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Ten Geleide:

In

de nota

"

Omgaan met

Water"

(RWS

1985)

werd

voor

de eerste

keer de nadruk gelegd op het belang van een integrale visie op
en een grotere ecologische inbreng bij het waterbeheer in ons
land. Een belangrijke voorwaarde om te komen tot integraal
waterbeheer

is

naast

harmonisatie

van

functies,

het

ontwikkelen van potenties van watersystemen en differentiatie
van het beheer, afhankelijk van het watersysteem en van de
combinatie van gebruiksvormen.
De Programmerings- en Studiegroep Water en Bodem van de RMNO
heeft, hierbij aansluitend, in 1987 een projectvoorstel aan de
Raad
aangeboden
waarin
aandacht
gevraagd
werd
voor
de
ecologische aspecten van integraal waterbeheer.
De achterliggende gedachte hierbij was om aan het begrip integraal
waterbeheer een praktische inhoud te geven.
Verontreinigde
wateren gaan bijvoorbeeld steeds meer op elkaar lijken voor
wat betreft de aanwezigheid van kenmerkende organismen en er
ontbreekt vaak een referentiekader, waarop een op verbetering
gericht beheer zou kunnen worden afgestemd. De problemen met
het inpassen van ecologie in het waterbeheer zijn grotendeels
te herleiden tot het ontbreken van een dergelijk referentiekader en duidelijk beschreven verbanden tussen ecologie en het
waterbeheer.
In de Raad en later ook in de begeleidingscommissie voor deze
studie
is
intensief
gediscussieerd over de
inhoud en de
interpretatie
van
het
begrip
integraal
waterbeheer.
Op
rijksniveau heeft integraal waterbeheer andere accenten dan op
het niveau van de regionale waterbeheerder. De voor U liggende
programmeringsstudie
is vooral
gericht
op
het beheer van
binnenwateren
door
regionale
waterbeheerders
en
op
de
onderzoekbehoefte die dat met zich mee brengt.
De Raad is verheugd dat het thans voor u liggende rapport
duidelijk aangeeft wat onder integraal waterbeheer moet worden
verstaan.
De
nadruk
bij
de
aanbevelingen,
die
uit
deze
programmerings-studie voortvloeien,
ligt op
de
leemten
in
ecologische kennis. Een volwaardige plaats voor de ecologie
kan worden gewaarborgd door speciale onderzoek-prioriteit toe
te
kennen
aan
de
basiskennis
over
de
ecologie
van
watersystemen, aan specifieke ingreep-effect relaties als ook
aan de relatie natuurbeheer- integraal waterbeheer.
Een
verdergaande
selectie
van
prioriteiten
heeft
plaatsgevonden door deze laatste relatie centraal te stellen. De
Raad is er zich bewust van dat bij
deze prioritering de
onderzoeksvragen duidelijk in relatie staan tot de korte en
middellange termijn-optiek en dat voor de langere termijn een
verschuiving in onderzoeksprioriteit voor de hand ligt.
Uit de enquete's onder de diverse waterbeheerders en uit de
workshop, in de laatste fase van de studie gehouden, kwamen de

bestuurlijke knelpunten die bij het operationaliseren van het
begrip integraal waterbeheer een rol spelen, duidelijk naar
voren.

Deze

zullen

moeten krijgen.

in

het

onderzoek

zeker

een voorname

plaats

Daarnaast werd tijdens de studie geconstateerd dat kennis- en
informatie-uitwisseling tussen onderzoekers en waterbeheerders
en tussen waterbeheerders onderling niet optimaal is; een landelijke afstemming en beschikbaar maken van deze kennis is een
eerste vereiste. Hiervoor worden in de studie ook enige aanbevelingen geformuleerd. Het stemt tot tevredenheid dat in de
recent verschenen Derde Nota Waterhuishouding deze constatering dan ook reeds is overgenomen.

-J. Wiggers
rzitter RMNO
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Ay

Ecologie en integraal waterbeheer

ring van de vervulling van andere funkties van
het oppervlaktewater. Vaak zijn de effecten van

De programmeringsstudie "ecologische aspecten van integraal waterbeheer" komt voort uit
de alom gevoelde behoefte aan een grotere
ecologische inbreng in het waterbeheer in Nederland. Deze behoefte is expliciet verwoord in
de nota “Omgaan met water". In de Nota introduceerde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een integrale visie op waterbeheer. Uitgangspunt is de watersysteembenadering,
waarmee wordt beoogd
‘via een integrale afweging de wensen van

mogelijke beheersmaatregelen op het ecologisch functioneren van een watersysteem niet

goed bekend. En omgekeerd is vaak ook niet
goed bekend welke ingrepen in een bepaalde
situatie plaats zouden moeten vinden om de
natuurwaarden beter tot hun recht te doen komen.
Op rijksniveau pakt integraal waterbeheer an-

en het functioneren van watersystemen op

ders uit dan op het niveau van de regionale
waterbeheerders (de waterschappen). Rijkswaterstaat heeft vooral met grote wateren te
maken. Bij de waterschappen is daarentegen

een optimale wijze af te stemmen op de mo-

veeleer sprake van detailwaterbeheer (water-

gelijkheden van de systemen met behulp
van een technisch en juridisch instrumentari-

gangen, sloten) met een geheel eigen problematiek. Verder is de regionale waterbeheerder

de samenleving ten aanzien van de functies

u

um.

Harmonisatie van functies is het hoofddoel van
integraal waterbeheer. Met harmonisatie van

functies wordt bedoeld het zodanig combineren of verenigen van functies, dat vanuit maat-

als gevolg van zijn kleinere bestuurlijke apparaat minder goed toegerust voor het (snel) in
praktijk brengen van integraal waterbeheer.
Zeker voor wat betreft de kennisontwikkeling is
hij in sterke mate afhankelijk van wat elders gebeurt.

schappelijk oogpunt gezien een optimale situ-

atie wordt verkregen, mede rekening houdend
met functievervulling in de toekomst. Een belangrijk middel daartoe is de ontwikkeling van
potenties van watersystemen: door actief ingrijpen potentiële kenmerken ontwikkelen en in
stand houden ten behoeve van gewenste vormen van functievervulling. Een belangrijke

De onderhavige programmeringsstudie is voor-

al gericht op het beheer van binnenwateren
door regionale waterbeheerders. Hoe de ecologische aspecten kunnen worden meegenomen in het integrale waterbeheer en welke on-

derzoeksbehoefte dat met zich meebrengt is

hankelijk van het watersysteem en afhankelijk

het onderwerp van deze studie. Andere aspecten, zoals bestuurlijk-juridische problemen of financieringsproblemen, die de ecologische inbreng in het waterbeheer kunnnen belemme-

van de combinatie van gebruiksvormen. Alleen

ren, krijgen slechts beperkt aandacht.

voorwaarde om te komen tot integraal waterbeheer is daarbij differentiatie van het beheer af-

al de hoofddoelstelling van het natuurbeheer

(handhaven en terugkrijgen van een grote verscheidenheid aan ecosystemen en aan soorten binnen ecosystemen) impliceert differentiatie.
Het in praktijk brengen van de met integraal

waterbeheer gepaard gaande harmonisatie
van functies is niet altijd even gemakkelijk. Om
een goede afweging van functies en belangen
mogelijk te maken moeten de effecten van al-
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Leemten in ecologische kennis

De karakterisering van wateren in ecologische
zin bestaat uit een omschrijving van abiotische
en biotische kenmerken, waarbij onderlinge relaties tussen deze kenmerken tenminste gedeeltelijk bekend verondersteld worden. In het

kader van integraal waterbeheer is het doel
van een ecologische karakterisering het vast-

ternatieve beheersmogelijkneden voor de on-

leggen van de bestaande toestand als uit-

derscheiden functies redelijk bekend zijn. Problemen doen zich met name voor ten aanzien
van de natuurwaarde en de ecologische inpasbaarheid van activiteiten en maatregelen. Van
belang is hoe en in welke mate de ecologische
kenmerken van wateren in positieve of negatieve zin veranderen als gevolg van een verande-

gangspunt voor ecologisch verantwoord be-

heer. De grote verscheidenheid aan wateren
noopt tot het rangschikken in klassen van min
of meer overeenkomstige watertypen, omdat
eigenschappen per klasse een duidelijk kader
vormen voor afzonderlijke wateren, zowel wat

betreft de structuur als het functioneren van die

wateren. Indien voldoende onderlinge relaties
tussen de kenmerken van wateren van een
klasse bekend zijn, zijn hieruit beheersmaatre-

gelen af te leiden, die geldigheid voor de klasse hebben. Voor een classificatie van Nederlandse oppervlaktewateren dient gebruik te
worden gemaakt van de factoren: zoutgehalte,
stroomsnelheid, voedselrijkdom, zuurgraad,
permanentie en dimensie. Dit zijn master factoren, die een grove indeling mogelijk maken en
waarbinnen verfijningen aangebracht kunnen

rende parameters (eigenschappen van het
ecosysteem zelf die de samenstelling en het
functioneren van de levensgemeenschap (mede) bepalen) en responsparameters of volgpa-

rameters (eigenschappen van het systeem die
worden beïnvloed door de sturende en condi-

tionerende parameters). Bij onderzoek naar het
voorkomen van organismen in relatie tot de

master factoren blijkt vaak een min of meer
kwantificeerbare relatie aan te geven, maar bij
het vaststellen van ingreep-effect relaties is het

worden op basis van regionale omstandigheden of andere criteria. De master factoren zijn
abiotische kenmerken, maar er kunnen ook in-

veel moeilijker om kwantificeerbare uitspraken

delingen worden gemaakt op basis van biotische kenmerken of een combinatie van beide.
In het laatste geval wordt gesproken van een

De kennis vanuit de ecologie is in grote lijnen
voldoende om voor verschillende watertypen
aan te geven in welke richting een optimale

ecologische indeling.

ontwikkeling van wateren zou dienen te verlo-

te doen.

pen. In detail is dit moeilijker te verwezenlijken.

Voor de meeste organismen is de relatie tussen het voorkomen en de master factoren redelijk goed bekend. Dikwijls blijkt evenwel, dat

De waterbeheerder heeft met afzonderlijke wateren te maken en is daarom aangewezen op
regionale en lokale studies, waarbij wordt ge-

andere factoren dan de master factoren gebruikt moeten worden om verschillen en overeenkomsten tussen wateren te verklaren. Ver-

werkt met een regionale differentiatie naar watertype en waarbij behalve naar de master fac-

ontreinigde wateren gaan bijvoorbeeld steeds
meer op elkaar lijken voor wat betreft de aanwezigheid van kenmerkende organismen en er
ontbreekt vaak een referentiekader, waarop
een op verbetering gericht beheer zou kunnen
worden afgestemd. De problemen met het inpassen van ecologie in het waterbeheer zijn

grotendeels te herleiden tot het ontbreken van
een dergelijk referentiekader. Met name van de
niet-natuurlijke wateren is de basiskennis nog

onvoldoende en ook de ecologische potenties
van deze wateren zijn niet goed bekend.
De meeste waterbeheerders hebben met een
beperkt aantal watertypen te maken en zien
zich genoodzaakt een eigen typologie te ont-

wikkelen, afgestemd op hun beheersgebied.
De verzamelde kennis ten behoeve van classificatie van wateren en het herkennen van watertypen aan de hand van het voorkomen van

organismen, is in een aantal beheersgebieden
voldoende en in andere wordt gewerkt aan
completering. Elders verworven kennis kan
dikwijls niet gebruikt worden, of deze is niet in
een zodanige vorm openbaar gemaakt, dat

toepassing door anderen mogelijk is.

toren ook naar andere sturende en conditionerende parameters wordt gekeken. Daarom
vindt sturing van het beheer in veel gevallen
plaats vanuit een globaal ecologisch inzicht; er
wordt ook veel op gevoel gewerkt.

De huidige bemonstering en analyse om ecologische kenmerken te bepalen is tijdrovend en
kostbaar. Als indicatororganismen en andere
indicatieve kenmerken bekend zouden zijn
waarvan het voorkomen op een eenvoudige en
snelle wijze kan worden vastgesteld zou dit

een enorm winstpunt betekenen. Dit geldt in
principe voor alle situaties waarvoor ecologische kenmerken moeten worden vastgesteld of

waar de ecologische ontwikkeling in de tijd (na
een ingreep) zou moeten worden gevolgd (het
monitoren).
Er is in de sfeer van natuurbeheersdoelen een
redelijke overeenstemming over de te hanteren
criteria voor het vaststellen van de natuurwaarde. Belangrijke criteria zijn zeldzaamheid, uniciteit, authenticiteit, natuurlijkheid en verscheidenheid (diversiteit). Dit zijn allemaal ecologische aspecten. Een eenduidige methode voor
het vaststellen van de natuurwaarde is er even-

wel nog niet. Bij voorkeur zou een glijdende
Zowel bij de karakterisering van wateren als bij
het doen van uitspraken over de natuurwaarde
of de waterkwaliteit wordt de aanwezigheid van

organismen gerelateerd aan omgevingsfacto-

schaal van natuurwaarden per watertype moeten worden ontwikkeld, waarbij de laagste
waarde bij dood water ligt en de hoogste bij de
referentie situatie.

ren. Het is zinvol om daarbij onderscheid te
maken tussen sturende parameters (die van

In het algemeen zijn de ecologische gevolgen

buitenaf op het systeem inwerken), conditione-

van combinaties van gebruiksfuncties groten-

deels onbekend. Het vereist kennis over dosiseffect en ingreep-effect relaties, niet alleen met
het oog op natuurwaarde maar met het oog op

integrale functievervulling. Het accent van het
ecologisch onderzoek zal hierbij op het voor-

spellingsgerichte onderzoek moeten komen te
liggen.
Een betere informatie-uitwisseling tussen onderzoekers en waterbeheerders is gewenst. De
kennis is versnipperd aanwezig en vaak is de
kennis ook te specialistisch. De kennis die lo-

2. De ontwikkeling van methoden voor eenvoudige en snelle karakterisering van watersystemen (indicatieve kenmerken), en voor de

beoordeling van de natuurwaarde van watersystemen. Hiermee kan binnen het integraal waterbeheer een volwaardige plaats

worden gewaarborgd van het beheer gericht op het in stand houden en ontwikkelen
van natuurwaarden.
3. Het verkrijgen van inzicht in ingreep-effect
relaties in met name kleine wateren en de
daarin optredende specifieke problemen ten

kaal aanwezig is, bijvoorbeeld over stand-

gevolge van nutriëntenbelasting/eutrofiëring

plaatsfactoren, zou meer verspreid en beter
vertaald naar de praktijk (met een accent op
abiotische factoren) moeten worden.

en microverontreinigingen.

Nog opgemerkt wordt, dat bij regionale waterbeheerders niet het gebrek aan kennis, maar
bestuurlijk-juridische problemen en de financiering als de grootste belemmering worden
ervaren om te komen tot integraal waterbeheer.

Naast deze drie prioriteiten voor onderzoek

kan de inbreng van ecologische aspecten in
integraal waterbeheer worden bevorderd door:
4. Uitwisseling en verspreiding van reeds bestaande kennis door middel van publicaties,

praktijkhandboeken, overleg tussen beheerders en onderzoekers, en door middel van

cursussen.
3:

Aanbevelingen voor onderzoek

Een verdergaande selectie van prioriteiten
heeft plaatsgevonden door één van de doelen

In de prioritering staat de korte en middellange

van integraal waterbeheer centraal te stellen,

termijn-optiek centraal. Dit betekent ondermeer
dat onderzoek naar wetmatigheden in structuur en functioneren van ecosystemen, bijvoor-

namelijk het natuurbeheer. Voor het optimaal
nastreven van natuurbeheersdoelen moet de

beeld de relatie tussen stabiliteit/persistentie

en soortensamenstelling/diversiteit, niet in de
aanbevelingen is opgenomen.
Een volwaardige plaats van de ecologie in het

integraal waterbeheer kan worden gewaarborgd door aan drie lijnen van onderzoek speciale prioriteit toe te kennen. Deze lijnen van
onderzoek betreffen zowel basiskennis over de

ecologie van watersystemen, de relatie natuurbeheer - integraal waterbeheer, als een aantal
specifieke ingreep-effect relaties:
1. Inzicht verkrijgen in het ecologisch functioneren van diverse typen aquatische ecosys-

temen, en in de stuurbaarheid daarvan door
middel van gericht beheer. Hiermee kan de

ecologische inpasbaarheid van (combinaties van) functies worden beoordeeld.

waterbeheerder met relatief eenvoudige middelen de toestand van een watersysteem kun-

nen karakteriseren en de natuurwaarde kunnen
beoordelen. Dit geeft de volgende uiteindelijke
onderzoeksprioriteiten:

1. Ontwikkeling van een systeem van indicatorsoorten en overige indicatieve kenmerken
(procesvariabelen) voor karakterisering en
beoordeling van watersystemen ten behoe-

ve van natuurbeheersdoelen.
2. Ontwikkeling van een eenduidige en hanteerbare methode voor het beoordelen van
de natuurwaarde van aquatische ecosystemen ten opzichte van een te definiëren referentiesituatie per watertype.
3. Onderzoek naar beheersingrepen waarmee,
gedifferentieerd naar watertype, ecologische
ontwikkeling kan worden gestuurd in de rich-

ting van optimale natuurwaarde.

1.

INLEIDING

TA

Kader van het onderzoek

De programmeringsstudie "ecologische aspecten van integraal waterbeheer" komt voort uit

— De mogelijkheden oftewel de potenties van

de watersystemen zelf en de mogelijkheden
om door veranderingen in de wijze van functioneren van het systeem de potenties beter

de alom gevoelde behoefte aan een grotere
ecologische inbreng in het waterbeheer in Nederland. Deze behoefte is expliciet verwoord in
de nota “Omgaan met water’ (RWS, 1985). In

te benutten dienen onderzocht te worden,
zowel met het oog op het natuurbelang als
met het oog op andere belangen.

de Nota introduceerde het Ministerie van Ver-

Om meer inzicht te krijgen in de ecologische
aspecten van het integrale waterbeheer en de
daaruit af te leiden onderzoeksbehoefte heeft

keer en Waterstaat een integrale visie op waterbeheer. Uitgangspunt is de watersysteembenadering, waarmee wordt beoogd
‘via een integrale afweging de wensen van
de samenleving ten aanzien van de functies
en het functioneren van watersystemen op
een optimale wijze af te stemmen op de mo-

de Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek (RM-

NO) het Waterloopkundig Laboratorium/WL en
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) op-

gedragen tezamen een programmeringsstudie
uit te voeren.

gelijkheden van de systemen met behulp van
een technisch en juridisch instrumentarium’.
1.2

Een overeenkomstige visie heeft haar weerslag
gevonden in het Indicatief Meerjarenprogramma
Water 1985-1989 (IMP-W, 1985). In dit IMP-Water wordt een verbreding van het waterkwaliteits-

beleid aangekondigd, in die zin dat dit beleid
meer gericht wordt op het functioneren van het
opperviaktewater als onderdeel van het aquatische ecosysteem. Een eerste uitwerking daar-

aan wordt gegeven in de formulering van ecologische doelstellingen waarin ook andere aspecten en invioeden dan de chemische waterkwaliteit als wezenlijke elementen worden gezien.

Doel van het onderzoek

Hoe de ecologische aspecten kunnen worden

meegenomen in het integrale waterbeheer en
welke onderzoeksbehoefte dat met zich meebrengt is het onderwerp van deze studie. Het
doel van de programmeringsstudie is:
— aan te geven in hoeverre het lopende en afgeronde onderzoek is afgestemd op de vragen die de waterbeheerders hebben met

betrekking tot de ecologische aspecten van
integraal waterbeheer
— aan te geven welk nieuw of aanvullend onderzoek nodig wordt geacht.

De integrale benadering houdt in dat er niet

meer wordt gewerkt vanuit één functie, hetgeen
vaak in het beleid vertaald wordt in conflict-oplossend beheer. In de integrale benadering
wordt de term harmonisatie van functies gebruikt. Het gaat daarbij om het combineren van
functies (van water) inclusief de functie natuur,
op een zodanige wijze dat vanuit maatschappe-

lijk oogpunt gezien een optimale situatie (met
een zekere meerwaarde) wordt bereikt, rekening
houdend met toekomstige functievervulling.
Ecologische aandachtspunten bij een dergelij-

ke integrale afweging zijn:
— Het watersysteem kan een zekere natuurwaarde hebben. Het handhaven of juist

creëren van deze natuurwaarde is één van
de wensen (doelstellingen), die in de afweging moet worden betrokken.
— Voorwaarde voor een optimale afstemming
op de mogelijkheden van de systemen is de
ecologische inpasbaarheid van activiteiten

en maatregelen.

10

De belangrijkste vragen, die in het onderzoek

beantwoord moeten worden, zijn:
1. Welke vragen leven er bij beheerders en onderzoekers m.b.t. ecologische
aspecten
van integraal waterbeheer?

2. Welke antwoorden kunnen nu reeds gegeven worden?
3. Welke antwoorden kunnen nu nog niet gegeven worden en welk onderzoek zou derhal-

ve verricht moeten worden?
De studie zal moeten uitmonden in aanbevelingen voor nader onderzoek, gericht op het ontwikkelen en operationaliseren van ecologisch
gefundeerde beheersinstrumenten relevant

voor integraal waterbeheer als onderdeel van
het integrale milieubeleid.

1,8

Begrippenkader

Er bestaan verschillende ideeën over de in-

houd van integraal waterbeheer en de bijdrage

die vanuit de ecologie aan deze integrale be-

zijn belast met planvorming rond het waterbe-

nadering kan worden gegeven. Daarom wordt
van de begrippen, die in het integrale waterbe-

heer en met het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij de waterbeheerders zijn
verschillende bestuurlijke niveau's te onder-

heer een rol spelen en de definities en omschrijvingen die in dit rapport worden gehan-

wateren, en de beheerders van regionale wate-

in het navolgende kort ingegaan op een aantal

teerd. Voor een overzicht van de begrippen
wordt verwezen naar bijlage 8.

scheiden: het Rijk als beheerder van de Rijksren, te weten de provincies en waterschappen.

Deze studie is met name gericht op de regionale waterbeheerders.

Integraal waterbeheer omvat de gedachte dat
oppervlaktewater in samenhang bekeken moet
lijke systeem zoals grondwater, waterbodem,
in het water aanwezige stoffen en de aquatische levensgemeenschappen. Dit wordt ver-

Het begrip kwaliteit verwijst naar de beoordeling van een toestand, aan de hand van een
confrontatie met een referentietoestand, de
kwaliteitsdoelstelling. Bij ecologische kwaliteitsdoelstellingen vormen biologische para-

woord met de term watersysteem. Deze watersysteembenadering wordt in de nota “Omgaan

meters de kern en andere, met name fysische
en chemische parameters spelen een meer

met water” als volgt omschreven:
"Een watersysteembenadering stelt het wa-

bescheiden rol. In de CUWVO-nota "Ecologische Normdoelstellingen voor Nederlandse

tersysteem (inclusief landsystemen waar
grondwater een essentieel onderdeel van

Opperviaktewateren" wordt dit als volgt om-

worden met andere onderdelen van het natuur-

schreven (CUWVO, 1988):

uitmaakt) centraal. De benadering beoogt
via een integrale afweging de wensen van

de samenleving ten aanzien van functies en
het functioneren van watersystemen (sectoren en facetten) op een optimale wijze af te
stemmen op de mogelijkheden van de systemen met behulp van een technisch (infrastructuur) en juridisch instrumentarium’.

"Een ecologische kwaliteitsdoelstelling is
een samenhangend geheel van normen
met betrekking tot de ecologische toestand
van een (stelsel van) oppervlaktewater(en),
eventueel (mede) in de vorm van een verba-

le omschrijving. De stap die van ecologische norm naar ecologische kwaliteitsdoel-

stelling wordt gezet houdt bundeling én inteHarmonisatie van functies is het hoofddoel van
integraal waterbeheer. Met harmonisatie van

gratie van afzonderlijke normen in. Juist vanwege dat integrale aspect van de ecologi-

functies wordt bedoeld het zodanig combine-

sche kwaliteitsdoelstelling zal deze als be-

ren of verenigen van functies, dat vanuit maatschappelijk oogpunt gezien een optimale situatie wordt verkregen, mede rekening houdend
met functievervulling in de toekomst. Een belangrijk middel daartoe is de ontwikkeling van
potenties van watersystemen: door actief ingrijpen potentiële kenmerken ontwikkelen en in

stand houden ten behoeve van gewenste vormen van functievervulling. Een belangrijke
voorwaarde om te komen tot integraal waterbe-

heer is daarbij differentiatie van het beheer afhankelijk van het watersysteem en afhankelijk
van de combinatie van gebruiksvormen. Alleen
al de hoofddoelstelling van het natuurbeheer

(handhaven en terugkrijgen van een grote verscheidenheid aan ecosystemen en aan soorten

binnen ecosystemen) impliceert differentiatie.
Samengevat, integraal waterbeheer omvat de
drie-eenheid doel, middel, voorwaarde:
— harmonisatie van functies
— Ontwikkeling van potenties van watersystemen
— differentiatie van beheer.

Integraal waterbeheer dient in praktijk te worden gebracht door de bij het waterbeheer betrokken instanties, in het vervolg aan te duiden
met waterbeheerders. Deze waterbeheerders

langrijkste elementen

(‘kernelementen’) ei-

sen ten aanzien van het voorkomen van
aquatische organismen moeten inhouden,

met daaromheen gegroepeerd normen op
het gebied van fysische, chemische, hydrologische en morfologische parameters’.
Ecologische kenmerken (zoals de soortenrijkdom en het voorkomen van bepaalde organismen) van wateren kunnen sterk verschillen
per watertype. Dat vraagt om een indeling of
typologie van wateren. In bijlage 2 zijn lopend
onderzoek aan en bestaande typologieën van
wateren weergegeven. Bepalend voor het watertype zijn de abiotische factoren. Daarbij zijn

niet alleen de chemische variabelen van belang. Soms zijn juist de fysische variabelen belangrijk voor de hoedanigheid van een watertype: voor stromende wateren is de stroomsnel-

heid, de natuurlijke meandering en beschaduwing minstens net zo belangrijk als het nutriën-

tengehalte; voor stilstaande wateren zijn de dimensies, het oeverprofiel en de periode van
droogval belangrijk.

Uit een vergelijking van de ecologische kenmerken van wateren met die van de referentie-
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situatie (de natuurlijke situatie zonder verstorende invloeden) voor hetzelfde watertype kan
een oordeel worden gevormd over de natuurwaarde van watersystemen.

eerste onderzoeksfase en uit de bevindin-

gen van de interviewronde.
4. Eindrapportage.

De eerste fase van het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei tot december
1.4

Uitgangspunten en afbakening van
het onderzoek

Het is niet de bedoeling van de programme-

ringsstudie om de filosofie rond het begrip integraal waterbeheeruit te diepen. Datis in andere
kaders al gebeurd. De neerslag hiervan kan
worden teruggevonden in de nota “Omgaan met
water" (RWS, 1985), het rapport “Integraal water-

1988. De bevindingen uit deze fase en de noti-

ties, die in deze fase zijn opgesteld zijn doorgesproken met een begeleidingscommissie,
die ten behoeve van deze studie is geformeerd. De samenstelling van de begeleidingscommissie is gegeven in bijlage 1. Deze fase
heeft geresulteerd in een werknotitie die mede
heeft gediend als achtergrondnotitie voor de

gesprekken met de waterbeheerders.

beheer’ (SIBAS, 1985), in stukken van de Gezondheidsraad, bijvoorbeeld het rapport “Ecolo-

Interviews hebben in de periode februari tot
april 1989 plaatsgevonden met vertegenwoor-

gische normen waterbeheer, deeladvies II" (Ge-

digers

zondheidsraad, 1988) en de CUWVO-nota "Ecologische normdoelstellingen voor Nederlandse

heemraadschap van Rijnland, Waterschap van

van

drie

waterbeheerders:

Hoog-

Regge en Dinkel, en de provincie Friesland.

opperviaktewateren" (CUWVO, 1988).

De resultaten van de interviews zijn weergege-

Wel zal in deze studie moeten worden aange-

ven in de bijlagen 3, 4 en 5. De bevindingen uit

geven wat de wisselwerking kan zijn tussen de
filososfie van integraal waterbeheer en de ecologie. Wat wint defilosofie aan inhoud door de

de eerste fase van het onderzoek tezamen met
de uitkomsten van de interviews hebben ten

inbreng vanuit de ecologie, en omgekeerd, wat

betekent integraal waterbeheer voor de benodigde ecologische kennis van watersystemen?
Ecologische kenmerken van aquatische ecosystemen vormen in deze programmeringsstudie het uitgangspunt. Zowel de betekenis van
deze kenmerken voor de natuurwaarde als hun
invloed op en beïnvloeding door andere func-

grondslag gelegen aan een notitie, die ten behoeve van de workshop is samengesteld.
Op 24 mei is bij het Waterloopkundig Laboratorium een workshop gehouden met waterbeheerders en enkele andere deskundigen op
het gebied van ecologie en integraal waterbe-

heer. De lijst van deelnemers aan de workshop
is opgenomen in bijlage 6. Op deze dag is ingegaan op de leemten in kennis, die waren ge-

ties van wateren worden meegenomen in het
kader van de integrale benadering. Hiertoe is
inzicht in de beïnvloeding van (en eisen aan)
watersystemen noodzakelijk.
De studie is gericht op binnenwateren. Estuaria

signaleerd en die waren vermeld in de work-

en de zee worden niet in de studie betrokken.
Daarbij ligt het accent op het vaststellen van

ten in ecologische kennis.

de leemten in ecologische kennis. Andere

shopnotitie. Tevens is ingegaan op enige andere aspecten als bestuurlijk-juridische proble-

men en financieringsproblemen, die in de
praktijk belangrijker kunnen zijn dan de leemIn het onderhavige eindrapport zijn de resultaten van de voorgaande fasen verwerkt.

aspekten, zoals bestuurlijk-juridische problemen of financieringsproblemen, die de ecologi-

sche inbreng in het waterbeheer kunnen belemmeren, krijgen slechts beperkt aandacht.

1:5

Werkwijze

De studie is gefaseerd aangepakt:
1. Eerste fase van onderzoek; deze fase omvat
een oriëntatie op de begrippen, op het beleidskader, en op de potentiële rol van de
ecologie bezien vanuit de wetenschappelijke invalshoek.
2. Interviews met waterbeheerders; aan de orde komen de huidige praktijk met betrekking
tot ecologie en integraal waterbeheer.

3. Workshop over de discussiepunten uit de
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1.6

Indeling van dit rappport

In hoofdstuk 2 worden de verschillende niveau's van integratie in het waterbeheer besproken. De relatie tussen ecologie en integraal waterbeheer komt aan de orde in hoofdstuk 3. Wat er in de praktijk gebeurt ten aanzien van integraal waterbeheer is het onder-

werp van hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 is gewijd
aan de leemten in ecologische kennis. In
hoofdstuk 6 worden conclusies getrokken en
worden aanbevelingen voor onderzoek samengevat. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de on-

derzoeksaanbevelingen opgesomd die naar
het oordeel van de samenstellers van dit rapport de hoogste prioriteit verdienen.

2.

NIVEAU'S VAN INTEGRATIE IN HET WATERBEHEER
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Historisch perspectief

biedsvreemd water ten behoeve van de waterkwantiteit vaak problemen met de waterkwali-

Wateren in Nederland en het watergebruik

teit (zoutgehalte, eutrofiëring). Dat leidde tot

Door de specifieke ligging bezit Nederland van

een behoefte aan integratie van het kwantitatieve en kwalitatieve waterbeheer.

nature een grote verscheidenheid aan milieuen landschapstypen: van nat tot droog, van

Onder meer als gevolg van de toenemende

voedselarm tot voedselrijk, van nauwelijks begroeid tot rijk bebost. Dezelfde verscheidenheid vindt men terug bij de wateren in ons
land. Zowel qua vorm, afmetingen, dynamiek

verontreiniging van het oppervlaktewater met

en chemische samenstelling vertonen de wateren grote verschillen. Deze verschillen in abioti-

konden de watersystemen steeds minder vol-

sche factoren vertalen zich in een grote verscheidenheid in de aard en samenstelling van
de levensgemeenschappen. Ook ontstaan
hierdoor verschillende gebruiksmogelijkheden
voor de mens. Oeverzones en waterbodems
maken een wezenlijk onderdeel uit van wateren. Ze bepalen onder meer in sterke mate de

microverontreinigingen, de economische en
technologische ontwikkelingen, en het toenemen van de complexiteit van de samenleving,
doen aan de eisen, die de verschillende functies eraan stelden. Zo ontstond in de tachtiger
jaren het besef, dat tot een verdergaande integratie moest worden gekomen: het integrale
waterbeheer. De nota “Omgaan met water" en
het IMP-water 1985-1989 vormen daar onder
meer de neerslag van.

mogelijkheden voor groei van waterplanten en
daarmee samenhangend de paai- en schuilmogelijkheden voor vis en broedmogelijkheden
voor water- en moerasvogels (RWS, 1985).

Uit het bovenstaande blijkt, dat er in de jaren
zestig nog geen sprake was van één of andere
vorm van integratie in het waterbeheer. Keuzen

Door de mens wordt vanouds gebruik gemaakt

omdat (Leentvaar, 1989):
— kiezen niet nodig werd bevonden (er was

van het water, bijvoorbeeld als drinkwaterbron,
als voedselbron en als transportmedium. Later
werd ook ingegrepen in de loop van het water,

tussen de verschillende gebruiksmogelijkheden van water werden toen niet gemaakt,

genoeg voor alles en iedereen)
— gebruiksvormen niet direct waarneembaar

in eerste instantie om het risico van overstromingen te verkleinen. Daarna gingen ook an-

strijdig waren met elkaar
— andere potenties van wateren niet (voldoen-

dere belangen een rol spelen: de agrarische
sector (aan- en afvoer van water) en de

de) werden onderkend
— aan het watersysteem geen eigen intrinsieke

scheepvaart. Gaandeweg werd het water ook
steeds

meer

gebruikt

als

ontvanger

waarde werd toegekend.

van

afvalstoffen van de menselijke samenleving.

Ook nu nog kan integratie ontbreken, bijvoorbeeld als uitsluitend gekeken wordt naar één

Het waterbeheer
Nog tot circa 20 jaar geleden was er bijna altijd
één funktie of belang dat prevaleerde, vaak de

belang of funktie, die centraal wordt gesteld,
bijvoorbeeld de funktie natuur of het landbouwbelang. Deze situatie doet zich in feite voor als
aan wateren één functie wordt toegekend en
het beheer volledig daarop wordt toegespitst

landbouw. Het beheer was toen vrijwel uitsluitend gericht op de waterkwantiteit en had als
doel de economische ontwikkeling, die in de

zonder na te gaan of nevenfuncties mogelijk
zijn.

jaren vijftig en zestig nogal stormachtig verliep,
te dienen. Het gevolg van deze ontwikkeling

Ten aanzien van de mate van integratie kan onderscheid worden gemaakt in:

was onder meer een vergaande verslechtering
van de waterkwaliteit. Dat leidde in 1970 tot

1. integratie van het beheer van waterkwantiteit

nieuwe wetgeving (Wet verontreiniging opper-

2. integratie van het totale waterbeheer op ba-

vlaktewateren). Als gevolg daarvan kreeg het
beheer van de waterkwaliteit meer aandacht.

sis van een afweging van alle betrokken
functies en belangen, inclusief de water-

In een aantal gevallen ontstonden daardoor

kwantiteit en -kwaliteit.

en -kwaliteit

conflictsituaties. Zo geeft de aanvoer van ge-
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2.2

Kwantiteits- en kwaliteitsbeheer

Het begrip waterkwantiteitsbeheer wordt door
de Unie van Waterschappen (UvW, 1987) om-

schreven als de ‘beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater in het gebied van de
waterbeheerder’. Het richt zich met name op
het bereiken en zo goed mogelijk handhaven
van één of meer waterpeilen, op de bestrijding
van verzilting door middel van doorspoelen, en
op het af- en aanvoeren van water teneinde
overschotten respectievelijk tekorten te voorko-

men. Het waterkwantiteitsbeheer wordt zodanig gevoerd dat de daarbij betrokken belangen

zo goed mogelijk worden gediend.

men van wateroverlast en het peilbeheer ten
behoeve van de agrarische sector steeds
meer rekening worden gehouden met andere
belangen als natuur en landschap, de drinken industriewatervoorziening, visserij en recreatie. De taak van de waterkwaliteitsbeheerder
is tegenwoordig niet meer beperkt tot het treffen van maatregelen voor puntbronnen en collectieve zuiveringen. Van hem wordt ook verwacht dat hij aandacht besteedt aan diffuse

verontreiniging en aan het ecologisch functioneren. Het laatste betekent onder andere, dat
niet meer alleen kan worden gekeken naar fysisch-chemische kwaliteit van het water, maar
dat ook biologische parameters moeten worden gehanteerd.

Het begrip waterkwaliteitsbeheer wordt door

dezelfde Unie omschreven als ‘de zorg voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater”. Het wa-

terkwaliteitsbeheer is gericht op het bereiken
van waterkwaliteitsdoelstellingen, die voortvloeien uit de te dienen belangen. Het water-

kwaliteitsbeheer

vindt

in

belangrijke

mate

plaats door aanleg, verbetering en beheer van

zuiveringstechnische werken alsmede door het
terugdringen en het reguleren van lozingen

2:3

Integraal waterbeheer

In het integrale waterbeheer zullen ook andere
functies en belangen, dan die waarop de waterhuishouding zich van oudsher richt, een duidelijker rol moeten spelen. De strategie van het

conflictmodel, waarbij conflicten tussen tegen-

met behulp van het instrument van de vergun-

strijdige belangen zo goed mogelijk worden opgelost, zal moeten evolueren naar harmoniemo-

ningverlening. Daarnaast concretiseert het zich
via het treffen van maatregelen met betrekking

traal staat (RWS, 1985). De harmonisatie van

tot het oppervlaktewater zelf zoals doorspoelen

en baggeren.
Integratie van het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer is langzaamaan gemeengoed
geworden. Dat betekent nog niet dat dit pro-

bleemloos verloopt. Een goede afstemming
van de kwaliteit en de kwantiteit is pas mogelijk
als de effecten van het beheer volledig bekend
zijn, ook van alternatieve keuzen in conflictsituaties. Moeilijkheden doen zich bijvoorbeeld

del, waarbij de harmonisatie van belangen cenbelangen of functies houdt in het zodanig combineren van functies, dat vanuit maatschappelijk oogpunt gezien een optimale situatie wordt
verkregen (zie ook paragraaf 1.3). Daarbij dient
uitdrukkelijk rekening te worden gehouden met

mogelijkheden in de toekomst, door de funktietoekenning af te stemmen op duurzaam gebruik. Van belang is ook dat het integrale water-

beheer wordt aangepast aan veranderende
omstandigheden en dat wordt ingespeeld op
latente maatschappelijke behoeften.

voor bij de aanvoer van gebiedsvreemd water.

In een aantal gevallen is niet duidelijk hoe
daarmee het beste kan worden omgesprongen. Als voorbeeld kan worden genoemd de
aanvoer van water naar het veenweidegebied

In concreto kan dit bijvoorbeeld betekenen:
welke natuurwaarden kunnen worden ontwikkeld voor een bepaald water, gegeven het be-

in Rijnland (zie bijlage 3). Er kan gekozen worden uit chloriderijk brak grondwater of chloridearm hard gedefosfateerd Rijnwater. Het laatste zou kunnen leiden tot een versnelde mineralisatie van veen met als gevolg een toename

kening houdend met veiligheidsaspecten en

van de eutrofiëring.

lang van dat water voor de scheepvaart en reandere belangen? Andersom zou ook een
vraagstelling kunnen zijn: welke andere functies dan de ontwikkeling van natuurwaarden
kunnen worden toegekend aan een zeker watersysteem?

De niet altijd even gemakkelijke afstemming
wordt ook veroorzaakt doordat meer functies
en belangen in toenemende mate aandacht

Het vaststellen en ontwikkelen van potenties
van wateren vormt derhalve een belangrijk on-

behoeven. Deze ontwikkeling heeft geleid tot
een intensivering en grotere complexiteit van
de taakuitoefening van de waterbeheerder. Bij

kent actief ingrijpen om de potentiële kenmerken te ontwikkelen en in stand te houden, dit
met het oog op een gewenste functievervulling

het kwantiteitsbeheer moet naast het voorko-

nu en in de toekomst.
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derdeel van integraal waterbeheer. Dat bete-

Omdat in Nederland een grote verscheiden-

ben. Er wordt slechts gekeken naar datgene

heid aan wateren wordt aangetroffen zal het
beheer afgestemd moeten worden op de onderscheiden watertypen. Daarnaast moet nog
rekening worden gehouden met verschillende

wat het watersysteem, direct of indirect, in belangrijke mate beïnvloedt of erdoor beïnvloed
wordt (Leentvaar, 1989). Dit wordt geïllustreerd
in figuur 1.

mogelijke combinaties van gebruiksvormen en

functievervulling. Dat noopt tot differentiatie in
het beheer.

Een nadere uitwerking van het begrip integraal
waterbeheer en de drie-eenheid harmonisatie
van functies, ontwikkeling van potenties van

Integraal waterbeheer omvat geen totale planning en afweging van alle functies die water-

watersystemen, en differentiatie van beheer
wordt gegeven in het achtergronddocument bij

systemen voor de maatschappij kunnen heb-

de nota Omgaan met water (SIBAS, 1985).

iea
van functies

fl

op het

:

eohehe

invloeden
van het

ecosysteem op

ecosysteem

functievervulling

effecten van

invloeden op

TTT

rT

TW

watersysteem/
aquatisch ecosysteem
1- fysische komponenten

Figuur 1

2 —

chemische komponenten

3 —

biologische komponenten

Relaties tussen watersysteemeigenschappen en
aspecten van gebruiksfuncties en beheer

‘eisenstellende* en beïnvloedende
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Het in praktijk brengen van de met integraal

Problemen doen zich met name voor ten aan-

waterbeheer gepaard gaande harmonisatie
van functies is niet altijd even gemakkelijk. Om
een goede afweging van functies en belangen

zien van de natuurwaarde. Nagegaan zal moeten worden hoe en in welke mate de ecologische kenmerken van wateren zich in positieve
of negatieve zin wijzigen als gevolg van een

mogelijk te maken moeten de effecten van alternatieve beheersmogelijkneden voor de onderscheiden functies redelijk bekend zijn. Voor
een aantal functies is dat inderdaad het geval
of wordt gewerkt met normen, waaraan het water moet voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de drinkwatervoorziening. Als aan opperviakte-

water een functie voor de bereiding van drinkwater wordt toegekend zal het betreffende opperviaktewater (in de toekomst) aan de vigerende norm moeten voldoen. De afwegingsproblematiek blijft in dat geval beperkt tot het al
dan niet kunnen realiseren van deze normen
en de daaraan verbonden kosten.
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verandering van de vervulling van andere funkties van het oppervlaktewater. De harmonisatie
van functies in het integrale waterbeheer houdt

een afweging in van de voors en tegens van
deze veranderingen voor alle betrokken functies en belangen. Vaak echter zijn de effecten
van mogelijke beheersmaatregelen op het eco-

logisch functioneren van een watersysteem
niet goed bekend. En omgekeerd is vaak ook
niet goed bekend welke ingrepen in een bepaalde situatie plaats zouden moeten vinden
om de natuurwaarden beter tot hun recht te

doen komen.

3

DE RELATIE ECOLOGIE EN INTEGRAAL WATERBEHEER

3.1

Inleiding

Ecologie speelt een steeds belangrijker rol in
het waterbeheer. Een reden hiervoor is de
steeds prominentere plaats van natuurbe-

houds- en natuurontwikkelingsdoelstellingen in
het waterbeheer, waarbij de ontwikkeling van
ecologische kennis en inzicht essentieel is.

Daarnaast vormt ecologische kennis het geëigende middel om de waterkwaliteit te beoorde-

len. In het IMP 1985 - 1989 wordt aangegeven,
dat (vrijwel) alle oppervlaktewateren aan de
basiskwaliteit dienen te voldoen, waarbij een
ecologische omschrijving centraal staat. In de

CUWVO-nota "Ecologische Normdoelstellingen
voor Nederlandse Opperviaktewateren" (CUWVO, 1988) wordt hiertoe een biologische invulling voorgesteld. In dit hoofdstuk zal worden
geanalyseerd in hoeverre de ecologische kennis toereikend en bovenal toepasbaar is voor
het beheer van oppervlaktewateren. De opzet

van dit hoofdstuk is als volgt:
— In het vervolg van de inleiding wordt in algemene zin de stand van zaken in de aquatische
ecologie en het gebruik van ecologie in het

waterbeheer in verleden en heden geschetst.
— In 3.2 wordt nader ingegaan op de verschil

lende watertypen in Nederland, zoals dat in
21.1 reeds globaal is aangegeven.
— In 3.3 zal het waterbeheer, dat in 2.1.2 in historisch perspectief werd geschetst, verder behandeld worden met de nadruk op ingreep-ef-

van sturende (van buitenaf werkende) en conditionerende (systeem-eigen) parameters. De

kennis, die hierbij verzameld wordt, kan gebruikt worden voor uiteenlopende doelen als

natuurbeheer of theorievorming over het functioneren van (aquatische) systemen.
De praktijk van het waterbeheer stond (en staat
dikwijls) hier ver vanaf. Er dienen bepaalde
doelen verwezenlijkt te worden, die met duidelijk omschreven technische middelen al dan
niet haalbaar zijn. Deze doelen zijn in de meeste gevallen primair gericht op kwantiteit of (fysische-chemische) kwaliteit. Inbreng van ecologische kennis, in toenemende mate als noodza-

kelijk ervaren, wordt in de meeste gevallen via
‘trial and error’ toegepast en een relatie met de
aquatisch ecologische theorie ontbreekt veelal.

De vraag die in deze studie centraal staat is of
de aquatisch ecologische theorie kan bijdra-

gen aan een verdere ontwikkeling van het waterbeheer. De vraag kan nader toegespitst worden op de mogelijkheden van het gebruik van
ecologische normen in het waterbeheer, zoals

die zijn afgeleid van de kennis van de ecologie
in algemene zin. In dit verband dient melding
gemaakt te worden van de werkzaamheden
van de Commissie Ecologische Normen Waterbeheer, die in drie deeladviezen aan de Gezondheidsraad een overzicht geeft van methoden, definities en te gebruiken parameters ten

fect relaties in verband met het watergebruik.

behoeve van de inbreng van ecologie in water-

— In 3.4. wordt nader ingegaan op de rol van
ecologie bij verschillende beheersdoeleinden, met de nadruk op natuurbeheersdoelen als verbijzondering van het kwaliteitsbeheer zoals dat in 2.2 is aangegeven.
— In 3.5 tenslotte wordt de mogelijke inbreng
van ecologie bij het integraal waterbeheer
behandeld, waarbij aan een begrip als ecologisch inpasbaarheid een belangrijke rol
wordt toebedeeld.

beheer. In het tweede deeladvies (Gezondheidsraad 1988) wordt dat aangegeven:

‘Ecologische normen zijn als instrument inzetbaar bij verschillende aspecten van het
beheer van aquatische ecosystemen. Op de
eerste plaats ter verwezenlijking van beleidsdoelen met betrekking tot de bescher-

ming van natuur en milieu…. De tweede gebruiksmogelijkheid … betreft de bescherming
van functies gerelateerd aan direct op de

mens gerichte belangen…. Ten derde sluit
De wetenschap aquatische ecologie richt zich
op het verklaren van verschijnselen in het water, op de relaties tussen plantaardige en dier-

het gebruik van ecologische normen in het
bijzonder aan bij het steeds meer integrale

karakter van het waterbeheer..."

lijke organismen in samenhang met hun (abiotische) milieu, op reacties van organismen op

wijzigingen in de soortensamenstelling of veranderende fysische en/of chemische omstandigheden, op (natuurlijke) fluctuaties in de loop
van de tijd, op processen in aquatische systemen en op structurele kenmerken ten gevolge

Hoewel deze adviezen een belangrijke stap in
de goede richting zijn, is hiermee voor de waterbeheerder nog geen directe handleiding
voor praktisch gebruik verschaft. Er ontbreekt

nog een ‘vertaling’ naar concrete wateren en
actuele problemen. Hetzelfde geldt voor een in
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opdracht van dezelfde commissie vervaardigde
literatuurstudie ‘Algemene ecologische begrippen en hun relatie met ecologisch beheer van

Het is van belang de juiste criteria voor een
classificatie te gebruiken, waarbij een hiërarchische indeling borg kan staan voor goede

oppervlaktewater" (Kwa en Ringelberg, 1984).

afgrenzing der klassen. Dat dit een logisch uit-

Conclusies in deze studie met betrekking tot al

gangspunt zou moeten zijn, wordt gedemonstreerd aan de hand van het voorbeeld van

dan niet in evenwicht verkerende systemen, be-

grippen als stabiliteit, diversiteit en unifying
concepts in het beheer, die van grote invloed
op het beheer van wateren zouden kunnen zijn,

waar dan ook geen voor ons bruikbare classifi-

werden in een aan de studie gewijde workshop

catie ontstaat (Kousbroek, 1969):

tegengesproken of genuanceerd, zodat de
praktijk hier geen ondubbelzinnige adviezen
aan kon verbinden. Een recente literatuurstudie

“Project ecologische inpasbaarheid stoffen 5,
ecosysteemkennis voor nationaal stoffenbeleid"

een oude chinese indeling van het dierenrijk,
waar de logica iets anders toegepast wordt en

‘Dieren toebehorend aan de keizer; gebalsemde dieren; tamme dieren; speenvarkens;
zeemeerminnen; mythische dieren; loslopende honden; dieren die als gekken tekeer

gaan; dieren die niet geteld kunnen worden;

(De Ruyter van Steveninck en Jonkers, 1989)

dieren getekend met een fijn penseel van

biedt een aantal geschikte ingangen voor waterbeheer met betrekking tot nutriënten en toxische stoffen. Ook hier geldt, dat er niet steeds

kameelhaar; dieren die zojuist de kruik gebroken hebben; dieren die uit de verte gezien op vliegen lijken.”

direct toepasbare aanbevelingen kunnen wor-

den gedaan, maar wel dat de afstand tussen

Voor een classificatie van Nederlandse opper-

aquatische systeemtheorie en praktisch waterbeheer aanzienlijk verkleind wordt.

vlaktewateren zal eerder gebruik gemaakt wor-

3.2

Karakterisering van wateren

den van kenmerken, die van (grote) invloed zijn
op het ecologisch functioneren van de wateren.

Zulke kenmerken worden teruggevonden in de
meeste typologieën of classificaties, die in Nederland gemaakt zijn (bijlage 2). Het betreft de

De karakterisering van wateren in ecologische

factoren: zoutgehalte, stroomsnelheid, voedsel-

zin bestaat ult een omschrijving van abiotische
en biotische kenmerken, waarbij onderlinge relaties tussen deze kenmerken tenminste ge-

rijkdom, zuurgraad, permanentie en dimensie.

deeltelijk bekend verondersteld worden. De
definitie van karakteriseren, die door de Commissie Ecologische Normen in haar eerste

aangebracht kunnen worden op basis van re-

deeladvies wordt gegeven, luidt: ‘het bepalen
van de positie van een object in een multidimensionaal groothedenstelsel via referentie-as-

maar er kunnen ook indelingen worden ge-

sen’ (Gezondheidsraad, 1984). De referentieassen vormen met andere woorden de criteria

waarmee een zinnige karakterisering wordt uitgevoerd. Zinnig betekent ten opzichte van het
doel, dat nagestreefd wordt.
In het kader van integraal waterbeheer is het

doel van een ecologische karakterisering de
bovenvermelde omschrijving, die de bestaande toestand vastlegt en een uitgangspunt
vormt voor ecologisch verantwoord beheer. De
grote verscheidenheid aan wateren noopt tot

het rangschikken in klassen van min of meer
overeenkomstige watertypen, omdat eigenschappen per klasse een duidelijk kader vormen voor afzonderlijke wateren, zowel wat betreft de structuur als het functioneren van die

wateren. Indien voldoende onderlinge relaties
tussen de kenmerken van wateren van een
klasse bekend zijn, zullen hieruit beheersmaatregelen af te leiden zijn, die geldigheid voor de
klasse hebben.
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Dit zijn master factoren, die een grove indeling
mogelijk maken en waarbinnen verfijningen
gionale omstandigheden of andere criteria. De
master factoren

zijn

abiotische

kenmerken,

maakt op basis van biotische kenmerken of een
combinatie van beide. In het laatste geval
wordt gesproken van een ecologische indeling.

Bij de indeling van wateren dient onderscheid
gemaakt te worden tussen het classificeren en
het typeren. Bij het classificeren worden de te
onderscheiden eenheden door scherpe grenzen afgegrensd. Bij typeren wordt uitgegaan
van een algemene karakterisering, waarbij de

eenheden vloeiend in elkaar overgaan; er zijn
geen grenzen te onderscheiden. De meeste
bestaande indelingen van oppervlaktewateren
zijn classificaties gebaseerd op abiotische
kenmerken (fysische, chemische en/of morfologische parameters).
Voor het karakteriseren van wateren worden

door de Commissie Ecologische Normen (Gezondheidsraad, 1988) een aantal parameters

aanbevolen, die betrekking hebben op de
— fysische structuur
chemische structuur
biologische structuur
fysische processen

— chemische en biologische processen.

Hierbij wordt gesteld dat de concrete uitwerking van de parameters voor een deel afhankelijk is van het type aquatische systemen
waarvoor normen gesteld worden, en in sommige gevallen zelfs van het individuele aquatische systeem (Gezondheidsraad, 1988). Hiervoor zijn een aantal gegevens nodig als basiskennis, die hier kort behandeld zullen worden.

groot belang bij kwesties als stuurbaarheid van
wateren (zie paragraaf 3.3).

Methoden voor het vaststellen van de natuurwaarde
De natuurwaarde kan worden bepaald door

vergelijking van de ecologische kenmerken
van een water met die van de referentiesituatie
voor hetzelfde watertype (1.3). Dit betekent,

Taxonomie en verspreiding van aquatische or-

dat men zich een glijdende schaal van natuur-

ganismen in Nederland

waarden per watertype zou moeten voorstellen, waarbij de laagste waarde bij “dood water"

Er is een vrijwel volledig overzicht aanwezig
van alle in Nederlandse opperviaktewateren
voorkomende organismen. De determinatie
hiervan is mogelijk met buitenlandse en Neder-

ligt en de hoogste bij de referentiesituatie.

landse

watertype worden gebruikt?
2 Watis de referentiesituatie?
Over de ecologische kenmerken per watertype
valt zeker overeenstemming te bereiken, maar
op dit moment bestaan er geen landelijk geaccepteerde normen.
Dit is een voorwaarde voor een zo objectief

tabellen.

Bij

determinatieproblemen

kunnen voor praktisch alle groepen Nederlandse specialisten geraadpleegd worden. De verspreiding van deze organismen is (per groep

verschillend) in grote lijnen goed bekend.
Master factoren die de globale verspreiding
van organismen bepalen

Hierbij doen zich twee problemen voor:

1 Welke ecologische kenmerken moeten per

mogelijk gebruik. De referentiesituatie dient

Voor de meeste organismen is de relatie tus-

eveneens vastgesteld te worden, omdater niet

sen het voorkomen en de master factoren redelijk goed bekend. Mede door de activiteiten
van veel waterbeheerders wordt zowel de kennis over de verspreiding als de relatie met
master factoren steeds vollediger.

meer dan globale ideeén bestaan over de optimale levensgemeenschap van de verschillende watertypen. Men verwijst naar buitenlandse

Verspreidingsonderzoek, relatie-onderzoek en
typologie op regionaal niveau
Deze kennis is per regio meer of minder volle-

dig aanwezig. De waterbeheerders hebben
hierin een grote rol gespeeld en doen dit in
toenemende mate nog steeds. Problemen treden vooral op bij pogingen om verfijningen van
landelijke indelingen en relaties tussen het
voorkomen van organismen en omgevingsfactoren te analyseren. Bij de opstelling van regionale typologieën blijkt dikwijls dat andere factoren dan de master factoren gebruikt moeten

situaties of beschrijvingen van wateren uit het

verleden, of neemt aan, dat wateren in natuurreservaten de optimale situatie representeren.
Een oplossing voor dit dilemma is om per watertype zoveel mogelijk ecologische toestanden op een rij te zetten (de reeds genoemde

glijdende schaal), waarbij de richting van
‘slecht’ naar "goed" vastgelegd wordt en ecologisch verklaard. In plaats van het streven naar
een referentiesituatie tracht men een steeds
betere plaats op de schaal te bereiken, zodat
regionale, maar ook klimatologische en andere
factoren die bij de huidige tijd horen, hun rol
kunnen vervullen.
In dit verband zijn geaccepteerde criteria voor

worden om verschillen en overeenkomsten tus-

de beoordeling van de natuurwaarde: zeld-

sen wateren te verklaren. Omdat het dikwijls
om wateren buiten natuurgebieden gaat, tre-

zaamheid, uniciteit, authenticiteit, natuurlijkheid
en verscheidenheid; waarbij geldt dat deze cri-

den er complicerende omstandigheden op, die

teria hiërarchisch (van grote naar kleine ruimte-

een heldere typologie onmogelijk maken. Veel

lijke schaalniveaus) moeten worden gehan-

regionale wateren worden bijvoorbeeld met

teerd.

Rijnwater doorgespoeld, waardoor oorspronke-

lijke verschillen worden genivelleerd. Verontrei-

Het functioneren van aquatische ecosystemen

nigde wateren gaan steeds meer op elkaar lijken voor wat betreft de aanwezigheid van kenmerkende organismen en er ontbreekt vaak
een referentiekader, waarop een op verbete-

Chemische en biologische processen zijn bepalend voor het functioneren van aquatische
ecosystemen. Het tweede deeladvies van de
Commissie Ecologische Normen noemt onder
andere budgetten van koolstof, zuurstof, stikstof en fosfor en de primaire produktie (Gezondheidsraad, 1988). De bestaande kennis in
Nederland is fragmentarisch voor wat betreft
de totaliteit aan watertypen. Toch is kennis op

ring gericht beheer zou kunnen worden afgestemd. Dezelfde problemen komen naar voren
bij onderzoek naar de relaties tussen het voorkomen van organismen (groepen) en abioti-

sche milieufactoren. Toch is deze kennis van
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procesgebied van veel belang voor een goed
beheer.
Indicatororganismen en -variabelen in relatie
tot monitoring
Een ecologische indicator is een eigenschap
of object van een ecosysteem welke informatie

geeft over een aantal andere niet afzonderlijk
beschouwde eigenschappen of objecten van
dat ecosysteem (Gezondheidsraad, 1984). Als
voorbeelden worden genoemd het zuurstofge-

halte, de grazingsnelheid van zoöplankton, het
coli-getal, een dier- of plantesoort. Op dit gebied is nog betrekkelijk weinig onderzoek verricht. Een voorbeeld is te vinden in het rapport
“Hydrobiologie en Waterhuishouding" (Toren-

beek, 1988). Hierin is per watertype een soortenlijstje van

macrofauna-organismen gege-

ven, die deels kenmerkend voor het type,
deels ook in andere typen voorkomend, te duiden zijn als indicatoren. Zeker voor activiteiten

als monitoring dient er eerst overeenstemming
te zijn over te gebruiken indicatoren, zodat niet

Meer algemeen kan worden gesproken van ingreep-effect relaties. Vaak is het moeilijk om
kwantificeerbare uitspraken te doen. Het schema van figuur 2 biedt een goed overzicht (in

grote lijnen) van de effecten van ingrepen op
aquatische ecosystemen. De directe effecten

op abiotische omstandigheden (vaak de conditionerende parameters) zijn zodanig aangegeven, dat waar mogelijk kwantificeerbare ver-

anderingen zijn in te vullen. Bij de effecten op
het niveau van de levengemeenschap en het
ecosysteem worden zowel proces- als structuurkenmerken onderscheiden, met effectklassen van oplopende integratie en complexiteit.
Er blijft een hiërarchie herkenbaar van master

factoren en beïnvloeding hiervan, zodat een algemene typologie als uitgangspunt kan worden genomen, die regionaal aangepast kan
worden.
Voor praktisch alle wateren in Nederland geldt,
dat er gedurende kortere of langere tijd al een
of andere vorm van beheer plaatsvindt. Uit-

op grote schaal waarnemingen worden ge-

gangspunt bij waterbeheer is het idee, dat de

daan, waarvan achteraf aan het nut getwijfeld
moet worden. Dit laatste is nu helaas nog vaak
het geval.

toestand van wateren door menselijk handelen

kan worden beïnvloed of gestuurd in een gewenste richting. Bij kwantiteitsbeheer zijn de
instrumenten om te sturen in het algemeen bekend en aanwezig. Hier is dan ook vele eeu-

3:3

Ecologische effecten in verband met
gebruiksfuncties

Zowel bij de karakterisering van wateren als bij
het doen van uitspraken over de natuurwaarde
of de waterkwaliteit wordt de aanwezigheid van
organismen gerelateerd aan omgevingsfactoren uit heden en verleden. Het is verhelderend
om onderscheid te maken tussen sturende parameters (die van buitenaf op het systeem in-

werken), conditionerende parameters (eigenschappen van het ecosysteem zelf die de samenstelling en het functioneren van de levensgemeenschap (mede) bepalen) en responsparameters of volgparameters (eigenschappen
van het systeem die worden beïnvloed door de
sturende en conditionerende parameters) (Gezondheidsraad, 1988). Bij onderzoek naar het

voorkomen van organismen in relatie tot de
master factoren chloridegehalte, stroomsnel-

heid, voedselrijkdom, zuurgraad, dimensie en
permanentie blijkt vaak een min of meer kwantificeerbare relatie aan te geven, waarbij van een
soort dosis-effect relatie gesproken zou kunnen
worden. Dit is geen gebruikelijke term in de
ecologie voor dergelijke afhankelijkneden, maar
wordt hier gebruikt om een koppeling naar an-

dere disciplines te maken, De term ‘dosis’ slaat
specifiek op beïnvloeding door stoffen (dosis =
concentratie x blootstellingstijd).
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wen aan ervaring opgebouwd. Bij kwaliteitsbeheer ligt het veel moeilijker. Ook waar kwaliteit
nog steeds voornamelijk met chemische parameters wordt beoordeeld, blijken de doelstel

lingen van het beheer lang niet altijd realiseerbaar. De kennis over de ingreep-effect relaties
schiet in veel gevallen tekort. Dit is een gevolg
van de complexiteit van aquatische systemen,
waarin de biologische componenten een dominante rol vervullen. Kwa en Ringelberg (1984)
formuleren het zo:
‘Vervolgens kunnen we ons afvragen of het

mogelijk is door middel van beheersmaatregelen zodanig in te grijpen dat we ecologische systemen kunnen dwingen om bijvoorbeeld in evenwicht te functioneren…. De
gangbare benadering in het beheer lijkt te
zijn het bereiken van een stabiel systeem
door het beheersen van de randvoorwaarden nodig voor het functioneren van een
ecologisch systeem.”
Praktijkgevallen bewijzen hoe moeilijk het vaak
is om een qua oorzaak - gevolg relatie bekend
probleem als bijvoorbeeld verkrozing of algenbloei aan te pakken. Het ontstaan van het probleem is goed analyseerbaar, maar voor de
weg terug blijkt een ingewikkelde aanpak
noodzakelijk, waarbij niet eenvoudig de omge-

keerde redenering kan worden gevolgd. De

primaire effecten van verhoogde nutriëntenaanvoer op kroos of algen heeft hogere orde

teem water zal reageren op maatregelen van
het beheer. De mate van kennis bepaalt de
mogelijkheden tot adequaat sturen en het is

effecten tot gevolg gehad en daarmee de hele
structuur van het systeem gewijzigd.

duidelijk dat de kennis bij veel waterbeheer-

Kennis van de ecologie is onontbeerlijk, omdat
het steeds gaat om de vraag hoe het ecosys-

ders in ieder geval niet in operationele vorm in

voldoende mate aanwezig is.
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3.4

hoeve van natuurbeheersdoelen omschreven
zouden kunnen worden. Het schema van figuur
2 zou als het ware van onderen naar boven ge-

Ecologie en natuurbeheersdoelen

In het natuurbeheer zullen wateren in het algemeen expliciet ten behoeve van de functie natuur beheerd worden. De ecologische kwali-

volgd moeten worden, als tenminste de na te
streven levensgemeenschap als bekend verondersteld kan worden. Er worden bepaalde

teitsdoelstelling is gericht op het hoogste niveau, dat wil zeggen, “corresponderend met
de natuurlijke toestand, met een differentiatie

effecten op de soorten of de levensgemeenschap gewenst en de vraag doet zich voor hoe

naar afzonderlijke wateren’ (CUWVO, 1988).
Het te voeren beheer is derhalve primair gericht op het ecologisch functioneren en de beheerder staat voor de vaak lastige taak zijn be-

de conditionerende parameters beïnvloed kunnen worden.
De beste aanpak lijkt ook hier te zijn om reeksen per type op te stellen, waarbij aangegeven
wordt welke sturende en conditionerende para-

heer zodanig te sturen, dat maximalisatie van
de natuurwaarde bereikt wordt.
In 3.2 is aangegeven, dat de kennis vanuit de
ecologie in grote lijnen voldoende is om voor
verschillende watertypen aan te geven in welke richting een optimale ontwikkeling van wateren zou dienen te verlopen. In detail is dit

meters de belangrijkste zijn bij de ontwikkeling
van de reeksen van een lage natuurwaarde of
ongewenste toestand naar een hoge natuur-

waarde of gewenste toestand. Een simpel
voorbeeld wordt gegeven in figuur 3. Het be-

treft de resultaten van een ecologisch typologisch onderzoek in een beperkte regio (Twen-

moeilijker te verwezenlijken. De waterbeheerder heeft met afzonderlijke wateren te maken
en is daarom aangewezen op regionale en lokale studie. Maximalisatie van de natuurwaarde betekent dat gestreefd moet worden naar
een situatie die voor het betreffende water
waarschijnlijk niet beschreven is en dat met

te) van het type bronnen (Verdonschot en
Schot, 1987). Op basis van biotische en abiotische waarnemingen zijn een groot aantal combinaties van macrofauna-soorten en abiotische

parameters gemaakt, die gerangschikt zijn in
clusters.

middelen, die als ingreep-effect relaties ten be-
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Biotypen in bronnen in Twente (zie tekst voor verdere uitleg)

De clusters zijn vervolgens gerangschikt tot
biotypen en de relatie tussen de drie biotypen

ten van velerlei soorten ingrepen (gebruik en
beheer) op het ecologisch functioneren. Hierbij

is aangegeven met de belangrijkste discriminerende stuurparameter. Binnen de biotypen is

past het begrip ecologische inpasbaarheid.
Volgens de Gezondheidsraad (1984) is dat
‘een dusdanig handelen dat aangesloten wordt

eveneens aangegeven welke hoofdfactor bepalend is voor het opstellen van een reeks. De
clusters A, C en E behoren tot het type helokrene bronnen. De reeks E, C en A vertegenwoor-

digt situaties met toenemende eutrofiëring.
Cluster B hoort tot het biotype van de tijdelijke
neutrale kwelmoerassen en D en F tot de tijde-

lijke, zure kwelmoerassen. De droogteperiode
in Fis langer dan in D. Stuurfactoren zijn in dit
geval van hydrologische aard (bij verandering
van de hydrologie zou F in de richting van D
verschuiven) en hebben te maken met de nutriëntenaanvoer. Gepoogd zou kunnen worden
de nutriëntenaanvoer te verminderen, waar-

bij, respectievelijk rekening wordt gehouden
met, functioneren van ecosystemen’. Een iets

andere, maar eveneens vage definiëring wordt
gegeven door Hekstra (projectvoorstel ecologische inpasbaarheid stoffen, in: de Ruyter van
Steneninck, 1989): ‘wanneer het menselijk handelen niet meer dan verwaarloosbaar risico
voor het duurzaam voortbestaan van ecosystemen oplevert, is het ecologisch inpasbaar”. Het

komt neer op een zodanig beheer, dat ook bij
een aantal verschillende functietoekenningen

hier geldt, dat een dergelijke beschreven reeks

voor een water steeds zorgvuldig afgewogen
moet worden, of er niet een te grote schade
aan het ecosysteem wordt toegebracht of met
andere woorden: als bij verschillende maatregelen, die in een schema als in figuur 2 zijn ge-

geen voorspellingsmodel vormt, maar een oor-

visualiseerd en wellicht gekwantificeerd zou-

zaak-effect serie. In het geval van bronnen,
waar het water slechts in één richting stroomt,
kan een negatief effect in stroomafwaartse

den moeten worden, de effecten in de onderste helft van het schema verwaarloosbaar klein
zijn, wordt op de juiste manier gehandeld. Zo-

door wellicht een verschuiving in de reeks van
E via C naar A zou kunnen plaatsvinden. Ook

richting wellicht verdwijnen, zodat er wel suc-

als al in 3.3 en 3.4 aan de orde is gekomen, is

ces geboekt kan worden met een interpretatie

een goede definiëring van natuurwaarde, wel-

van het schema als voorspellingsmodel.

licht via ecologische indicatoren, hierbij een
eerste vereiste. De stand van kennis op het ge-

In de tot heden gebruikelijke werkwijze bij het

bied van voorspellingsmodellen is nog te ge-

natuurbeheer wordt als uitgangspunt het systeem zelf zo min mogelijk aangetast, maar worden de randvoorwaarden zodanig gewijzigd,
dat het systeem in reactie daarop een gewens-

sche weg resultaat te kunnen boeken. Zoals de
ecologische inpasbaarheid nu omschreven is,

ring om voorlopig anders dan langs empiri-

gaat het om geringe veranderingen van het

te verandering ondergaat. Een geheel andere

ecosysteem, die eventueel acceptabel zouden

aanpak bestaat uit ingrepen in het functioneren
van het systeem, zoals bijvoorbeeld bij biomanipulatie het geval is. Hierbij worden de belangrijkste processen en voedselketens beschouwd en wordt ingegrepen in de stofstroom
(nutriënten) en in dierpopulaties (grazers en

zijn. Het is evenwel ook mogelijk, dat integraal
waterbeheer leidt tot een verbetering van de
natuurwaarde. Als één van de functies bijvoorbeeld de bereiding van drinkwater of viswater
is, kunnen maatregelen genomen worden, die

vissen). Het is een grofschalige benadering,
die begeleid wordt met fijnschaliger onderzoek
om meer details van de ingreep-effectrelaties

overwegingen over stuurbaarheid van wateren
en het bereiken van natuurbeheersdoelen kun-

te kunnen begrijpen en daardoor tot bijstelling
gedurende de procedure te komen. Er wordt

een aantal experimenten in Nederland uitgevoerd en er is sprake van een grote kennistoenamein korte tijd (van Donk and Gulati, 1989).

de algehele ecosysteemkwaliteit verhogen. De

nen in de praktijk leiden tot aanbevelingen
voor beheer, die in dit verband een positieve

ontwikkeling mede kunnen bepalen.
In het algemeen gesproken is de kennis over
de effecten van gecombineerde functietoekenning en de daaruit voortvloeiende maatregelen
in grote mate onvoldoende. Daarom dient door

3.5

Ecologie en integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer behelst een harmonisatie van functies. De functie natuur speelt hierin
een gelijkwaardige rol naast andere functies en

belangen. Om integraal waterbeheer in praktijk
te kunnen brengen zal derhalve voldoende
kennis beschikbaar moeten zijn van de effec-

het ontwikkelen van de eerder genoemde methoden voor ecologische indicatoren, door het
opstellen van ontwikkelingsreeksen per type
(referentie) en door voorspellingsmodellen voldoende ecologische kennis verzameld en toepasbaar gemaakt te worden, om ook bij inte-

graal waterbeheer te kunnen worden gebruikt.
Het blijft van belang in verschillende praktijk-
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situaties, waar al van integraal waterbeheer
sprake is, de ontwikkelingen in het ecosysteem

te volgen en via de beschikbare kennis bij te
stellen. Het verdient daarbij aanbeveling om situaties, die nog betrekkelijk eenvoudig zijn, te

selecteren voor nader onderzoek. Betrekkelijk
eenvoudig betekent bijvoorbeeld een combinatie van een beperkt aantal functies, dat in
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hun gecombineerde effect niet te ver van de
natuurfunctie afstaat. Daarbij is het nodig een
goede keuze van te meten parameters te maken, zodat met redelijk eenvoudige middelen

het ecosysteem in zijn ontwikkeling gevolgd
kan worden. In het tweede deeladvies van de
Commissie Ecologische Normen zijn hiertoe
voorstellen gedaan (Gezondheidraad, 1988).

4.

INTEGRAAL WATERBEHEER IN DE PRAKTIJK
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Inleiding

Integraal waterbeheer, zoals neergelegd in de
nota “Omgaan met water’ is een door Rijkswa-

terstaat ontwikkelde visie. De huidige visie
vormt nog niet het eindpunt. Veeleer moet deze visie worden gezien als een leidraad voor
toekomstige ontwikkelingen. Aan de opstelling
van deze nota is weinig bestuurlijk overleg
voorafgegaan met regionale waterbeheerders.

toegepast. Bestuurlijke onrust wordt daarmee
voorkomen. Verder wordt verwacht dat zal blijken, dat niet voor elk geval dezelfde mate van
samenhang is vereist. In iedere situatie zal
moeten worden gezocht naar een optimale samenhang, passend bij de schaal en complexiteit van de problematiek.
Uit een andere enquête bleek, dat de mogelijk-

heden om tot werkelijk integraal waterbeheer

Inmiddels reageren de regionale waterbeheerders over het algemeen positief als het om de
filosofie van integraal waterbeheer gaat. Maar
het uitwerken van deze visie in de praktijk en

te komen vooralsnog erg beperkt worden ge-

het operationaliseren ervan loopt bij de regionale waterbeheerder duidelijk achter op de
landelijke ontwikkeling (zie ook bijlage 5).

1988).

vonden, enerzijds door zeer duidelijk gevestigde belangen, en anderzijds door het ontbreken
van financieringsmogelijkheden (DBW/RIZA,

In principe hebben de waterschappen de taak
te komen tot integratie van het waterkwanti-

Van belang is ook, dat integraal waterbeheer
op rijksniveau anders uitpakt dan op het niveau van de regionale waterbeheerders (de
waterschappen). Rijkswaterstaat heeft vooral
met grote wateren te maken. Bij de water-

teits- en waterkwaliteitsbeheer. In de toekomst
zal deze taak duidelijk meer aspekten gaan

schappen is daarentegen veeleer sprake van

lende manieren met ecologie te maken. Ten
eerste een toenemende inbreng vanuit de ecologie in het traditionele waterkwaliteits- (en

detailwaterbeheer (watergangen, sloten) met
een geheel eigen problematiek. Verder is de

vertonen en zich geleidelijk aan in de richting

van integraal waterbeheer kunnen bewegen.
De waterschappen hebben daarbij op verschil-

regionale waterbeheerder als gevolg van zijn

kwantiteits)beheer. Ten tweede het met behulp

kleinere bestuurlijke apparaat minder goed

van ecologische kennis beoordelen en beheren van natuurwaarden. Ten derde het mede

toegerust voor het (snel) in praktijk brengen
van integraal waterbeheer, wat toch een complex gebeuren is. Zeker voor wat betreft de

vanuit de ecologie vormgeven aan integratie in

het waterbeheer.

kennisontwikkeling is hij in sterke mate afhankelijk van wat elders gebeurt.
4.2
In dit verband kan worden gewezen op een
oriënterende enquête onder betrokkenen bij
het waterbeheer. De noodzaak van meer sa-

menhang en onderlinge afstemming van de
activiteiten wordt door alle respondenten van
de enquête onderkend, echter niet zonder het
aanbrengen van enige nuancering. Die nuancering heeft betrekking op de gewenste mate
van samenhang, het tempo waarin en de wijze

waarop integratie in het waterbeheer tot stand
dient te komen (Glasbergen et al., 1988). Van
verschillende kanten wordt daarbij gewaarschuwd, dat het streven naar meer integratie in
het waterbeheer niet tot dogma moet worden
verheven en dat de realisering gefaseerd in de
tijd moet plaatsvinden. Dit houdt het stellen
van prioriteiten in, bijvoorbeeld door in eerste
instantie afzonderlijke voorbeeldprojekten uit te
voeren. Als concreet zichtbaar kan worden gemaakt wat de voordelen zijn van integraal waterbeheer kan dit op grotere schaal worden

Integratie van beheer

Waterkwantiteit en waterkwaliteit
Integratie van beheer vormt een eerste stap op
weg naar integraal waterbeheer. Voor de waterbeheerder betekent dat in eerste instantie
afstemming van het waterkwantiteitsbeheer op
het waterkwaliteitsbeheer. In het waterbeheer
is deze afstemming langzaamaan gemeen-

goed aan het worden. Alleen op het laagste
bestuurlijke niveau, bij het polderbeheer, dat
vaak nog autonoom wordt uitgevoerd, is het
beheer veelal nog uitsluitend gericht op de
kwantiteit (peilbeheer).
Het kwantiteitsbeheer richt zich met name op
het handhaven van peilen, afhankelijk van het
het al dan niet aanwezig zijn van achterland
eventueel het doorvoeren van water, en indien
nodig het doorspoelen met het oog op verziltingsbestrijding.
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Het kwantiteitsbeheer is gericht op het handhaven van tenminste de basiskwaliteit uit het IMP-

water en andere kwaliteitsdoelen als de functietoekenning dat vereist of als dat mogelijk is. De
mate van zuivering en de ruimtelijke spreiding

van effluenten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen worden gezien als een belangrijk middel
om deze doelen te bereiken (zie bijlage 3 en 4).

(belangrijke) stap op weg naar integraal waterbeheer. Waar nodig zal ook afstemming op andere vormen van beheer moeten plaatsvinden,
althans voorzover die elkaar wederzijds beïnvloeden. Deze integratie met andere vormen
van beheer komt in alle gebieden nog moeilijk

van de grond. Verdergaande afstemming dient
met name nog plaats te vinden ten aanzien

van het grondwaterbeheer en het rioleringsbeDe afstemming van het waterkwantiteitsbeheer
op het waterkwaliteitsbeheer is lang niet altijd

heer.

even gemakkelijk en leidt in een aantal geval-

Het grondwaterbeheer berust bij de provincies.
Grondwateronttrekkingen kunnen leiden tot
grondwaterstandsveranderingen. Dit heeft ge-

len tot (nog) moeilijk oplosbare problemen.
Enerzijds kan het gaan om moeilijke afwegingen en anderzijds doen zich problemen voor
als de effecten van (alternatieve) maatregelen

niet goed bekend zijn. Van een moeilijke afweging is bijvoorbeeld sprake als zich een calamiteit heeft voorgedaan en een gevoelig gebied wordt bedreigd met verontreiniging. Dit

volgen voor de af- en uitspoeling, maar ook

voor de inzijging van water. Verder kan dit het
nodig maken gebiedsvreemd water (van een
andere kwaliteit) aan te voeren. Met deze interrelaties wordt vaak nog onvoldoende rekening
gehouden (Glasbergen et al., 1988).

kan worden opgelost door snel door te spoe-

len. Als dit evenwel leidt tot het intrekken van
nutriënten wordt daarmee de eutrofiëringsproblematiek verergerd. Het niet kennen van de
(ecologische) effecten speelt bijvoorbeeld bij

rioleringsbeheer. Dit beheer is niet altijd even
goed afgestemd op het waterkwaliteitsbeheer
(en het grondwaterbeheer). Een te kleine capa-

de aanvoer van gebiedsvreemd water naar het

citeit (leidend tot een een hoge frekwentie en

veenweidegebied in Rijnland (zie bijlage 3).

omvang van riooloverstort) en een slechte
staat van onderhoud van het rioleringsnet kunnen de oorzaak zijn van ongewenste verontreiniging van het (grond- en) oppervlaktewater

Een keuze is mogelijk tussen het inlaten van
chloride-rijk brak grondwater of chloride-arm

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het

hard gedefosfateerd Rijnwater. Het laatste zou
kunnen leiden tot een versnelde mineralisatie
van veen met als gevolg een toename van de

(zie bijlage 4).

eutrofiëring. Ook het ecologisch effect van (na-

Andere vormen van beheer waarop afstem-

tuurlijke) peilfluctuaties en van het peilbeheer
in polders is niet goed bekend (zie bijlage 5).

ming dient plaats te vinden zijn het bodembeheer (af- en uitspoeling, oevers) en het visbeheer. Daarnaast zal ook de afstemming op

Vermeldenswaard in dit verband is de situatie
rond de Regge. In de zomer wordt de Regge
voor 70% gevoed met effluenten van zuive-

ringsinstallaties. Verplaatsen van de afvoer van
effluenten (bijvoorbeeld stroomafwaarts) zou
de waterkwaliteit ten goede komen, maar dit
leidt dan wel tot een watertekort (zie bijlage 4).

ruimtelijke ordening en de relatie met de landbouw de nodige aandacht moeten krijgen. Bestemmingen, die in het kader van de ruimtelijke

ordening aan gronden worden gegeven, kunnen gevolgen hebben voor de waterkwaliteit.
Het omgekeerde geldt in veel gevallen ook. De

landbouw stelt eigen specifieke eisen aan het
waterbeheer (met name de grondwaterstand).

Naast deze “probleemgevallen* kunnen ook

Deze eisen zijn niet altijd verenigbaar met ei-

een aantal situaties worden genoemd, waar de

sen, die andere belangen aan het waterbeheer
stellen. Het niet vroegtijdig afstemmen van deze eisen kan in de praktijk leiden tot problemen
(Glasbergen et al, 1988).

afstemmimg tussen het waterkwantiteitsbeheer
en het waterkwaliteitsbeheer tot goede resultaten heeft geleid. In de eerste plaats geldt dit
voor de gebiedsgerichte integrale eutrofiëringsbestrijding (zie ook bijlage 3 en 5). Ook
de aanleg van een drinkwaterpijpleiding tussen Rotterdam en het Westland kan in dit verband worden genoemd.

Op veel plaatsen wordt integraal waterbeheer
in feite al wel toegepast, met name bij kleinere

sterk verstedelijkte waterschappen. Deze waterschappen kijken naar de samenhang in het
te beschouwen watersysteem en de afstem-

Integratie met andere vormen van beheer

ming van functies en doelstellingen (DBW/RIZA, 1988). Als voorbeelden van een geslaagde

Afstemming van het waterkwantiteitsbeheer op

integrale aanpak op rijksniveau kunnen onder

het waterkwaliteitsbeheer vormt een eerste

meer worden genoemd het beheer van de
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randmeren en de beleidsanalyses voor het beheer van deltawateren (Oosterschelde, Veerse

Meer). Op regionaal niveau geldt dit onder
meer voor het realiseren van ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor de Chaamse Beken,

de verbetering van de waterkwaliteit van de
Zaan, en de ruilverkaveling Vochtelose Veen
(Glasbergen et al., 1988).

actief visbeheer (wegvangen van brasems en
uitzetten van snoek). Microverontreinigingen
krijgen in deze gebieden en ook daarbuiten
verhoudingsgewijs nog weinig aandacht.
43

Inbreng ecologie in integraal waterbeheer

Ecologische kennis
Functietoekenning en sturing
De provincies kennen functies toe aan het oppervlaktewater. De provincies gaan daarbij verschillend te werk. Noord-Holland is tot nu toe
bijvoorbeeld terughoudend geweest met het
toekennen van functies met als uitgangspunt,
dat de vereiste waterkwaliteit haalbaar moet
zijn (bijlage 3). Zuid-Holland gaat bij de functietoekenning meer uit van de huidige situatie,
iets wat ook van Friesland kan worden gezegd
(bijlage 5). In Overijssel ligt het voortouw met
betrekking tot het toekennen van functies in het

gebied van Regge en Dinkel bij het waterschap. De eerste aanzet wordt gegeven in het
concept waterbeheersplan van dit waterschap.
Het openbaar maken van dit concept plan stelt

Voor de meeste wateren in Nederland geldt,
dat ze gedurende korte of lange tijd op één of
andere manier beheerd zijn. Bovendien worden de meeste wateren beïnvloed door menselijk ingrijpen, dat resulteert in veranderingen

van het ecosysteem vergeleken met de nietbeïnvloede uitgangssituatie. Eutrofiëring, ver-

vuiling, droogvalling, kanalisatie en dergelijke
veroorzaken deze veranderingen. De veranderingen zijn weliswaar te beschrijven aan de
hand van een verschuiving van de soortensamenstelling, maar het karakteriseren van wate-

ren ten behoeve van een beoordeling van de
natuurwaarde wordt hierdoor bemoeilijkt (zie
hoofdstuk 3).

de verschillende belangengroepen in de gele-

De problemen met het inpassen van ecologie

genheid eventueel met bezwaren naar voren te
komen. De provincie kan met deze bezwaren
rekening houden als zij tot de uiteindelijke
functietoekenning overgaat (zie bijlage 4).

in het waterbeheer zijn grotendeels te herleiden tot het ontbreken van een referentiekader.

Literatuurgegevens

over

de

ecologie

zijn

aanwijzing van natuurgebied in het kader van

meestal gebaseerd op min of meer natuurlijke
omstandigheden, terwijl er in de praktijk sprake is van een superpositie van het effect van
menselijk ingrijpen op de invloed van de abiotische variabelen in de natuurlijke toestand. In

de ruimtelijke ordening vormt hiervoor een be-

het verleden zijn tal van wateren opgenomen in

langrijk gegeven. Verder speelt de maatschappelijk-economische haalbaarheid een belangrijke rol. Vanwege dit laatste aspect krijgen de
grote meren in Friesland bijvoorbeeld geen belangrijke natuurfunctie (bijlage 5). De financiën
spelen vaak ook een doorslaggevende rol bij

natuurreservaten, soms op basis van de bijzondere kwaliteit van het watersysteem zelf,
dikwijls op basis van andere kwaliteiten (bota-

Voor het toekennen van de functie natuur wordt

veelal uitgegaan van de huidige situatie. De

nisch/terrestrisch, ornithologisch). De bijzondere bescherming van reservaten heeft de vele
invloeden van buiten het reservaat meestal

het nastreven van een hoge natuurwaarde. Zo

echter niet af kunnen weren. Dit geldt zeker

worden door het Waterschap Regge en Dinkel
weliswaar milieuvriendelijke alternatieven voor

voor de waterkwaliteit. Desalniettemin kunnen

oeververdediging bestudeerd, maar deze wor-

den, hetzij op basis van in het verleden verzamelde gegevens, hetzij op basis van de huidige toestand.

den alleen uitgevoerd als ze goedkoper of
maar weinig duurder zijn dan de andere alternatieven (bijlage 4).

hier nog wel referentiesituaties uit afgeleid wor-

De meeste waterbeheerders hebben met een
In Rijnland en Friesland is de eutrofiëringsproblematiek dominant (bijlage 3 en 5). De in deze gebieden toegepaste maatregelen richten

beperkt aantal watertypen te maken en zien
zich genoodzaakt een eigen typologie te ont-

zich dan ook sterk op de bestrijding van deze

(zie bijlage 3, 4 en 5). De verzamelde kennis
ten behoeve van classificatie van wateren en
het herkennen van watertypen aan de hand
van het voorkomen van organismen, is in een
aantal beheersgebieden voldoende en in an-

problematiek. Maatregelen, die in dit verband

worden genomen of worden overwogen, betreffen het defosfateren op rioolwaterzuiveringsinrichtingen, het voorzuiveren van inlaatwater, het verwijderen van waterbodems, en

wikkelen, afgestemd op hun beheersgebied

dere wordt gewerkt aan completering. Elders
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verworven kennis kan dikwijls niet gebruikt

wordt ook veel op gevoel gewerkt. Zo wordt

worden, of deze is niet in een zodanige vorm
openbaar gemaakt, dat toepassing door ande-

bijvoorbeeld verondersteld dat de Dinkel veel
hogere ecologische potenties heeft dan de

ren mogelijk is.

Regge. Daarom worden door het Waterschap

De verschillende watertypen worden beïnvloed
door een veelheid van maatregelen, die sa-

en de lozingen daarop strengere eisen gesteld

menhangen met de vormen van bodemgebruik
en met het gebruik van oppervlaktewater en

grondwater. Vaak is niet duidelijk welke ecologische parameters beïnvloed worden door een
bepaalde menselijke aktiviteit en welke ontwik-

Regge en Dinkel aan het water van de Dinkel
dan aan de Regge. Soms wordt gebruik gemaakt van lokaal aanwezige kennis bijvoor-

beeld over standplaatsfactoren. De feitelijke ingreep-effect relaties zijn echter meestal niet
bekend.

kelingspotenties wateren daardoor krijgen. De
snelheid waarmee en de wijze waarop het ecosysteem zich als gevolg daarvan kan gaan ont-

wikkelen is evenmin bekend. Biomonitoring
kan hier uitkomst bieden. Enerzijds kan hier-

mee meer kennis worden vergaard van de
ecologische kenmerken van niet-natuurlijke
wateren. Met name van deze wateren is de
kennis veelal onvoldoende en dat bemoeilijkt in
ernstige mate het beoordelen van de waterkwaliteit en de ecologische ontwikkelingspotenties. Anderzijds kunnen met biomonitoring

Bij het beheer van bijvoorbeeld de oevers

wordt steeds meer gekeken naar milieuvriendelijke alternatieven. Kostenoverwegingen blijven echter een belangrijke rol spelen. Milieuvriendelijke alternatieven worden alleen toege-

past als de kosten lager zijn of als de meerkosten zeer beperkt zijn. In die zin is geen sprake
van een feitelijke afweging van functies en be-

langen, zoals dat in het kader van integraal
waterbeheer zou moeten plaatsvinden.

de ecologische ontwikkelingen van wateren

Ten aanzien van de ecologie wordt nog niet

met vermoedelijk hoge potenties in de tijd wor-

erg systematisch gewerkt. Klachten of aanwij-

den gevolgd.

zingen van derden met betrekking tot het ecologisch functioneren (bijvoorbeeld vanuit de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van het

Uit het bovenstaande blijkt, dat de basiskennis

met betrekking tot de ecologische karakterisering van met name niet-natuurlijke wateren nog
onvoldoende is. De ecologische potenties van
deze wateren zijn niet goed bekend. Voorts is

de kennis van de relaties tussen het voorkomen van organismen en het complex van abiotische milieuvariabelen van dat soort wateren
slechts fragmentarisch aanwezig. Ook de kennis van de benodigde ecologische infrastruc-

tuur voor het voortbestaan van organismen in
gebieden schiet vaak tekort (zie ook DBW/RIZA, 1988).
Het onderzoek naar ecologische kenmerken is

arbeidsintensief en duur. Daarom gebeurt het
routinematig vaststellen van soortenlijsten in
Rijnland hooguit één keer in de vijf jaar. In
Friesland heeft ten behoeve van het waterhuis-

Ministerie van Landbouw en Visserij) vormen
vaak een eerste aanleiding om maatregelen te
gaan treffen.

Verspreiding van kennis
Ecologische kennis, die lokaal aanwezig is bij-

voorbeeld over standplaatsfactoren (zie bijvoorbeeld bijlage 4), zou ruimer verspreid
moeten worden. Hier kan een taak liggen voor
onderzoekers, zeker als zij landelijk opereren,

om dergelijke resultaten bekend te maken. Mogelijk zou een biologische informatiedienst
(vergelijk de landbouwvoorlichting) uitkomst
bieden. Tevens zou georganiseerd overleg tussen waterbeheerders en onderzoekers hieraan
in belangrijke mate kunnen bijdragen (Werk-

groep Biologische Waterbeoordeling).

houdingsplan eenmalig een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar ecologische kenmerken. Voor de voortzetting van dit onderzoek
is evenwel geen geld meer beschikbaar. Het
vaststellen van enkele indicatororganismen
voor de typering van wateren en voor het vast-

4.4

Bestuurlijke, financiéle en juridische
problemen

stellen van het ontwikkelingsstadium zou hier

Niet gebrek aan kennis, maar bestuurlijk-juridische problemen en de financiering vormen de

uitkomst bieden.

grootste belemmering om te komen tot inte-

Sturing van het beheer vanuit ecologie

graal waterbeheer. Glasbergen et al. (1988)
maken hier reeds gewag van. Voorts was dit
de belangrijkste conclusie van de workshop,

Sturing van het beheer vindt in veel gevallen

die in het kader van deze studie is gehouden.

plaats vanuit een globaal ecologisch inzicht. Er
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Bestuurlijke organisatie van het waterbeheer
De bestuurlijke grenzen in het waterbeheer, zowel de nationale als de provinciale grenzen,
worden in sommige gevallen als belangrijke
hinderpalen ervaren. Het rigide hanteren van
provinciale grenzen leidt ertoe, dat hydrologische problemen met een interprovinciaal karakter niet altijd op een effectieve en efficiënte

wijze kunnen worden opgelost (Glasbergen et
al., 1988). Het internationale aspect speelt onder meer bij het Waterschap Regge en Dinkel.
De Dinkel begint in Duitsland en stroomt daar

ook weer naar toe. Met name het afstemmen
van het waterkwaliteitsbeheer behoeft meer
aandacht (bijlage 4).

terbeheer (zie bijlage 3 en 4); bij anderen is
dat daarentegen juist minder het geval (zie bijlage 5).
Bestuurlijk-juridische belemmeringen

Een aantal bestuurlijk-juridisch aspecten werken belemmerend op het streven naar harmonisatie van functies en belangen. In paragraaf
4.2 is reeds aandacht besteed aan vormen van
beheer, die raakvlakken vertonen met het wa-

terbeheer en waarmee afstemming nodig kan
zijn. Dat betreft in eerste instantie het grondwaterbeheer en het rioleringsbeheer. Deze twee
vormen van beheer hebben een sterke invloed
op het waterbeheer.

Afstemming tussen de verschillende bestuurlijke niveau's, die bij het waterbeheer zijn betrok-

Verder is het bodembeheer van belang. Af- en
uitspoeling van stoffen (bestrijdingsmiddelen,

ken, laat soms te wensen over. Bij Rijnland

nutriënten, etc.) kunnen immers niet worden
aangepakt met de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Ook het oeverbeheer en het beheer van bovenlopen van beken dienen hier te

heerst bijvoorbeeld een duidelijk gevoel van
onbehagen over de afstemming met de provin-

cies en de in het gebied liggende waterschappen over de functietoekenning aan wateren en
over het opstellen van beheersplannen.

worden genoemd. Onteigening van gronden
langs wateren ten behoeve van de ontwikkeling van milieu-vriendelijke oevers (meande-

waterbeheerders

ring) of voor een vergrote berging is op grond

(V&W) en milieubeheerders (VROM en L&V)
wordt als een belangrijke remmende factor ge-

van de bestaande wetgeving niet mogelijk.

noemd bij het komen tot integraal waterbeheer.

tergangen is niet mogelijk, tenzij het zuiver om

Andere factoren, die worden genoemd, zijn rigide bestuurlijke grenzen, de traditionele krachten en gevestigde belangen in het waterbe-

bescherming van de oever gaat. Bij bovenlopen van beken vindt in een aantal gevallen

Competentiestrijd

tussen

Ook het afdwingen van beplanting langs wa-

verloedering plaats. Deze bovenlopen komen

heer (een te groot gewicht van lokale belangen

niet voor op de liggers van waterbeheerders

en de relatie tussen belang, betaling en zeggenschap bij waterschappen) en de bestuurlijke autonomie (Glasbergen et al., 1988).

en kunnen daarom niet effectief worden be-

Met name kleinere waterschappen denken
vaak nog historisch en hebben als gevolg

daarvan nog een te beperkte taakopvatting. Zo
worden peilbesluiten te strak gehanteerd. Het
peilbeheer en het onderhoud van watergangen

zou meer moeten worden afgestemd op de
funktievervulling van wateren; een fluctuerend
peilbeheer kan bijvoorbeeld gunstig zijn voor
andere belangen als recreatie en visserij. Het
polderbeheer wordt echter voornamelijk bepaald door het belang van de landbouw. In deze traditionele, vaak kleine waterschappen is
het agrarisch belang meestal namelijk sterker
vertegenwoordigd dan in veel grote waterschappen.
Verschillende regionale waterbeheerders hebben de laatste jaren reorganisaties doorgevoerd. In een aantal gevallen heeft dat geleid
tot een ambtelijke organisatie, die beter is toegerust voor een integrale aanpak van het wa-

heerd (zie bijlage 4).
Het visbeheer zou beter op het waterbeheer
afgestemd kunnen worden (zie bijlage 5). Het
visbeheer wordt doorgaans uitgeoefend door
de beroeps- en sportvisserij als huurder of eigenaar van het visrecht. Het visbeheer is meer

afhankelijk van het waterbeheer dan omgekeerd. Met name het waterkwantiteitsbeheer is
bepalend voor de visstand (Klein Breteler et
al., 1989).
De waterbeheerder wordt geconfronteerd met
een gebrek aan stortplaatsen voor baggerspecie van verontreinigde waterbodems. Daardoor
kunnen deze waterbodems niet worden verwijderd, terwijl dit nodig kan zijn zowel vanuit
kwantitatief als vanuit kwalitatief oogpunt (zie
bijlage 3 en 4).
Opgemerkt wordt dat met het oplossen van de
bestuurlijk-juridische perikelen zoveel tijd is
gemoeid (ook van biologen), dat de regionale
waterbeheerder nauwelijks toekomt aan een
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goede ecologische inbreng in het waterbeheer.
Voorts hebben de kleine waterbeheerders vaak
geen bioloog in huis.

blijft daarom nogal eens achterwege.

Dat

speelt bijvoorbeeld bij de Loosdrechtse plas-

sen, waar actief biologisch beheer (visstandbeheer) wordt toegepast, maar waar geen geld

Financieringsproblemen
De financiering van integraal waterbeheer kan
grote problemen geven. De algemene middelen bij de waterbeheerder zijn beperkt, terwijl

de IE-heffing primair is bedoeld voor emissiebestrijding in casu het zuiveren van afvalwater
in rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Deze heffing kan niet zomaar worden gebruikt voor andere verbeteringen van het milieu, gericht op
het verhogen van de ecologische potenties

van wateren.
Grondaankopen voor de aanleg van milieuvriendelijk oevers en duurdere uitvoeringvormen van milieuvriendelijke oevers kunnen
daarom niet worden gerealiseerd. Ook onder-

zoek naar het effekt van maatregelen (het volgen van de ecologische ontwikkeling in de tijd)
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is om de effekten in de tijd te volgen (biomonitoring). Geldgebrek wordt door Rijnland en
Friesland ook genoemd als reden dat weinig
aan de ecologische karakterisering van wate-

ren wordt gedaan.
In dit verband dient ook de belangentegenstelling tussen de landbouw en de natuur ter sprake te worden gebracht. Deze belangentegenstelling is lang niet altijd het gevolg van uiteen-

lopende eisen met betrekking tot de waterkwantiteit en -kwaliteit. Vaak zullen deze belangen meer parallel kunnen lopen. Veeleer komt

de tegenstelling voort uit de verdeling van de
kosten. Het nastreven van hogere natuurwaarden kost namelijk geld en een groot deel van
de daarmee gepaard gaande lasten komt te
rusten op de schouders van de boeren.

5.

LEEMTEN IN ECOLOGISCHE KENNIS

5.1

Inleiding

In hoofdstuk 3 is een algemeen beeld geschetst van de ecologische aspecten van het

ren zijn gekomen, kunnen vijf categorieën worden onderscheiden:

integraal waterbeheer. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de hiermee gepaard gaande on-

— basiskennis over de ecologie van watersystemen
— ingreep-effect relaties in relatie tot gebruik

derzoeksbehoefte. Daarbij ligt het accent op

— de waardering en afweging van natuurbe-

het vaststellen van de leemten in ecologische
kennis bij de waterbeheerder in zijn/naar dagelijkse praktijk. Andere aspecten, zoals bestuur-

— de ecologische inpasbaarheid van menselijk

lijke, juridische of financiële problemen, kun-

heerdoelen
handelen
— de verspreiding van kennis

nen ook de ecologische inbreng in het integraal waterbeheer belemmeren. Zowel de interviews met enkele waterbeheerders als de
workshop bestempelden de bestuurlijke, juridische en financiële problemen als uiterst be-

langrijk. Dit is aan de hand van voorbeelden

In het algemeen wordt gesteld dat men niet
moet wachten op resultaten van onderzoek alvorens tot integraal waterbeheer/handelen

wordt overgegaan. De ter beschikking komende kennis kan continu worden ingebracht. An-

reeds beschreven in paragraaf 4.4.

derzijds blijkt de regionale beheerspraktijk
achter te lopen bij de landelijke ontwikkelin-

De gesignaleerde leemten in kennis en aanbe-

gen. Dit is mogelijk een gevolg van een te

velingen voor onderzoek voortkomend uit de

snelle ideeënontwikkeling bij het rijk maar heeft

interviews met een drietal waterbeheerders
hebben de basis geleverd voor de daarop vol-

ook sterk te maken met een passieve houding
van de waterbeheerders zelf. Sommigen vragen zich zelfs af of integraal waterbeheer wel
voldoende maatschappelijk geaccepteerd is.

gende workshop. Tijdens de workshop zijn de-

ze leemten en vragen nauwkeuriger geformuleerd en aangevuld. De gesignaleerde leemten
en onderzoeksbehoeften vormen dan ook in
belangrijke mate een weerspiegeling van de
optiek van ecologen (de geïnterviewden en
een groot aantal deelnemers aan de workshop)

Voor de relatie tussen het lopende onderzoek

en de in dit hoofdstuk geschetste leemten in
het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7.

werkzaam in het waterbeheer.
5.2
Centraal in deze studie staat de vraag van de
(ecologen onder de) waterbeheerders met be-

trekking tot kennislacunes in de aquatische ecologie ten behoeve van integraal waterbeheer. Het
is goed om duidelijk onderscheid te maken in:
1. De kennis die aanwezig is bij aquatisch eco-

logen over het functioneren van aquatische
ecosystemen en de leemten hierin.

2. De vertaling van dat deel van deze kennis,
dat bruikbaar is voor het waterbeheer in de
praktijk.
3. De kennis die aanwezig is bij de waterbe-

heerders en de leemten hierin.

Basiskennis over de ecologie van
watersystemen

Deze paragraaf richt zich op de ecologische

aspecten van het integraal waterbeheer die te
maken hebben met het wetenschappelijk kennisgebied van de ecologie en de ‘objectieve'
eigenschappen van ecosystemen in relatie tot

de karakterisering/typering van wateren. Het
gaat hierbij om de indicatie van ecosysteemeigenschappen en niet om de indicatie van beïnvloeding, vervuiling en dergelijke. Daarnaast
worden enkele opmerkingen gemaakt over de
kennis betreffende natuurbeheersdoelen en
het monitoren.

Het gaat in deze studie om de derde categorie.
Gebleken is dat er enerzijds kennis ad 1 aanwe-

Taxonomie en verspreiding van aquatische or-

zig is, die niet bij alle waterbeheerders bekend

ganismen in Nederland

is (of een zekere praktijkaanpassing behoeft) en
anderzijds, dat er behoefte is aan kennis, die
ook ontbreekt bij de aquatische ecologen.

verspreiding (in kwalitatieve zin) van soorten is

Ten aanzien van de leemten in kennis (onderzoeksvragen), die uit het voorgaande naar vo-

de verspreiding van deze kennis wordt verwezen naar paragraaf 5.6.

De kennis ten aanzien van de taxonomie en de
in grote lijnen voldoende. Dit onderdeel roept
geen onderzoeksvragen op. Voor wat betreft
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Master factoren die de globale verspreiding
van organismen in Nederland bepalen
Er is een redelijk kennis verworven over de relatie tussen soorten en enkele natuurlijke master factoren zoals stroming, zuurgraad, permanentie, afmetingen van wateren en chloride-ge-

halte. Dit geldt eveneens in kwalitatieve zin en
op landelijke schaal. Ook dit onderdeel roept

geen onderzoeksvragen op.
Verspreidingsonderzoek, relatie-onderzoek en
typologie op regionaal niveau

Naar watertype en regio is de beschikbare
kennis over de verspreiding van organismen
verschillend. Daardoor zijn ook de geconsta-

teerde leemten in die kennis regionaal verschil
lend. Er bestaat een duidelijke behoefte aan
een regionale differentiatie naar watertype. Dit

vraagt om meer gedetailleerd onderzoek waar-

beekforel en zalm bij de invulling van het begrip ecologische infrastructuur is daarom een
vrij beperkte benadering (Drees, 1989).

De toename in kennis van differentiatie lost niet
de vragen op rond de relatie tussen soorten en
door de waterbeheer te sturen variabelen, en
tussen soorten onderling. Dit leidt tot de algemene vraag naar de relatie tussen watertypen

(fysische en chemische kenmerken) en het
voorkomen van soorten en hun onderlinge relaties. Het traditionele beschrijvend ecologisch
onderzoek leidt vaak tot de suggestie alsof de
verkregen resultaten omkeerbaar zijn. Het betreft echter meestal geen directe oorzaak-gevolg relaties maar slechts indirecte verbanden.
Een wijziging in de ogenschijnlijke oorzaak leidt

bij wijziging van deze factor tot, ecologisch gezien, iets geheel nieuws. Op een grof schaalni-

bij naast de master factoren ook andere sturende en conditionerende factoren een rol spelen. De problemen die bij deze differentiëring
ontstaan zijn reeds in paragraaf 3.2 aangeduid. De differentiatie naar watertype en regio

veau gaat de omkeerbaarheid vaak wel op

vraagt dan ook om een landelijke uniformering
van methoden (zoals bijvoorbeeld aangegeven

belen en (indicatie)-soorten en soorten onderling. Achtergrond hierbij is de vraag naar kriti-

door Verdonschot en Schot, 1987) en een lan-

sche stuurvariabelen per watertype en per regio maar tevens een tekort aan kennis van processen in het algemeen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het onderzoek reeds

delijke afstemming van gegevensinwinning
(zoals momenteel plaats vindt in het kader van

de STORA-onderzoeken betreffende waterbeoordelingssystemen). Echter daar waar de dominerende rol van master factoren afneemt of
waar ook andere (stuur)factoren invloed uitoefenen neemt de kennis over de relaties met

soorten snel af. Dit laatste is vaak het geval bij
wateren die niet in natuurgebieden zijn gelegen. In bijlage 2 zijn enkele projecten aange-

geven met onderzoek in deze richting. Een
voorbeeld vormt de vraag naar de ecologische effecten van zoete en zoute kwel. De effecten hiervan zijn nauwelijks bekend terwijl
ook kennis over de referentie-toestand van
zoute kwelgebieden ontbreekt, want zoute kwel
is een geheel anthropogeen verschijnsel. Een
ander onderwerp van discussie in de niet-natuurgebieden is de ecologische infrastructuur.

Welke eisen stellen bepaalde soorten of groepen soorten aan de interne (binnen het waterecosysteem) en externe infrastructuur. Hiervoor
dient eerst de vraag naar "Welke ecosysteemkenmerken (zowel structuur als proces) zijn
voor welk doel gewenst? te worden beantwoord alvorens ingegaan kan worden op de

maar voor veel lokale beheersmaatregelen is
dit twijfelachtig. Dit vraagt om een grote nadruk
op het relatie-onderzoek; onderzoek naar structurele en functionele relaties tussen stuurvaria-

een duidelijke ontwikkeling van inventariserend
naar relatie-onderzoek is waar te nemen.
Het functioneren van aquatische ecosystemen
De analyse van functionele kenmerken van

ecosystemen is in het hiervoorgaande steeds
slechts zijdelings aan de orde gekomen. Het
gebruik van proceskenmerken zoals de opbouw van de voedselketen, de netto produktiviteit, het hanteren van functionele groepen organismen, etc, bij de karakterisering of typering van wateren, is nog vrijwel onbekend ter-

rein voor de waterbeheerders. Deze lacune
roept een onderzoeksvraag op temeer daar het
inzicht in het functioneren van ecosystemen
juist de basis moet vormen voor de harmonisa-

tie van gebruiksfuncties. Het betreft de onderzoeksvraag naar het operationeel maken van
proceskenmerken voor toepassing in de praktijk van het waterbeheer. Er zijn verschillende
hydrobiologische onderzoeksgroepen in Nederland die uitgebreid aandacht besteden aan
procesgericht onderzoek.

benodigde infrastructuur. De ecologische infrastructuur in algemene zin bestaat namelijk
niet; de ecologische infrastructuur ziet er voor
iedere soort weer anders uit. Dat in het Natuurbeleidsplan (nog) uitsluitend uitgegaan wordt
van de eisen van soorten als otter, zeeforel,
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Indicatororganismen en -variabelen in relatie
tot monitoring
De huidige bemonstering en analyse om eco-

logische kenmerken te bepalen is tijdrovend en
kostbaar. Als indicatororganismen bekend zou-

den zijn waarvan het voorkomen op een een-

benadering van dat systeem. De huidige me-

voudige en snelle wijze kan worden vastge-

thoden zijn vaak sterk gevoelsmatig en niet

steld is dit een enorm winstpunt. Dit geldt in
principe voor alle situaties waarvoor ecologische kenmerken moeten worden vastgesteld of

kwantificeerbaar. Desondanks zijn praktische

en snelle methoden (expert systems) wenselijk.

moeten worden gevolgd (het monitoren). Dit

In het algemeen verhoogt een goed toepasbare, eenvoudige methode ook de maatschappelijke acceptatie. Hierbij wordt ook een duidelij-

leidt tot twee onderzoeksvragen namelijk ‘Welke indicatororganismen (kensoorten, differen-

ke behoefte gesignaleerd aan een kwantificering van uitspraken over biologische kenmer-

tiërende soorten) kunnen worden gebruikt voor

ken.

waar de ecologische ontwikkeling in de tijd zou

de karakterisering van watertypen en hun ont-

wikkelingsstadia?” en ‘Welke methodieken (met
als kenmerk eenvoud en snel) zijn voor het monitoren nodig dan wel beschikbaar?” Hierbij
dient te worden gesignaleerd dat sommige waterbeheerders liever spreken van indicatorvariabelen dan van indicatororganismen, omdat
ook fysische en chemische kenmerken of biologische proceskenmerken een indicatieve

5.3

Ingreep-effect relaties

Er bestaat slechts een zeer beperkte kennis
van de effecten van waterbeheersmaatregelen
op ecosystemen. De effecten op de abiotische

waarde kunnen hebben.

variabelen, die van belang zijn voor de ecologie, zijn vaak al slecht bekend laat staan de effecten op biotische interacties. Dit gebrek aan

Met betrekking tot het begrip monitoring dient
onderscheid te worden gemaakt tussen alge-

kennis van ingreep-effect relaties vormt een
belemmering in het streven naar harmonisatie
van gebruiksfuncties.

mene of ecologische monitoring en ingreep-ef-

fect monitoring. Bij ecologische monitoring
gaat het om het volgen in de tijd van abiotische en/of biotische processen of structuren
met de bedoeling om kennis te verzamelen
over natuurlijke processen. Deze vorm van monitoring kan gebruikt worden om stochastische
veranderingen als gevolg van bijvoorbeeld klimatologische wijzigingen op het spoor te komen. Het is een geschikte methode om referentie-situaties te bestuderen en te beschrij-

ven.
Ingreep-effect monitoring bestaat uit het vol-

gen van bovengenoemde indicatorvariabelen
om de effecten van een duidelijk beschreven
ingreep in de tijd te volgen. De keuze van de
indicatorvariabelen dient dan aangepast te

worden aan de aard van de ingreep. Bij het
gebruik van indicatorvariabelen ter signalering
van processen of ter beoordeling van de toestand gaat het niet alleen om indicatoren ten
behoeve van de natuurwaarde maar kan het
evenzo gaan om indicatoren voor bijvoorbeeld
de geschiktheid voor gebruiksfuncties.

Met de ingreep-effect relaties worden zowel de
negatieve als de positieve effecten op ecosysteem kenmerken bedoeld. Zo heeft bijvoor-

beeld de inlaat van gebiedsvreemd water een
negatieve klank gekregen, maar dit kan ook
positieve effecten hebben (doorspoeling).
Op onderdelen is soms wel kennis aanwezig
over de effecten van een aantal waterbeheersmaatregelen. Echter de toegankelijkheid hiervan is niet groot en vaak is deze kennis te specialistisch of te regionaal (zie paragraaf 5.6).
Mogelijk zou SAMWAT een rol kunnen spelen
bij het verbeteren van de toegankelijkheid.
Tevens hebben de meeste onderzoeken een te
sterk volgend karakter. Er is iets gebeurd en
dan gaat men kijken wat hiervan het gevolg is
geweest. Deze problematiek kan beter bena-

derd worden vanuit de volgende twee vragen:
— Wat is de oorzaak van een waargenomen
verschijnsel?
— Hoe kan met de oorzaak worden omgegaan
om de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden zoveel mogelijk tot hun recht te laten ko-

Zowel voor indicatorvariabelen als voor het
vaststellen van de natuurwaarde (zie 5.4) geldt

men?

dat methoden slechts hoofdlijnen kunnen aan-

Daarnaast dient onderscheid gemaakt te wor-

geven die regionaal verfijnd moeten kunnen
worden. Verder zal in de praktijk beslist moeten
kunnen worden welk onderdeel van het ecosysteem bekeken zal gaan worden (en dat is
vaak een beleidskeuze) alhoewel uitspraken
over de structuur en het functioneren van een

den tussen effecten op de korte en de lange
termijn. De specifieke ingreep-effect relaties

systeem vragen om een zo volledig mogelijke

teem niveau komen nog nauwelijks aan bod.

worden vaak direct benaderd vanuit een laboratoriumsituatie, waarbij vooral op de korte ter-

mijn wordt gelet. De indirecte effecten alsmede
de effecten in de veldsituatie en op ecosys-
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Een uitzondering vormt het juist gestarte onderzoek in het proefslotencomplex te Renkum.

kelijkheid van deze kennis is voldoende.
Meer gedetailleerde kennis (in gekwantifi-

ceerde vorm) over stroomsnelheidsfluctuVoor de lange termijn zou biomonitoring een

uitkomst kunnen bieden. Biomonitoring staat
echter nog in de kinderschoenen en ontmoet

tot op heden nog veel methodische problemen
(zie paragraaf 5.2). In het algemeen zal het accent van het ecologisch onderzoek in de toekomst voorspellingsgericht (aangeven van potenties en mogelijke ontwikkelingen) moeten
worden. Hiervoor is kennis van relaties nodig

aties met betrekking tot de toelaatbaarheid
van toekomstige ingrepen of de restauratie

van genormaliseerde beken wordt op regionaal niveau duidelijk wel gemist.
Over de effecten van de omkering van de
stroomrichting in poldersystemen blijkt nauwelijks kennis aanwezig te zijn.

— (her-)inrichting/onderhoud (actief biologisch
beheer, actief ecologisch herstel)

bijvoorbeeld om effecten te kunnen voorspel-

Voor stromend water werd de volgende

len van waterbeheersmaatregelen.

vraag geformuleerd "Wat zijn de ecologische
gevolgen van diverse vormen van beheer
van bovenlopen, inclusief grondwater/bron-

De volgende categorieën komen in aanmer-

king komen voor onderzoek:

nen, zowel boven- als benedenstrooms?"
Niet alleen het beheer van delen van

Waterkwantiteitsaspecten

stroomgebieden maar het onderhoud van

— peilfluctuaties (inclusief grondwaterpeil)

watergangen zelf roept nog steeds veel vragen op. Het onderzoek blijkt vaak of niet bekend bij de waterbeheerders of te summier
uitgevoerd (tekort aan geld en mankracht)

Over polderpeilfluctuaties als zodanig is vol-

doende bekend om, met name in veenweide
gebieden het huidige waterbeheer te verbeteren ten aanzien van de natuurwaarde. In
het algemeen is echter onderzoek gewenst
naar het ecologisch functioneren en naar
structuurkenmerken onder invloed van peil-

om voor de praktijk toepasbaar te zijn. Een
uitzondering vormt de kennis die aanwezig
is over het actief biologisch beheer met behulp van graskarpers.

fluctuaties en het vasthouden van water (re-

Ook de herinrichting van wateren roept veel

tentiecapaciteitsverhoging) ten behoeve van
zomerdroogte.

onderzoeksvragen op zoals "Wat zijn de ecolieuvriendelijke oevers onderscheiden naar

is weinig bekend terwijl de geohydrologie
voor bijvoorbeeld beekdallandschappen

watertype?" en "Wat zijn de mogelijkheden
van herinrichting van reeds genormaliseerde

een van de meest belangrijke randvoorwaar-

beken?". Meer in het algemeen wordt nog te

den is voor de aanwezige levensgemeenschappen (Verdonschot, Grootjans & Higler,
1989).

weinig aandacht besteed aan de potentiële
mogelijkheden van wateren.

— waterinlaat/doorspoelen
De effecten van waterinlaat zijn zeer ver-

schillend, en afhankelijk van de kwaliteit van
het gebiedsvreemde water en de kwaliteit
van het ontvangende water (in de zin van
verblijftijd en grondsoort). Een voorbeeld is
de verbasing (alkalinisering) en daardoor
eutrofiëring van ontvangend water. Een
tweede voorbeeld is de doorspoeling met
gebiedsvreemd water in Drenthe. Er wordt

geen algemene leemte in kennis onderkend
(enkele voorbeelden van huidige kennis zijn
de RIN/WL studie voor de provincie Drenthe,

het werk van de vakgroep Aquatische Oeco-

Waterkwaliteitsaspecten

— nutriënten en eutrofiëring
Nog steeds blijkt een leemte te bestaan in

kennis over de ecologische effecten van diffuse uit- en afspoeling van nutriënten. Zelfs
de uit- en afspoeling van stoffen (nutriënten
en bestrijdingsmiddelen) vanuit diverse
landbouwgronden is nog niet voldoende ge-

kwantificeerd.
Verkrozing blijkt een groot probleem in grote
delen van het land. Aangezien er slechts op
een enkele plaats enig onderzoek is verricht
zijn de oorzaken en gevolgen van verkrozing

logie van de Katholieke Universiteit Nijme-

nauwelijks bekend en is onderzoek gewenst.
In het algemeen blijkt van de effecten van N-

gen en de TNO/CML studie). Wel zijn er ge-

en P-toevoer naar stromende wateren weinig

biedsspecifieke vragen, die op de workshop
niet verder zijn uitgewerkt.

bekend. De fysische veranderingen (regula-

In globale zin wordt over voldoende kennis
beschikt ten aanzien van de invloed van

tie, normalisatie) hebben lange tijd in de belangstelling gestaan. Juist in de genormaliseerde beken speelt de eutrofiëring een belangrijke rol maar de kennis hierover is ge-

stroomsnelheid/-richting en ook de toegan-

ring. Over het lot van voedingsstoffen is re-

— stroomsnelheid/-richting
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logische ontwikkelingsmogelijkheden van mi-

Over de regionale geohydrologische relaties

cent het "nutrient spiralling concept" ontwikkeld. Of dit concept op stromende wateren
in Nederland (inclusief de Rijn en haar zijri-

vieren) toepasbaar is, is nog onbekend. Op
dit punt is een duidelijke onderzoeksbehoefte gesignaleerd.
Mede vanwege de problemen bij het afvoe-

is weinig tot geen kennis beschikbaar. Hierin
kan verandering komen door een onlangs
uitgekomen handleiding voor visstandbeheer (NVVS, 1989).

5.4

ren van verontreinigde bagger wordt dit een
belangrijk thema gevonden. De kennis is beperkt tot enkele praktijkonderzoeken op re-

Waardering en afweging van natuurbeheersdoelen

Methoden voor het vaststellen van de natuur-

gionale schaal naar de effecten van bagge-

waarde

ren op de structuur van het watersysteem.

Er is in de sfeer van natuurbeheersdoelen een

Het kennisniveau wordt dan ook als laag ervaren en er is een onderzoeksvraag naar de

redelijke overeenstemming over de te hanteren
criteria (zie onder meer het Globaal Ecologisch

effecten van baggeren op de structuur en

Model en het Natuurbeleidsplan) voor het vast-

het functioneren van waterecosystemen.

stellen van de natuurwaarde. Belangrijke criteria zijn zeldzaamheid, uniciteit, authenticiteit,

microverontreinigingen
In dit probleemveld zijn grote kennisleemten

natuurlijkheid en verscheidenheid (diversiteit).

en op grond daarvan onderzoeksbehoeften
gesignaleerd. Allereerst spelen hier twee

Dit zijn allemaal ecologische aspecten. Uitdrukkelijk geldt voor al deze criteria dat ze hië-

dingen die ook onder ‘nutriënten en eutrofië-

effect relaties van toxische stoffen op single

rarchisch moeten worden ingevuld. Bijvoorbeeld dient eerst gekeken te worden naar de
verscheidenheid van landschapstypen, daarbinnen van ecotopen, daarbinnen van ecosystemen en pas daarbinnen van soorten. Een
eenduidige methode voor het vaststellen van

species niveau. Veel van dit onderzoek
wordt op gestandaardiseerde wijze in het laboratorium verricht. De vertaalbaarheid naar
ecosysteem niveau is echter meestal niet of

zou echter wel praktisch, wetenschappelijk
verantwoord, goedkoop en snel moeten zijn,
en zou landelijk gezag moeten hebben.

ring’ zijn genoemd: diffuse uit- en afspoeling
van met name bestrijdingsmiddelen en de
problematiek van het baggeren.
Er wordt veel onderzoek verricht aan dosis-

de natuurwaarde is er nog niet. Deze methode

nauwelijks bekend. Er is een duidelijke behoefte om het ecotoxicologisch onderzoek
gelijktijdig uit te voeren in het laboratorium
en het ecosysteem waarbij de resultaten elkaar wederzijds kunnen ondersteunen/aanvullen, met name op het gebied van de
combinatie-toxicologie.
andere specifieke gebruiksfuncties
Voor kleinere wateren zijn riooloverstorten

vaak een belangrijke bron van verontreiniging. Momenteel wordt een studie naar de

Natuurwaarde en ecologisch functioneren

Naast het vaststellen/beoordelen van de natuurwaarde is voor het waterbeheer het ecologisch functioneren van belang, en de optimalisatie van dat functioneren vanuit de optiek van
verschillende beheersdoelen. Deze optimalisa-

tie kan plaatsvinden met de natuurwaarde als
hoofddoel maar de natuurwaarde kan ook een
nevendoel zijn (bijvoorbeeld bij de harmonisa-

uitgevoerd

tie van meerdere gebruiksfuncties). De ecologie kan de kennis leveren van de conditione-

door de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Hiermee worden lang niet alle regionale vra-

rende factoren waaronder gewenste levensgemeenschappen zich kunnen ontwikkelen. Heeft

gen naar effecten opgelost (bijvoorbeeld de
differentiatie naar watertype ontbreekt).
Over de relatie tussen recreatie en recreatie-

ecologische doelstelling dan dient de ecologie

effecten

van

riooloverstorten

vaart en de structuur en het functioneren

de politiek eenmaal gekozen voor een zekere
de benodigde conditionele randvoorwaarden
aan te geven.

van ecosystemen is slechts in hoofdlijnen

kennis beschikbaar. In het algemeen geldt

Om het optimaal functioneren van een water

dat kennis ontbreekt over de relatie tussen
de structuur en het functioneren van ecosystemen (gedifferentieerd naar watertype en
regio)
en
specifieke
menselijke
gebruiksfuncties.
Zowel over de gevolgen van een bepaald
visbeheer voor het ecosysteem als de wijze
waarop het ecosysteem gestuurd kan worden om tot een bepaalde visstand te komen

vast te stellen is kennis nodig van de referentie-toestand (zie paragraaf 3.4). Een vaste referentie-toestand kan slechts op subjectieve

gronden worden gekozen. Het gaat echter niet
om deze vaste eind-toestand maar om een glijdende schaal van natuurwaarden per watertype, waarbij de laagste waarde bij dood water
ligt en de hoogste bij de referentie situatie (zie
paragraaf 3.2). Het gaat bij de afweging van
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richting waarin een water zich ontwikkeld. Ecologische kennis kan worden gebruikt om deze

— ls defosfateren tot 0.5 mgP/l voldoende wanneer tevens actief biologisch beheer wordt
gepleegd (tegengaan van verbraseming)
terwijl anders maximaal 0.2 mgP/l toelaat-

schaal nader te concretiseren. De actuele toe-

baar is om de hoogste ecologische doelstel-

stand of het effect van een ingreep is te volgen

ling te bereiken?

het optimaal functioneren dan om de positie van
een water van dat type op die schaal, dus om de

met behulp van biologische waarderingschalen.

5.6
Kennis van relaties is nodig om effecten te kunnen voorspellen van beheersmaatregelen, met
andere woorden om de vraag te kunnen beantwoorden: "Wat is de potentie van een bepaald
water, welke ecologische ontwikkeling is er te

verwachten?” Het kernpunt voor nader onderzoek is gericht op de ingreep-effect relaties
(zowel structureel als functioneel) met het oog
op ecologische ontwikkelingsmogelijkheden.
5:5

Ecologie en integraal waterbeheer

Ecologische inpasbaarheid is de norm waaraan functie-toekenning bij integraal waterbeheer, met als doel harmonisatie van functies,
moet worden getoetst. Zoals al aangegeven in

paragraaf 3.5 zijn tot nu toe voor ecologische
inpasbaarheid slechts vage definiéringen gegeven, die weinig houvast bieden voorhetformuleren van concrete kennislacunes en dus

Verspreiding van kennis

De meningen zijn verdeeld over de mate waarin kennisuitwisseling plaats vindt. De meesten
zijn echter van mening dat er een betere informatieuitwisseling moet komen tussen onder-

zoekers onderling en tussen onderzoekers en
waterbeheerders. De kennis is versnipperd
aanwezig en vaak is de kennis ook te specialistisch. De kennis die lokaal aanwezig is, bijvoorbeeld over standplaatsfactoren, zou meer
verspreid en beter vertaald naar de praktijk

(met een accent op abiotische factoren) moeten worden. Hier ligt een duidelijke taak voor
onderzoekers, zeker als zij landelijk opereren.

Maar ook de regionaal opererende onderzoekers bij waterbeheersinstanties (die vaak niet
of nauwelijks aan publiceren toekomen) zouden aan dit punt veel meer aandacht moeten

besteden. De waterbeheerders moeten hun
ecologen hiervoor ruimte bieden. Andere mo-

onderzoeksvragen. In een van de definities
wordt het criterium ‘duurzaamheid’ van het

gelijkheden deze situatie te verbeteren zijn het
samenstellen van praktijkhandboeken met be-

voortbestaan van ecosystemen genoemd. Ge-

trekking tot de rol van de ecologie voor het wa-

relateerd aan dit criterium is de rol van de eco-

terbeheer en het oprichten van een landelijke
groep die kennis compileert, veralgemeniseert
en verspreidt. Georganiseerd overleg tussen
waterbeheerders en onderzoekers, zoals binnen de "Werkgroep Biologische Waterbeoorde-

logie in integraal waterbeheer:
— het definiëren (kwantificeren) van de randvoorwaarden (sturende en conditionerende
factoren) voor het duurzaam voortbestaan
van ecosystemen in verschillende typen wateren
— het vaststellen van effecten van combinaties
van gebruiksfuncties op de duurzaamheid
van ecosystemen
— het ontwerpen van aanvullend beheer en
combinaties van beheersvormen ten behoeve van duurzaam voortbestaan van ecosystemen en harmonisatie van functies.
In het algemeen zijn de ecologische gevolgen

van combinaties van gebruiksfuncties grotendeels onbekend. Het vereist kennis over dosis-

effect en ingreep-effect relaties, niet alleen met
het oog op natuurwaarde maar met het oog op

integrale functievervulling. Het accent van het
ecologisch onderzoek zal hierbij op het voor-

spellingsgerichte onderzoek liggen.
Voorbeelden van de hierbij opkomende specifieke onderzoeksvragen zijn:
— wat zijn de ecologische effecten van het toestaan van recreatie in een effluent ontvan-

gend water?
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ling’, kan in belangrijke mate hieraan bijdragen. Maar waterbeheerders hebben hier ook
een eigen verantwoordelijkheid. Zij zouden

meer aandacht moeten besteden aan de wetenschappelijke literatuur en deze zelf vertalen

naar beheersmogelijkheden.
Als laatste mogelijkheid kan scholing worden
genoemd, door middel van cursussen. Verwe-

zen kan worden naar de cursus waterkwaliteitsbeheer van de Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer, die breed van opzet is, en ook ingaat
op de bestuurlijke organisatie en juridische aspecten van het kwaliteitsbeheer. Een cursus
als hier bedoeld zou specifiek moeten ingaan
op de (potentiële) inbreng van de ecologie in
het waterbeheer, niet alleen gericht op ecologen met uitvoerende taken, maar met name
ook op beleidsmedewerkers bij de waterbeherende instanties.

6.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1

Inleiding

— Welke zijn de relaties tussen watertypen

(fysische en chemische kenmerken) op
In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen voor
onderzoek en verspreiding van bestaande ken-

regionaal niveau, en het voorkomen van

nis, zoals uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5,

— Welke ecologische infrastructuur is, buiten natuurgebieden, nodig voor vanuit

samengevat weergegeven. (paragrafen 6.2 en
6.3). Daarmee vormt dit hoofdstuk de uiteindelijke compilatie en evaluatie van de resultaten
van de interviews met 3 waterbeheerders (zie
bijlagen 3, 4 en 5) en van de workshop. Daarnaast worden ook de bevindingen ten aanzien
van financiële en bestuurlijk juridische aspec-

ten van het waterbeheer samengevat (paragraaf 6.4). Deze bevindingen zijn in het kader

van deze studie niet uitgewerkt tot aanbevelingen, omdat dit niet past binnen het kader van
het onderhavige programmeringsonderzoek.

6.2

Aanbevelingen voor onderzoek

soorten en hun onderlinge relaties.

verschillende beheersdoelen te kiezen
soorten.
1.3.De analyse van functionele kenmerken als

de structuur van de voedselketen, voedselbenutting en stofkringlopen, is nagenoeg
beperkt tot die watersystemen die als onderzoeksobject dienen voor de hydrobiologische onderzoeksgroepen in Nederland.

Omdat inzicht in ecologisch functioneren
de basis moet vormen voor de harmonisa-

tie van gebruiksfuncties bij integraal waterbeheer, levert dit het volgende onderwerp
van onderzoek op:
— Het operationeel maken van procesken-

De aanbevelingen voor onderzoek zijn conform

merken voor toepassing in de praktijk

hoofdstuk 5 in 4 groepen ingedeeld:
1. Basiskennis over de ecologie van watersystemen

van het waterbeheer.

2. Ingreep - effect relaties
3. Natuurwaarde en natuurbeheersdoelen
4. Ecologie en integraal waterbeheer

Ad 1 Basiskennis over de ecologie van wa-

tersystemen

1.4.Ecologische indicatoren, eigenschappen
van een ecosysteem welke informatie ge-

ven

over andere

niet afzonderlijk

be-

schouwde eigenschappen, kunnen een alternatief vormen voor de huidige tijdrovende en kostbare bemonstering en analyse

van ecologische kenmerken. Het gebruik
van indicatoren kan dienen ter karakterisering van watertypen, het beoordelen van

1.1. Ten behoeve van de regionale typologieën
van watersystemen, gebaseerd op de ver-

de natuurwaarde en/of van de geschiktheid
voor gebruiksfuncties. Met eenvoudige en

spreiding van soorten en de daarvoor be-

snel te bepalen indicatoren wordt ook het

palende sturende en conditionerende fac-

signaleren

toren, bestaat behoefte aan:
— Een landelijke uniformering van methoden.
— Een landelijke afstemming van gege-

(ecologische monitoring). De indicatoren

vensinwinning.

van

veranderingen

mogelijk

voor ecologische monitoring kunnen landelijk per watertype worden geselecteerd en

regionaal verfijnd. Voor ingreep-effect monitoring dienen indicatoren gevonden te
worden, die specifiek op de ingreep zullen

1.2.Bij typologieën van wateren op regionaal

reageren. Dit leidt tot het volgende onder-

niveau verliezen de masterfactoren als

werp van onderzoek:

stroming, zuurgraad, permanentie, dimensie en chloride-gehalte geheel of gedeeltelijk hun onderscheidend vermogen. Voor
andere factoren (voorbeeld: zoete en zoute
kwel) is de kennis over de invloed op het

— Het ontwikkelen van een methode of

voorkomen van soorten beperkt. Dit geldt
ook voor de ecologische infrastructuur voor
soorten en soortsgroepen in met name

niet-natuurgebieden. Dit leidt tot de onder-

systeem van indicatorsoorten en overige
indicatieve kenmerken (procesvariabelen) voor karakterisering en beoordeling
van watersystemen ten behoeve van
verschillende _beheersdoelen. Binnen
een landelijk systeem op hoofdlijnen
moet regionale verfijning en verdere invulling plaatsvinden.

zoeksvragen:
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Ad?2 Ingreep - effect relaties
Door het grote aantal verschillende vormen

van beïnvloeding, inclusief beheersmaatregelen, van aquatische ecosystemen enerzijds, en
de verscheidenheid aan (typen) ecosystemen
anderzijds, is over veel ingreep-effect relaties

deling van de toelaatbaarheid van ingrepen en in verband met de restauratie
van genormaliseerde beken.

— Het effect van omkering van de stroomrichting in bijvoorbeeld polderwateren.
2.4.Onderhoud en herinrichting van verschil-

onvoldoende of alleen fragmentarische en spe-

lende typen wateren, vooral met nieuwe

cifieke kennis beschikbaar. Het is hierdoor tevens moeilijk algemene onderzoeksvragen te
formuleren, die min of meer volledig de be-

beheersmethoden als biomanipulatie en
actief ecologisch herstel, roepen veel on-

staande kennislacunes dekken.

vooral op de mogelijkheden voor het terug-

derzoeksvragen op. De vragen richten zich
krijgen van gewenste eigenschappen (eco-

Vragen vanuit de beheerspraktijk zijn vaak

logische potenties). Specifieke vragen betreffen:

specifiek en daardoor slechts relevant voor
een regio of een watertype. Een opsomming

— Invloed van het beheer van bovenlopen

van deze vragen is daardoor al gauw onoverzichtelijk of onvolledig, of allebei. De onder-

van beken, inclusief grondwater en bronnen, op de levensgemeenschappen be-

zoeksvragen betreffende ingreep-effect relaties
zijn daarom allereerst onderscheiden naar
kwantiteits- en kwaliteitsaspekten, en daarbinnen in een aantal rubrieken onderverdeeld. Per

nedenstrooms.

rubriek wordt de beschikbaarheid van kennis

— Actief biologisch beheer en andere beheersvormen voor het onderhoud van
watergangen (alleen over het beheer
met graskarpers bestaat voldoende ken-

algemeen omschreven, en worden verder
voorbeeldsgewijs onderzoeksvragen geformuleerd.

nis).
— Mogelijkheden voor ontwikkeling van
ecologische potenties door milieuvrien-

delijke oeververdediging in verschillende
watertypen.
Ad 2a Ingreep-effect relaties voor waterkwantiteitsaspekten

2.1.Over peilfluctuaties, met name polderpeilfluctuaties is voldoende bekend om het
huidige waterbeheer in veel gevallen te
kunnen verbeteren. Specifieke resterende
vragen betreffen:
— De invloed van het vasthouden van wa-

ter (retentiecapaciteitsverhoging) ten behoeve van de zomerdroogte, op ecologisch functioneren en structuurkenmer-

ken van polderwater ecosystemen.
— De invloed van geohydrologische relaties in beekdallandschappen op de levensgemeenschappen.

— Mogelijkheden tot herinrichting
reeds genormaliseerde beken.

van

Ad 2b Ingreep-effect relaties voor waterkwaliteitsaspekten
2.5.Over zowel oorzaken als effecten van nutriëntenbelasting en eutrofiëring is vooral

voor de grotere wateren veel kennis aanwezig, veelal zelfs in gekwantificeerde
vorm. Voor met name kleine wateren, en de
daarin optredende specifieke problemen,
bestaan nog veel kennislacunes. Voorbeelden zijn:
— Kwantificering van de diffuse uit- en afspoeling van nutriënten vanuit diverse

2.2.Hoewel effecten van waterinlaat en door-

— Effecten van baggeren op structuur en
functioneren van ecosystemen van ver-

gemene kennisleemtes noch voorbeelden
van specifieke kennisleemtes geformuleerd.

in met name polderwateren.
— De effecten van overmatige toevoer van
nutriënten naar stromende wateren, met
name genormaliseerde beken. Er is be-

2.3.De kennis over de invloed van stroomsnel-

heid op de samenstelling van de levensgemeenschap is globaal voldoende. Specifie-

ke vragen betreffen:
— De invloed van stroomsnelheidsfluctuaties in beken, met het oog op de beoor-
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landbouwgronden.

spoelen zeer verschillend kunnen zijn, afhankelijk van onder meer de kwaliteit van
het aangevoerde (gebiedsvreemde) water
en het ontvangende water, zijn er geen al-

schillende typen kleine wateren.
— De oorzaken en gevolgen van verkrozing

hoefte aan onderzoek naar de toepasbaarheid van het ‘nutrient spiralling concept’ voor stromende wateren in Nederland, inclusief de Rijn en haar takken.

de vertaalbaarheid van laboratorium onderzoek naar de veldsituatie. Specifieke

betreffende watertype), ontstaat de vraag
hoe het ecologisch functioneren kan worden geoptimaliseerd met de natuurwaarde
als hoofddoel, of als nevendoel bij de harmonisatie van meerdere functies. Inzicht in
ecologische ontwikkelingspotenties en hun
‘stuurbaarheid' door middel van gericht be-

vragen betreffen:
— Kwantificering van diffuse af- en uitspoeling van bestrijdingsmiddelen.
— Kwantificering van de belastingen via

onderzoeksvraag kan als volgt worden geformuleerd:
— Met welke beheersingrepen kan, gediffe-

2.6.Voor microverontreinigingen zijn de kennislacunes veel groter dan voor eutrofiëringsaspecten, met name ook ten aanzien van
oorzaken en mogelijke beheersmaatrege-

len. Ten aanzien van effecten staat centraal

heer is echter nog nauwelijks aanwezig. De

andere diffuse bronnen, zoals beschoei-

rentieerd naar watertype, ecologische

ingen/damwanden en recreatievaart

ontwikkeling worden gestuurd in de richting van een optimale natuurwaarde.

— Effecten van baggeren op de interne belasting met microverontreinigingen en

accumulatie van microverontreinigingen.
— Combinatie-toxicologisch onderzoek naar
effecten op met name ecosysteem niveau, door middel van parallel lopend
laboratorium- en veldonderzoek.

Ad 4 Ecologie en integraal waterbeheer
4.1. Ecologische inpasbaarheid als norm voor

functie-toekenning, en vooral het criterium
duurzaamheid van het voortbestaan van
ecosystemen, vormt het kader voor de ge-

2.7.Voor een aantal specifieke gebruiksfuncties
en beïnvloedingen zoals riooloverstorten

formuleerde onderzoeksvragen met betrekking tot de rol van ecologie bij integraal

op kleine wateren, recreatie en recreatievaart en visbeheer is de kennis over ingreep-effect relaties slechts in hoofdlijnen
of voor slechts één of enkele watertypen
beschikbaar. Vragen betreffen:

waterbeheer:
— Het definiëren (kwantificeren) van de
randvoorwaarden (sturende en conditionerende factoren) voor het duurzaam
voortbestaan van ecosystemen in verschillende typen wateren.
— Het vaststellen van effecten van combi-

— De differentiatie naar watertypen van effecten van riooloverstorten.
— De effecten van recreatie en recreatievaart in verschillende watertypen en regio's.
— De effecten van visbeheer en andere ingrepen in ecosystemen ten behoeve van
de visstand, op het ecologisch functioneren en andere kenmerken.

naties van gebruiksfuncties op de duurzaamheid van ecosystemen. Bijvoorbeeld: wat zijn de ecologische effecten
van het toestaan van recreatie in een effluent ontvangend water.
— Het ontwerpen van aanvullend beheer
en combinaties van beheersvormen ten
behoeve van duurzaam voortbestaan
van ecosystemen en harmonisatie van
functies. Bijvoorbeeld: is defosfateren tot

Ad 3 Natuurwaarde en natuurbeheersdoelen
3.1. Geaccepteerde criteria voor de beoorde-

0.5 mgP/l voldoende wanneer tevens ac-

ling van de natuurwaarde zijn zeldzaam-

tief biologisch beheer wordt gepleegd
(tegengaan van verbraseming), terwijl

heid, uniciteit, authenticiteit, natuurlijkheid

en verscheidenheid. Deze criteria moeten
hiërarchisch (van grote naar kleine ruimtelijke schaalniveaus) worden gehanteerd.

anders maximaal 0.2 mgP/l toelaatbaar
is om de hoogste ecologische doelstel-

ling te bereiken.

Vanuit deze uitgangspunten is behoefte

aan:
— De ontwikkeling van een eenduidige en
hanteerbare methode voor het beoordelen van de natuurwaarde van aquatische
ecosystemen, ten opzichte van een nader te definiëren referentietoestand per

watertype.

6.3

Aanbevelingen voor de verspreiding
van kennis

Tijdens de workshop kwam naar voren, dat niet

alleen kennislacunes de inbreng van ecologische aspekten in integraal waterbeheer in de

weg staan. Volgens velen is de kennis- en in3.2.Wanneer de natuurwaarde van een watersysteem eenmaal is vastgesteld (ten opzichte van de referentie-toestand van het

formatie-uitwisseling tussen onderzoekers en

waterbeheerders gebrekkig. Deze constatering
leidt tot de volgende aanbevelingen:
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— Het bevorderen van kennisuitwisseling door

— Onderzoek naar effecten van beheersmaat-

ecologen bij waterbeheers-instanties ruimte

regelen vindt veelal niet plaats omdat er

te bieden tot publiceren.
— Het samenstellen van praktijkhandboeken

geen geld beschikbaar wordt gesteld om de
effecten in de tijd te volgen.

waarin kennis en informatie over de rol van
de ecologie in het waterbeheer wordt gecompileerd, veralgemeniseerd en verspreid.
— Georganiseerd overleg tussen waterbeheerders en onderzoekers, zoals in de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling.
— Scholing van zowel ecologen/biologen werk-

Bestuurlijk-juridische aspecten
— Onwil bij de besturen van regionale waterbeheerders, vooral doordat in de reeks ‘belang
- betaling - zeggenschap’ meestal het landbouwbelang prevaleert.
— Onbehagen over en gebrek aan afstemming

zaam bij waterbeheerders, als beleidsmedewerkers, door middel van cursussen die
specifiek ingaan op de inbreng van ecologi-

sche aspecten in het waterbeheer.

6.4

Financiële en bestuurlijk-juridische
aspecten

tussen verschillende bestuurlijke niveaus die

bij het waterbeheer betrokken zijn.
— Competentie-strijd tussen waterbeheerders
(V en W) en milieubeheerders (VROM en
Len V).
— Onvoldoende relatie tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer.

— Onvoldoende interprovinciale en internationale afstemming bij het beheer van grens-

In zowel de interviews als tijdens de workshop
kwam naar voren dat naast gebrek aan (ecologische) kennis ook andere oorzaken momenteel belemmerend zijn voor het uitvoeren van

integraal waterbeheer en voor de inbreng vanuit de ecologie hierin, met name bij het regionale waterbeheer. Deze belemmeringen, die

overschrijdende wateren.
— Het niet kunnen beheren van kleine wateren,
zoals beekbovenlopen, die niet onder de
keur van het waterschap vallen.

— Gebrekkige relaties met visbeheer, grondwaterbeheer, rioleringsbeheer, bodembeheer;
bijvoorbeeld de af- en uitspoeling van be-

zijn beschreven in paragraaf 4.4 van dit rap-

strijdingsmiddelen en nutriënten vallen niet

port, betreffen financiële en bestuurlijk-juridi-

onder de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO).
— (Te) strakke hantering van peilbesluiten die

sche aspecten, en worden hieronder samengevat.

in keuren zijn vastgesteld.
Financiële aspecten
— De bestemming van heffingen ligt veelal
vast; zo kunnen fondsen die via het principe
‘de vervuiler betaalt zijn gecreëerd voor
emissiebestrijding, niet zomaar worden aangewend voor milieuverbeteringen als herin-

richting van oevers.
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— Problemen met afvoer van baggerslib van

waterbodems, wanneer dit niet aan bepaalde normen voldoet bijvoorbeeld uit de Interimwet bodemsanering of wanneer die onder de Wet Chemische Afvalstoffen (WCA)

valt en/of door gebrek aan stortplaatsen.

7.

ONDERZOEKSPRIORITEITEN

FA

Inleiding

In dit hoofdstuk worden uit het geheel van aanbevelingen voor onderzoek, zoals beschreven
en samengevat in de hoofdstukken 5 en 6, de

aanbevelingen met prioriteit geselecteerd. Deze selectie heeft in twee stappen plaatsgevonden:

1. selectie van drie lijnen van onderzoek, die
elk meerdere onderwerpen bevatten; en de
verspreiding van kennis als apart aan-

nis over de ecologie van watersystemen, de relatie natuurbeheer - integraal waterbeheer, als
een aantal specifieke ingreep-effect relaties:

1. Inzicht verkrijgen in het ecologisch functioneren van diverse typen aquatische ecosystemen, en in de stuurbaarheid daarvan door

middel van gericht beheer. Hiermee kan de
ecologische inpasbaarheid van (combinaties van) functies worden beoordeeld.

2. De ontwikkeling van methoden voor eenvoudige en snelle karakterisering van watersys-

2. uiteindelijke selectie van drie aparte onder-

temen (indicatieve kenmerken), en voor de
beoordeling van de natuurwaarde van wa-

zoeksaanbevelingen, gericht op de relatie

tersystemen. Hiermee kan binnen het inte-

dachtspunt (paragraaf 7.2)

tussen integraal waterbeheer en natuurbeheer (paragraaf 7.3)
Een belangrijke overweging bij de selectie van

prioriteiten is dat de aanbevelingen voor onderzoek in dit rapport gericht zijn op de regio-

nale beheerder.

graal waterbeheer een volwaardige plaats
worden gewaarborgd van het beheer gericht op het in stand houden en ontwikkelen
van natuurwaarden.

3. Het verkrijgen van inzicht in ingreep-effect
relaties in met name kleine wateren en de
daarin optredende specifieke problemen ten

gevolge van nutriëntenbelasting/eutrofiëring
In de prioritering staat daarbij de korte en middellange termijn-optiek centraal. Dit betekent
ondermeer dat theorie gericht onderzoek naar

wetmatigheden in structuur en functioneren
van ecosystemen, bijvoorbeeld de relatie tussen stabiliteit/persistentie en soortensamen-

stelling/diversiteit, niet in de aanbevelingen is
opgenomen.
Een ander discussiepunt in dit verband is de
keuze tussen een structuurgerichte, beschrij
vende of een procesgerichte, causaal analytische aanpak in het onderzoek. In de prioritaire
onderzoekslijnen van paragraaf 7.2 zijn beide

benaderingen opgenomen, met een keuze
voor structuurvariabelen voor de korte termijn,

terwijl voor de langere termijn een verschuiving
naar procesvariabelen voor de hand ligt. Bij de

uiteindelijke selectie van die aanbevelingen
gericht op de relatie tussen integraal waterbeheer en natuurbeheer (paragraaf 7.3) ligt de
nadruk op structuurvariabelen.

7.2

Prioritaire onderzoekslijnen en ken-

nisverspreiding

en microverontreinigingen.
Naast deze drie prioriteiten voor onderzoek
kan de inbreng van ecologische aspecten in

integraal waterbeheer worden bevorderd door:
4. Uitwisseling en verspreiding van reeds bestaande kennis door middel van publicaties,

praktijkhandboeken, overleg tussen beheerders en onderzoekers, en door middel van
cursussen.
Ad 1 Ecologisch functioneren, stuurbaarheid
en ecologische inpasbaarheid
De motivatie van deze onderzoeksprioriteit is

gelegen in het feit dat in de huidige praktijk
van het (regionale) waterbeheer veelal uitsluitend structuuraspecten van ecosystemen worden meegenomen: de soortensamenstelling en
daarvan afgeleide parameters. Voor het verkrijgen van inzicht in de stuurbaarheid van eco-

systemen door middel van gericht beheer en
het verkrijgen van inzicht in de verenigbaarheid van functies in relatie tot verschillende typen watersystemen is echter in de eerste
plaats de analyse van functionele kenmerken

noodzakelijk. De in hoofdstuk 6 geformuleerde
aanbevelingen die onder deze onderzoeks-

Naar het oordeel van de samenstellers van dit
rapport kan een volwaardige plaats van de

ecologie in het integraal waterbeheer worden

prioriteit vallen zijn:
1.1 Het operationeel maken van proceskenmerken voor toepassing in de praktijk van

zoek speciale prioriteit toe te kennen. Deze lij-

het waterbeheer.
1.2 Onderzoek naar beheersingrepen waar-

nen van onderzoek betreffen zowel basisken-

mee, gedifferentieerd naar watertype, eco-

gewaarborgd door aan drie lijnen van onder-

41

logische ontwikkeling kan worden gestuurd

beheerders worden beheerd. Er is sprake van

in de richting van bijvoorbeeld een optimale natuurwaarde.

kennislacunes, omdat in kleinere wateren specifieke problemen kunnen optreden; een voor-

1.3 Het definiëren (kwantificeren) van de rand-

beeld is de verkrozing van polderwateren. Voor

voorwaarden (sturende en conditionerende
factoren) voor het duurzaam voortbestaan
van ecosystemen in verschillende typen
wateren.

deze onderzoeksprioriteit zijn in hoofdstuk 6,
voorbeefdsgewijs, de volgende aanbevelingen

1.4 Het vaststellen van effecten van combinaties van gebruiksfuncties op de duurzaam-

heid van ecosystemen. Bijvoorbeeld: wat

geformuleerd:
3.1 Voor nutriëntenbelasting en eutrofiëring:
— Kwantificering van de diffuse uit- en afspoeling van nutriënten vanuit diverse
landbouwgronden.

zijn de ecologische effecten van het toestaan van recreatie in een effluent ontvangend water.
1.5 Het ontwerpen van aanvullend beheer en
combinaties van beheersvormen ten behoeve van duurzaam voortbestaan van
ecosystemen en harmonisatie van functies.

— Effecten van baggeren op structuur en
functioneren van ecosystemen van ver-

Bijvoorbeeld: is defosfateren tot 0.5 mgP/l
voldoende wanneer tevens actief biologisch beheer wordt gepleegd (tegengaan

vooral genormaliseerde beken. Er is be-

van verbraseming), terwijl anders maximaal
0.2 mgP/l toelaatbaar is om de hoogste

ecologische doelstelling te bereiken.
Ad 2. Karakterisering watersystemen en be-

oordeling natuurwaarden
De karakterisering van aquatische ecosystemen en de beoordeling van de natuurwaarde
vindt in de huidige praktijk plaats door middel

van tijdrovende en kostbare bemonstering en
analyse van ecologische kenmerken. Hierdoor
wordt het rekening houden met natuurbe-

houds- en natuurontwikkelings-doelstellingen
bij integraal waterbeheer bemoeilijkt. Deze onderzoeksprioriteit is in hoofdstuk 6 verwoord in

schillende typen kleine wateren.
— De oorzaken en gevolgen van verkrozing
in polderwateren.
— De effecten van overmatige toevoer van
nutriënten naar stromende wateren,
hoefte aan onderzoek naar de toepasbaarheid van het ‘nutriënt spiralling concept‘ voor stromende wateren in Nederland, inclusief de Rijn en haar takken.

3.2 Voor microverontreinigingen:
— Kwantificering van diffuse af- en uitspoeling van bestrijdingsmiddelen.

— Kwantificering van de belastingen via
andere diffuse bronnen, zoals beschoeiingen/damwanden en recreatievaart
— Effecten van baggeren op de interne belasting met en accumulatie van micro-

verontreinigingen.
— Combinatie-toxicologisch

onderzoek

naar effecten op ecosysteem niveau,
door middel van parallel lopend laboratorium- en veldonderzoek.

de volgende aanbevelingen:
2.1 Het ontwikkelen van een methode of systeem van indicatorsoorten en overige indicatieve kenmerken (procesvariabelen) voor
karakterisering en beoordeling van watersystemen ten behoeve van verschillende

beheersdoelen. Binnen een landelijk systeem op hoofdlijnen moet regionale verfijning en verdere invulling plaatsvinden.

2.2 De ontwikkeling van een eenduidige en
hanteerbare methode voor het beoordelen
van de natuurwaarde van aquatische eco-

systemen, ten opzichte van een nader te
definiëren referentietoestand per waterty-

pe.
Ad 3 Eutrofiéring en microverontreinigingen
in kleine wateren
Over zowel oorzaken als gevolgen van belasting met nutriënten en microverontreinigingen

is veel meer bekend voor de grotere (rijks)wateren zoals de rivieren en de grote meren, dan
voor kleinere wateren die door regionale water-
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Ad 4 Uitwisseling en verspreiding van kennis

Kennis- en informatieuitwisseling tussen onderzoekers en waterbeheerders, en tussen waterbeheerders onderling, is gebrekkig. Daarom
zou aan de verbetering van de overdracht van
bestaande kennis eenzelfde prioriteit moeten

worden toegekend als aan de hiervoor geformuleerde aanbevelingen voor onderzoek. Voor
de overdracht van bestaande kennis zijn in
hoofdstuk 6 de volgende aanbevelingen geformuleerd:

4.1 Het bevorderen van kennisuitwisseling
door ecologen bij waterbeheers-instanties
ruimte te bieden tot publiceren.
4.2 Het samenstellen van praktijkhandboeken
waarin kennis en informatie over de rol van

de ecologie in het waterbeheer wordt gecompileerd, veralgemeniseerd en verspreid.
4.3 Georganiseerd overleg tussen waterbeheerders en onderzoekers, zoals in de
Werkgroep Biologische Waterbeoordeling.

4.4 Scholing van zowel ecologen/biologen
werkzaam bij waterbeheerders, als van beleidsmedewerkers, door middel van cursussen die specifiek ingaan op de inbreng
van ecologische aspecten in het waterbeheer.

teit, authenticiteit, natuurlijkheid en verschei-

denheid.
— de relatie kunnen leggen tussen waargenomen biotische kenmerken en (te beinvloeden) abiotische kenmerken

— de relatie kunnen leggen tussen de waargenomen toestand van een watersysteem en

een gewenste toestand. Met andere woor7.3

Prioritair onderzoek:

Natuurbeheer

en integraal waterbeheer

den: hoe kan met gericht beheer een ge-

wenste toestand worden bereikt

Een verdergaande selectie van prioriteiten is

Dit geeft de volgende uiteindelijke onderzoeks-

mogelijk door één van de doelen van integraal
waterbeheer centraal te stellen. Wat betreft
ecologische aspecten moet dan in de eerste
plaats worden gedacht aan het natuurbeheer
binnen integraal waterbeheer. Voor het optimaal nastreven van natuurbeheersdoelen moet
de waterbeheerder met relatief eenvoudige
middelen
— de toestand van een watersysteem kunnen
karakteriseren en de natuurwaarde kunnen

prioriteiten

beoordelen door vergelijking met gewenste
kenmerken of een gewenste toestand (referentie). Een referentie kan worden ontleend

1. Ontwikkeling van een systeem van indicatorsoorten en overige indicatieve kenmerken
(procesvariabelen) voor karakterisering en

beoordeling van watersystemen ten behoeve van natuurbeheersdoelen.

2. Ontwikkeling van een eenduidige en hanteerbare methode voor het beoordelen van

de natuurwaarde van aquatische ecosystemen ten opzichte van een te definiëren referentiesituatie per watertype.

aan een glijdende schaal van natuurwaarden per watertype, met de laagste waarde
bij "dood water" en de hoogste bij de referentiesituatie; of worden ontleend aan geaccepteerde criteria als zeldzaamheid, unici-

3. Onderzoek naar beheersingrepen waarmee,
gedifferentieerd naar watertype, ecologische

ontwikkeling kan worden gestuurd in de richting van optimale natuurwaarde.

43

REFERENTIES
CUWVO (1988).
Ecologische normdoelstellingen voor Nederlandse oppervlaktewateren.
Coordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, werkgroep V-1.

DBW/RIZA (1988).
Het hanteren van doelstellingen bij het waterbeheer, verslag van een enquete onder waterbeheerders.
Dienst Binnenwateren/RIZA, notanummer 88.015, Lelystad.

Donk, E.van and R.D. Gulati (eds.) (1989).
Biomanipulation in the Netherlands: applications in fresh water ecosystems and estuarine waters.

Hydrobiol. Bull. 23 (1): 1-99.
Drees, M. (1989).
Politieke wil en geld bepalen succes van ambitieus natuurbeleidsplan.
Biovisie 69 (13).
Gezondheidsraad (1984).

Advies inzake een begrippenlijst ten behoeve van Ecologische Normen Waterbeheer.
Gezondheidsraad, Den Haag.
Gezondheidsraad (1988).
Advies inzake Ecologische Normen Waterbeheer. Deeladvies ||. Keuze van de parameters.

Gezondheidsraad, Den Haag.
Gezondheidsraad (1989).
Advies inzake Ecologische Normen Waterbeheer. DeeladviesIll. Kenmerken van aquatische ecosystemen.

Gezondheidsraad, Den Haag.
Glasbergen, P., J. Wessel, et al. (1988).

Samenhang en samenspel in het waterbeheer, het streven naar integraal waterbeheer.
Delftse Universitaire Pers.
IMP-W (1985).
Indicatief Meerjaren Programma Water 1985-1989.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19153, nrs. 1-2.
Klein-Breteler, PH.M., A.J.P. Raat en M.P. Grimm (1989).
Visstandbeheer en waterhuishoudkundig beheer: knelpunten en mogelijkheden.

H20 22 (11): 325-329.
Kousbroek, R. (1969).

De aaibaarheidsfactor.
Thomas Rap, Amsterdam.
Kwa, C.L. en J. Ringelberg (1984).
Algemene ecologische begrippen en hun relatie met het ecologisch beheer van opperviaktewater.
Universiteit van Amsterdam.
Leentvaar, J. (1989).
Voordracht “Ecologische aspecten van integraal waterbeheer"; gehouden op de workshop 24 mei 1989
te Delft.

NVVS (1989).
Visstandbeheer in het Nederlandse binnenwater.
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties, Amersfoort.

44

Ruyter van Steveninck, E.D.de (1989).

Project Ecologische Inpasbaarheid Stoffen 5, ecosysteemkennis voor nationaal stoffenbeleid.
RIVM rapport no. 718921001
RWS (1985).

Omgaan met Water, naar een integraal waterbeleid.
Nota van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

SIBAS (1985).
Integraal Waterbeheer, achtergronddokumentatie ter voorbereiding van de nota ‘Omgaan met Water’.
Samenwerkende Instellingen ten behoeve van Beleidsanalytische Studies, Delft.
Torenbeek, R. (1988).

Hydrobiologie en Waterhuishouding.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
UvW (1987).
Naar een samenhangend oppervlaktewaterbeheer.
Unie van Waterschappen.
Verdonschot, P.F.M. en J.A. Schot (1987).
Macrofaunal community types in helocrene springs.

RIN, Annual report 1986: 85-103.
Verdonschot, P.F.M., A.P. Grootjans en L.W.G. Higler (1989) (in prep.).
Het beheer van beekdallandschappen met speciale aandacht voor grond- en oppervlaktewater rela-

ties.
Landschap.

45

BIJLAGE 1
Samenstelling van begeleidingscommissie

Dr. ir. R.A. Feddes

Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding

Ir. J.J. de Graeff

Unie van Waterschappen

Dr. J. de Jong

Rijkswaterstaat DBW/RIZA en Raadvoorhet Milieuen Natuuronderzoek

Dr. S.P. Klapwijk

Hoogheemraadschapvan Rijnland

Mw. drs. M. van Koten-Hertogs

Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (secretaris)

Dr. H.W. Kroes

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer
Directie Drinkwater, Water, Bodem

Dr. A.J. Wiggers

Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek

Ir. G.C. van Wijnbergen

Gedeputeerde Staten van Utrecht (voorzitter)

46

BIJLAGE 2
Indelingen van Nederlandse oppervlaktewateren
Indelingen van oppervlaktewateren kunnen gebaseerd worden op abiotische kenmerken, biotische

kenmerken of een combinatie van beide. In het laatste geval wordt gesproken van een ecologische indeling. Bij de indeling van wateren dient tevens onderscheid gemaakt te worden tussen het classificeren en het typeren. Bij het classificeren worden de te onderscheiden eenheden scherp afgegrensd. Bij
het typeren wordt uitgegaan van een algemene karakterisering, waarbij de eenheden vloeiend in elkaar
overgaan, er zijn geen grenzen te onderscheiden. De meeste bestaande indelingen van oppervlakte-

wateren zijn classificaties gebaseerd op abiotische kenmerken (fysische, chemische en/of morfologische parameters).
|. Landelijke classificaties gebaseerd op abiotische kenmerken

Indeling der Nederlandse watertypen (Redeke, 1948)
"De regionale indeling is gebaseerd op het chloor-gehalte, hierbinnen is een onderscheid tussen stromende en stilstaande wateren gemaakt en vervolgens zijn de zoete stilstaande wateren verdeeld in
electrolyten-rijke, eutrophe en electrolyten-arme, oliogotrophe wateren. Deze indeling is zuiver hydrologisch, doch in de praktijk zeer bruikbaar” (verkort citaat pag. 42).

chloride gehalte

Indelingscriteria:
—

Volgvariabelen:

—

Indeling:

stroming

— trofie (vnl. calcium gehalte)
— topografie en hydrologie
biologie

zoet

stilstaand

eutroof
obligotroof

stromend

bronnen
bergbeken

laaglandbeken
kleine rivieren
grote rivieren
brak

stilstaand
stromend

Oecocode binnenwateren (Tol, 1980)
De oecocode voor binnenwateren van Nederland is opgesteld om te komen tot een gestandaardiseer-

de codering van omstandigheden op monsterplaatsen van macrofauna-organismen. Het stuk gaat niet
in op de gehanteerde indelingscriteria of uitgangspunten. Deze worden dan ook per type al dan niet of
door elkaar toegepast.
Indelingscriteria:

—

verschijningsvorm

— breedte
—
—

diepte
stroming

— hydrologie
—

ontstaan

— trofie
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Indeling:

rivieren
beken, min of meer natuurlijk

3 typen
8 typen

bronnen en bronbeekjes
ondergrondse wateren
overige stromende wateren

8 typen
5 typen
4 typen

stilstaande lijnvormige wateren

9 typen

plassen van grote afmetingen en diepte min of meer natuurlijk ontstaan

5 typen

plassen van grote afmetingen en diepe ontgrondingen e.d.

6 typen

middelgrote, gegraven of vergraven plassen in urbane omgeving
plassen op heide sl.

3 typen
8 typen

andere kleine plassen

9 typen

watertonnen e.d.
getijdegebied

5 typen
3 typen

Waterkwaliteitsbeoordeling en normstelling op ecologische grondslag (Claassen 1981)
"Indeling in watertypen, met een landelijke hoofdindeling gebaseerd op morfologie (vorm, de ruimtelijke

verschijning) en hydrografie (afwatering, verblijftijd, open-gesloten). Daarnaast is een subindeling op
regionaal niveau nodig gebaseerd op geografie (grondsoort, kwel)" (verkort citaat)
Indelingscriteria:

— afwatering
— vorm

Indeling:

kanalen
vaarten

meren
plassen
sloten
wielen

petgaten
beken
greppels
poelen
kreken
rivierarmen
slotgrachten

vennen
zandgaten

Levensgemeenschappen - water en wateren (RIN 1984)
‘Oppervlaktewateren worden naar verschijningsvorm onderscheiden waarbij de volgende parameters

een rol spelen: zoutgehalte, stroming, voedselrijkdom, graad van verontreiniging, biologische samenstelling’ (verkort citaat). In de algemene inleiding wordt nadrukkelijk gewezen op de overgangen die
tussen de onderscheiden typen bestaan die vervolgens echter weer meer als ‘eenheid’ worden be-

schouwd. Ook bij de watertypen indeling wordt gesteld dat de soort of levensgemeenschap uitgangspunt voor de indeling vormt. Echter wordt tevens gewezen op een gebrek aan kennis om dit te verwezenlijken.
Indelingscriteria:
—
—
—
—
—
—
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verschijningsvorm (ontstaan, geomorfologie)
chloride gehalte
stroming
trofie (vnl. voedingsstoffen)
zuurgraad
bodem
permanentie

Volgvariabelen:

— abiotische kenmerken
— biotische kenmerken

Indeling:

beken en kleine rivieren
duinmeren
laagveenplassen en -meren

oude kreken
oude rivierlopen
sloten
vennen
wadden en estuaria
wielen

5 typen
3 typen

5 abiotische indelingscriteria
5 typen

Interprovinciale inventarisatie eenheden water (van de Hammenetal., 1984)
De interprovinciale inventarisatie eenheden water zoals aanbevolen door de interprovinciale ambtelijke
werkgroep hydrobiologie zijn in beginsel hiërarchisch opgezet. ‘Het systeem bestaat uit hoofd- en sub-

eenheden. De basis voor de hoofdindeling is arbitrair en vanuit de hanteerbaarheid in de praktijk ingegeven. De vier hoofdgroepen zijn: min of meer natuurlijke gebieden, cultuurgebieden, infrastructuur en
aanvullingen t.b.v. de hydrobiologie. De subeenheden zijn vanuit de praktijk gegroeid en daardoor niet

Zuiver logisch-systematisch" (enigszins verkort citaat uit de inleiding)
Indelingscriterium:

praktische bruikbaarheid in het veld

Volgvariabelen:

flora en vegetatie

— bodem en grondwater
—
Indeling:

verbreiding

niet lijnvormige open wateren
lijnvormige wateren
brongebieden
oeverzones

7
5
2
13

typen, 27 subtypen
typen, 18 subtypen
typen, 8 subtypen
typen

Hydrobiologische districten in Nederland (Mol 1985)
"Een biogeografische indeling is strikt genomen alleen te maken op basis van verspreidingskaarten van
soorten. Voor aquatische invertebraten ontbreekt dit. Aangezien hun verspreiding mede bepaald wordt
door randvoorwaarden die aan de biotopen gesteld worden zijn deze laatste gebruikt. De geomorfolo-

gische kaart en de isohalienenkaart leiden tot de districten” (verkort citaat). De criteria voor de indeling
van watertypen zijn niet gegeven.
Indelingscriteria:

—

Volgvariabelen:

— Chloride gehalte
— aquatische invertebraten

geomorfologie

Indeling hoofddistricten:
reliëfrijke districten

hoger gelegen zandgrond

8 districten

9 districten

hoogveengebieden
lager gelegen zoete zand- en kleigebieden
brakke klei- en veengebieden
grote rivieren
zuidelijke IJsselmeerpolders
Indeling watertypen:

grote heuvellandbeken
kleine heuvellandbeken
bronbeekachtige bovenlopen/sprengen

bronnen/sprengkoppen

49

zand-/grindwinputten
vennen/hoogveenplassen
kleine laaglandbeken

leemkuilen/tichelgaten
semi-permanente beken

grote laaglandbeken
kleine rivieren
grote kanalen
laagveenplassen
grote meren
kleine kanalen/vaarten
wielen/inlagen
grote rivieren
kwelplassen
greppels
poelen
kleine meren/vijvers

sloten

Ecologische normdoelstellingen voor Nederlandse opperviaktewateren (CUWVO 1988)
“Aan de keuze van de indelingscriteria worden een aantal voorwaarden gesteld namelijk dat de indeling t.o.v. maatregelen redelijk stabiel moet zijn, dat de indeling uitdrukkelijk rekening houdt met de van

nature aanwezige verschillen en dat de indeling niet mede gebaseerd is op kwaliteitsdoelstelling parameters. Dit laatste betekent dat biologische parameters zo min mogelijk als indelingscriteria moeten
worden gebruikt. Bovenstaande betekent dat de grondslag voor de indeling voortkomt uit morfologi-

sche/hydrologische parameters met daarnaast enkele chemische en functionele (ligging e.d.) kenmerken’ (verkort citaat uit de inleiding).
Indelingscriteria:

morfologie
— hydrologie
— chemie
— functionele kenmerken
—

Volgvariabelen:

—
Indeling:
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diepte

— grootte
— stroomsnelheid
fysische en chemische kenmerken
biologische kenmerken

bronnen
beken
rivieren
sloten
kanalen
stadswateren
drinkpoelen
vennen
duinmeren
wielen
zand-, grind- en kleigaten
petgaten
meren en plassen
kreken
getijdewateren

Il. Landelijke classificaties gebaseerd op ecologische kenmerken
Typologie (Schroevers & Dresscher, 1977)

‘Strikt genomen zou een biologische typologie moeten berusten op een vergelijking van biologische
analyses. Echter bij toepassing op microfyten ontmoet men een aantal methodische, taxonomische en
biologische problemen. Daarom zijn biologische analyses vergeleken en de waargenomen overeen-

komsten zijn gecorreleerd met niet-biologische kenmerken zoals diepte (vorm), substraat, abiotische
stabiliteit, anthropogene beïnvloeding, voedsel-rijkdom, beweging en herkomst van het water, inciden-

tele fysische en chemische faktoren, geomorfologie. Alle mogelijke combinaties van criteria leidt tot een
groot aantal typen. Vandaar dat naast negen hoofdtypen onderscheid wordt gemaakt in zeven hydrobiologische districten waar belangrijke uitgangsfaktoren (geologische, geomorfologische en klimatologische eigenschappen) en microfytengemeenschappen samenhangen" (verkort citaat).

Indelingscriteria:
—
—
—
Indeling watertypen

stroomsnelheid
zuurgraad
trofie
saprobie

(slechts als voorbeeld van toepassing hoofdcriteria bedoeld):

bovenloop bergbeken
bovenloop beken
hoogveen poeltjes
vennen en trilvennen
plassen en petgaten
polder en boezemwateren

verontreinigde beeklopen
sterk organisch vervuilde wateren

Indeling districten:

grote rivieren en omgeving
zoete boezem- en poldergebieden

brakke boezem- en poldergebieden
pleistocene gebieden
kwelgebieden
krijtgebieden

lll. Regionale indelingen
Zeeland

Typologie van een aantal Zeeuwse binnenwateren (Weeber, 1979).
"Door middel van clusteranalyse is een typologie van wateren opgesteld op grond van de soortensamenstelling van de makrofauna" (citaat). De belangrijkste factor voor de verdeling en onderverdeling
bleek het chloride gehalte.
Indelingscriterium:

— macrofaunasamenstelling

Volgvariabele:

—

Indeling:

zoete wateren
brakke wateren

milieuvariabelen
2 groepen
2 groepen

Groningen, Friesland, Drenthe
Biologisch wateronderzoek (Gijsen & Claassen, 1978)
“Om een inzicht te krijgen in de samenhang tussen gevonden planten- en diersoorten, en tussen de organismen en hun milieu is typologie een mogelijke methode. Een belangrijke aanzet tot de typologie is

Dil

de clusteranalyse. Voor clusteranalyse is een splitsing naar landschapszones gemaakt. De gebruikte
indeling naar landschapszones van watertypen is voor de aanvang van het onderzoek gemaakt, uit-

gaande van niet-biologische criteria’ (verkort citaat).
Indelingscriterium:
Volgvariabele:

— landschapszones
— biologie

Indeling:

beken
vennen
sloten
kanalen
petgaten

meren

Utrecht
Een typologisch onderzoek aan macrofaunacoenosen (Beltman, 1983)
"Voor het typologisch onderzoek is van patroonanalyse gebruik gemaakt. Het genereert groepen van

objekten die meer op elkaar lijken dan op andere objekten. Gezocht is naar groepen met een konsistentie in ruimte en tijd. Dan worden deze groepen beschreven m.b.v. alle oorspronkelijke kenmerken.
De milieufaktoren zijn na bewerking van het biologisch materiaal aan de verkregen groepen gerelateerd" (verkort citaat).
Indelingscriterium:
Volgvariabele:

—
—

macrofaunacoenose
omgevingsfactoren

Indeling:

rivierkleisloten

vaarten en grachten
standaardprofielsloten
oude, niet-standaardprofielsloten

organisch vervuilde wateren
veensloten

veensloten met kwel

veensloten zonder kwel

Gelderland
De Veluwse beken (Oosterloo, 1983).
"Op basis van de begrippen ontstaanswijze en wateraanvoer zijn de Veluwse beken in te delen" (citaat).

Indelingscriteria:

— ontstaanswijze
—

Volgvariabele:
Indeling:

wateraanvoer

— macrofaunasamenstelling
laaglandbeken (regionale uitsplitsing)
wateringen

kwelbeken (regionale uitsplitsing)
sprengenbeken
bronbeken

Overijssel
Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel (Verdonschot, 1983).

“Om te komen tot een beeld van de Overijsselse wateren op basis van ecologische karakteristieken is
een methodische ingang gekozen van fysisch-geografische watertypen" (verkort citaat).
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Indelingscriteria:

—
—
—
—
—

stroomsnelheid en -richting
vorm
substraat
ontstaan
hydrologie

Indeling:

bron(beek)
bovenloopje
beek
riviertje
rivier

3 typen

slootbeek
kanaalbeek
sloot

4 typen

kanaal/vaart
droogvallende watergang
ven
veenplas

poel/drinkput
zandwinplas

tichelgat
kolk/oude rivierarm
petgat/meer(tje)

vijver/stadswater
randwater van het IJsselmeer

Noord-Holland
Vooronderzoek om te komen tot een typologie (Broodbakker, 1986).
"De doelstelling van dit typologisch onderzoek is om de ruimtelijke variatie in macrofaunasamenstelling
te beschrijven en te correleren aan de milieuvariabelen' (verkort citaat). Er wordt geen uiteindelijke type

indeling gegeven, wel een karakterisering met als belangrijkste variabelen chloride, breedte/grootte,
kalium, magnesium en fosfaat, en regio.
Indelingscriterium:

_— maecrofaunasamenstelling

Indeling:

brakke wateren
zoete wateren sloten

4 groepen

brede wateren geïsol. wateren
grote wateren

2 groepen
3 groepen

Friesland
Typologie en normstelling (Claassen, 1987).
‘In het onderhavig onderzoek zullen kriteria gericht op de samenstelling van de aquatische biocoenosen een voorname rol spelen. De voorwaarden hierbij zijn dat de indeling op van nature aanwezige ver-

schillen dient te berusten, dat de indeling stabiel is t.a.v. menselijke beïnvloeding en natuurlijke langjarige processen, dat de indeling zonder voorafgaande biologische inventarisatie toegepast kan worden,
dat de indeling zinvol en hanteerbaar is voor het beleid en beheer en dat de indeling zo fijn mogelijk is.
De watertypen zijn primair gebaseerd op biocoenosen maar er is tevens rekening gehouden met enkele bovengenoemde randvoorwaarden” (verkort citaat). De rol van de biologie bij de uiteindelijke
typologie is echter onduidelijk en vaak ondergeschikt gemaakt aan de overige criteria.
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Indelingscriteria:

—

vorm

— hydrografie
—

bodem

— gebruiksfunctie
— biologie
Volgvariabelen:
—

Indeling:

fysische en chemische parameters
biologische kenmerken

kleisloten
veensloten
zandsloten
rest sloten
vennen

pingo-ruines
petgaten
wielen

ringdobben
zandvaarten
veenvaarten
kleivaarten
centrumboezem
randboezem en Lauwersmeer
polderplassen

Drenthe
Biologische gevolgen van vergroting van waterinlaat in de provincie Drenthe (Torenbeek et al, 1987)
"Voor het opstellen van de typologie en de beïnvloedingsreeksen is gebruik gemaakt van biotische en
abiotische gegevens, in hun onderlinge samenhang" (verkort citaat).
Indelingscriteria:

—

samenhang biologie en fysische en chemische factoren

Indeling: stilstaand

diep
ondiep neutraal

meren
kanalen
laagveengebied
veenkoloniaal gebied

zandgebied
stromend

zwak zuur
beken

bovenlopen

middenlopen
benedenlopen
bronnen
Opmerking: Bovengenoemde afgesloten projecten vormen een afspiegeling van bestaande rapporten
betreffende typologie. De lijst pretendeert niet volledig te zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat momenteel
verder wordt gewerkt aan regionale indelingen in Noord-Holland (in concept gereed), Overijssel (in
concept gereed), Zuid-Holland (in concept gereed), Zeeland, Drenthe en Limburg.
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IJLAGE 3
BESPREEKVERSLAG Hoogheemraadschap Rijnland
Datum

: 16 februari 1989

Onderwerp

: Ecologische aspekten van integraal waterbeheer

Gesproken met

: Klapwijk (HHR), Higler (RIN), Baan en De Vries (WL)

1. Huidige situatie waterbeheer
Doelen:
kwantitatief beheer:peil in boezems handhaven op ca. -60 cm NAP(via inlaat bij Gouda en uitlaat bij

Halfweg, Spaarndam en Katwijk; marge + of - 5 cm)
kwalitatief beheer:handhaven van goed zuurstofgehalte; chloride gehalte handhaven op < 200 mg/l
Doorspoelen:

voor ca. max. de helft wordt doorgespoeld voor verversing (zuurstofgehalte)
verversen heeft geen zin om eutrofiëring tegen te gaan (te lange verblijftijden)

er wordt nauwelijks meer water doorgevoerd naar Delfland (aanvoer naar Delfland nu via Brielse
Meer)
afwegingsprobleem doet zich voor t.a.v. het oplossen van een lokaal kwaliteitsprobleem door door te

spoelen en het intrekken van nutriënten, dat daar het gevolg van is
in geval van calamiteiten wordt soms ook doorgespoeld/uitgemalen; in principe niet
Po \derwater:

polders zijn min of meer autonoom (nemen in uit boezem en malen daar op uit)
verblijftijd in plassen is jaren (het inlaten van water kan daarom langdurige gevolgen hebben)
Trends/ontwikkelingen:
er is tegenwoordig meer aandacht voor de integratie van kwaliteit en kwantiteit op een lager be-

heersniveau (na het verschijnen van de nota “Omgaan met water")
bij HHR wordt het kwantitatieve en kwalitatieve beheer langzaamaan meer op elkaar afgestemd (nu

ondergebracht bij één afdeling)
bij het polderbeheeris het kwantitatieve en kwalitatieve beheer nog sterk gescheiden
er worden meer meetstations gebouwd voor het meten van peilen (bepalen van het effekt van opwaaien); op deze meetstations zou ook zuurstof, chloride en andere stoffen moeten worden gemeten

zoute kwel geeft problemen voor de landbouw
hoewel de tuinbouw minder afhankelijk wordt van oppervlaktewater (meer substraatteelt), resulteert
dat wel in een behoefte aan zoeter water
op plaatsen waar het ontvangende water kwetsbaarder is worden hogere eisen gesteld aan de zui-

vering
momenteel loopt bij TAUW een onderzoek naar de optimale ruimtelijke inrichting met RWZI's (grote
RWZI's zouden aan de rand van HHR moeten komen met lozing buiten HHR, kleinere RWZI's met

stringentere kwaliteitseisen in middengebied)
RWZI's stroomopwaarts van grote meren moeten gaan defosfateren; om een reduktie van 75% van
de fosfaatbelasting te realiseren moeten daarnaast ook andere kernen worden aangepakt (dit wor-

den dan de relatief goedkope grotere kernen)
integrale eutrofiëringsprojekten worden opgezet voor de grote plassen
in de zijtakken van de grote kanalen wordt begonnen met milieuvriendelijk oeverbeheer
P-gehalte:
in Nieuwkoopse Plassen 0.1 mg P/I; moet nog beter kunnen

maximaal haalbaarlijkt ca. 0.15 mg P/l in boezems en ca. 0.07 mg P/l in polderwater
N-gehalte:
in wateren met visfunktie wordt gepoogd N-gehalte naar beneden te halen
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— Nis vaak bepalend voor algengroei
— in RWZI's is de BZV-verwijdering vaak 90-95%; denitrificatie blijft de bottleneck: N-verwijdering is
meestal maar 60-70% (temperatuur is mede bepalend)

Waterbeheersplan:
— HHR is bezig met opstellen van een integraal waterbeheersplan (kwantitatief en kwalitatief)
— moet in 1990 worden afgerond
— wordt gezamenlijk met zes waterschappen binnen HHR opgesteld die ieder ook een eigen plan maken

— zou operationeel plan moeten worden (onder meer afstemmen van pompcapaciteit van gemalen op
elkaar)
Funktietoekenning:
— Provincies (NH en ZH) kennen funkties toe aan oppervlaktewater

— NH is terughoudend geweest met toekennen funkties (vereiste waterkwaliteit moet haalbaar zijn)
— ZH kent veel sneller funkties toe, waarbij wordt uitgegaan van het huidige gebruik

— de natuurfunktie wordt toegekend overeenkomstig normen van de Ruimtelijke Ordening
— bij HHR is niet altijd bekend op welke gronden funkties worden toegekend
— er vindt momenteel bij HHR een inventarisatie plaats van de gebieden met een natuurfunktie (welke

zaken spelen daarbij een rol)
— de potenties van wateren m.b.t. natuurbouw is minder belangrijk (de toestand van de wateren bij
HHR is namelijk historisch gegroeid en niet eenvoudig te wijzigen)

2. Kenmerking van wateren
Typen wateren en soorten organismen:
— bij HHR wordt voor grote wateren gewerkt met indeling van Caspers en Karbe (C&K)

— C&K is te grof om natuurfunkties te onderkennen
— Harry Smit bij provincie is bezig met indelen van kleinere wateren; hij stelt ook soortenlijsten op. Fosfaat blijkt de discriminerende faktor te zijn, zodat het fosfaatgehalte ook kan worden gebruikt voor de

beoordeling van wateren
— het routinematig vaststellen van soortenlijsten wordt hooguit één keer in de vijf jaar gedaan
— bij provincie vindt ook een milieu-inventarisatie plaats
Huidige situatie:
— HHR beschikt over veel meetgegevens over een reeks van jaren

— kleinere wateren hebben vaak een laag zuurstofgehalte met een grote variatie daarin
— de meeste wateren zijn voedselrijk en licht verontreinigd (C&K klasse 3B)

— daarnaast zijn er enkele ‘zwarte plekken’ maar ook enige gunstige uitzonderingen
— tot de gunstige uitzonderingen behoren enkele relatief geisoleerde plassen met goed helder water,
enkele geisoleerde sloten en wateren met grote gradiënten in polders
— de Nieuwkoopse plassen zijn in het zuiden algenrijk, in het noorden is de kwaliteit veel beter

Sturing:
— er wordt gestuurd op grond van een globaal ecologische inzicht: sturing vindt voornamelijk plaats op

zuurstofgehalte en BZV, fosfaat en chlorophyl
— bij integrale eutrofiëringsprojekten (ter verbetering van de waterkwaliteit) wordt het voorkomen van
plankton, zoöplankton, waterplanten en vissen gevolgd

3. Maatregelen

|

Bij HHR toegepaste maatregelen:
— inlaten, vasthouden, doorspoelen en uitmalen van water
bouwen RWZI's, defosfateren en (de)nitrificeren op RWZI's
verwijderen van waterbodems

— aanleg van rietmoerassen
— defosfateren van inlaatwater (Fe-dosering)

57

immobiliseren van fosfaat in waterbodems (ook Fe-dosering)
aktief visbeheer (wegvangen van brasems, uitzetten van snoeken)

aanleg en behoud van (aquatisch) ecologische infrastruktuur (is nog onderwerp van studie)

4. Bestuurlijk-juridische problemen
Problemen van bestuurlijk-juridische aard:
in bollenvelden worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt (tot 100 kg per ha) ook nabij drinkwaterwinningen; het grondwater (en het oppervlaktewater) raakt hierdoor verontreinigd; ook in het Westland en rond Boskoop (boomplanterijen) wordt veel gespoten; deze belasting van grond- en oppervlaktewater en de overige belasting door af- en uitspoeling kan niet worden aangepakt met de WVO

gebrek aan stortplaatsen voor waterbodems (afvoer is nodig zowel vanuit kwantitatief als vanuit kwalitatief oogpunt)
— slib voldoet niet aan de B-waarden uit de Interim Wet bodemsanering en mag dan niet worden gestort in bijv. diepe putten
— financiering van het kwantitatieve en kwalitatieve water beheer is gescheiden; dus wie moet betalen?

afstemming op provincieniveau, HHR-niveau en waterschapsniveau laat te wensen over (funktietoekenning, opstellen van beheersplannen), bijv.:
— harmonisatie van funkties is mogelijk, maar gebeurt niet of onvoldoende (HHR zou dat zelf willen
doen bijv. in de Amstelveense poel)
integratie van kwaliteit en kwantiteit geeft bij oppervlaktewater al veel problemen; integratie met lucht
en bodem/grondwater komt moeilijk van de grond

5: Onderwerpen voor onderzoek
Onderwerpen voor nader onderzoek zijn
ontwerpen van een optimaal operationeel beheer voor waterinlaat en afvoer dat rekening houdt met

zowel het kwantiteitsaspekt als het kwaliteitsaspekt
ecologische infrastruktuur
ontwikkelen van ecosysteemmodellen
ontwikkelen van een sedimentatiemodel c.q. een waterbodemmodel

natuurvriendelijke oevers (oeverbeheer wordt nu vanuit de kwantiteitsgedachte benaderd en nauwelijks vanuit de kwaliteit)
uitwerken hoe kan worden omgegaan met conflicterende funkties
gehalte aan PAK's in water en waterbodems is op veel plaatsen te hoog (wat zijn de ecologische
effekten, wat zijn de bronnen, hoe kunnen deze worden aangepakt en welke wettelijke instrumenten

zijn nodig)
beter vaststellen van niveau's waarop effekten zichtbaar worden om tot een verantwoorde normstelling te kunnen komen

toetsen van effekten van microverontreinigingen aan de hand van het voorkomen van soorten organismen (biomonitoring aan de hand van soortenlijsten)
beter vaststellen van de oorzaken en gevolgen van verkrozing (afsterven van kroos in het najaarleidt
tot vissterfte)
hoe kan de uitspoeling van nutriénten in veenweidegebieden worden beperkt

wat verdient de voorkeur (a) chloride-rijk brak grondwaterinlaten in veenweidegebiedof (b) chloridearm hard gedefosfateerd Rijnwater; het laatste zou kunnen leiden tot een versnelde mineralisatie van
veen met als gevolg een toename van de eutrofiéring.
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BIJLAGE 4
BESPREEKVERSLAG Waterschap Regge en Dinkel
Data
Onderwerp

: 23 febuari en 9 maart 1989
: Ecologische aspekten van integraal waterbeheer

Deelnemers

: Bots en Zonderwijk (Regge en Dinkel), Baan (WL), Higler (RIN; alleen 9 maart)

1. Huidige situatie waterbeheer
Integraal waterbeheer:
R&D is in juli 1988 gereorganiseerd; na deze reorganisatie is de ambtelijke organisatie meer toege-

rust voor een geìntegreerde aanpak van het waterbeheer; de geïntegreerde aanpak blijkt onder
meer uit het in oktober 1988 verschenen Waterbeheersplan 1989-1994 voor het gebied van Regge
en Dinkel
integratie met lucht en bodem/grondwater komt nog niet van de grond
alle oppervlaktewateren vallen onder verantwoordelijkheid van R&D; alleen het kwantitatieve beheer
van het Twentekanaal berust bij RWS
het grondwaterbeheer valt onder provincie
Doelen:
kwantitatief beheer:

middels stuwen handhaven van zomer en winterpeilen en voldoen aan water-

behoefte
kwalitatief beheer:

gericht op handhaven basiskwaliteit of beter indien funktietoekenning dat
vereist

Trends/ontwikkelingen:
er vindt geen peilbeheer plaats zoals in het westen van het land; wel is er bijvoorbeeld sprake van

zomer- en winterpeilen
het Twentekanaal komt binnenkort geheel onder verantwoordelijkheid van RWS (vanuit de integrale
benadering); overigens wordt bij R&D maar weinig water ingelaten vanuit het Twentekanaal; in zeer

droge jaren kan de hoeveelheid ingelaten water toenemen (de hoge kosten als gevolg van het hoogteverschil werken een beperking in de hand)

2. Kenmerking van wateren
Van belang zijnde kenmerken voor een typologie zijn (Waterbeheersplan R&D):
stroomrichting en -snelheid (bodemverhang)
bodemsubstraat

aard van de waterhuishouding
vorm en grootte van het water
In figuur 1 zijn de lijnvormige wateren weergegeven, die binnen R&D worden onderscheiden en waarop

kwantitatief beheer wordt toegepast.
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type

ontstaan
profiel

stroomrichting

bodemverhang

bodemsubstraat

bron/bovenloop
beek

natuurlijk

eenzijdig, vrij afstromend

> 0,50 m/km

vergraven

eenzijdig, vrij afstromend

0,20 - 0,50 m/km

zand/slib

sloot

ver-/gegraven

{geen of in beide richtingen

> 0,20 m/km

zand/slib

kanaal

ver-/gegraven

geen of in beide richtingen

zand/stenen

rivier

genormaliseerde
watergang

Figuur 1

zand/slib

Lijnvormige oppervlaktewateren binnen R&D (uit Waterbeheersplan R&D)

natuurlijke beek

genormaliseerde watergang

macrofauna

kokerjuffers
steenvliegen
platwormen
vlokreeft
haften

bloedzuigers
slakken
waterpissebedden
tweekleppigen
borstelwormen

flora

vlottende waterranonker
vastzittende kiezelwieren

waterpest
sterrekroos

flab
mannagras
fonteinkruiden
oever

ijsvogel

diverse soorten grassen

grote gele kwikstaart
bronmos
teer vederkruid
Figuur 2

Kenmerkende organismen van een natuurlijke beek en een genormaliseerde watergang

(uit Waterbeheersplan R&D)

Indices:
— sinds 1984 wordt gebruik gemaakt van een indicator-soortenlijst, die is aangepast aan de Twentse
situatie (met de methode van Gardeniers en Tolkamp wordt hiermee een kwaliteitsindex bepaald: K

1,3,5)
— ook is een beekkarakter-index (op basis van de macrofauna) ontwikkeld; deze geeft een indicatie
voor de (ecologische) potenties van deze wateren
— door studenten van LUW is een beekregulatie-index ontwikkeld:
— deze index is in feite ontwikkeld voor houtwalbeken en werkt met abiotische faktoren als stroomsnelheid, beschaduwing, zuurstofgehalte, bodemtype
— deze index geeft een goed verband met de twee vorige indices
— een index via biologische bemonstering zou ook mogelijkheden kunnen bieden (zie bijv. figuur 2)
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3. Sturing
Sturing vindt alleen plaats als R&D daarin bevoegd is. Bijv. met aktief beheer van stilstaand water in de
zijtakken van de Regge wordt gestart, waar dit eigendom is van R&D.
Aanpak en instrumenten:

de beekregulatie-index kan worden gebruikt om te sturen
de beekindices kunnen ook worden gebruikt als onderbouwing om bovenlopen op de liggers te krijgen
de kennis van de ecologie is globaal (de ecologische potenties van wateren zijn bijv. vaak niet goed
bekend)

ook de kennis van dosis-effekt relaties is onvoldoende (bijv. de gevolgen van een maisakker met de
bijbehorende afspoeling nabij een bovenloop)
de aanpak is niet systematisch, vaak wordt ingespeeld op plannen van anderen (Bornse beek, saneringsplan Enschede)
er wordt veel op gevoel gewerkt: er wordt bijv. verondersteld dat de Dinkel veel hogere ecologische
potenties heeft dan de Regge, daarom worden aan het water van de Dinkel en de lozingen daarop

strengere eisen gesteld dan aan de Regge
zo mag ook geen bermwater van de nieuwe Rijksweg A1 worden geloosd op de (ecologisch waardevol beschouwde) Jufferbeek:
— voorkomen moet worden dat toxische stoffen en olie in geval van calamiteiten in de beek tercht
komen
— wat de ecologische effekten zijn van lozing van dit bermwater na passage van een bezinkbassin

is niet bekend (opgeloste stoffen als wegenzout worden hierdoor niet tegengehouden)
voorts wordt gebruik gemaakt van lokaal aanwezige kennis, bijv.:
— geconstateerd is dat de weinig voorkomende Primula acaulis altijd op een min of meer vaste
hoogte boven het beekniveau voorkomt
— het landbouwschap wilde stuwen aanleggen, waarmee het waterniveau benedenwaarts van de

stuw zou dalen
— deze lokale kennis van een standplaatsfaktor is gebruikt om de aanleg van deze stuwen tegen te

houden
Natuurontwikkeling en oeverbeheer:
klachten of aanwijzingen van bijv. NMF (verdwijnen van kwetsbare soorten) vormen vaak een aanlei-

ding om wat te doen
zo is de Dinkel nog betrekkelijk natuurlijk maar dreigt deze te verloederen (NMF gaf signalen in die

richting)
problemen doen zich voor met puinstorten (en voorheen kanovaren)
het raamplan Tubbergen voorziet in het dynamisch maken van op het oog waardevolle beeksystemen (gepoogd wordt de natuurlijke dynamiek te versterken)
bij kleine projekten wordt gekeken naar duurzaamheid en naar zeldzame planten (hoge K-score); dit

kan leiden tot nieuwe inrichtingen van bijv. houtwalbeken
bij oeverbeheer wordt rekening gehouden met natuur en milieu, kostenoverwegingen spelen echter
een grote rol:
— Lateraalkanaal heeft cultuurtechnische oevers gekregen (bakconstruktie); afkalven van oevers

wordt voorkomen door inplanten (alternatief met kunstmatige oeververdediging was duurder!)
— het omgekeerde is minder vanzelfsprekend, soms worden iets duurdere oplossingen toegepast bij

kleinere projekten t.b.v. natuurontwikkeling
— bij grotere projekten wordt eerst naar de financiën gekeken; milieuvriendelijke alternatieven worden wel bestudeerd, maar deze worden alleen toegepast als ze goedkoper zijn
— plasbermen worden aangelegd voor het milieu, waar dat geen kwaad kan (de werkelijke effekten
zijn nog niet goed bekend)
over een traject van 7 km langs de Regge is 60% van de oever voorzien van plasbermen; de overige
40% heeft een dynamisch profiel gekregen (verticale oevers, waarbij de verdere ontwikkeling aan de
natuur wordt overgelaten; het verloop wordt gevolgd)
uitruil van natuurwaarden vindt ook plaats: bijv. één korte tak van een beek (met hoge natuurwaarde)
is door R&D afgesloten om de natuurwaarde van de andere langere tak te verhogen (de waterbehoefte van de landbouw speelt hierin ook een rol)
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Onderhoudsplannen:
— naast het (concept) waterbeheersplan komen er onderhoudsbeheersplannen voor afzonderlijke ge-

bieden; deze omvatten:
— inventarisatie (fysisch-chemische waterkwaliteit, morfologie, planten/houtopstand, macrofauna)
— formuleren van doelstellingen (vereist instrumenten als bijv. K-1,3,5 of stromingsindicatoren en de

resultaten van het STORA-projekt voor gekanaliseerde beken)
— uitwerken van maatregelen
Voorbeelden van toegepaste maatregelen:
— beperken van lozingen

— bij TAUW loopt onderzoek naar optimale ruimtelijke spreiding van RWZI's
— Regge wordt zomers voor 70% gevoed met afvalwater; verplaatsen van de afvoer van de effluenten (bijv. stroomafwaarts) leidt dan tot watertekort

— bij Enschede/Boekelo wordt gekeken of effluentlozing kan worden verlegd naar ecologisch minder
kwetsbaar water (een in het verleden uitgevoerde inventarisatie naar de natuurlijkheid van wateren
aan de hand van biotische en abiotische faktoren biedt hiervoor de basisinformatie)
— afkoppelen van watergangen
— droogleggen
— visstandbeheer: algemene waterkwaliteitsdoelstellingen worden nagestreefd; aktief visbeheer wordt

niet toegepast
Monitoring:
— gehalten aan BZV, zuurstof, fosfaat, N, chloride en chiorophyl worden gemonitord; ook microverontreinigingen (o.m. zware metalen) worden bepaald
— in 1981 is begonnen met macrofauna onderzoek op 30 monsterpunten

4. Funktietoekenning
Funktietoekenning vindt plaats door de provincie (zie figuur 3 uit het waterbeheersplan):
— R&D doet voorstellen voor funktietoekenning (zie Waterbeheersplan) één en ander in overleg met de
provincie; de uiteindelijke toekenning geschiedt door de provincie

— Overijssel heeft nog geen funkties toegekend; binnen R&D zijn alleen drie zwemlokaties aangewezen
— bij de funktietoekenning wordt rekening gehouden met het watertype (zie figuur 4 uit het Waterbeheersplan R&D)
— in opdracht van de provincie wordt onderzoek uitgevoerd naar de ecologische karakterisering van
oppervlaktewateren (RIN/Verdonschot); op basis van de uitkomsten zal een aanzet worden gegeven

tot funktietoekenning; hiertoe zal ook worden overlegd met R&D
— de funktietoekenning van genormaliseerde beken wordt meer geaggregeerd benaderd

— het toekennen van de funktie natuur aan wateren wordt afgestemd op de aanwijzing van natuurgebieden in het kader van de ruimtelijke ordening
— een voorbeeld van een min of meer impliciete funktietoekenning:
— op de Dinkel mocht worden gekanoëd, dat mag nu niet meer (behalve in de winter

— als achtergrond kan worden gemeld, dat (a) de Dinkel dreigt te verloederen, (b) er elders nog genoeg mogelijkheden zijn tot kanovaren, (c) de provincie de Dinkel daarom niet meer heeft opgenomen in het kanorouteplan

— R&D heeft daaruit afgeleid dat kanoën in de Dinkel kan worden verboden, wat inhoudt dat de recreatiefunktie wordt beperkt
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inventarisatie, onderzoek, andere sector plannen
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5. Bestuurlijk/juridische problemen
Internationale aspekten:

— Dinkel begint in Duitsland en stroomt daar ook weer naar toe; dit vereist afstemming en samenwerking t.a.v. beheer
Bovenloop van beken:
— bij bovenlopen van beken vindt nu verloedering plaats

— deze bovenlopen staan niet op liggers en kunnen nu niet effektief worden beheerd (het betreft 68
km); de financiële middelen ontbreken ook

— samen met NMF, de Stichting Coördinatie Landschapsbehoud Overijssel en de gemeente Ootmarsum worden (vooruitlopend op een eventueel beheer door R&D) beheersplannen opgesteld voor de
bovenlopen van beken bij Ootmarsum
Af- en uitspoeling:

— kan niet worden aangepakt met WVO (nadelige effekten zijn alleen benedenstrooms merkbaar en in
bijv. broekbosjes)

— inunderen bij benedenlopen leidt ook tot verhoogde nitraatgehalten
Vergroten van berging:
— aankoop van grond voor bosaanplant t.b.v. het beperken van een versnelde afvoer stuit op proble-

men

Waterbodems:
— afvoer van vervuilde waterbodems is niet goed mogelijk door te hoog kwik gehalte (boven C-waarde

van Wet bodembescherming)

Oevers:
— onteigening van gronden langs wateren t.b.v. milieuvriendelijke oevers (bijv. meandering) of voor
zandvangers is op grond van bestaande wetgeving niet mogelijk; zelfs puinstorten kan juridisch niet
worden voorkomen als stroombeddingen zijn verplaatst in de richting van land in eigendom van

boeren
— wettelijke instrumenten zijn alleen beschikbaar voor normalisatie
— afdwingen van beplanting langs watergangen is alleen mogelijk voor oeverbescherming, niet voor
milieuvriendelijke oevers

Grondwater:
— integratie met (lucht en) bodem/grondwater komt moeilijk van de grond
— het grondwaterbeheer berust bij de provincie; het beheer van het ondiepe grondwater echter wordt
in feite door R&D uitgevoerd, aangezien R&D de peilen in het oppervlaktewater bepaalt

— er vindt geen afstemming plaats t.a.v. kwel in laaggelegen gebieden
— stedelijke gebieden (Enschede) kampen mette hoge grondwaterstanden; dit vereist afstemming tussen Rijk, provincie, R&D, en gemeente
Riolering:
— gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van riolering; met de behoeften van de waterbeheerder (beperking van het risico van verontreiniging van grond- en oppervlaktewater) wordt

daarbij niet altijd voldoende rekening gehouden

6. Onderwerpen voor ecologisch onderzoek
Ecologische basiskennis:
— wat is de ecologische potentie van genormaliseerde en van stilstaande wateren: wat kan uiteindelijk
worden verwacht
— welke eisen moeten worden gesteld t.b.v. ecologische infrastruktuur (bijv. toepassing van ecoduikers
i.p.v. syphon)
— wanneer zou vegetatie, die de doorgang van water belemmert, het beste kunnen worden gemaaid

afhankelijk van de soort vegetatie:
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— het betreft het minimaliseren van de frequentie en de kosten van maaien

— gedacht wordt aan het ontwikkelen van kaarten met vegetatietype en meest geschikte maaimomenten
Ecologische effekten:
— (eco)hydrologisch onderzoek naar kwel van grondwater; hiermee wordt binnenkort gestart
— wat is het ecologische effekt van de stroomsnelheid en van het vasthouden van water in de zomer
t.b.v. de landbouw
— de kennis van dosis-effekt relaties is in het algemeen onvoldoende, bijv:

— watis het effekt van fosfaat op de groei van waterplanten en de ontwikkeling van organismen
— mogelijkheden en ecologische gevolgen van beheer van bovenlopen van beken

— wat is het ecologische effekt van riooloverstort op ontvangende water (afweging met kosten van grotere berging)
Biomonitoring:
— volgen van ontwikkeling van genormaliseerde wateren (komen potenties uit?)
— biomonitoring na milieuvriendelijke oeveraanleg (volgen van ontwikkeling van flora en fauna; kan signaalfunktie vormen)
— monitoring van aquatische vegetatie (vaststellen van relaties tussen fauna en andere kenmerken van
niet-natuurlijke systemen)

Ecologische waardering:
— hoe kan de ecologische waarde van wateren worden gewaardeerd (bijv. beeklengte maal kwaliteitsindex?)
Verspreiding van kennis:
— de verspreiding van ecologische kennis is een moeilijk punt; bij de waterbeheerders is vaak kennis
aanwezig (van bijv. standplaatsfaktoren), waar andere waterbeheerders geen weet van hebben
— niet alles behoeft tot in detail behoeft te worden uitgezocht
— mogelijk zou een biologische informatiedienst (vergelijk de landbouwvoorlichting) uitkomst bieden
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BIJLAGE 5
BESPREEKVERSLAG provincie Friesland
Datum
Onderwerp

: 10 maart 1989
: Ecologische aspekten van integraal waterbeheer

Gesproken met

: Claassen en Klink (prov. Friesland), Baan (WL), Higler (RIN)

1. Huidige situatie waterbeheer
Integraal waterbeheer:
— Friesland is in 1986 gereorganiseerd; na deze reorganisatie is de ambtelijke organisatie feitelijk blijvend minder goed toegerust voor een geintegreerde aanpak van het waterbeheer; het beheer van

de waterkwantiteit, van de waterkwaliteit, van de oevers en van het grondwater is - zoals voor de re-

organisatie - bij verschillende afdelingen ondergebracht
— de integrale aanpak moet gewaarborgd worden door het formeren van projektgroepen, bijv. t.b.v. het
waterhuishoudingsplan

— opgemerkt wordt dat het acceptatievermogen bij regionale waterbeheerders m.b.t. centraal uitgebrachte beleidsnotities beperkt is, dan wel de nodige moeite kost; het ontstaan van een kloof met de
waterbeheerders door het ontwikkelen van steeds nieuwe ideeën door de centrale overheid moet
worden voorkomen

Doelen:
— kwantitatief beheer:
— kwalitatief beheer:

handhaven van een constant boezempeil en daarmee voorzien in de waterbehoefte (peilbeheer, doorvoer, doorspoeling)
handhaven van tenminste de basis-waterkwaliteit uit het IMP of beter indien

de funktietoekenning dat vereist

Huidige situatie:
— dagelijks wordt aan de hand van onder meer meetcijfers van 8 meetstations bepaald wat moeten

worden gedaan v.w.b. het kwantiteitsbeheer
— inliggende waterschappen nemen het polderwaterbeheer (kwantitatief) voor hun rekening (alleen wa-

terkwantiteit)
— boezembeheer wordt betaald uit algemene middelen van de provincie: polderwaterbeheer wordt gefinancierd uit de waterschapslasten; waterkwaliteitsbeheer (voorheen zuiveringsbeheer) wordt gefi-

nancierd uit de IE-heffing

— de vraag hierbij is of ook andere aktiviteiten voortkomend uit bijv. integraal waterbeheer uit de IE-

heffing zouden mogen worden betaald

Planvorming:
— in 1979 is het vigerende waterkwaliteitsplan opgesteld; dit bevatte de zinsnede dat ecologische uitgangspunten de basis dienen te vormen voor het kwaliteitsbeleid van alle oppervlaktewateren

— @ind maart komt het laatste concept kwaliteitsplan (1988-1995) uit voor de raadpleging:
— het plan bevat een ecologische typologie (Claassen)

— doelstellingen zijn het realiseren van de ecologische normdoelstellingen qua systeem-eigen stof-

fen indien mogelijk, maar tenminste realiseren van het ecologisch laagste niveau (basiskwaliteit)
uit het IMP. Voor systeemvreemde stoffen wordt uitsluitend de basiskwaliteit gebruikt

— dit concept WK-plan wordt naar verwachting eind '89 - begin '90 door PS. vastgesteld
aan het eind van het jaar wordt het waterhuishoudingsplan opgesteld

dit wordt een globaal plan; in aanvullende vervolgnota's zullen details worden uitgewerkt

2. Kenmerking van wateren
Typologie:
— de CUWVO-typologie wordt overzichtelijk gevonden (landelijke grondslag)

— hetreferentiebeeld van natuurlijke wateren is afgeleid van de huidige situatie
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— Friesland heeft een eigen typologie opgesteld (Claassen); deze typologie vertoont overeenkomsten
met die van de CUWVO
— 13 watertypen worden onderscheiden

— per watertype wordt gewerkt met gedifferentieerde waterkwaliteitsnormen (fysisch-chemisch vanuit een ecologische achtergrond)
— deze normen komen overeen met ongeveer het “middelste niveau” uit het IMP. In het concept WKplan '88-'95 worden deze normen gepresenteerd als ‘gedifferentieerde basiskwaliteitsnormen"

— m.b.t. microverontreinigingen wordt gewerkt met de IMP-basiskwaliteit
— organismenlijsten zijn er; gegevensverzameling is echter zeer tijdrovend en blijft achter bij datgene
wat wenselijk is
— over mogelijke indicatororganismen (bijv. de otter) is weinig bekend

3. Sturing

De eutrofiëringsproblematiek is in Friesland dominant. Microverontreinigingen krijgen nog weinig aandacht.
Lozingenbeleid:
— een redelijk streng vergunningen beleid wordt gehanteerd

— per water met een specifieke funktie (water voor karperachtigen of een ecologische doelstelling van
het middelste of hoogste niveau) worden beheersplannen opgesteld met zonodig specifieke (lozings)eisen e.d. (“doen en laten”)
— er kan niet concreet worden aangegeven welke lozingseisen kunnen worden gecombineerd met de
verschillende ecologische kwaliteitsdoelstellingen
Oeverbeheer:
— oeverbeheer berustbij de afdeling scheepvaart (vnl. nautische en construktietechnische invalshoek)

— oeverbeheer wordt niet in detail opgenomen in waterhuishoudingsplan; komt later wel in beheers-

/onderhoudsplannen
Toegepaste maatregelen:
— defosfateren in RWZI's:
— wordt reeds toegepast op 8 RWZI's (tot nu toe is hiervan nauwelijks een effekt zichtbaar)
— op nog ca. 10 andere RWZI's zal in de nabije toekomst ook worden gedefosfateerd
— er wordt een eturofiëringsbestrijdingsplan opgesteld in 1989

— inlaatbeleid aanpassen (wordt bestudeerd):
— voorzuivering van inlaatwater kan plaats vinden door aanbrengen biezenvelden in IJsselmeer nabij inlaatpunt(en)
— met gericht inlaten van water zou het binnenkomen van zoöplanktonetende vissen (onder meer
spiering) kunnen worden beperkt
— selektief vissen wegvangen (brasem)

— weghalen van waterbodem (nalevering van fosfaat) gebeurt mogelijk in kleine gebieden (proefprojekt
De Oude Venen)

— door ontharding van drinkwater door de NW Waterleiding Friesland is de koperbelasting van het oppervlaktewater sterk teruggedrongen
Monitoring:
— op een aantal monsterpunten wordt al 10 jaar gemonitord, incl. de macrofauna (nu in het kader van
het routinematig meetprogramma)

4. Funktietoekenning

Funktietoekenning wordt opgenomen in waterhuishoudingsplan:
— aan aantal wateren wordt funktie toegekend
— het toekennen van een recreatie- en/of natuurfunktie vereist tenminste het handhaven van de basis-

kwaliteit van het IMP of van funktie-specifieke normen

— een beperkt aantal specifieke wateren krijgen een hoge natuurfunktie
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— uitgangspunt is de huidige situatie en de haalbaarheid
— in aanmerking komen in het kader van de ruimtelijke ordening of door IFG/SBB aangewezen natuurgebieden, tevens is gebruik gemaakt van de nota “Landschapszorg en natuurbeheer" (90%
van de wateren met de hoogste natuurfunktie heeft al een beschermde status)
— t.a.v. de natuurfunktie wordt onderscheid gemaakt in 10 milieutypen met een onderverdeling ongeveer overeenkomstig de watertypen
— de grote meren krijgen geen belangrijke natuurfunktie (is maatschappelijk-economisch niet haalbaar); een aantal wél op het ecologisch middelste niveau

5. Bestuurlijk-juridische problemen
Visbeheer:
— de waterkwaliteitsbeheerder heeft te weinig invloed op en te weinig inzicht in het visgebeuren:

— al dan niet uitzetten van bijv. graskarpers gebeurt niet in overleg met en niet door de waterbeheerder
— de gevolgen van het splitsen van visrechten (aal naar beroepsvissers en overige vissen naar
sportvissers) zijn niet goed bekend

Financiering:
— financiering van milieuverbetering is een probleem:
— de algemene middelen zijn beperkt
— de IE-heffing is primair bedoeld voor het zuiveren van afvalwater en niet vanzelf voor andere ver-

beteringen van het milieu

6. Onderwerpen voor ecologisch onderzoek
Ecologische basiskennis:
— welke indicatororganismen zouden kunnen worden gebruikt voor de typering en beoordeling van water:

— huidige bemonstering en analyse is enorm tijdrovend en kostbaar
— er is geen geld voor uitgebreid onderzoek t.b.v. het waterhuis-houdingsplan; afgezien van deze
eenmalige aktiviteit vindt te weinig inventariserend onderzoek plaats
— indicatororganismen kunnen worden gebruikt voor de typering van wateren en voor het vaststellen
van het ontwikkelingsstadium

— hoe kunnen hogere doelstellingen gericht op de natuurfunktie worden gerealiseerd
— welke eisen moeten worden gesteld t.b.v. ecologische infrastruktuur (bijv. t.b.v. de otter); dit vereist
een onderbouwend onderzoek naar voorkomen van soorten in regio's en minimaalarealen/metapop-

ulaties e.d.

— de kennis van het voorkomen van vissoorten afhankelijk van het watersysteem en de waterkwaliteit

en in relatie tot elkaar zou moeten worden uitgebouwd (paling, zeldzame soorten)

Ecologische effekten:
— wat is het ecologisch effekt van polderpeilverlaging en boezempeilverhoging in het algemeen van

peilfluctuaties en peilbeheer

— wat is het ecologische effekt van rioolwateroverstorten op ontvangende water (afweging met kosten

van grotere berging)

— de kennis van dosis-effekt relaties met name van microverontreinigingen is onvoldoende
Ecologische waardering:
— hoe kan de ecologische waarde van wateren worden gewaardeerd (t.b.v. ‘afwegen van eventueel
conflicterende funktiebelangen)
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BIJLAGE 6
Deelnemerslijst Workshop “ecologische aspecten van geïntegreerd waterbeheer”
Datum
Plaats

: 24 mei 1989
: Waterloopkundig Laboratorium

Drs. T. Aldenberg,

RIVM

Drs. P.J.A. Baan,
Mw.Drs. G. Bolier,
Mw.Dr. H.M. de Boois,
Ir. W. Bots,
Drs. A.L.M. van Broekhoven,
Ir. T.H.L. Claassen,
Ir. C.H. van Dam,

Waterloopkundig Laboratorium

Ing. F. Enninga,

Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland
en West-Friesland

Dr. R.A. Feddes,
Ir. R.C. Gerritsen,

Dr. L.W.G. Higler,
Ir. H. van der Honing,

Instituut voor Cultuurtechniek en waterhuishouding, Staring Centrum
Zuiveringsschap Rivierenland
Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Zuiveringsschap Drenthe

Dr. H. Hoestra,
Ir. L. van Houdt,
Ir. C. Jol,
Drs. S.P. Klapwijk,
Ir. R. Klomp,

Hoogheemraadschap van Schieland
Zuiveringschap West Overijssel
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterloopkundig Laboratorium

Drs. F. Klijn,

Centrum voor Milieukunde der Rijksuniversiteit Leiden

Mw.Drs. M. van Koten,
Drs. C.B.F. Kuijpers,
Ir. P.J.M. Latour,
Dr.lr. J. Leentvaar,
Drs. C. Meijer,

Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek

Mw.Drs. J. Meijer,

TU Delft, Afdeling Civiele Techniek
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
Waterschap Regge en Dinkel
RWS Directie Noord-Brabant
Provincie Friesland, afd. Waterkwaliteitsbeheer
Hoogheemraadschap Fleverwaard

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek

Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek
Hoogheemraadschap West-Brabant

RWS DBW/RIZA
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek

Drs. W. Oosterloo,
Dr. S. Parma,
Dr.lr. |. van der Putte,
Dr.lr. H.H. Tolkamp,
Ir. P. Verdonschot,
Ir. L.J.T. de Vreede,
Drs. |. de Vries,
Drs. B. van der Wal,

Zuiveringsschap Veluwe
Limnologisch Instituut

Ing. A. Wieringa,
Dr. A.J. Wiggers,
Ir. J.A.W. de Wit,

Zuiveringsbeheer Provincie Groningen, afd. Waterkwaliteitsbeheer
Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek
RWS DBW/RIZA

Ir. G.C. van Wijnbergen

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Adviesbureau Bongaerts, Kuyper en Huiswaard
Waterschap Zuiveringsschap Limburg

Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Waterschap De Dommel

Waterloopkundig Laboratorium
Hoogheemraadschap van Delfland, Technische Dienst
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BIJLAGE 7
Overzicht van lopend en afgesloten onderzoek betreffende ecologie en integraal waterbeheer
In het voorliggend rapport is een aantal onderwerpen naar voren gekomen, dat te maken heeft met enerzijds de kennis van de ecologie en anderzijds beheersmaatregelen en ingrepen in aquatische systemen,
die door ecologisch onderzoek onderbouwd of gevolgd zijn. Classificatiesystemen worden in bijlage 2
behandeld. In deze bijlage wordt een korte opsomming van relevante studies gegeven, gerangschikt
onder trefwoorden zoals die in het rapport voorkomen of op de workshop naarvoren gebrachtzijn.

Beoordelingssystemen
— Moller Pillot, H.K.M., 1971. Faunistische beoordeling van de verontreiniging in laaglandbeken. PillotStandaard boekhandel Tilburg.
— Tolkamp, H.H. & J.J.P. Gardeniers, 1977. Hydrobiological survey of lowland streams in the Achterhoek (The Netherlands) by means of a system for the assessment of water quality and stream character bason on macroinvertebrates. Mitt. Inst. Wasserwirtschaft, Hydrobiologie u. Landwirtsch. Wasserbau, T.U. Hannover, H. 41: 215-235.

— STORA, 1988. Waterkwaliteitsbeoordeling van genormaliseerde beken met behulp van macrofauna.
Stichting toegepast onderzoekreiniging afvalwater, Den Haag.
— Begeleidingscommissie Onderzoek Ecologische Doelstellingen, 1988. Een biologische meetlat voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland. Arnhem, P.W.
— STORA-project in ontwikkeling, getiteld: Ecologische waterbeoordeling voor oppervlaktewater.

— Lange, L. de & M.A. de Ruiter (red.) 1977. Biologische waterbeoordeling. Methoden voor het beoordelen van Nederlands oppervlaktewater op biologische grondslag. Werkgroep Biologische Waterbeoordeling. TNO, Delft.
— Verdonschot, PFM & L.W.G. Higler, 1987. Biologische Waterbeoordeling instrument voor waterbeheer? Werkgroep Biologische Waterbeoordeling/Rijksinstituut voor Natuurbeheer Leersum.

Normstelling
— Commissie Ecologische Normen Waterbeheer van de Gezondheidsraad. Deeladviezen | en II verschenen, deeladvies Il in concept gereed, in resp. 1984, 1988 en 1989.
Deeladvies | : Advies inzake een begrippenlijst t.o.v. ecologische normen waterbeheer.
Deeladvies Il : Parameters ten behoeve van ecologische normen voor het waterbeheer.

Deeladvies III: Kenmerken van aquatische ecosystemen.
— STORA-project, dat in concept gereed is, getiteld: Zuurstofgehalte en waterkwaliteit.
Methodiekontwikkeling
— Bloemendaal, FH.J.L. & J.G.M. Roelofs (red.), 1988. Waterplanten en waterkwaliteit. Natuurhistori-

sche Bibliotheek van de KNNV, Utrecht/K.U. Nijmegen.
— ICHORS Model waterplanten-hydrologie Universiteit Utrecht (Brendrecht).

—
—
—
—

WAFLO Model standplaats planten-hydrologie. RIN, Leersum (Wiertz).
ECOTOPEN-model Vegetaties-landschapsecologische eenheden. CML, Leiden.
EKOO Ecologische watertypologie. P.W. Overijssel/RIN, Leersum (Verdonschot).
WL: Analyse van de natuurfunktie in de beleidsanalyse van de waterhuishouding. Een vergelijking
van methoden. Rapport T236, april 1987.

Actief Biologisch Beheer
Er is juist een voortreffelijk overzicht verschenen van allerlei activiteiten op dit gebied. Hydrobiological
Bulletin 23(1): 1-99. getiteld: Biomaniputation in The Netherlands (Proceedings of a symposium).

Onderzoek van CABO/OVB in samenwerking met L.U. Wageningen over het gebruik van graskarpers, en

het planten van bepaalde waterplanten, om overtollige groei van ongewenste waterplanten te voorkomen:
— Graskarper in Nederland, rapport van de werkgroep graskarper NRLO, september 1984

Natuurontwikkeling
In tal van (natuur)gebieden worden inrichtingsplannen geformuleerd, waarbij dikwijls impliciet een of
andere vorm van natuurontwikkeling wordt nagestreefd (Eems-Dollard estuarium, Zoommeer, Engberts-
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dijksvenenetc.). Het is moeilijk aan te geven waar nog van integraal waterbeheer sprake is. Bij een ruime formulering van het begrip integraal waterbeheeris er bij de meeste (natuur)gebieden, die op een
of andere manier beheerd worden, aansluiting met het onderwerp. We beperken ons tot een aantal

sprekende voorbeelden, die een ruimere toepasbaarheid op nationale schaal opleveren.
Ecologisch Herstel Rijn. Een project van Rijkswaterstaat (DBW/RIZA), RIVM en RIVO in het kader van
het internationale Rijn Actie Plan, waarvan drie doelen zijn:
— Omstandigheden geschikt te maken voor terugkeer van hogere organismen in de Rijn (waaronder de zalm)
— De gebruiksmogelijkheden voor drinkwater uit de Rijn veilig te stellen

— De verontreiniging van sedimenten met giftige stoffen te doen stoppen.
Het Nederlandse project vult onderdelen in van het internationale project, maar beweegt zich bijv. niet
op de terreinen controle van afvalwaterlozingen, chemische monitoring en modellering van de verspreiding van stoffen in de rivier.

Plan Ooievaar en vergelijkbare ontwikkelingen om delen van uiterwaarden in een meer oorspronkelijke
staat te brengen. Een relatie met het ecologisch herstel plan voor de Rijn is niet geformaliseerd, maar
zou zeer goed ingepast kunnen worden.

Herstel van de alkaliniteit van verzuurde vennen. Op verschillende manieren wordt getracht de verzuring
van zwak alkalische wateren tegen te houden of terug te dringen. Het Beuven is een bekend voorbeeld.
Daarnaast worden experimenten uitgevoerd met bekalken en belemen van vennen in Gelderland,
Noord-Brabant, waarbij begeleidend onderzoek wordt uitgevoerd door de K.U. Nijmegen en het RIN.
Invloed van de voorgenomen verbreding van de Zuid-Willemsvaart op de natuurgebieden in de omge-

ving. Oecologisch adviesbureau Moller Pillot, Tilburg, 1985. In opdracht van Rijkswaterstaat Directie

Noord-Brabant is een meerjarige studie verricht naar de effecten van kanaalverruiming en de mogelijk-

heden van de inrichting van natuurvriendelijke oevers.
Chaamse beken. Een project in ontwikkeling, waarbij zeven verschillende belanghebbenden tot een in-

tegrale inrichting van een gebied met laaglandbeekjes trachten te komen. Hoewel natuurontwikkeling

slechts één der doelstellingen is, kan dit project als een der fraaiste voorbeelden van integraal waterbeheer worden beschouwd.

Defosfatering
Er loopt op dit moment een aantal onderzoekingen naar de effecten van defosfatering op grotere plassengebieden. Er wordt door samenwerkingsverbanden van provinciale instellingen en wetenschappelij-

ke instituten begeleidend onderzoek verricht naar chemische en biologische veranderingen ten gevol-

ge van defosfateringsmaatregelen. De belangrijkste gebieden zijn:
— de Loosdrechtse Plassen (samenwerkingsverband WOL),

— Nieuwkoop (Integraal Eutrofiëringsproject),
— Naardermeer,
— Geerplas,
— Botshol.
Daarnaast worden lokale projecten uitgevoerd met beperkter inzet, zoals:
— Kouwe, FA. 1982. Fosfaat en eutrofiëring in een laaglandbeek. Een chemisch en hydrologisch onderzoek naar het effect van defosfatering op fosfaatgehalte en waterplanten in de Beerze. Gemeen-

schappelijke Technologische Dienst Oost-Brabant, Boxtel.
Waterinlaat van gebiedsvreemd water
Voor de provincie Drenthe is een studie naar de effecten van de inlaat van IJsselmeerwater ten behoeve van de watervoorziening verricht door het WL en het RIN.
— WL, 1987. Waterkwaliteit-Wateraanvoer Drenthe. Waterloopkundig Laboratorium, rapport T166

— Torenbeek, R., PFM. Verdonschot & L.W.G. Higler, 1987. Biologische gevolgen van vergroting van
waterinlaat in de provincie Drenthe. RIN-rapport 87/20.

Door de K.U. Nijmegen is onderzoek verricht naar de effecten van waterinlaat in veengebieden in relatie tot de waterchemie en waterplanten. Zie hiervoor o.a:
— Lyon, M.J.H. de & J.G.M. Roelofs, 1986. Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodemgesteld-

heid- Lab. Agaut. Oecol. K.U. Nijmegen.
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— Bloemendaal, FH.J.L. & J.G.M. Roelofs (red.), 1988. Waterplanten en waterkwaliteit. Natuurhistorische Bibliotheek van de KNNV, Utrecht.

Effecten van waterhuishoudkundige maatregelen in algemene zin
Ten behoeve van de derde nota op de waterhuishouding werd in opdracht van DBW/RIZA een studie
verricht naar algemene effecten op de hydrobiologie van wateren ten gevolge van verschillende water-

huishoudkundige maatregelen. De rapportage bevat tevens een eenvoudige classificatie van oppervlaktewateren op basis van door waterhuishoudkundige maatregelen te beïnvloeden stuurfactoren, een
indeling van gebieden in Nederland op basis van PAWN-districten en hydrobiologische criteria, soor-

tenlijsten van organismen per type, de belangrijkste typen per gebied en een evaluatie van mogelijke
veranderingen in de onderscheiden gebieden als gevolg van waterhuishoudkundige maatregelen.
— Torenbeek, R., 1988. Hydrobiologie en waterhuishouding: een beleidsvoorbereidende studie, RIN-

rapport 88/55.
In het Vechtplassengebied wordt een aantal waterhuishoudkundige maatregelen uitgevoerd of voorbereid, die te maken hebben met verschillende aspecten van integraal waterbeheer, biomanipulatie, eu-

trofiëringsbestrijding, suppletie met kwelwater en baggeren:
— Liere, L. van, R.M.M. Roijackers en PJ.T. Verstraelen (reds.), Integraal waterbeheer in het Goois-

Utrechts stuwwallen- en plassengebied, Rapporten en nota's van CHO/TNO nr. 22, 1989.
Riooloverstorten
Er is een onderzoekprogramma gaande van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit
(NWRW). Contactpersoon voor deze werkgroep is Ir. G. Martijnse van VROM. Deelonderzoeken in het

programma houden zich ook bezig met ecologische gevolgen.
In stedelijke gebieden speelt de problematiek van riooloverstorten eveneens een grote rol. Hierbij ko-

men ecologische aspecten soms aan de orde.

— Roos, C. & E.J.B. Uunk, 1987. Effect of stormwater sewer discharges on the aquatic community in urban canals in Lelystad. Hydrobiol. Bull. 21: 207-212.
— Kroes, H.W., 1985. Management of water in the urban ecosystem. In: Water in urban areas. CHO-

TNO verslagen en mededelingen No. 33: 171-187.
— Aalderink, R.H. & L. Lijklema, 1985. Water quality effects in surface waters receiving storm water discharges. In: Water in urban areas. CHO-TNO verslagen en mededelingen No. 33: 143-159.
Baggeren en peilbeheer
Er is weinig onderzoek verricht naar de ecologische effecten van baggeren en polderpeilbeheer. De
kwestie speelt vooral in sloten en vaarten van het holocene deel van Nederland. Met betrekking tot
baggeren wordt onderzoek verricht bij het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen (rapportage
1989) en het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden. Bij het zuiveringschap wordt het onderzoek nog voortgezet. Er is een rapport met eerste resultaten verschenen:

— Boeijen, J.H. & H. van der Honing, 1986. Baggeren in poldergebieden. Relatie met de waterkwaliteit.
Verder is van belang:
— Kempe, M., 1983. Mogelijkheden om milieuvriendelijk baggeren. Demmerikse polder. Stageverslag

Staatsbosbeheer, Utrecht.

— Bijl, W.P., 1974. Baggeren en de waterkwaliteit. De interactie tussen bodemslib en water. P.W.S. Zuid-

Holland, stageverslag L.H.
— Blom, B‚N., 1976. Effecten van verschillende typen van menselijk ingrijpen op de hoger plantenvege-

taties in polders van het groene hart van Holland. Inst. voor Milieuvraagstukken, werknota no. 57,
V.U. Amsterdam.
— Eenkema, C., 1978. Onderhoud van watergangen en de gevolgen voor het aquatisch milieu. PW.S.,

Groningen, stageverslag.

— Koe, T. de, J. ‘t Hart, K. Schenk, 1980. Typologie van wateren in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht. Baggeren en andere beheersadviezen. L.U. Wageningen. Landinrichtingsdienst, 1984.

Baggerproeven Purmerland. Rapport no. 84-1-OF/NK.

In meer algemene zin zijn onderzoekresultaten m.b.t. slootonderhoud te vinden in:
— Beltman, B. 1982. Effecten van het schonen van sloten op flora en fauna. Cultuurtechnisch Tijdschrift 22:167-178
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— Beltman, B., 1983. Van de Wal in de sloot. Proefschrift Wageningen.
— Claassen, T.H.L., 1987. Typologie en normstelling. Een aquatisch-oecologisch onderzoek in Friesland. Proefschrift Nijmegen.
— Higler, L.W.G. et al. 1989. Vier artikelen over onderzoek in de Demmerikse polder. Hydrobiol. Bull. 23
(in druk).

Ecotoxicologisch onderzoek
Er is onderzoek gaande naar de effecten van chloorpyrifos in het Proefslotencomplex De Sinderhoeve
(Staring Centrum, RIN, L.U.). De bedoeling van het onderzoek is om in deze praktijkexperimenten onder gecontroleerde omstandigheden de effecten op waterchemie, flora en fauna te bestuderen.

Door DBW/RIZA en RIVM worden ecotoxicologische proeven in de grote rivieren en het IJsselmeer gehouden, waarbij het in eerste instantie gaat om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen.
In het rapport "Kansen voor waterorganismen” wordt een ecologische onderbouwing gegeven van toekomstige kwaliteitsdoelstellingen voor zware metalen en organische microverontreinigingen voor het
oppervlaktewater en de waterbodem:

— Stortelder, P.B.M., M.A. van der Gaag en L.A. van der Kooij, Een ecologische onderbouwing van
kwaliteitsdoelstellingen voor water en waterbodem, deel la resultaten en berekeningen, deel Ib ge-

gevens, DBW/RIZA nota nr. 89.016A en 89.016B, april 1989.
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BIJLAGE 8
Overzicht van gehanteerde begrippen
In deze bijlage worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd, zoals ze in dit rapport worden gebruikt. De definities zijn grotendeels ontleend aan en sluiten aan op het begrippenkader dat door de

comissie ‘Ecologische Normen Waterbeheer’ van de Gezondheidsraad is ontwikkeld (Gezondheidsraad, 1984, 1988, 1989). Twee uitgangspunten die in dit begrippenkader zo consequent mogelijk

worden gehanteerd zijn:
— het strikt onderscheiden van objectieve eigenschappen van ecosystemen (de toestand van het ecosysteem, weer te geven met kennis over de onderdelen, de structuur en het functioneren) en de beoordeling van deze eigenschappen in het licht van de doelen die worden nagestreeft (de kwaliteit of

waarde ten behoeve van diverse vormen van functievervulling);
— het gebruik van termen als ecologie en ecologisch functioneren in uitsluitend natuurwetenschappelij-

ke zin, dus voor de aanduiding van kennisgebieden.
Het hanteren van deze uitgangspunten betekent tevens dat combinaties van begrippen die zowel kunnen verwijzen naar objectieve eigenschappen als naar kwaliteiten, worden vermeden. Een voorbeeld

daarvan is de termencombinatie ‘ecologische functie’. De term functie kan hier zowel de betekenis
hebben van werking (dus ecologisch functioneren) alsook de betekenis van taak, rol, gebruik. Wanneer

in dit rapport de waarde van ecosystemen in het licht van natuurbehouds- en -ontwikkelingsdoelstellingen wordt aangeduid, wordt hiervoor de term natuurwaarde gebruikt.

conditionerende parameters: eigenschappen van het ecosysteem die de samenstelling en het functioneren van de levensgemeenschap (mede) bepalen. Voorbeelden: morfologische eigenschappen, hy-

draulica, de chemische samenstelling van water en waterbodem.

ecologische doelstellingen: samenhangend geheel van normen met betrekking tot de ecologische toestand van een (stelsel van) oppervlaktewater(en), eventueel (mede) in de vorm van een verbale om-

schrijving.

ecologisch functioneren (functioneren van een ecosysteem): het geheel van processen in een ecosysteem.
ecologische indicator: eigenschap of object van een ecosysteem welke informatie geeft over een aan-

tal niet afzonderlijk beschouwde eigenschappen of objecten van dat ecosysteem.
ecologische infrastructuur: het geheel van biotopen en verbindingszones daartussen die tesamen het
leefgebied van een soort vormen.
ecologische inpasbaarheid: (1) een dusdanig handelen dat aangesloten wordt bij, respectievelijk rekening wordt gehouden met, functioneren van ecosystemen (Gezondheidsraad, 1984)
(2) menselijk handelen dat niet meer dan verwaarloosbaar risico oplevert voor het duurzaam voortbestaan van ecosystemen (Hekstra, 1989)
ecologische norm: algemene regel met betrekking tot een ecologische grootheid met een bepaalde

mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.
ecologische potenties: het geheel van potentiele kenmerken van een ecosysteem waarmee optimaal
verscheidene functies kunnen worden vervuld
ecologische typologie: (1) een typologie die is gebaseerd op abiotische zowel als biotische kenmerken, inclusief de (veronderstelde) relaties tussen deze kenmerken (zie paragraaf 3.2).
(2) een indeling en typering van ecosystemen, waarbij de gebruikte criteria kunnen wisselen, al naar
gelang het doel dat met de typologie wordt beoogd (Gezondheidsraad, 1989).
natuurwaarde: een waarde-oordeel over de mate van natuurlijkheid van (de kenmerken van) een
ecosysteem op grond van vergelijking met een referentie-situatie. De referentie kan worden ontleend
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aan beschrijvingen van wateren uit het verleden, aan wateren in natuurreservaten, of aan criteria als (inter)nationale zeldzaamheid, uniciteit, authenticiteit en diversiteit.

respons parameters: eigenschappen van een ecosysteem die worden beinvloed door de sturende en
conditionerende parameters. Voorbeelden: samenstelling van de levensgemeenschap, omvang en
snelheid van de nutrientenkringloop, diversiteit, veerkracht.
sturende parameters: factoren die van buitenaf op het ecosysteem inwerken, al of niet bewust of onbe-

wust door mensen beinvloed. Voorbeelden: de toevoer of onttrekking van water, belasting met stoffen
vanuit de atmosfeer.
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12:

Grond tot zorg, maart 1985.
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15.

Onderzoeksprogramma voor bepaling, preventie en herstel van de
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16.

Jaarverslag 1985, april 1986.

17.

Een aanzet voor een onderzoekprogramma voor de onderwaterbodem,
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18.

Oranje licht. (overdruk)
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Vervoer’, juni 1986.

12;

Geïntegreerde beleidsstudies: bezien vanuit het perspectief
van milieubeheer, juni 1986.

f 8,00

20.

Natuur en Milieu in de Toekomst, februari 1987.

f 8,00
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21.

Ontwerpen en afvalpreventie; een programmeringsstudie over produktplanning en produktontwerpen in relatie met afval, februari 1987.

22.

Consumentengedrag en afval: aanzet tot onderzoeksprogrammering,
mei 1987. (niet meer voorradig)

23.

Innovatie, Milieu en Ondernemingsbelissingen, maart 1987.

24.

Scenario-analyse voor lange termijn milieuproblemen, april 1987.

28;

Jaarverslag 1986, april 1987.

26.

Troposferische chemie; voorstel voor een Nederlands onderzoekprogramma in internationaal kader, mei 1987. (overdruk)

27.

Naar meer preventie/gerichte milieutechnologie in de industriële

f 10,00

produktiesektor; aanzet tot onderzoekprogrammering, januari 1988.
28.

Militaire aktiviteiten, Natuur en Milieu; deel B:
aanzet tot een onderzoekprogramma, januari 1988. (niet meer voorradig)

f 8,00

29.

RMNO-Meerjarenvisie 1987, januari 1988. (niet meer voorradig)

f 15,00

30.

Vijf visies op natuurbehoud en natuurontwikkeling; knelpunten en perspectieven van
deze visies in het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, maart 1988.

f 12,50

31.

Jaarverslag 1987, april 1988.

Se,

Natuur en Economie, juni 1988.

f 12,50

33.

Ecologische duurzaamheid en economische ontwikkeling, december 1988.

f 30,00

34.

Milieukartering; van inventarisatie tot interpretatie, februari 1989

f 25,00

35.

Jaarverslag, 1988

36.

Milieumanagementbij bedrijven, april 1989

f 15,00

37.

Invloed van watersport op de natuur; een programmeringsstudie
voor zoetwater- en moerasgebieden in Nederland, mei 1989

f 30,00

38.

Advies over het Natuurbeleidsplan, oktober 1989

f 10,00

39.

Het Nationaal Milieubeleidsplan in onderzoekperspectief, oktober 1989

f 10,00

40.

Ammoniak-advies; advies inzake het Plan van aanpak beperking

f 15,00

ammoniak-emissie van de landbouw, november 1989

41.

Ecologische aspecten van integraal waterbeheer, Programmeringsstudie,
november 1989

f 25,00

RMNO-boeken:

Zelf gemaakte toekomst, milieu-aspecten van nieuwe materialen,
auteur Drs. J.C. van Weenen, november 1987.

f 35,00
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