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In'WaterinBeeld',deNatuurbalans endeMilieubalans valrjaarlijks telezendatitocjveelschort
aandeecologischekwaliteitvan deoppervlaktewateren mNederland. Dergelijkeconstateringen
(i)kenmeerberoering tewekkensindsopzz december2000deEuropeseKaderrichtlijn Wam van
krachtgeworden is.Eénvandekenmerkendeelementenvandezerichtlijn isdeaandachtop ecologie
enwaterkwaliteit. Hetbereikenvaneengoedetoestandvan hetgrond-enoppervlaktewater iseen
centraledoelstelling.Vooroppervlaktewater houdtditonderandereinhetbereikenvaneen'goede
ecologischetoestand'.Dezedoelstelling isinderichtlijn inkwalitatievetermenomschreven.Opvele
/routen wordtdaaromgewerktaandenadereinvulling vandezedoelstelling.Vanuitdenationale
werkgroepDoelstellingen Oppervlaktewater isopdrachtgegevenomvoordenatuurlijke wateren
ecologischere/erentiesenmaatlatten telaten maken.Hieraan werkensindsapril2003 ongeveer
40ecologenuit 15 instanties.Ditarrikelgeejteentussenstand:enerzijdseenoverzichtvanwatreeds
isgedaanenwatditjaar nogkomtenanderzijds informatie overdestatusvandeuitkomsten,
alsmedeeenblikophetvervolg.
DeKaderrichtlijn Waterschrijft voordat
inmaart2005eenrapportageaandeEuropese
Commissiemoetplaatsvindenoverondermeer
detoestandvandeNederlandse waterlichamentenopzichtevaneenreferentie,datwil
zeggeneenonverstoordetoestandofeentoestanddieslechtszeergeringetekenenvanverstoringvertoont[bijlageV.l.2).Alsreferentietoestand wordtdanbeschouwd desituatie
zondermenselijke beïnvloeding,oftewel zonderdijken langsderivierenendezee,met
natuurlijke processenenhabitatsen natuurlijkeachtergrondconcentraties aanstoffen. Uit
dedefinities vandeKaderrichtlijnWatervolgt
datinNederland weinigwateren natuurlijk
zijnendatnogminderwaterenindereferentietoestand verkeren.Ditisooknietverwonderlijkvooreendichtbewoondland,waarin
oppervlaktewater isverbondenmettalloze
maatschappelijke functies.Veelwaterenhebbengeennatuurlijke oorsprongofzijnzeer
sterkveranderd.DeKaderrichtlijn Water
onderscheidt daaromnaastviercategorieën
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natuurlijke wateren(rivieren,meren,overgangswateren,kustwater)decategorieën
kunstmatige-ensterkveranderdewateren.
Eenbeschrijvingenkwantificering vande
referenties voordenatuurlijke watertypenis
omdiverseredenen,losvandeformeleverplichtinguitdekaderrichtlijn, tochnoodzakelijk.Dereferentietoestand vormtdebasisvoor
hetafleiden vandelagere kwaliteitsklassen
vandemaatlatvoornatuurlijke watertypen,
waaronderde'goedeecologischetoestand',de
doelstellingvoornatuurlijke watertypen.Voor
kunstmatigeensterkveranderdewaterlichamengeldteenandere,afgeleide referentietoestand,het'maximaalecologischpotentieel'
(afbeelding 1).Dezewordtafgeleid vandereferentievanvergelijkbare natuurlijke watertypen.Vervolgenswordthierweerhet'goedecologischpotentieel'vanafgeleid,dedoelstelling
voorsterkveranderdeenkunstmatigewaterlichamen.
InNederlandzijn42natuurlijke watertypenonderscheiden (ziehetartikelvanVer-

donschotopdepagina'shiervoor].Voorieder
watertypedienteenreferentiebeeld opgesteld
teworden.Waterbeheerdersdefiniërende
waterlichamcn,diedebasiseenheid vormen
voorhetvaststellenvandoelen,maatregelen
enrapportages.Bijhetopstellenvandereferentiesvoordeecologischetoestanddient
rekeningtewordengehoudenmetverschillendekwaliteitselementen (tabel 1).Voordebiologischekwaliteitselementen isverdervoorgeschrevendatwordtgekekennaarwelke
soortenaanwezigzijnenhoeveel5''7''10'.
De nationale uitwerking per type
Indecember2003zijndeeerstevoorstellen
voorreferenties enmaatlatten gerapporteerd:
'Groeidocumenten voorreferenties'en'Maatlattenvoormeren, rivierenenovergangs-en
kustwateren',alsmededeachtergronddocumentenperbiologisch kwaliteitselement.
Indenationaleuitwerkingvandereferentieszijndenatuurlijke watertypengekoppeld
aandenatuurdoeltypen vanhet natuurbeleid
(zieookhethieraan voorafgaande artikel)om
optimaalgebruiktemakenvanbeschikbare
kennisenaantesluitenbijbestaandbeleid.De
globalekwalitatievebeschrijving vandereferentiesvandeKaderrichtlijnWaterzijndaaromovergenomenuithetHandboekNatuurdoeltypen1'enhetachterliggend aquatisch
supplement.Vervolgenszijndezetekstenaangevuldensomsaangepastdoordedeskundigenophetterreinvandeverschillendebiologischesoortgroepen.Inkwantitatievezin
karakteriseren natuurdoeltypen realiseerbare
natuur enwijken daarmeeafvandedefinitie
vandereferentie zoalsdeKaderrichtlijnWater
hanteert.Metdeaanvullingenvandedeskundigeniseenpassendeinvullingverkregenvan
dereferentie,zoalsderichtlijn diehanteert.
Voordeverderekwantificering vaneenaantal
biologischekwaliteitselementen isgebruik
gemaaktvandelijsten metkenmerkendeen
doelsoortenuithetHandboek.Doorde afwijkendemethodiekenproblemenmetstandaardbemonstering vandoelsoorten verschilt
dekwantificering vanreferentie endeverdere
maatlatechterwelvandeaanpakvoornatuurdoeltypen.Daaromisookgebruikgemaaktvan
actuele,historischeenbuitenlandsegegevens
envanmodelmatigeenautoecologischekennis
diebijdedeskundigen aanwezigis.
Uitdebovengenoemdeglobalereferentiebeschrijvingzijn indicatorenafgeleiden
gekwantificeerd voordereferentietoestand en
vervolgensiseenaanzetgegevenvooreenverdereklassenindeling.Deaanzettoteenecologischemaatlat isgedaanoptheoretischegronden;beleidskeuzeszijnnietgemaaktten
aanzienvandehoogtevandeecologischedoelstellingen.Devolgendehoofdstukken gaanper
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Referentie condities of Zeer
Goede Ecologische Toestand

enkele ofallegroeivormen uitgewerkt voor
dereferentie en voorde maatlat. In kleine
watersystemen ishet omslagpunt van
ondergedoken waterplanten naar dominantie van kroos een belangrijk ijkpunt
voor de'goede ecologische toestand'.

Maximaal ecologisch potentieel (M
Goed ecologisch potentieel
(GEP)

Goede Ecologische Toestand
(GET)

Matig

Matig

•

Bijde samenstelling vandemacrofyten is
uitgegaan van kenmerkende plantengemeenschappen per watertype, gebaseerd
op het Handboek Natuurdoeltypen. De
kenmerkendheid en bedekking bepalen de
scoreper aanwezige soort en vervolgens
zijn hieruit rekenkundig klassen samengesteld, waaronder dievoorde referentie
en de'goede ecologische toestand'.

•

Bijfytobenthos is,evenals bij de samenstelling van het fytoplankton, gewerkt met
positieve en negatieve indicatoren. Uitgangspunt isdat in water vangoede kwaliteit veelpositieve indicatoren aanwezig
zullen zijn en weinig negatieve (zie afbeelding 2).Degehanteerde grenzen bij de toelaatbare aantallen negatieve indicatoren is
gelijk aan die bij het fytoplankton. De
abundantie van positieve indicatoren voor
de'goede ecologische toestand' is gesteld
opmeer dan 50procent voor rivieren en
meer dan 30procent voor meren, wat
inhoudt dat dezesoorten in ruime mate
aanwezig dienen tezijn, maar niet hoeven
tedomineren. Voorde brakke wateren is
deSTOWA-bcoordcling overgenomen8'.

Ontoereikend
Ontoereikend
Slecht

Slecht

A/b. i:.

Y/A

Maatlatvoornatuurlijkewateren(links)enkunstmatigeo/sterkveranderdewateren(rechts).Overeenkomstig
deREFCONDGuidance7wordtdereferentiegelijkgesteldaande'zeergoeieecologischetoestand'.

Goede
waterkwaliteit

Positieve
indicator
soorten

Slechte
waterkwaliteit

Indifferente soorten

A/b. 2:

Schematischeweergavevanderelatietussendewaterkwaliteitenindi/Jerentc-,positieve-ennegatieve indicatorsoorten.

biologisch kwaliteitselement kort in op de
beschrijving vande referentie en voorlopige
keuzen met betrekking tot de hoogte van de
'goede ecologische toestand'.
Fytoplankton
Voorfytoplankton ischlorofyl-a gekozen
alsmaat voor deabundantie. De referentiewaarde isafgeleid door uit tegaan van achtergrondgehaltes van fosfaat. Dit leidt voor meren
afhankelijk van het watertype tot waarden
rond 20ug/1, terwijl voor overgangs- en kustwateren degrens ongeveer opde helft hiervan
ligt.Desoortensamenstelling voor meren is
beoordeeld aan de hand van positieve en negatieve indicatoren (zieafbeelding 2).De eerste
groep bestaat uit sieralgen en wordt veelal aangetroffen tussen vegetatie.Negatieve indicatoren bestaan onder meer uit drijflaagvormende
blauwalgen. Per watercype iseen lijst met positieveen negatieve indicatorsoorten opgesteld.
In dereferentie zijn een flink aantal soorten
sieralgen aanwezig en negatieve indicatoren
zijn nagenoeg afwezig (minder dan tien procent).Voorovergangs-en kustwateren is aangesloten bij deaanpak die internationaal
wordt voorgesteld1"',maar erzijn ook verschillen.Zowordt voorgesteld om bij de soortensamenstelling uitsluitend naar de plaagalg
Pfiaeocystis te kijken, omdat dezeeen causaal
verband heeft met de mate van eutrofiëring.

De'goede ecologische toestand' voor de
hoeveelheid algen in meren ligtgrofweg bij de
grens tussen helder en troebel water en voor
het vóórkomen van negatieve indicatoren bij
minder dan 30procent.Dit betekent dat negatieveindicatorsoorten in de'goede ecologische
toestand' niet mogen domineren, maar dat
voldoende ruimte bestaat voor natuurlijke
variabiliteit. In deeindbeoordeling van het
kwaliteitselement fytoplankton tellen de
abundantie en soortensamenstelling even
zwaar mee.Deaanpak voor chlorofyl-a sluit
aan op bestaande monitoring en toetsing. De
nu ontwikkelde (ontwerp-)maatlatten bieden
een opening tot minder vergaand determineren.Zelfs het determineren van slechts enkele
kenmerkende soorten behoort tot deopties.
Waterflora
In rivieren en meren zijn drie indicatoren
gekozen voor waterflora: het vóórkomen van
verschillende groeivormen, de samenstelling
van macrofyten endesamenstelling van fytobenthos.Dezedrie onderdelen worden in de
eindbeoordeling gemiddeld, omdat zij allen
beïnvloed worden door meerdere vormen van
milieudruk 2 '.
•

Het vóórkomen van groeivormen isopgesplitst in bijvoorbeeld (ondergedoken)
oeverplanten, drijfblad, flab en kroos.
Afhankelijk van het watertype zijn hierbij

In overgangs- en kustwateren zijn het areaalen desamenstelling van kwelders enzeegrasvelden belangrijke indicatoren.Aande
referentiewaarden vandezeindicatoren kan
momenteel niet worden voldaan voorde Waddenzee,Ooster- enWesterschelde, omdat
bedijking tot een afname van dearealen heeft
geleid.
Macrofauna
Bij macrofauna isonderscheid gemaakt
naar dominante, kenmerkende en zeldzame
soorten. Deeerstegroep geeft een indruk van
devoedselwebstructuren, overheersende
habitatkenmerken en desterkte van sturende
factoren. De tweedegroep heeft een relatie met
meer specifieke kenmerken. Aaneen watertype
zijn soorten van dezedriegroepen toegekend
opbasis van auto-ecologische informatie. Voor
meren en rivieren zijn uiteindelijk drie deelmaatlatten geselecteerd diesamen een redelijk
goed onderscheidend vermogen opleveren voor
de verschillende kwaliteitsklassen. De klassengrenzen komen dus overeen met ecologische
overgangen (zieafbeelding 3).Tijdens het
onderzoek isaangetoond dat een verband
bestaat tussen het voorkomen van zeldzame
soorten endeecologische kwaliteit. Bij de
selectie van deelmaatlatten isdeze bevinding
niet gebruikt, aangezien het geen toegevoegde
H2O
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waarde bleek tebieden ten opzichte van de
deelmaatlatten die minder gevoeligzijn voor
degehanteerde bemonstenngsmethode.
Gebruik isgemaakt van gegevens uit
Nederland en van de resultaten van het Europeseproject AQEM''.Vooreen aantal typen
bleken voldoendegegevens beschikbaar te zijn
om een klassenindeling te maken;voor sommige typen wasdat niet mogelijk en isde
maarlat vaneen vergelijkbaar type overgenomen.Dereferentie bleek het moeilijkst vast te
stellen in verband met gebrek aan gegevens
(zieafbeelding 3).Voorde overgangs-en kustwateren isde lijst kenmerkende soorten van
het Handboek Natuurdoeltypen'' uitgewerkt
naar samenstelling en abundantie. Zeldzame
soorten worden beoordeeld op aan-of afwezigheid, terwijl van algemene soorten een
gewenste mate van voorkomen bepalend is.

Vissen
Ookbij vissen isuitgegaan van algemeen
voorkomende soorten.Dit iseen voordeel bij
demonitoring. Deverhouding tussen dealgemene soorten onderling iseengoede indicatie
voor de kwaliteit van meren. In beken bestaat
eengoede relatie tussen de aanwezigheid van
bijzondere soorten en het totaal aantal soorten.
Voormeren zijn beschikbare gegevens over het
voorkomen van visgerelateerd aan een aantal
sturende factoren. Vervolgens zijn reeds
bestaande IBI-deelmaatlatten'1'9,1geselecteerd.
Ecologischeovergangen in deverhouding tussende algemene soorten zijn vervolgens vertaald naar klassengrenzen per watertype.
Voorbeken en rivieren isonder meer
gebruik gemaakr van de resultaten van het
Europeesproject FAME4'.De deelmaatlatten
zijn gebaseerd op kenmerkende soorten en
negatiefindicerende soorten per watertype.De
methode iseen uitwerking van deIBI-aanpak.
Klassengrenzen zijn gebaseerd op bestaande
IBIs uit binnen- en buitenland, aangevuld met
expertkennis.Voordeovergangswateren zijn
ook diversedeelmaatlatten opgesteld, deels
vergelijkbaar met de aanpak voorde rivieren.
Referentiewaarden zijn hier bepaald aan de
hand van gegevens van de periode 1850-1900;
andere klassen zijn hier met vaste intervallen
rekenkundig van afgeleid.

En de niet-natuurlijke wateren?
Voorde kunstmatige en sterk veranderde
wateren mogen de doelstellingen worden aangepast aan onomkeerbare hydromorfologische
ingrepen,wat in veelgevallen tot een lager
ambitieniveau zalleiden.Stuwen in een beek
dienoodzakelijk zijn om debeek watervoerend
te houden, hebben bijvoorbeeld invloed opde
migratie van vis,zelfs na aanlegvan vistrappen.Dekans opvoorkomen van trekkende
vissen neemt aften opzichte van de natuurlijH20
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keomstandigheden en dedoelstelling mag
hiervoor worden bijgesteld.
Zoalsgezegd zullen doelstellingen en de
maatlatten voorde niet-natuurlijke wateren in
Nederland worden afgeleid van de maatlatten
van de natuurlijke wateren. Het initiatiefligt
hierbij in eersteinstantie bij de waterbeheerders.Dehaalbaarheid van bepaalde hydromorfologische herstelmaatregelen isimmers alleen
doorde waterbeheerders in te schatten.

Is het ambitieniveau realistisch?
Bijdeontwikkeling van de maatlatten is
door validatie en beperkte toepassingal enige
ervaringopgedaan met demate waarin de
wateren aan dedoelstelling voldoen (ziekader).
Diversewaterlichamen scorenop een aantal

deelmaatlatten nu reedsgoed.Endat terwijl
het veelal niet-natuurlijke waterlichamen
betreft diezijn beoordeeld met een maatlat
voor natuurlijke waterrypen.De verwachting
isdat brede toepassing van de nieuwe maatlatten een vergelijkbaar beeld zalgeven van de
waterkwaliteit inNederland als bijvoorbeeld
ontstaat op basis van deSTOWA-beoordeling,
'Water in Beeld'en studies van het Natuurplanbureau. Daaruit blijkt nu reeds dat een
groot deelvan dewateren niet voldoetaan de
doelstellingen. Bijdebijstelling van doelen op
basisvan het niet-natuurlijk zijn van wateren
mag alleen rekening worden gehouden met
onomkeerbare hydromorfologische ingrepen.
Daaronder valt niet het landgebruik en andere
oorzaken die bijdragen aan vermesting en ver-

Vingeroefening met de ecologische maatlatten
voor de Eems-Dollard
Tussen Groningen enDuitsland ligt deEems-Dollard, een waterlichaam dat valt indecategorieovergangswateren - typeO2.Opoude kaarten isgoed tezien dat hetgebied in de loopder
eeuwen grote morfologische veranderingen heeft doorgemaakt door deaanleg vandijken.Voor
het natuurlijke watertype O2zijn 15 deelmaatlatten opgesteld, verdeeld over vier kwaliteitselementen (zietabel).Hoeverhouden deze maatlatten zich tot de huidige toestand vandeEemsDollard?Wat betreft fytoplankton issprake vaneen 'goedeecologische toestand', omdat zowel
deconcentratie aanchlorofyl-a alsdedichtheid aan deplaagalgfhacocysüseengeringe afwijkingvertonen ten opzichtevan eenongestoorde toestand. Met deaanwezigheid van zoutwaterplanten ishet matiggesteld, omdat het kwelderareaalgeringer isdan voorheen (bedijking)
en doorde matig ontwikkelde zeegrasvelden.Ookdeaanwezigheid van bodemdieren ismatig,
wat mogelijk samenhangt met het gebruik alsscheepvaartroute.Desoortensamenstelling van
vissen indeEems-Dollard isgoed en wijkt niet veelafvan denatuurlijke condities.Bijhet toepassenvandemaatlatten is het uitgangspunt dat het eindoordeel wordt bepaald volgens het
principe vandezwakste schakel (ophet niveau van de kwaliteitselementen,zie tabel 1).Voorde
Eems-Dollard betekentdit een 'matig ecologische toestand'. Dit oordeel isechtergebaseerd op
een toetsing voor natuurlijke wateren.Beschouwen wedeEems-Dollard alseen sterk veranderd waterlichaam, dan kan debeoordelinggunstiger uitvallen.

kwaliteitselement

deelmaatlat

fytoplankton

chlorofyl-a
Phaeocystis
totaal
kwelderareaal
kwelderkwaliteit
zeegrasareaal
zeegraskwaliteit
zeewier
roraal
zeldzamesoorten
typischesoorren
normatief
totaal
diadromesoorten
estuarienesoorten
kinderkamer
seizoensgasten
bot
totaal

zoutwaterplanten

macrofauna

vissen

ecologischetoestand
goed
goed
goed
matig
goed
goed
matig
zeergoed
matig
matig
matig
matig
matig
goed
goed
goed
ontoereikend
goed
goed
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algemene

biologisch
meren
samenstelling en abundantie van fytoplankton
samenstelling en abundantie van macrofyten en fytobenthos
samenstellingen abundantie van macrofauna
samenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw vanvis

rivieren
samenstelling en abundantie van macrofyten en fytobenthos
samenstelling en abundantie van macrofauna
samenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw vanvis

kust- en overgangswateren
samenstelling en abundantie van fytoplankton
samenstelling en abundantie van macroalgen en fytobenthos
samenstelling en abundantie van macrofauna
samenstelling, abundantie van vis(niet voor kustwateren)

Tabeli.

fysisch-chemisch

hydromorfologisch

doorzicht
thermische omstandigheden
zuurstofhuishouding
zoutgehalte
verzuringstoestand
nutriënten

hydrologisch regime
morfologie

thermische omstandigheden
zuurstofhuishouding
zoutgehalte
verzuringstoestand
nutriënten

hydrologisch regime
riviercontinuïteit
morfologie

doorzicht
thermische omstandigheden
zuurstofhuishouding
zoutgehalte
nutriënten

getijdenregime
morfologie

Biologische,algemenejysisch-chemisclieenhydromorjologischekwaliteitsclementenvoordetypenpercategorie(KRW-btjlageV.i.ienl.lj. Naastgenoemdekwaliteitselemcntcnmaakttoetsingaannationalewaterkwaüteitsnormenvoorgebiedspcajiekcstojfenookdeeluitvandeecologischebeoordeling.Ditonderdeelvaltbuitenhetkader
vanditartikel.

giftiging, twee belangrijke waterkwaliteitsproblemen.DeKaderrichtlijn Water biedt welde
mogelijkheid tot uitstel en bijstelling van doelen (art.4.4en 4.5)indien dezeniet haalbaar of
onevenredig kostbaar zijn. Dan moet wel aan
een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals
geenachteruitgang, het bereiken vande best
mogelijke toestand en eengoede veranrwoording.
Kan h e t o o k s i m p e l e r e n beter?
Dehuidige vorm van de beschrijving van
de referenties en de maatlatten volgt voor een
groot deelrechtstreeks uit devoorschriften van
deKaderrichtlijn Water (zie bijvoorbeeld
tabel 1).Het toepassen van de nieuwe maatlatten isniet bewerkelijker dan bijvoorbeeld de
bekendeSTOWA-beoordelingofde graadmeters van herNatuurplanbureau, aliser nog
geen tijd geweest voor volledige automatisering.Na het opdoen van ervaring mer de maatlatten kunnen mogelijk vereenvoudigingen
volgen.Een belangrijk aandachtspunt daarbij
isverbetering van de communiceerbaarheid,
zoals voorheen 'de zalm weer terug inde Rijn'.
Debeschikbaarheid vangegevens verschilt per
waterrype;voor een aantal typen zijn te weinig
gegevens beschikbaar. Met name voorde referentie ontbreken noggegevens.Verbetering is
mogelijk door gerichte aanvullende metingen
inNederland en door na tegaan of bruikbare
gegevensvoorhandenzijn inomringende landen, in aanvulling op wat reeds isgebruikt.
Uiteindelijk isde doelstelling,de grens
tussen goed en matig, het belangrijkst. De

onderbouwing van dezegrens kan opveel
punten worden verbeterd. Nu isdeze overgang
gebaseerd opalgemene uitgangspunten, ecologischeomslagpunten en soms slechts rekenkundig.Om gevoel tekrijgen voor wat wel en
niet goed iszullen waterbeheerders actief
moeten participeren,zodatdedoelstellingzo
veelmogelijk ecologisch relevant en bestuutlijk acceptabel is.Verder vindt internationaal
afstemming plaats viadezogeheten intercalibratie,maar het verdient aanbeveling om
opdit punt ookmiddels contacten vanecologen en middels deinternationale stroomgebiedscommissies samen te werken.
Aan d e s l a g
Dereferenties en (deel)maatlatten voor
A/b. 3:

natuurlijke wateren zijn in zeer korte tijd
gemaakt. Demeest voorkomende typen zijn
beschreven endeoverigeworden injuni van
ditjaar opgeleverd.Nu aliseen aantal conclusiestettekken. Eenbelangrijke isdat ervoldoende uitgangsmateriaal ligt om de maatlatten tegebruiken bijdevoorlopige aanwijzing
alssterk veranderd en derisico-analyse als
onderdeel van de rapportageverplichting aan
deEuropese Commissie in maart 2005.
•

Bijdezevoorlopige aanwijzing als 'stetk
veranderd' moet immers worden aangetoond dat de 'goedeecologische toestand'
niet haalbaar is(voorminimaal één kwalitekselement en alsgevolgvan onomkeerbare hydromorfologische ingrepen].Alleen

Relatietussenhetpercentagekenmerkendetaxamacrofauna(aantalkenmerkende/totaalaantal)eneenvoorajingeschattekwaliteitsklassevoortypeR5.Opbasishiervankancengrenswordengetrokkentussendeklasse
'slecht'enderest[w%]entussen'matig'en'goed'(28%).Verderzijndegegevensgccxtrapoleerdnaarecugrens
tussendeklassen'goed'en'zcergoed'(50%).Doorgebrekaangegevensisdezegrensarbitrairenmogelijk
levertgebruikvanzeldzamesoortenhierweltoegevoegdewaardeop.
% Kenmerkende taxa (aantal taxa)
50

ontoereikend
matig
kwaliteitsklasse

goed

zeer
goed
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opdenieuwontwikkeldemaatlatten iseen
mogelijk niveauvande'goedeecologische
toestand'gedefinieerd indetermenvande
Kaderrichtlijn Water.
• Bijderisico-analysemoetinzichtworden
gegevenindekansdathetdoel(de'goede
ecologischetoestand') in2015nietgehaald
zalworden.Uitgaandevandehuidigetoestandvolgensdemaatlatenrekening
houdend metmogelijke waterkwaliteitsverbeteringen alsgevolgvanbestaand
beleidentrendsindebelastingen,kandit
inzichtwordenverkregen.Omdatdoelstellingenvoorniet-natuurlijke wateren
nognietbeschikbaarzijn,wordtalstussenoplossingdedoelstellingvoornatuurlijkewateren(de'goedeecologischetoestand')voorallewateren gehanteerd.
Toepassingvandemaatlatten levert
bovendienwaardevolzichtopdeconsequentiesvanhetdoordewerkgroepopecologische
grondengekozenambitieniveau enhelptbij
verbeteringvandemaatlatten.Detoepassing
kanineersteinstantieplaatsvinden met
bestaandegegevensennietalledeelmaatlatten

hoeventewordeningevuld.Demaatlatten
voorallewaterendienenin20051, wanneerhet
eerstestroomgebiedsbeheersplan verschijnt,
definitieftezijn.Daarvoor,in2006,dientde
monitoringvolgensdeKaderrichtlijnWater
operationeeltezijn.Omindeperiode20062009definitieve doelstellingen te formuleren
endebeleidsmatigeconsequenties indetailte
kennen,moetdekomendejaren nogveelwerk
wordenverzet.Metdebeschrijvingenkwantificering vandereferenties endevoorstellen
voorecologischemaatlatten voordebelangrijkstewatertypen inNederland,zoals
beschreven inditartikel,isdaarmeeeen
belangrijke eerstestapgezet, f

communities. Fisheries nt. 6,pag.21-27.
KestemontP.enD.Gojfaux(2002].FAMEWork package3 Reviewing and classifying metricsandsamplingprocedures.
Nijboer R. ('2003J.Definitiestudie Kadctrichtlijn Water.
Het invullen van referentietoestanden. Alterra-rapport754.
OSPAR (2001J.Draft common assessment critetia, their
assessmentlevelsand areaclassification within the compteheusive procedure ofthe common ptocedure.OSPAR
Commission.EUC2001 Summary Report. EUC/01/11/1E,Annex5.
REFCOND Guidance (2003].Guidance onestablishing
reference conditions and ecological status elassboundaries
for inland surface watets. Common Implementation Sttategy Working Group 2.3,version7.0.
STOWA (2002).Ecologische beoordeling van brakke binnenwateren. Rapport 2002-01.
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Wiebij ons komt werken,
moetnietbangzijn voornatte voeten

C o ö r d i n a t o r tekenkamer

Adviseur r i o l e r i n g

(vac. nr. 04-17)

(vac. nr. 04-15)

De coördinator tekenkamer coördineert

De adviseur r i o l e r i n g voert beleidsonder-

d e w e r k z a a m h e d e n o p de tekenkamer.
Functie-eis: H B O - w e g - en w a t e r b o u w -

steunende w e r k z a a m h e d e n u i l o p het
gebied van r i o l e r i n g ,

k u n d e . Salaris m a x i m a a l € 4 ( > . 0 0 0 , - .

Functie-eis: W O - r i o l e r i n g . G o e d e kennis
van de a f v a l w a t e r k e t e n , w a t e r k w a l i t e i t s beheer en p l a n o l o g i e .
Salaris m a x i m a a l € 6 1 . 0 0 0 , - .

Interesse?
W i l je meer i n f o r m a t i e over d e tuncties? N e e m d a n c o n t a c t o p m e t de heer P.G. M e t z , personeelsadviseur, t e l e f o o n 0 3 1 4 - 36 9 3 1 1 . U i t g e b r e i d e r e i n f o r m a t i e over de organisatie en de vacatures
staat o p o n z e w e b s i t e w w w . w r i j . n l . De g e n o e m d e salarisbedragen z i j n gebaseerd o p een f u l l - t i m e
aanstelling.

Met ruim 375 enthousiaste medewerkers maakt
Waterschap Rijn en Ijssel zich sterk voor het waterbeheer in Oost Gelderland, het zuiden van Overijssel
en het zuidoosten van de Veluwe. In dit gebied zor
gen we voor veilige dijken en kaden, het zuiveren van
afvalwater van inwoners en bedrijven, voldoende en
kwalitatief goed oppervlaktewater en het bevaarbaar
houden van de OudeIJssel.
In ons dagelijks werk komen wij in aanraking met
de mooie en de minder mooie kanten van water.
Teveel of te weinig. Schoon of juist vervuild. Het is
onze taak om tezorgen voor een juiste balans tussen
wat de mens wil en wat het water doet. Daarbij hebben we oog voor de belangen van recreatie, burgers,
boeren, bedrijven, natuur en milieu.
Om onze doelen te bereiken en waar mogelijk
maatwerk te leveren, werken we dan ook samen met
andere organisaties en overheden. Want water is nu

W i l je solliciteren? Stuur je brief v o o r 3 april 2 0 0 4 o n d e r v e r m e l d i n g van het v a c a t u r e n u m m e r
naar W a t e r s c h a p Rijn en IJssel, unit P & O , ter attentie van d e heer P.C. M e t z , Postbus 1 4 8 , 7 0 0 0
AC Doetinchem.

eenmaal een verantwoordelijkheid

Meer weten over Waterschap Rijn&l]ssels
Bel 0314 - 36 93 69 of kijk op: www.wrij.nl

Waterschap E Rijn enIJsse
2Ö

H 2 O N6-2004

van ons allemaal.

