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Op weg naar ecologische instrumenten voor praktisch 
waterbeheer. 

Harry H. Tolkamp (Zuiveringschap Limb urg). 

Op zoek naar een pakkend openingswoord ben 1k in mn archief gedoken en daarbij kwam 1k o.a. de 
uit 1985 stammende beschrijving tegen van het Stowa-project "Ontwikkeling van een ecologisch 
beoordelingssysteem voor oppervlaktewater". 
Dit project kent een woelige geschiedenis die al begon in de eerste jaren tachtig. 1k zat daar, net als 
velen van U, vrij dicht bij en ik herinner me vele discussies en overlegsituaties binnen diverse gremia, 
zoals de STORA-werkgroep die hiervoor werd opgericht, maar ook de Subgroep Typologie van de 
WBW en oak de Subgroep Standaardisatie van de WBW. Het heeft vele geesten bijeen gebracht. Dat 
blijkt wel ult de producten die er de afge!open 10 jaar zijn verschenen. Het heeft oak geesten 
teleurgesteld omdat deze zich wat anders hadden voorgesteld van de verschenen producten. 
1k zou u voor vandaag willen voorstellen om bij deze geschiedenis niet te lang stil te staan, niet langer 
dan nodig is om ervan te leren dat wetenschappers eigenwijs, of zo U dat liever hoort, vasthoudend 
moeten zijn, maar dat ze op zn tijd ook meegaand of toegeeflijk moeten zijn, omdat gelijk hebberi 
natuurlijk belangrijk is, maar alleen voor jezeif van waarde wanneerje geen gelijk krijgt. Soms kun je 
doorje te verplaatsen in de wens van de vragensteller en door wat op te schuiven in de richting van 
het gewenste antwoord een hoop krediet verdienen. Dan Ieverje wellicht een produkt waar niet 
iedereen op zat te wachten, maar wellicht wel een meerderheid van de doelgroep. 
Alsof het zo heeft moeten zijn schreef de voorzitter van de WEW, Peter van Rooij in de eergisteren op 
mijn deurmat gevallen nieuwsbrief het volgende: 
"Zolang we als ecologeri elkaar bestrijden, worden we door anderen niet gehoord" 
en oak: 
"Het is eenvoudiger am een variant te bedenken op de ecalogische beoordelingssystemen van de 
STOWA, dan een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering en verrijking van de bestaande 
systemen". 
1k herkende daarin veel van de gebeurtenissen die er de afgelopen jaren zijn gepasseerd. Ook in mijn 
eigen directe omgeving en bemoeienis. We zijn over het algemeen eerder geneigd kritiek te leveren 
met het oogmerk een produkt te vervolmaken, dan oog te hebben voor de aanwezige kwaliteiten en 
de pasitieve functie die dat produkt kan hebben te onderkennen. We ontkennen dat niet, we besteden 
er domweg te weinig aandacht aan. We zijn al weer bezig met het volgende, verbeterde produkt, met 
de volgende brandende vraag, het valgende benodigde systeem. 
Zo kwam ik in mijn archiefje stukken tegen die benadrukten dat de 15 watertypen van de Cuwvo geen 
biologische typen zijn en dat de grenzen wellicht geen ecolagische relevantie zouden hebben. Binnen 
de WBW is er eindeloos over gediscussieerd. 

Toch is er uiteindelijk gekazen voor de zes belangrijkste watertypen van de CUW'JO voor het 
ontwikkelen van ecalogische beoordelingssystemen, ervan uitgaande dat de !andschappelijke of 
morfologische indeling zo gek nag niet zou blijken te zijn. De ecologische relevantie van deze typen 
zou na analyse vanzelf blijken. 1k hoop dat we daar vandaag voorbeelden van te zien zullen krijgen. 
Naast de STOWA-systeem-ontwikkelingen is er de afgelopen tijden meer gebeurd in beoorde-
lingsland. 1k hoef U maar te noemen dat binnen de EG (CEN) druk gepraat wordt over ecologische 
beoordeling als verdere ontwikkeling van de saprobie-beoordeiingen. Feitelijk betreft dat verdere 
harmonisatie van de verschillende (nationale) methoden door o.a. uniforme presentatie-technieken in 
4 of 5 klassen, met dezelfde kleuren. Oak op dat Europese niveau wil men graag verder, wil men 
graag gebruik maken van eenvoudige methoden die net wat meer zeggen dan een beoordeling van de 
zuurstofhuishouding. Er wordt verwachtingsvol gekeken naar o.a. de Stowa-methoden als 
voorbeelden hoe het oak zou kunnen, zonder direct te vervallen in de ingewikkeldheid van 
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ecosysteem-beoordeling zoals in G.B. inmiddels al ver zijn ontwikkeld (RIVPACS, SERCON), en 
waarvan ook de cenotypen-benadering van het Overijsse!se EKOO een voorbeeld is. Net als de 
STOWA-methoden atlemaal voorbeelden van de ulteenrafeling van het ingewikkelde ecologische 
NETWERK, waarbij de ene methodiek juist de nadruk legt op het netwerk als benadering, terwiji de 
andere juist probeert die multi-dimensionaliteit te vereenvoudigen en te abstraheren. Tegelijkertijd 
komen er meer methoden op de markt, worden er andere doelen bediend met beoordelingen, zoals de 
Gewasserstrukturgutekarte-methode uit Nordrhein- Westfaien of uitgebreide beschrijvingen in 
watersysteemverkenningen met Mondriaan-presentaties en Amoebes, of waterlenzen waardoorje het 
gehele systeem in een oogopslag in facetten beoordeeld kunt presenteren. Soms zijn de beschikbare 
methoden daarioor niet to&eikend, soms denkt men dat ze niet toereikend zijn, en soms bIkt dat de 
bewust aangebrachte abstracties of vereenvoudigingen inmiddets voor de nieuwe doelen niet meer 
voldoen. (zoals een minder vergaand determinatieniveau conflicteert met de wens op soortniveau 
uitspraken te kunnen doen). 
Het is een persoonhijke wens dat we vandaan aanwijzingen krijgen en duidelijker weten waarheen we 
willen, dat we weten welke instrumenten we daarvoor nodig hebben en hoe we daaraan kunnen 
komen, hoe we deze kunnen ontwikkelen. Het Iijkt me verstandig om daarbij uit te gaan van 
geaccepteerde methodieken, van bekende presentatie-methoden, en dat we daarbij meer dan ooit in 
de gaten houden waarvoor we nu eigenlijk wat willen weten. Want daarom gaat het steeds weer 
opnieuw: een instrument of methode is a!tijd gekoppeld aan het doel waarvoor hij werd ontwikkeld, 
aismede aan de middelen die daarvoor zijn gekozen. 
We hebben in relatie tot de streefbeelden van wateren en de te formuleren maatregelen am deze 
dichterbij te brengen nodig dat we ontwikkelingsvoorspeflingen kunnen doen. We zullen daarvoor 
multi-dimensionale beoordelingen moeten ontwikkelen, Iandelijk afgestemd en regionaal toepasbaar. 
Maar laten we daarvoor eerst goed formuleren wat we nu concreet willen en niet de verkeerde doelen 
bij de bekritiseerde methodieken plaatsen. 
Het STORA project startte in 1985 met als doelstelling: "Het ontwikkelen van een in de praktijk 
toepasbaar toetsingskader, ofwel een ecologisch beoordelingssysteem, voor de verschillende 
wateren, teneinde aan te kunnen geven op welk 'ecologisch' niveau een water zich bevindt en in 
hoeverre deze van het einddoel (referentie) is verwijderd." 
Een toestandsbeschrijving dus, alsmede hoe erg is dat? Niet: wat rnoet 1k er aan doen? Dat is een 
toegevoegde vraag, erg actueel, deels zelfs met de methodiek te beantwoorden, maar niet waarvoor 
het systeem werd ontwikkeld en dus niet een goed criterium om de werking van een systeem aan te 
toetsen. 
Wet een goed criterium om te hanteren bij het vaststellen van de te bewandelen weg naar de 
toekomst, de richting waarin een systeem verder kan of moet worden uitgebouwd of vervangen door 
wat beters of gewensters. Daarover kunnen we het vandaag uitgebreid met elkaar hebben. 
Waar 1k alvast een voorzet voor wit geven is de discussie over de verdere vereerivoudiging van de 
beoordelingen. 1k ben daarvan eeri voorstander waar het nuttig is en geen kwaad kan. 1k ben er 
vierkant tegen waar het schade berokkend aan de ecosystemen. Ooit heeft iemand tijdens de 
presentatie van het STORA-onderzoek naar de ongestoorde wateren in NL de euvele moed gehad te 
beweren dat de beoordeling van het gehele fysische en chemische palet best met een getal kon 
worden samengevat. 1k meen dat het de projectleider van het door o.a. TNO uitgevoerde project was. 
1k weet nog goed dat we bin nen de WBW vrijwel massaal over de beste man heen zijri gevallen. Deze 
discussie steekt iedere zoveel jaar steeds weer de kop op. Zonde van de energie, zowet de discussie, 
als het proberen een zodanige reductie te verkrijgen datje het mengsel van het gehele palet 
overhoudt: grijs tot zwart. Zo gaan er stemmen op om zelfs de beperkte aantaUen karakteristieken 
binnen de Stowa-systemen te gaan middelen tot één getal. 1k hoop vandaag illustratie te krijgen of 
zoiets kan en mag, en of dat lets nuttigs of zinnigs oplevert. 
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Vergelijking ecologische beoordelingsmethoden voor klelne 
wateren in Holland en Utrecht 

A. Gonggrijp (pro vincie Zuid-Holland), R.A.E. Knoben en A. Blauw (Witteveen 
en Bos) 

Inleiding 

De provincie Zuid-Holland gebruikt al geruime tijd ecologische systemen voor waterkwa!iteitsbeoordeling. 
Voor grote wateren heeft Kapwijk(1982) een ecologisch beoordelingssysteem ontwikkeld dat gebaseerd 
is op de theorieen van Caspers en Karbe. Voor keine wateren werd in het waterhuishoudingsplan van 
1991 (Provincie Zuid-Holland, 1991) een systeem geIntroduceerd (provincie Zuid-Holland, 1990; 
Provincie Noord-Hofland en Provincie Zuid-Holland, 1992) dat gebaseerd is op een uitgebreid onderzoek 
in Zuid-Hollandse sloten door Smit (1990) en hierna kortweg als het Kleine Wateren Systeem wordt 
aangeduid. De twee systemen vormen samen de maatstaf voor de ecologische beoordeling van water. 
Aan al het oppervlaktewater in de provincie is, los van de bestemming, de algemene ecologische functie 
toegekend. Dat houdt in dat het 'biologisch gezond moet zijn en moet voldoen aan kiasse ITIB van het 
Grote respectievelijk Kteine Wateren Systeem. 

De provincie Zuid-Holland liep hiermee vooruit op de ontwikketing van de Iandeijke ecologische 
beoordelingsmethoden voor verschillende watertypen door de STOWA. Daardoor komt de provincie flu 
voor de vraag te staafl hoe de Zuid-Hollandse en Iandelijke systemen zich tot elkaar verhouden en welk 
systeem de maatlat voor de ecologische normering in een volgend waterhuishoudingsplari wordt. 

Om deze keuze te onderbouwen hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht aan Witte-
veen+Bos opdracht verleend allereerst het STOWA-systeem voor sloten (STOWA, 1993) te vergelijken 
met het Kleine Wateren Systeem en de in Noord-Holland ontwikkelde Specifieke Ecologische Normdoel-
stellingen. De Werkgroep Hydrobiologie Hofland', waarin de drie provincies en de inliggende 
waterkwa!iteitsbeheerders samenwerken, heeft het onderzoek 7  begeleid. In een volgende fase komt de 
vergelijking tussen het Grote Wateren Systeem en STOWA-systemen voor meren en plassen, kanalen 
en zand- grind en kleigaten aan bod. Dit artikel beperkt zich tot de twee eerstgenoemde systemen. 

K!eine Wateren Systeem 

De opbouw van het Kleine Wateren Systeem is vereenvoudigd weergegeven in figuur 1. 

Figuur I 	Vereenvoudigde, schematische opbouw van het Kleine Wateren Systeem 

Macrofyten type 

Biologische kiasse 

Macrofauna type EIND-klasse 

Fosfaat 	 Fysisch-Chemische  
Ammonium klasse 

BZV 	I  
Het systeem kent een biologische component, gebaseerd op macrofyten en macrofauna, en een fysisch- 
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chemische component, gebaseerd op totaal-fosfaatgehalte, biochemisch zuurstofverbruik en 
ammoniumgehalte. Diatomeeen kunnen aanvullend op of in plaats van de andere twee biologische 
groepen worden gebruikt. De waardering voor de verschiflende componenten wordt volgens een set van 
rekenregels gecombineerd tot één eindoordeel dat loopt van zeer slecht (VI) tot uitstekend (II). Klasse I 
komt in Noord- en Zuid-Holland niet voor. Sloten die beoordeeld worden als IIIB, lilA en ii vokfoen aan de 
voor afle oppervIaktewateren geldende ecologische norm of 'ecologische grenswaarde'. Het Kleine 
Wateren Systeem is inmiddeis ook geautomatiseerd. 
Voor de opbouw van het STOWA-systeem voor staten wordt verwezen naar de STOWA-publicatie 
(1993). 

De biologische groepen en fysisch-chemische parameters uit het Klaine Wateren Systeern zijn 
grotendeels gelijk aan die uit het STOWA-systeem. Belangrijke verschil!en zijn: 
- 	Het STOWA-systeem kent een onderverdeling in de sioottypen veen, kiel, zand, zuur, en (Iicht) 

brak. Het Kieine Wateren Systeem maakt dit onderscheid niet en is niet bruikbaar voor brakke 
sloten met een zomergemiddeide chioridegehalte van meer dan 300 mg/I. 

- 	in bet Kleine Wateren Systeem worden macrofyten en macrofauna ievensgemeenschappen 
ingedeeld in typen en krijgt bet type een waardering, terwiji in het STOWA-systeem afzondertijke 
soorten worden gewaardeerd 

- 	Het Kleine Wateren Systeem geeft één eindoordeei terwiji het STOWA systeem een afzonder- 
lijke beoordeling geeft voor de karakteristieken trofie, saprobie, variant-eigen karakter, 
brakkarater, zuurkaraker, en beheer. Een beoordeiing op de laatste dde aspecten wordt in het 
Kteine Wateren Systeem niet expliciet meegenomen. 

Vraagsteliing 

De vraagsteiling voor het onderzoek was ais volgt: 
- 	Hoe bruikbaar is het STOWA-systeem voor Noord- en Zuid-Holiand en Utrecht? Is het 

voidoende onderscheidend? 
- 	Wat is het effect van onvofledige beoordelingen? 
- 	Hoe valt de beoordeiing volgens STOWA uit in vergeiijking met de beoordeling volgens het 

Kleine Water Systeem? 
- 	Waar zou de norm voor de algemene ecoiogisch functie of 'ecologische grenswaarde' moeten 

liggen? 
- 	Wat zijn sterke en zwakke punten van beide systemen? 

Aanpak onderzoek 

Voor de beantwoording van deze vragen zijn twee grote gegevensbestanderi gebruikt van stoten in 
Noord-Holtand, Zuid-Holiand en het westen van Utrecht. Het bestand oud', een selectie ult de STOWA 
database uit de periode 1981-1991, teit 272 beoordeiingen. Het bestand 'nieuw' bestaat uit 298 
beoordelingen uit de periode 1992-1994, die door de waterkwaliteitsbeheerders zijn aangeieverd. hit 
deze bestanden zijn weer deetseiecties gemaakt die geschikt waren om bepaalde vragen te 
beantwoorden. 
Naast een vergelijking van de beoordelingen volgens beide systemen is een enquete gehouden onder de 
waterbeheerders waarin gevraagd werd naar hun mening ten aanzien van de objectiviteit van de 
systemen, de geschiktheid voor diverse doeieinden, presentatie mogeiijkheden etc. 
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Onderscheidend vermogen 

In figuur 2 tIm 5 is voor het nieuwe bestand de verdeling over de kiassen voor de STOWA-
karakteristieken saprobie, trofie, variant-eigen karakter en beheer weergegeven. Zowel complete 
beoordelingen op basis van een volledige gegevensset als incomplete beoordelingen zijn hier 
meegenomen. Voor het bestand 'oud' zijn de uitkomsten vergelijkbaar. 

Figuur 2 	Verdeling over de ecologische kwaliteitsniveaus voor de STOWA-karakteristiek 
saprobie 	 - 
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Figuur 3 	Verdeling over de ecologische kwaliteitsniveaus voor de STOWA-karakteristiek 
trofie 
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Figuur 4 	Verdeling over de ecologische kwaliteitsniveaus voor de STOWA-karakterjstiek 
variant-eigen karakter 
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Figuur 5 
	

Verdeling over de ecologische kwaliteitsniveaus voor de STOWA-karakteristiek 
beheer 
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Voor saprobie en trofie is er een goede verdeling over de niveaus. Voor trofie moet daarbij de 
kanttekening worden gemaakt dat complete beoordelingen nooit in de hoogste twee niveaus vallen. Voor 
het variant-eigen karakter valt het overgrote deel van de beoordelingen in het tweede niveau en voor 
beheer vallen vrijwel afle beoordelingen in het eerste en tweede niveau. 

Effect van incomplete beoordelingen 

Het effect van incomplete beoordelingen als gevoig van het achterwege laten van één biologische 
bemonstering is voor de STOWA-karakteristiek trofie weergegeven in fIguur 6. Zonder diatomeeën valt 
de beoordeling in Ca. een kwart van de gevallen een niveau hoger uit en alleen in een enkel geval lager, 
terwijl zonder vegetatie de beoordeling juist voor 30% van de monsterpunten een niveau lager uitvatt en 
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vrijwel nooit hoger. 

Figuur 6 	Het verschil in beoordeling van de STOWA-karakteristiek trofie op basis van 
volledige gegevens, gegevens zonder diatomeeën en gegevens zonder 
macrofyten 
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Voor saprobie heeft het weglaten van diatomeeën eveneens tot gevoig dat een kwart van de locaties 
een niveau hoger wordt beoordeeld en zonder macrofauna valt zelfs in 35% van de gevallen de beoor-
deling één niveau hoger uit, in een enkel geval echter ook lager. Dit betekent dat volledige en onvolle-
dige beoordelingen slecht vergelijkbaar zijn. Deze uitkomst heeft beiangrijke consequenties voor de 
continulteit in de ecologische beoordeling omdat oudere gegevens weliswaar alsnog volgens STOWA 
beoordeeld kunnen warden, maar wel vaak onvolledig zijn. 

Afstemming tussen het Kielne Wateren Systeem en de STOWA-methode 

Een vergelijking tussen het Kleine Wateren Systeem en de (complete) STOWA-beoordeling voor 
saprobie is weergegeven in tabel 1. Hierin zijn eenmalige combinaties weggelaten. De beoordelingen 
open globaal gesproken gelijk op maar van een werkelijk samenvallen van kiassen is geen sprake. 
Klasse IIIB, de ecologische grenswaarde', komt overeen met het 3e en 4e STOWA-niveau voor 
saprobie. 

Tabel I 	Vergelijkbaarheid tussen het Kleine Wateren Systeem en (complete) STOWA 
beoordelingen voor saprobie (bij weglaten van eenmalige combinaties) 

KWS-klasse I STOWA-kwaliteitsniveau voor saprobie 

VI len2 

V 2en3 

IVB 2en3 

IVA 2en3 

IIIB 3en4 

lI/lilA te weinig voor conclusies 

Tabel 2 Iaat zien dat voor de karakteristiek trofie de vergelijkbaarheid nag iets minder goed is dan voor 
saprobie. De kiassen IVB en IVA van het Kleine Wateren Systeem vallen hier samen met 3 van de 5 
STOWA-niveaus. Klasse tuB komt overeen met het 2e en 3e STOWA-niveau voor trofie. 

Tabel 2 	Vergelijkbaarheid tussen het Kleine Wateren Systeem en (complete) STOWA- 
beoordelingen voor trofie (bij weglaten van eenmalige combinaties) 

KWS-klasse STOWA-kwaliteitsniveau voor trofie 

VI len2 

V len2 

IVB ltot3 

IVA ltot3 

lllB 2en3 

[ 11/111A te weinig voor conciusies 

Voor het variant-eigen karakter is eenzelfde soort vergelijking niet zinvol omdat het overgrote deel van de 
beoordelingen voor deze karakteristiek bin nen één niveau valt. 
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Om de oorzaak van verschillende beoordelingen door het STOWA-systeem en het Kleine Wateren 
Systeem op te sporen is gekeken naar de overeenkomst tussen deelbeoordelingen op basis van alleen 
vegetatie (fig 7), aUeen macrofauna (fig 8) en alleen chemie (fig 9). 

Figuur 7 	Vergelijkbaarheid tussen de BIO(biologische)-klasse op basis van vegetatietype 
uit het Kielne Wateren Systeem en de vegetatie-maatstaf voor trofie uit het 
STOWA-systeem. 
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Figuur 9 	Vergelijkbaarheid tussen de FC(fysisch-chemische)-klasse uit het Kteine 
Wateren Systeem en de abiotische maatstaven voor saprobie (boven) en trofie 
(onder) uit het STOWA-systeem. 
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aanmerking komt en voor trofie het tweede of derde niveau. Bij de keuze voor een 'ecologische 
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Tabel 3 	Percentage punten dat aan de ecologische grenswaarde zou voldoen indien de 
norm op STOWA-niveau 3 of 4 wordt gelegd voor saprobie (boven) en op 
STOWA-niveau 2 of 3 voor trofie (onder) (bestand met complete beoordelingen 
(n80) 

saprobie: 

norm op STOWA-kwaliteitsniveau voor 
saprobie 

% punten dat voldoet bij norm 

3 (middelste) 55% 

4 (bijna-hoogste) 6% 

trofie: 

norm op STOWA-kwaliteitsniveau 
voor trofie 

% punten dat voldoet bij norm 

2 (laagste) 80% 

3 (middelste) 25% 

Voor hetzelfde bestand met complete beoordelingen (n=80) voldoet volgens het Kleine Wateren Systeem 
ca 15% aan de norm. Van de totale bestanden met complete en incomplete beoordelingen (oud en 
nieuw, n=1 56/248) voldoet volgens het Kleine Wateren Systeem 24% - 28% aan de norm. 

Voor saprobie sluit de keuze vcor het derde niveau, waarbij ca de helft van alle punten voldoet, het best 
aan bij de praktijk van zuurstoftestand van sloten. Zuurstofloosheid is geen overheersend probleem 
meer en de belasting van het water met zuurstofbindende stoffen is in de afgelopen decennia vergaand 
teruggebracht door aansluiting op de riolering en zuivering van afvalwater. Een keuze voor het vierde 
niveau, waarbij slechts een enkel punt zou voldoen, zou betekenen dat in de Zuid-Hollandse sloten op dit 
punt nog vrijwel geen vorderingen zijri gemaakt. 
Voor trofie lijkt de keuze eveneens te moeten vallen op het middeiste niveau als ecologische 
grenswaarde. Trofre wordt vanwege uitgebreide kroosbedekking en algenbloei nog algemeen als 
probleem ervaren. De keuze voor het tweede niveau, waarbij 80% van de punten al aan de norm zou 
voldoen zou de beoordeting niet in overeenstemming zijn met de mate waarin vermesting als probleem 
wordt ervaren. Het 4e en 5e niveau aan de andere kant van de schaal komen bij complete beoordeling in 
geen van beide bestanden voor. Daarmee valt de keuze voor een 'ecologische grenswaarde op basis 
van een vergelijking met het Kleine Wateren Systeem en op basis van beleidsmatige overwegingen voor 
zowel saprobie als trofie op hel middelste (derde) STOWA-niveau. De indicatie die de makers van het 
systeem geven wordt daarmee voor deze twee karakteristieken bevestigd. 

Voor de karakteristiek 'variant-eigen karakter' levert een vergelijking met het Kleine Wateren Systeem 
niets op omdat de beoordelingen voor het overgrote deel in één niveau valt (80%). Voor de karakteristiek 
'beheer' An de resultaten voor het oude en nieuwe bestand dermate verschillend dat nader onderzoek 
nodig is voordat conclusies getrokken kunnen worden. 

Enquête onder de gebruikers 

Bij een eventuele overstap naar de STOWA-systemen spelen de opvattingen van de gebruikers een 
grote rol. De belangrijkste resultaten van de enquete die hiertoe is opgesteld zijn in tabel 4 kort samen-
gevat. 
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Tabel 4 	Samenvatting resultaten enquête 

STOWA KWS 

voordelen: -onderscheid naar karakteris- -ingeburgerd 
tieken -er is al een norm (beleids- 
-onderscheid tussen slootty- matig gekozen, géen sys- 
pen teemeigenschap) 
-alle sloottypen -kiopt intuitief 
-geschikt voor knelpunten- -geschikt voor monitoring 
analyse 

nadelen: -lastige presentatie (i.v.b.m -geen subtypen 
karakteristieken) -geen karakteristieken 
-klopt intuItief niet -niet voor brakke sloteri 
-geen norm 
-grote meetinspanning 

Als grootste voordelen van het STOWA-systeem komen het onderscheid naar sloottype en het ruimere 
toepassingsgebied waaronder ook de brakke sloten naar voren. Op de bruikbaarheid voor brakke sloten 
wordt echter door de beheerders ook veel kritiek geleverd. Het onderscheid naar karakteristieken wordt 
als voordeel gezien omdat daarmee een (eerste) knelpuntenanalyse mogelijk is. Anderzijds vindt men 
dat de verschillende karakteristieken de presentatie lastig maken en wordt het nog ontbreken van een 
norm als nadeel gezien. Belangrijkste en ook moeilijk op te lossen probleem is het punt van kritiek dat de 
beoordeling volgens het STOWA-systeem lang niet altijd overeenstemt met een 'vakkundige beoordeUrig' 
door de waterbeheerders. 

Condusies en discussie 

De belangrijkste conclusies uit het voorgaande zijn: 
- 	Het onderscheidend vermogen van het STOWA-systeem is voor de karakteristieken saprobie en 

trofie voldoende; voor de karakteristiek variant-eigen karakter valt meer dan driekwart van de 
beoordelingen in één niveau. 

- 	Bij incomplete beoordeling, waarbij één van de maatstaven ontbreekt, is ereen grote kans dat 
de beoordeling in een ander niveau valt dan bij een complete beoordeling. 

- 	De beoordeling van sloten volgens het SIOWA-systeem en het Kleine Wateren Systeem 
vertoont een globale overeenkomst, maar voor een individueel monsterpunt kan eeri Kleine 
Wateren Systeem-klasse niet worden vertaald naar een STOWA-niveau. Aan de overeenkomst 
tussen de systemen draagt vooral de fysisch-chemische en -in mindere mate- de macrofyten 
beoordeling bij; de macrofauna beoordeling in het geheel niet. 

- 	Klasse I I I B van het Kleine Wateren Systeem komt globaal overeen met niveau 3-4 van het 
STOWA-systeem voor saprobie en met niveau 2-3 van de STOWA-systeem voor trofie; voor de 
andere karakteristieken kan uit het vergelijkend onderzoek geen overeenkomstig niveau worden 
afgeleid 

- 	Uit beleidsmatige overwegingen is het derde, middelste STOWA-niveau als 'ecologische 
grenswaarde voor zowel trofie als saprobie een goede keus. 

Over een eventuele overstap op het STOWA-systeem voor sloten als basis voor de ecologische 
normering in een volgend waterhuishoudingsplan is nog niet beslist. Daarbij spelen ook overwegingen ats 
continulteit en kosten een rol. In de regionale watersysteemrapportage 8  hebben de provincies de 
STOWA-systemen al opgenomen en in de provincie Zuid-Holland is de intentie am over te stappen 
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aanwezig. Op dit moment lijkt het echter nog te vroeg om het Kleine Wateren Systeem te laten vaflen, 
enerzijds omdat er bij de waterbeheerders nog veel kritiek is op het STOWA-systeem voor sloten, 
anderzijds omdat doelstellinger,  voor bvoorbeeld langer lopende projecten vaak nog geformuleerd zijn in 
termen van het Kleine Wateren Systeem. Op langere termijn lijkt het gebruik van beide systemen naast 
elkaar niet te rechtvaardigen. Wel kunnen 'aquatische natuurdoeltypen op basis van de typologie van 
Smit3  met bijbehorende abiotische randvoorwaarden een zinvolle plaats innemen naast de STOWA 
systemen om de variatie in watartypen in Zuid-Holland in beeld te brengen. 

De belangrijkste wens die binnen Zuid-Holland feeft is het opnemen van meer reglo-specifieke soorten in 
het STOWA-systeem voor sloten om de beoordeling betrouwbaarder te maken. Integratie van de 
beoordeling voor de verschillerde karakteristieken tot één eindoordeel wordt gezien als een groot verlies 
aan informatie waarbij juist een belangrijke meerwaarde van het STOWA-systeem ten opzichte van het 
Kleine Wateren Systeem verloren gaat. 

Literatuu r 
• 	Klapwijk, S.P., (1982). Hydrobiologisch onderzoek naar het waterkwaliteitsklassensysteem van 

Caspers en Karbe in Zuid-Holland. Hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met de 
Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland. 

• 	Provincie Zuid-Holland, (1991). Waterhuishoudingsplan 1991-1995. 
• 	Provincie Zuid-Holland, (1990). Ecologische beoordeling van Kleine wateren in Zuid-Holland. 
• 	Provincie Noord-Holland en provincie Zuid-Holland, (1992). Ecologisch beoordelingssysteem voor 

Zoete KIelne wateren in l\oord- en Zuid-Holland. 
• 	Smit, H., (1990). Hydrobiclogisch onderzoek van kleinerewateren in Zuid-Holland. ProvincieZuid- 

Holland. 
• 	STOWA, (1993). Ecologiche beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Beoordelingssyteem 

voor sloten op basis van macrofyten, macrofauna en epifytische diatomeeen. STOWA-publicatie 93-
14 

• 	Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland en Provincie Utrecht, (1997). Vergelijking 
ecologische beoordelingsmethoden voor kleine wateren. 

• 	Interprovinciaal Overleg (IPO), (1997). Handleiding Regionale Watersysteemrapportage, 2e concept. 

Themanummer WEWI2 	 17 



Evalua tie en verdere ontwikkeling van ecologische beoordelingssystemen 

Ervaringen met het Ecologisch beoordelingssysteem van de 
STOWA voor zand-, grind- en kielgaten in de provincie Utrecht 

Bart Specken, Bekkerstraat 144, 3572 SM Utrecht 

Typologie en ecologische normdoelstelling provincie Utrecht 

In 1995 en 1996 is het project Typologie en Ecologische Normdoelstelling bij de provincie Utrecht 
uitgevoerd. In dit project zijn een aantat watertypen onderscheiden en zijn daarvan biologische en 
fysisch-chemische normen opgesteld. Uitgangssituatie was de hoofdwatertypen van de CUWVO, 
waarvan ook de STOWA de beoordelingssystemen heeft gemaakt. Van drie watertypen zijn 
voorlopige normen uitgewerkt. Zand-, grind en kleigaten, Meren en plassen en van Sloten. Het zijn 
nog voorlopige normen, omdat naar onze mening de hoeveelheid veldgegevens onvoldoende was om 
definitieve normen op te stellen. 

Karakterisering Utrechtse zand-, grind en kleigaten 

Ligging diepe plassen 
Het betreft hier in totaal 12 bemonsteringen. Gegevens van drie plassen hebben in eerste instantie 
niet meegedaan doordat ze aantoonbaar verontreinigd waren. Twee plassen vallen af doordat ze in 
een uiterwaard liggen en daardoor geregeld rivierwater ontvangen. Eén plas is in 1980 en in 1990 
bemonsterd, zodat het totaal aantal gebruikte bemoristeringen 7 is. 

Tabel I 	Tabel met fysisch-chemische gegevens van 7 lokaties 

parameter eenheid 80001 83006 
Zandwinplassen 

85001 	A30 	D26 P31 F36 

BZV Mg/I 2,0 1,50 1,0 1,50 1,63 1,0 1,13 
CZV mg/I 16,0 23,50 17,50 
02 % 68,21 37,17 23,60 
CHLA mg/I 7 4,75 2,57 6,75 
EGV mS/cm 365 312,5 387,5 379,0 45725 425,5 324,4 
pH 8,45 8,35 8,30 8,50 8,26 8,40 8,71 
N-KJ mg N/I :j 0,98 0,66 0,64 0,70 0,54 0,81 
NH4-N mg N/I 0,06 0,08 0,07 0,03 0,06 0,07 0,07 
NO2NO3-N mg N/I 0,06 0,25 0,09 0,10 0,11 0,27 0,09 
N-TOT mg N/I i1,36 1,22 0,75 0,75 0,80 0,82 0,9 
PO4-P mg P/1 0,05 0,05 0,05 0,005 0,018 0,004 0,005 
P-TOT mg P/I 0,05 0,06 0,05 0,031 0,106 0,017 0,1 
HCO3 mg/I 140,0 162,0 177,0 93,7 
SO4-S mg S/I 11,0 14,0 10,0 9,3 16,25 7,15 11,0 
Ca mg/I 47,0 42,5 42,8 51,33 56,17 25,83 
Cl mg/I 41,0 24,0 54,0 37 44,86 36,86 33,57 
K mg/I 2,6 1,82 1,15 9,18 
Na mg/I 16,4 22,37 19 24,08 
Mg mg/I 9,2 8,17 5,5 4,50 
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Figuur I 	Overzichtskaartje van Utrecht met lokaties van diepe plassen. 
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Korte karakterisering van de samenstelling van het water 
Gegevens van monsters uit de niet beInvloede diepe plassen laten het volgende zien. Biologisch 
zuurstofverbruik Iigt overal Iaag, ter vergelijking de STOWA hanteert voor dit watertype als strengste 
kiasse de grenswaarde 3 mg/I. Verder is te zien dat de pH overal aan de hoge kant Iigt. De trofle-
parameters (op twee uitzonderingen na) liggen allemaal relatief Iaag, evenals de chloride-
concentraties. 

Diatomeeen-qeqevens 
Aan de hand van het voorkomen van bijzondere soorten kon per plas een oordeel gegeven worden. 
De plassen die beInvloed zijn, als gevoig van vuilstort of inlaat gebiedsvreemd water, onderscheiden 
zich duidelijk van de overige plassen. Voor de overige wateren kon de volgende conclusie worden 
getrokken: De verdeling van de soorten over de genera wjst erop dat de Utrechtse diepe plassen een 
bijzonder watertype zjn, gekenmerkt door een relatief hoog aandeel van genera met veel soorten ult 
niet verontreinigde wateren. 

Conclusie: 
De fysisch-chemische en biotogische gegevens wijzen op een bijzonder watertype. 

3. Vergelijking Utrechtse met Iandelijke (STOWA) gegevens 

Om te achterhalen hoe de deelverzameling Utrechtse plassen zich verhoudt tot het totaal (het 
Iandelijke bestand) zijn beide gegevensbestanden met elkaar vergeleken. 

A 
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pH 

Ranges van enkele parameters van de Utrechtse gegevens ( gestippelde Iijn) uitgezet tegen die van de 
Iandelijke gegevens (doorgetrokken Iijn). De driehoekjes geven de gemiddelde waarden weer. Bij deze 
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weergave zijn overigens ook de beInvloede plassen uit Utrecht meegerekend. Overduidelijk is te zien 
dat de Utrechtse gegevens, vocr deze parameters, slechts voor een klein deel de range van de 
Iandelijke gegevens overlappen. 

Typoloqische varianten 
De STOWA onderscheidt brakke, zoete en zure varianten. Als indeiingscriteria voor deze varianten 
zijn de pH en het chioridegehalte genomen. De grens tussen zoet en zuur in gelegd bij pH = 5 en die 
tussen brak en zoet bij een [Cl] = 300 mg/I. In figuur 2 is duidelijk te zien dat deze grenswaarden ver 
buiten de Utrechtse ranges vailen. 

Bio/oqische qegevens 
In hoeverre vertonen de biologische gegevensbestanden ook zo'n geringe overlapping? 
In het Utrechtse databestand van de epifytische diatomeeën zijn 33 soorten 'bijzonder'. Dit komt 
overeen met 14 % van het totaal aantal waargenomen soorten. Onder 'bijzonder' wordt hier verstaan: 
zeidzaam voor Nederland en gebonden aan relatief schone wateren. Wanneer naar het 
soortenbestand van het STOWA-beoordelingssysteem gekeken wordt komen van deze 33 soorten er 
13 voor ais beoordelingssoort'. Dus bijna twee-derde van de bijzondere soorten in de Utrechtse diepe 
plassen komen niet voor in het iandelijke beoordelingssysteem van de STOWA. 

Geconcludeerd kan worden dat ook de bestanden met bioiogische gegevens in grote mate van eikaar 
verschi lien. 

4. Beoordeling Utrechtse plassen met het STOWA-systeem 

Omdat van een aantal parameters de gegevens ontbreken, of op een andere wijze zijn verzameid dan 
de STOWA voorschrijft kan slechts een globale indruk worden geven hoe het STOWA-systeem de 
Utrechtse plassen beoordeelt. 

*** 
C1 

o 	 300 500 1000 
*** . 

2 	 5 	6 12 8,59 * 
02HH I .......... . 

3 	41/2 
.. 
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* * 	* 
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Chloride: De zwarte blokjes geven het traject aan waarbinnen de onbeTnvloede Utrechtse plassen 
vallen. De 	geven de tokatie weer van de beInvloede plassen op de balken. DuideUjk is te zien dat 
deze kiasse-indeling niet differentierend werkt voor de Utrechtse diepe plassen. 
pH: De pH gegevens van de onbeInvloede plassen liggen dichtbij elkaar. Omdat de greriswaarde 
tussen klasse 2 en 3 op 81/z  is gesteld komen twee van de zeven waarnemingen in klasse 2 en vijf in 
klasse 3 terecht. De pH-gegevens van de beInvloede plassen laten zien dat de spreiding daar groter 
is. De vraag rijst of de pH in dit geval veel bruikbare informatie geeft. 
Bij de zuurstofhuishouding gaat de STOWA uit van het BZV, de ammoniumconcentratie en de 10 21. 
Heaas ontbreken van deze Iaatste parameter de gegevens. Te zien is dat op één na alle gegevens in 
de hoogste klasse vallen en èén op de grens met klasse 2 ligt. Hier Iijkt de gebruikte kiasse-indeling 
onvoldoende differentiërend te werken voor de Utrechtse gegevens. 
00k bij de beoordeling van de nutrientenhuishouding kon geen gebruik worden gemaakt van de [0 2] 
gegevens. Hier is duidelijk te zien dat twee van de drie beInvtoede plassen lager scoren dan de 
onbeInvloede. Alle onbeInvloede plassen komen in de middenklasse terecht. De vraag is echter of dit 
een goede beoordeUng is. 

Eindconclusie: 
Ult deze vergelijkingen van regionale met landelijke gegevens kan geconcludeerd worden dat de 
Utrechtse diepe plassen niet geschikt Iijken voor een beoordeling met het landelijk beoordelings-
systeem voor zand-, grind- en kleigaten. Het specifieke karakter van deze plassen Lijkt niet naar voren 
te komen met dit systeem. 
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ERVARINGEN MET TOEPASSING EBEOSWA IN STROMENDE 
WATEREN 

Gertie Schmidt (waterschap Regge en Dinkel) 

Aanleiding 

Op deze dag staan 2 vrager. centraal: 
• Wat is de bruikbaarheid van de verschillende EBEO-systemen voor het operationele 

waterbeheer? 
• Op welke wijze kunnen we vorm en inhoud geven aan de verdere ontwikkeling van ecologische 

beoordelingssystemen voor het waterbeheer? 
In deze inleiding staat de functionaliteit van EBEOSWA centraal. De term EBEOSWA staat voor 
Ecologische BEOordeling voor Stroniende WAteren. Vanaf de introductie van EBEOSWA in 1992 is 
het instrument uitgebreid toegepast in het onderzoek van waterbeheerders in pleistoceen Nederland. 
De ervaringen met het toepassen van EBEOSWA in (van origine) stromende wateren vormen de kern 
van deze bijdrage. Het toepassen van EBEOSWA wordt sterk bepaald door de informatiebehoefte bij 
de waterbeheerders. Daarom wordt eerst een indeling gegeven van vormen van aquatisch-ecologisch 
onderzoek bij waterschappen. Vervolgens worden de ervaringen met EBEOSWA behandeld. Mede 
op grond van deze ervaringen eindig 1k mijn bijdrage met aanbevelingen voor de optimalisatie van het 
ecologische beoordeIingsintrumentarium voor het bekenbeheer. 

Toepassing EBEOSWA in het regionale wateronderzcek 

Het gebruik van een ecologisch instrument, zoals bijvoorbeeld EBEOSWA, is vanzelfsprekend sterk 
gebonden aan de door de gebruikers ervaren functionaliteit van dit instrument in relatie tot de totale 
ecologische informatiebehoefte. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van categorieen van 
aquatisch-ecologisch onderzoek bij waterschappen. Globaal kan onderscheid worden gemaakt tussen 
normtoetsend onderzoek, onderzoek ten behoeve van inrichting en beheer en monitoring-onderzoek. 
Binnen elk type onderzoek kunnen verschillende onderzoeksvragen en/of toepassingen worden 
onderscheiden. Van belang voor de discussie van vandaag is de constatering dat in het werkveld een 
duidelijke verschuiving waarneembaar is van normtoetsend onderzoek naar onderzoek ten behoeve 
van inrichting en beheer en iet vervolgens monitbren van effecten van maatregelen. Uit de praktijk 
blijkt dat EBEOSWA met name wordt toegepast bij normtoetsend onderzoek en in het bijzonder in 
beken met een multifunctiorele doelstelling. Bij het overige onderzoek wordt het instrument veelal 
alleen toegepast tezamen met meer regionaal ontwikkelde systemen. 

label I 	Categorieën van aquatisch-ecologisch onderzoek bij waterschappen 

NORMTOETSING 
• Het controleren van de toestand in wateren met een multifunctionele doelstelling 
• Het controleren van de toestand in wateren waar behoud en ontwikkeling van natuurwaarden 

prioriteit geniet 

INRICHTING EN BEHEER 
• Het beschrijven van de Ieitelijke ecologische toestand 
• Het formuleren van de gewenste ecologische toestand 
• Het selecteren/onderbojwen van maatregelen voor realisatie var de gewenste toestand 
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MONITORING 
1. Monitoring ten behoeve van uitvoeringsprojecten 

• Het evatueren van effecten van getroffen maatregelen op de ecotogische toestand van 
watersystemen 

• Het signaleren van algemene tendensen in het milieu, waar deze de toestand van 
watersystemen beInvloeden 

3. Ervaringen met EBEOSWA 

Naar de mening van de gebruikers is een redelijk compleet en representatief beeld ontstaan over de 
betekenis van EBEOSWA voor het bekenbeheer. Hierbij past wet de kanttekening dat deze ervaringen 
gebaseerd zijn op het werken met relatief kleine, regionaat gebonden, datasets. Een Iandelijke "over-
all' evaluatie heeft nog niet ptaats gevonden. 

3.1 Positieve ervaringen 
Zoals zojuist is gesteld, wordt EBEOSWA vooral als toetsingskader ingezet bij normtoetsing van 
muttifunctionele wateren. In het kader van dit type onderzoek teent EBEOSWA zich goed voor het 
op relatief eenvoudige wijze en tegen relatief geringe inspanningen zichtbaar maken van samen-
hangen tussen enerzijds de aanwezige beekfauna en anderzijds de toestand van verschiuende 
abiotische hoofdinvloedsfaktoren. Ook de presentatie van de ecologische toestand van een 
beektraject in de vorm van een ecologisch profiel wordt in brede kringen gewaardeerd. De introductie 
van EBEOSWA heeft daarmee een duidelijke impuls gegeven aan meer ecoiogisch gericht onderzoek 
bij de regionale waterbeheerders. Hetgeen op haar beurt weer geleid heeft tot meer kennis van het 
ecologisch functioneren van beken. Tenstotte is het onmiskenbaar dat onder invloed van EBEOSWA 
het gebruik van de resultaten van de ecologische beoordeling van stromende wateren voor beleids-
doelen op zowel provinciaal als Iandelijk niveau duidetijk is toegenomen. 

3.2 Knelpunten 
In tabet 2 wordt een overzicht gegeven van knelpunten in het gebruik van EBEOSWA, in relatie tot de 
in tabet 1 genoemde vormen van onderzoek. De in tabel 2 gerangschikte knelpunten zijn niet 
geordend naar belang of proportie, maar simpeiweg langs de Iijn of fasen van onderzoek welke 
onderscheiden kunnen warden bij het proces van ecologisch beoordelen van wateren. Onderstaand 
warden de knelpunten kort toegelicht. 

Tabel 2 	Knelpunten gebruik EBEOSWA (ten opzichte van de in tabel I genoemde 
vormen van onderzoek) 

METEN • NIET TOEPASBAAR IN ALLE BEEK(SUB)TYPEN 
• ONDUIDELIJKE MONSTERNAME PROCEDURE 

BEWERKEN • GEBRUIK VAN RUWEABUNDANTIES 
VERGELIJ KEN • OUTPUT SOFTWARE 

• CODERING INDICATOREN 
• BETEKENIS KARAKTERISTIEKEN 

WAARDEREN • BEPERKTE REGIONALE VERGELIJKBAARHEID 
• ONDUIDELIJKHEID OVER NIVEAU GRENSWAARDE 
• BENOEMEN NATUURWAARDE NIET MOGELIJK 

ADVISEREN • BEPALEN ECOLOGISCHE POTENTIES ONMOGELIJK 
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IFASENI I ONDERZOEK KNELPILI NTEN1 :1 S1YATF 

GENEREREN GEBIEDSSPECIFIEKE MAATREGELEN MET 
MOGELIJK 

Toepasbaarhejd EBEOSWA 
Uit onderzoek van onder andere het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland is gebleken dat de 
toepasbaarheid van het systeem voor subtypen als zure beken en droogvallende beken discutabel is. 
Daarnaast is de bruikbaarheid van het systeem niet duidelijk bij overgangs(sub)typen als slootbeken 
en weteringen. 

Voorschrjften voor bemonstering 
De monstername procedure voor het toepassen van EBEOSWA is in het begeleidende STOWA-
rapport als volgt omschreven: 

"De te bemonsteren (micro)/iabifats moeten representatief zijn voorhet te boordelen beektraject. 
Daartoe dienen alle (micro)babitats bemonsterd te worden. Het monster wordt in principe genomen 

met een standaardmacrofaunanet over een Iengte van totaal 5 meter." 

De omschrijving hoe te bemonsteren laat ruimte over voor discussie. Dienen aVe (micro)habitats naar 
verhouding tot hun "bedekkingsgraad" te worden bemonsterd cq. te worden verrekend of wordt 
'slechts' een kwalitatieve bemonstering voorgestaan? Afhankelijk van de gevolgde werkwijze kunnen 
grote verschiflen ontstaan in het ecologisch profiel van een locatie (met name in het geval van -niet 
doorwaadbare- midden- en benedenlopen). 

Transform atie abundant/es 
Het ecologisch profiel van een locatie is gebaseerd op de ruwe abundanties van de taxa in een 
monster. Gezien onder andere het semi-kwantitatieve karakter van de monstername kan de vraag 
worden gesteld of transformatie naar logaritmische abundantieklassen niet reeler is. Een mogelijk 
voordeel van een dergelijke transformatie is bovendien dat abundante taxa (relatief) minder invloed op 
de eindbeoordeling hebben en minder abundante taxa verhoudingsgewijs meer. 

Ebeoswa- software 
Een belangrijk bezwaar van de software is dat enkel de toetsresultaten in de vorm van het ecologisch 
profiel kunnen worden afgedrukt. De onderliggende indicatorlijsten kunnen niet of moeilijk worden 
ingezien, zodat een analyse van het ecologisch profiel wordt bemoeilijkt. Tevens is het gewenst de 
mogelijkheid te hebben taxoncoderirigen op een eenvoudige manier aan te passen en toe te voegen. 

Codering indicatoren voor hoofdinvloedsfactoren 
• In EBEOSWA worden verschillende soorten tot op familieniveau of op genusniveau 

geaggregreerd. Daarmee gaat veel autecologische informatie verloren. Zo worden verschillende 
voor stroming karakterist[eke soorten waterroofkevers door EBEOSWA niet als stromings-
indicatoren meegerekend, doordat EBEOSWA deze groep insekten slechts tot op familieniveau 
benadert. Aangezien de meeste soorten waterroofkevers niet gebonden zijn aan stromend water, 
acht EBEOSWA de familie van de waterroofkevers niet indicatief voor stroming. 

• In tegenstelling tot veel indices (Sladecek, K-index) werkt EBEOSWA niet met indicatie-gewichten. 
Een taxon is in EBEOSW\ wet of niet indicatief voor een of meerdere milieufactoren. De mate 
waarin taxa indicatief zijn, speelt in EBEOSWA echter geen rol. 

• Het is sowieso nuttig de verwijzing van soorten in EBEOSWA naar milieufactoren te evalueren in 
het licht van recente literatuur. 

Betekenis karakteristjeken 
Er worden vraagtekens geplaatst bij het gebruik van de karakteristieken saprobie (te weinig 
onderscheidend vermogen) en trofie dat (te?) sterk afhankelijk is van de toestand van de 
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karakteristieken stroming en saprobie. Ook is onduidelijk of makrofauna een geschikte effect-
parameter is voor trofie. Tenslotte wordt een vraagteken geplaatst bij de betekenis van de 
karakteristiek voedselcategorie naast de karakteristiek substraat. 

Beperkte regionale vergeli/kbaarheid 
In EBEOSWA zijn de Nederlandse stromende wateren ingedeeld in twee hoofdseries: de 
heuvellandserie en de laaglandserie. Per serie zijn op basis van de positie in het lengteprofiel drie 
typologische varianten onderscheiden: bovenloop, middenloop en benedenloop. Binnen de series 
heeft geen verdere uitwerking plaatsgevonden op basis van bijvoorheeld geologische verschil!en. Dit 
leidt ertoe dat in sommige regio's (ondere andere Drenthe), op grand van met name een geringe 
terreinhelling, de hogere kwaliteitsniveaus ( van nature) niet haalbaar zijn. 

Onduideli/kheid over niveau grenswaarde 
Er is in het werkveld behoefte aan consensus bij welke kwaliteitsniveaus een beek voldoet aan de 
grenswaarde. Relevante vragen hierbij zijn: 
• wel of geen gedifferentieerde normenstelsel voor de grenswaarde voor heel Nederand?; 
• dienen alle karakteristieken een gelijke rol te hebben bij deze normering? 

Benoemen natuurwaarde niet mogeli/k 
Met het EBEOSWA-instrument is het niet mogelijk de natuurwaarde van een beek te definieren 
in termen van onder andere zeldzaamheid, diversiteit en kenmerkendheid. 

Be pa/en eco/oqische potenties is niet ma ge/i/k 
Met EBEOSWA is het niet mogelijk am in termen van soorten of levensgerneenschappen 
beekgebonden streef- en referentiebeelden te formuleren. 

Het qenereren van gebiedsspecifieke maatre ge/en is niet mo ge/i/k 
EBEOSWA is niet geschikt voor de selectie en kwantificering van gebiedsspecifieke maatregelen. 

4. Conclusies en aanbevelingen 
Op grand van de ervaringen met EBEOSWA kan warden gesteld dat EBEOSWA in beginsel geschikt 
is voor normtoetsend onderzoek. Het huidige instrument is daarbij meer geschikt voor normtoetsing 
van multifunctionele wateren en minder geschikt voar toetsing van wateren waar behoud en 
ontwikkeling van natuurwaarden priariteit geniet. Oak kan warden geconcludeerd dat het instrument 
in veel gevallen onvoldoende geschikt is voor onderzoek ten behoeve van inrichting en beheer en 
monitoring-onderzoek. Bij deze conclusies passen een aantal kanttekeningen. 
• De ontwikkeling van de EBEO-methoden, dus oak die van EBEOSWA, is sterk gestuurd vanuit het 

gedachtengoed van het derde lndicatieve Meerjaren Programma Water. Primair luidde de 
opdracht voor de ontwikkelaars: 
"Het ontwikkelen van een in de praktijk toepasbaar toetsingskader, teneinde aan te kunnen 
geven op we/k eco/ogisch niveau een water zich bevindt." 

EBEOSWA is dus primair bedoeld voar normtaetsing (cq. het kunnen onderscheiden van 
ecologische niveaus). In die zin conformeren de zojuist geformuleerde conclusies voor een 
belangrijk deel aan het hoofddoel van EBEOSWA. 

• De ontwikkeling van EBEOSWA is gebaseerd op toen beschikbaar materiaal, dat vooral in de 
jaren '80 is verzameld. Deze dataset was beslist niet consistent. 

EBEOSWA is een eerste generatie-intrument vaar het beoordelen van de ecolagische toestand van 
stromende wateren. Sinds de komst van EBEOSWA heeft het werkveld zich verder ontwikkeld en 
wordt het geconfronteerd met nieuwe vragen, waarbij in toenemende mate verwacht wordt dat de 
antwoorden op deze vragen in hoge mate (stroom)gebiedsspecifiek zijn geschaald. Illustratief voor 
deze kentering is de al eerder genoemde verschuiving van meetnetonderzoek (normtoetsing) naar 

26 	 Themanummer WE Wi 2 



Evaluatie en verdere onlwikkeling van ecologische beoordelingssystemen 

onderzoek ten behoeve van uitvoeringswerken en het evalueren van effecten van deze werken. 
Op grand van de ervaringen met EBEOSWA en in het Iicht van ontwikkelingen in het werkveld zijn 3 
aanbevetingen geformuleerd vaor de verdere ontwikkeling van het ecologische beoordelings-
instrumentarium ten behoeve van het bekenbeheer. 

Aanbeveting 1: Optimalisatie van EBEOSWA als instrument voor normtoetsing van multifunctianele 
wateren 

De optimalisatie van EBEOSWA dient bij voorkeur op korte termijn plaats te vinden en kan in beginsel 
uitgevoerd warden met behuip van de aarsprankelijke dataset. Aandachtspunten zijn onder andere de 
taepasbaarheid in sub- en avergangstypen, de manstername pracedure, de transfarmatie van 
abundanties, de cadering van indicatoren, de betekenis van verschiUende karakteristieken en de 
regianate vergelijkbaarheid. 

Aanbeveling 2: Het antwikketen van een instrumentarium vaar narmtaetsing en manitaring van 
stramende wateren 

De antwikkeling van dit instrumentarium zau aak op karte termijn kunnen aanvangen. Voor de bouw 
van het instrument kan gebruik gemaakt warden van beschikbaar materiaal, dat in de jaren '80 en '90 
is verzameld daar de verschillende waterbeheerders. Belangrijke kenmerken van dit instrument zijn: 
• een Iandelijk raamwerk met regianale vensters; 
• een madellering inclusief ecalogische patenties; 
• een beaardeling via zawel karakteristieken- als typen en saartenbenadering; 
• het gebruik van meerdere respansvariabelen; 
• het gebruik van biatische en abiatische variabelen. 

Aanbeveling 3: Het antwikkelen van een instrumentarium vaar narmtaetsinq en manitoring van 
strameride wateren en vaar het genereren van gebiedsspecifieke maatregelen 

Vaar de antwikkeling van dit (visianair) instumentarium dient een middellange termijn pad te warden 
uitgestippeld. Vaar de bauw van dit instrument dient waarschijn!ijk nieuw materiaal te warden 
verzameid. Naast de ander aanbeveling 2 genaemde kenmerken, zau dit instrumentarium ander 
andere de vagende eigenschappen kunnen hebben: 
• metingen aan macrafauna ap basis van kwantitatieve submansters; 
• een maduaire apbauw; taepassing van (delen van) instrumentarium afhankelijk van ander andere 

anderzaeksdael en gewenste inspanningen; 
• naast een totaal beoardeling oak een beoardeling van verschillende ecosysteerncampanenten; 
• generatie van (straom)gebiedsspecifleke maatregelen door onder andere: 

het integreren van elementen uit ond& andere HEP-modellen en uit systemen voor het 
inventariseren van beekgebanden structuren (bijv. de GewasserstrukturgUtekarte); 
het apnemen van simpele rekenregefs/modellen inzake relaties tussen stroming, debiet, 
terreinhelling etc. 

Themanummer WE Wi 2 	 27 



Evaluatie en verdere oniwikkeling van ecologische beoordelingssystemen 

STOWA ENQUETE BEOORDELINGSSYSTEMEN: UITKOMSTEN EN 
ANTWOORDEN 

E. T.H.M. Peeters (Vakgroep WKAO, Landbouwuniversiteit Wageningen) 

Voorafgaand aan de STOWA-dag is een enquête gehouden over het gebruik van de diverse STOWA 
ecologische beoordelingssystemen voor stromende wateren, meren en plassen, s!oten, kanalen en 
zand-, grind- en kleigaten (STOWA, 1992; 1993; 1994; 1995). In deze bijdrage wordt ingegaan op de, in 
de enquete, gesignaleerde problemen (met het toepassen) van de systemen. 
Aan 46 instanties is de enquete toegestuurd waarvan er 21 gereageerd hebben; een respons van zo'n 45 
%. Buiten beschouwing zijn gelaten zes reakties, afkomstig van instanties die als zodanig geen echte 
beheerders zijn. 

Frequentie van gebruik: het aantal instanties dat een svsteem toeDast 

stromende 
sloten kanalen en vaar- 

meren en plassen zand- grind- en k 
wateren ten leigaten 

12 15 14 14 10 

De systemen worden reeds op rede!ijk ruime schaal toegepast, 00k de systemen van meer recente 
datum. De beschikbaarheid van een geautomatiseerde versie zal hiertoe zeker een belangrijke bijdrage 
geleverd hebben. 

Doel waarvoor de systemen worden toegepast 
routine-matig project-matig land. ws  rapportage anders 

14 7 14 (regionale) wsv (3) 
inventarisatie (2) 
monitoring (1) 
onderzoek bruikbaarheid (1) 

In vijfenzeventig procent wordt reeds bij de planning van het onderzoek rekening gehouden met het feit 
dat de systemen warden toegepast. 

Wat is de inspanning am de systemen toe te passen? 

klein middelmatig groat zeer groat 

2 8 8 4 

Het blijkt dat de inspanningen voor het systeem voor stromende wateren (EBEOSWA) altijd gewaardeerd 
worden als klein dan wel als middelmatig. Voor de andere systemen is de inspanning sterk afhankelijk 
van de beheerder. 

Determinatieniveau zoals gehanteerd in de systemen 

te Iaag voor systeem OK, 	- 

maar wel info verloren 
te ver geen mening 

8 7 1 4 
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Voor met name de stromende watersystemen wordt het determinatieniveau als te laag ervaren, voor de 
andere systemen is dit niet het geval. 

STOWA-uitkomsten en eigen ervaring 

MET overeenkomend met 
eigen ervaringen 

gemiddeld genomen overeen 
met eigen ervaring 

stemmen overeen met eigen 
ervaring 

1 14 0 

Gemiddeld genomen leveren de uitkomsten van de beoordelingssystemen een oordeel dat overeenkomt 
met de eigen ervaring van de beheerders over de kwaliteit van het desbetreffende water. Soms wordt 
echter ook geconstateerd dat op individuele punten de STOWA-systemen een ander oordeel geeft. 

Bruikbaarheid van de uitkomsten 
MET bruikbaar soms bruikbaar goed bruikbaar 

1 15 3 	 --- 

Slechts een beperkt aantal beheerders vindt de uitkomsten van de systemen goed bruikbaar. Een 
beheerder had de systemen toegepast op andere wateren dan waarvoor de systemen ontwikkeld zijn en 
concludeerde dat de systemen in die wateren niet bruikbaar zijn. Het merendeel van de gebruikers vindt 
dat de resultaten soms bruikbaar zijn. Uit de bijgeschreven commentaren blijkt dat de systemen 
doorgaans wet bruikbaar zijn voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn, maar veel minder bruikbaar voor 
het beantwoorden van andere vragen. 

Diverse losse opmerkingen zijn gemaakt. Deze opmerkingen zijn gegroepeerd in drie categorieen, te 
weten 

praktische (software) problemen; 
gebruiks- en toepassingsproblemen 
interpretatieproblemen en wensen. 

De gemaakte opmerkingen volgen hieronder en zijn soms door de ontwerpers van de systemen voorzien 
van commentaar. 

Praktische (software) problemen 

Codering organismen: oude versus nieuwe Ijsten 
In de loop der tijd zijn de coderingen van de soorten aangepast en vernieuwd. De systemen 
herkennen deze nieuwe codes niet. Dit is een belangrijk probleem wat op korte termijn aangepakt 
moet worden. 
De exacte datum voor fysische en chemische bemonstering werkt bekiemmend 
De gehanteerde datum getdt als randvoorwaarde voor de systemen. Het is echter wet mogelijk om 
hier flexibel mee om te gaan, door bvoorbeeld voor de beoordeling de datum van de bemonstering 
aan te passen. 
Niet herkende soorten worden a/s verstoringsindicatoren aangeduid, is datjuist? 
Binnen de systemen is hiervoor gekozen, met als gedachte er achter dat als er helemaal geen 
indicatoren zijn, je beter kunt aangeven dat er iets mis is, dan te zeggen dat het in orde is. 
Toede/ing aan (sub)typen niet a/tijd even helder 
Naar aanleiding van deze opmerking is het wellicht zinvol om voor alle systemen de inde!ingscriteria 
nog eens op een rijtje te zetten. 

Gebruiks- en toepassingsproblemen 
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Verdeling pennales<->centrales a/s epifytisch en planktonisch is onjuist 
Formeel bezien is dit een correcte opmerking. De beoordekngssystemen zijn echter gecalibreerci 
met de gemaakte keuze. 
Zijn de aggregaties van (macro fauna)soorten we/juist? 
Bij het maken van de systemen is steeds statistisch getoetst of het samenvoegen van twee soorten 
tot een geaggregeerde eenheid verantwoord was. Verantwoord betekent hier of tot hetzelfde 
kwaliteitsoordeel gekomen werd. Het aggregeren kan aanleiding geven tot een andere score voor 
de maatstaf (het aantal gescoorde punten dus), maar leidde niet tot een andere kwahtejtsklasse 
Was dit laatste wel het geva!, dan heeft aggregatie niet plaatsgevonden. 
Gehanteerde bemonsteringsperioden niet handig 
De maand juli valt bij een aantal systemen buiten het toepassingsgebied. Flexibel omgaan door 
manipulatie van de datum behoort tot de mogelijkheden (juli toewijzen aan juni of bijvoorbeeld 
augustus). 
Bruikbaarheid op niveau van locatie is 1wfe/achtig 
Dit kan zeker het geval zijn. De systemen zijn ontwikkeld voor trajecten. Variatie op Iocatieniveau zal 
zeker aanwezig zijn. 
Laag determinatieniveau leidt tot groot ver/ies aan informatie 
Doorgaans is dit een juiste constatering. De vraag is echter of dat verlies aan informatie 00k ge!dt 
voor de beoordelingssystemen. Misschien is dat wel het geval als je meer wilt weten, dan de 
systemen kunnen beantwoorden. Je stelt dan echter een andere vraag. 
Twijfels over toekenning indicatiewaarden 
Binnen de systemen is doorgaans gekozen voor een binaire codering voor de gewichten van de 
indicatiewaarden. Dit maakt de systemen tegelijkertijd enigzins robuust en streng. 
Sommige karakteristieken (trofie, voedse/strategie) zijn niet relevant vanwege afhankelijkheid 
Het is juist dat er correlaties bestaan tussen maatstaven. Zo leidt een sterke organische belasting 
tot een saproob systeem met veel sub, met veel saprobie- en slibindicatoren. In een multivanate 
omgeving gebeurt zoiets. Er zijn echter ook genoeg situaties waarbij sprake is van weinig 
organische belasting en toch veel slibbewonende organismen. In zulke situaties leveren de 
systemen een wezenlijke meerwaarde. 
Betere resultaten met getransformeerde aantallen? 
Het doel van transformeren van aantal!en is veelal wiskundig, name!ijk te komen tot een reeks 
normaal verdeelde gegevens. Vanuit de ecologie kun je je afvragen of transformeren wel zinvol is. 
In de systemen wordt geen gebruik gemaakt van getransformeerde aanta!len van organismen. De 
berekeningen van de scores voor de maatstaven geschiedt dus op ongetransformeerde aantallen. 
Maar ook de afbakening van de kwaliteitsk!assen is gebaseerd op deze ongetransformeerde 
gegevens ! Zou je het systeem gaan ontwikke!en op basis van getransformeerde aanta!len dan 
betekent dat dat ook de grenzen van de kwaliteitsniveaus zullen gaan verschuiven. Het is maar de 
vraag of je dan andere uitkomsten zult krijgen. 
Verschil in uitkomst biotisch<->abiotisch: verwarrend 
In de systemen waar meerdere componenten (biologie, abiotiek) zijn opgenomen komt het 
inderdaad voor dat de beoordeling op basis van de abiotiek aangeeft dat de omstandigheden goed 
zijn, terwiji de beoordeling op basis van de biota een andere uitkomst geeft. De biotische 
maatstaven sporen dan niet met de abiotische. Het beoordelingssysteem geeft daarmee indicaties 
dat het ecosysteem nog niet is, zoals het zou moeten zijn. In plaats van verwarring levert dit extra 
informatie op. 
B!] presentaties levert het systeem veel pro fielen op 
Zonder meer waar. 
Keuze voor toedeling aan (sub)typen soms onduidelijk 
Bijvoorbeeld de toedeling van zand-op-veen sloten. Zijn dat flu zand- of veensloten? De ervaringen 
met de systemen zullen hierop in de toekomst een antwoord moeten geven. 
Beoordeling soms op basis van (te) weinig soorten 
Ook dit is een juiste constatering, maar deze soorten staan dan wel model voor het ecosysteem en 
geven daarmee dan wel de gewenste informatie. 
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Interpretatieproblemen en wensen 

I. Eindresultaat moe//Uk Inlet goed uit te leggen, systemen zUn niet snel toegankelijk (complex) 
Blijkbaar is een beoordeling op grond van meerdere factoren nog steeds moeilijk. We zullen er aan 
moeten wennen dat in de ecoogie de zaken soms complexer ligger dan we wensen. 
lnterprefatie is niet eenvoudig, inzicht in bdrage van de soorten in de scores gewenst 
Om meer grip te krijgen op de uitkomsten van de beoordelingen zou dit soort informatie de 
interpretatie kunnen vergemakkelijken. 
Eén eindoordeel gewenst naast huidige pro fielen 
Te veel biotische groepen (excl stromend water systeem) 
Veel biotische groepen: ja; te veel: nee. In ieder ecosysteem zijn meerdere groepen van 
organismen aanwezig en elke groep levert zijn elgen informatie. Een integrale ecosysteem 
benadering kan nauwelijks volstaan met het hanteren van slechts een biologische groep. Het wordt 
er echter niet eenvoudiger op. 
Toepasbaarhejd voor tussen-, overgangstypen en rUkswateren; droogvallende beken, zure beken 
en beken met lage afvoer niet goed te beoordelen: differentiatie gewenst; toepasbaarheid systemen 
in brak Zeeland 
In de rapporten bij de beoordelingssystemen wordt al aangegeven dat onderzocht zal moeten 
worden in hoeverre de systemen toepasbaar zijn in bepaalde varianten en andere watertypen. De 
praktijk zal hierover uitsluitsel moeten geven. Zie ook de andere bijdragen van deze dag. 
Verfgning van middeiste niveau gewenst 
Richtlijnen voor analyses uitbreiden (hoeveel individuen determineren) 
In de rapporten wordt een aantal richtlijnen gegeven voor het gebruik en toepassen van de 
systemen. Blijkbaar geven deze richtlijnen niet voldoende houvast. 
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Bieden EBEO-systemen perspectief voor stadswateren? 

Hanneke Cusell, Jolanda van Dijk (DWR, sector Waterbeheer Amsterdam), 
Floor Heinis (Aquasense) 

Inleiding 

In Amsterdam warden momenteel verschillende ecologische beoordelingssystemen toegepast. Al sinds 
1970 wordt het systeem van Caspers en Karbe (systeem voor grate, zoete wateren) gebruikt; op dit 
moment op ongeveer 30 lokaties. Omdat er echter behoefte was aan een systeem met meer handvatten 
voor beheer en beleid heeft de sector Waterbeheer Amsterdam van de Dienst Riolering en 
Waterhuishouding (DWR) in 1995 een onderzoek opgestart am te komen tot een geschikt ecologisch 
beoordelingssysteem voor de Amsterdamse stadswateren. Het onderzoek wordt begeleid door een 
prajectgroep, waarin naast DWR de provincie Noord-Holland, bureau Stadsecologie, de Amsterdamse 
Hengelsportvereniging, OMEGAM, AquaSense en de STOWA vertegenwoordigd zijn. 

In 1995 is een viertal lokaties niet alleen bemonsterd en beoordeeld volgens Caspers en Karbe maar oak 
valgens de STOWA methode voor sloten en kanalen alsmede volgens het systeem voor zoete, kleine 
wateren in Noord- en Zuid-Holland. Deze vier lokaties betreffen watergangen in twee stedelijke polders 
en waren zô gekozen dat ze enerzijds qua morfologie en situatie zoveel mogelijk overeenkomstig zijn en 
anderzijds in fysisch-chemische zin en volgens Caspers en Karbe sterk verschillen. Als voorbeeld is in 
figuur 1 het meetpunt in de Sloterbinnenpolder bij het Gerbrandypark (SP3) weergegeven. 

In 1996 is het aantal lokaties uitgebreid tot 13, verdeeld over een aantal subtypen die binnen de 
stadswateren van Amsterdam worden onderscheiden, namelijk: stedelijk boezemwater, wateren in 
stedelijke polders, wateren in stadsparken en zandwinplassen. Enkele van deze meetpunten (SF0, 
SF6 en SP7) betreffen lokaties waar in 1995 of 1996 natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd. In de 
Lijnbaansgracht (CBO) zijn drijvende moeraseilandjes (floatlands) aangebracht (figuur 2). Bovendien is 
in 1996 op deze lokaties naast de al genoemde beoordelingsmethoden oak de beoordelingsmethode 
Van Dam toegepast; deze is gebaseerd op de diatomeeensamenstelling. 

Figuur I 	meetpunt SP3 in de Sloterbinnenpolder bij het Gerbrandypark 
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Figuur 2 	meetpunt CBO t.p.v. floatlands in de Lijnbaansgracht 

2. 	Resultaten en conclusie 

Met name voor de wateren in stedelijke polders is niet duidelijk of het STOWA-systeem voor sloten 
(EbeoSlo) dan wel kanalen (EbeoKan) het meest geeigende is: qua breedte zijn deze wateren kanalen, 
maar qua diepte sloten. In Iandelijk gebied is de oevervoorziening van sloten in het algemeen zacht 
zonder een speciale oeververdediging, terwiji deze bij kanalen vaak uit een harde constructie bestaat; dit 
is echter niet in de definitie omschreven. Daarom zijn de wateren in de stedelijke polders en de stadsboe-
zem volgens beide systemen beoordeeld. De resultaten volgens de STOWA-beoordelingsmethoden in 
1995 en 1996 zijn weergegeven in tabel 1. De resultaten van de zandwinplassen (twee lokaties) worden 
hier verder buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 1 3 beoordelingsresultaten volgens EbeoSto en Ebeokan in 1995 en 1996 
stedehjk boezeniwater 1wa eren in stadsparlcen 

L;80 uB4 uB6 PM A2a PA2b 
kieikanaal kleikariaal kleikanaal veensloot veensloot veensloot 

1996 1996 1996 1996 1996 1996 
urn 	Sept j.ni 	Sept lure 	Sept juni 	Sept juni 	Sept juni 	Sept 

Ebeokan 
irakkarakler lb 	III II 	91 II 	Ill 

zLsirkarakter 
bel-reer II 	I 
saprobie II 	II II 	II II 	II 
trotie I I 	I Si 
\'-E karakter Ill 	lii II 	91 itt 	Ill 
hbeolo - 

rakkarakti Ill 	II it 	II ill 	II ill IV lit 	Ill IV 	IV 
zuurkarakter V 	V V 	lit V 	19 III 	Ill III 	II lit 	III 
beheer I 	I I 	I I 	I I 	I I 	I I 	I 
saprobie III 	Ill ill 	IV III 	ill II 	II II 	11 11 	II 
trofie II 	II II 	if If 	I II 	it Ii 	Iii 111 	II 
V-fl karakier II 	II It 	II Ii II 	II II 	II It 	II 

stedebjke polderuateren 
be'S 
veerrkarraal 

SP3 
kleisloot 

.dP4 
veenkanaal 

SP6 
veensloot 

.P7 
veenstoel 

1996 1995 	1996 1995 	1996 1995 	1996 1995 	1996 
jun 	Sept joni 	Sept 	jwi 	Sept lUfli 	Sept 	juni 	Sept juni 	Sept 	just 	Sept juni 	Sept 	just 	Sept 

Ebeokan 
erakkarakter IV 	III V 	V 	 III III 	V 	Ill 	Ill IV 	IV 	Ill 	III V 	IV 	III 	IV zuurlcarakter 
beleer II 	III 	If If 	II 	I ii 	it 	 II It 	It 	1 	II I 	U 	U 	II saprobie It 	II I 	I 	I 	I Ii 	It 	II 	II II 	It 	II 	It It 	It 	II 	II trolie I 	Ii I 	I 	I 	I I 	I 	I 	III II 	It 	I 	III II 	II 	I I 
V-fl karakter Ill 	III III 	III 	III 	II ill 	III 	V 	III III 	III 	Ill 	III V 	IV 	IV 	III 
Ebeoslo 

rrakkarakter III 	II IV 	V 	IV 	IV III 	ill 	II 	II IV 	III 	II 	III III 	IV 	V 	IV 
zuurkarakter III 	III III 	III 	V 	V III 	IV 	ill 	III III 	III 	III 	III III 	III 	III 	III 
t,ebeer I 	II I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I II 	II 	II 	II I 	I 	I 	II 
saprobre II 	Itt II 	II 	III 	II II 	II 	II 	It II 	III 	II 	III III 	III 	III 	It 
Irofie Ii 	II II 	II 	III 	II II 	II 	II 	II It 	II 	II 	II II 	II 	III II 
V-E karakter II 	II II 	II 	II 	II II 	II 	II 111 II 	III 	II 	Itt lit 	II 	II 	It 

Ult de tabel blijkt dat zowel het variant-eigen karakter als het beheer bij toepassing van EbeoKan 
minimaal even hoog maar vaak een of meer kiassen hoger scoren dan bij toepassing van EbeoSlo. De 
hogere score bij EbeoKan voor het variant-eigen karakter zou erop kunnen wijzen dat de wateren in 
Amsterdam meer op kanalen Iijken dan op sloten. Voor trofie en saprobie geldt in vrijwel alle gevalien het 
omgekeerde; voor brakkarakter wisseit dit. Gelet op de lokaties waar natuurvriendelijke oevers zijn 
aangeiegd (SPO, SP6 en SP7) en floatlands zijn aangebracht (CBO) komt het effect hiervan niet duideiijk 
naar voren in bijvoorbeeld de karakteristiek 'beheer', zoals verwacht zou mogen worden. Dit wordt 
mogeiijk veroorzaakt door het feit dat het systeem niet geent is op gemeenschappen in het stedeiijke 
water van Amsterdam. In een ander onderzoek naar het rendement van natuurvriendeiijke oevers bleken 
drie van de vier lokaties met natuurvriendeiijke oevers wet beter te scoren dan de referentie-oevers ten 
aanzien van beheer. Een moge!ijke oorzaak is het feit dat deze oevers reeds in 1993 en 1994 zijn 
aangepast en inmiddeis een redelijk ontwikkeide waterpiantenvegetatie hebben. 

Om de resultaten van de verschillende beoordelingssystemen enigszins te kunnen vergeiijken zn de 
september-uitkomsten van de STOWA-beoordelingssystemen voor vier karakteristieken (beheer, 
saprobie, trofie en variant-eigen karakter) naast de uitkomsten van Caspers en Karbe en het systeem 
van Noord- en Zuid-Hotland gezet (tabel 2). Hiertoe zijn de resultaten voigens Caspers en Karbe gesplitst 
in een saprobie- en trofie-component en zijn aVe kiassen geconverteerd zoals in tabel 2 is aangegeven. 
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Tabel 2 	vergelijking resultaten volgens EbeoSlo en EbeoKan (september 1996), Caspers 
en Karbe en Noord- en Zuid-Holland (geheel 1996) 

stedehjke boezemwateren wateien in stadsparken 
CBO C84 C86 PA1 PA2a 'A2b 
beb. 	sap. 	tr 	ye. bi. 	sap. 	It 	ye. beh. 	sap. 	Ii 	v.e. beh. 	sap. 	11 	v.e. beh. 	sap. 	tr 	ye. beh. 	sap. 	it 	ye. 

NZH 
C&K 

4 
- 	3 	4 	- 

4 
- 	4 	5 	- 

4 

- 	4 	5 	- 
3 

- 	3 	3-- 
4 

3 	2-- 
2 

3 	2- 
EbeoKan 1 	2 	1 	3 1 	2 	1 	3 1 	2 	1 	3 
EbeoSlo 1 	3 	2 	2 I 	4 	2 	2 1 	3 	1 	2 1 	2 	2 	2 1 	2 	3 	2 1 	2 	2 	2 

£tedehjke polderwatereii 
5P0 
beh. 	sap. 	It 	ye. 

SF3 
beh. 	sap. 	It 	v.e. 

SP4 
beh. 	sap. 	It 	v.e. 

TSP(i 
beh. 	sap. 	II 	ye. 

5P7 
beh. 	sap. 	IF 	v.e. 

NZH 
C&K 

3 
- 	4 	4 	- 

2 
- 	1 	4 	- 

3 
- 	3 	4 	- - 	2 	4 	- 

1 
- 	2 	4- 

EbeoKan 3 	2 	2 	3 1 	1 	1 	2 2 	2 	3 	3 2 	2 	3 	3 2 	2 	1 	3 
EbeoSlo 2 	3 	2 	2 1 	2 	2 	2 1 	2 	2 	2 2 	3 	2 	3 2 	2 	2 	2 

be = 	beheer 	 NZH 	 systeem voor zoete kieine wateren in Noord- en Zuid-i-iolland 
sa = 	saprobie 	 C&K = 	 Caspers en Karbe 
tr = 	trofie 	 EbeoKan = 	 STOWA beoordetingssysteem voor kanalen 
v.e.= 	vanant-eigen karakter 	 EbeoSlo = 	 STOWA beoordeiingssysteem voor sloten 

conversie kiassen Ebeo 	C&K NZH 
1 = 	beneden iaagste niveau I 	 V VM 
2 = 	Iaagste niveau Ii 	 lVb lVb 
3 = 	middeiste niveas iii 	 iVa IVa 
4 = 	bijna hooste njveau IV 	 Ilib Illb 
5 = 	hoogsle niveau V 	 lila il/lila 

Uit tabel 2 blijkt dat de resultaten van de verschi!Iende beoordelingsmethoden niet overeen komen. Voor 
trofie en saprobie toont het systeem van Caspers en Karbe in het algemeen een positiever beed dan de 
STOWA-beoordelingssystemen. Het systeem van Noord- en Zuid-Holland geeft slechts een 
beoordelingsresultaat en Iaat zich daarom moeilijk vergelijken met de andere systemen. Oak een 
vergelijking van de ecologische indicatiewaarden van Van Dam met de beoordeJingsresultaten van de 
andere systemen is niet zonder meer mogelijk. Wel blijkt uit figuur 3 een Iineair verband tussen de 
diatomeeen-resultaten voor saprobie van de STOWA-beoordelingen en de uitkomsten van de methode 
Van Dam op deze maatstaf (met uitzondering van SP6 bij EbeoKan). Een verschil tussen Van Dam en 
STOWA is dat de indicatiewaarde van een soort bij Van Dam dezelfde is voor sloten en kanalen; 
daarnaast zijn bij de methode Van Dam in tegenstelling tot de STOWA-methode van bijna iedere 
gevonden soort de indicatiewaarden bekend. 
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Figuur 3 	saprobiewaarde volgens Van Dam uitgezet tegen de waarde die de diatomeeen 
uit dezelfde monsters kregen bij EbeoSlo en Ebeokan 
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In het rapport Ecologische beoordeling van stadswateren in Amsterdam" door AquaSense warden de 
beoordelingsresultaten en hun overeenkomsten en verschillen uitgebreid beschreven. Hoewel de 
meetinspanningen gedurende deze twee jaar slechts een beperkt aantal lokaties betreffen, geven de 
verschi!Ien in resultaten van de verschillende beoordelingssystemen en het felt dat de STOWA 
beoordelingsresujtaten (te) weinig onderscheidend zijn en daarmee onvoldoende handvatten bieden voor 
beleid en beheer aan, dat voorasnog geen van de toegepaste beoordelingssytemen aangemerkt kan 
warden als znde geschikt voor stadswateren. 

3. 	Op zoek naar een geschikt ecologisch beoordellngssysteem voor stadswa- 
teren 

Len geschikt beoordelingssysteem heeft ons inziens de volgende kenmerken: het is een accuraat, 
precies, gevoelig, robuust systeem dat differentierençj werkt voor verschil!ende watertypen, handvatten 
levert voor beleid en beheer, en daarnaast inzichtelijk, gebruikersvriendetjjk en zo kosten-effectjef 
mogelijk is. Een systeem dat handvatten biedt voor beleid en beheer houdt in dat de beoordelingsre-
sultaten de noodzaak van maatregelen indiceren en het effect ervan weerspiegelen. Belangrijk is oak dat 
het totafe watersysteem van water, oever en waterbodem in beschouwing wordt genomen. Maatregelen 
in het stedelijk gebied kunnen zijn: het reduceren van nutriênten, het reduceren van 
microverontreinigingen, het verbeteren van de zuurstofhuishouding de inrichting van het watersysteem, 
het beheer en onderhoud en het verminderen van verstoringseffecten door recreatie. 

Uitgaande van de SlOWAsystematiek is het de vraag of stadswateren in te delen zijn in de bestaande 
watertypen, waarbij dan met name sloten en kanalen in beeld komen. Misschien is een andere typen-
indeling gewenst. Karakteristiek voor stadswateren (in Amsterdam) ten opzichte van wateren in het 
Iandelijk gebied zijn de beschoeiing of andere profielverdediging (kade, bazaltgiooiing; daarnaast zijn 
recentelijk op een aantal lokaties oevers met Iichte oeverbeschoeiingen aangepast en natuurvriencielijk 
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gemaakt), de verversing (in de Amsterdamse stadsboezem) of inlaat (in enkele stadspolders en parken), 
de aanwezigheid van riooloverstorten (met name in de Binnenstad), de aanwezigheid van 
microverontreinigingen, een hoge nutrientenbelasting en verstoring door scheepvaart en recreatie. 

Toepassing van de STOWA-beoordelingssystemen voor sloten en kanalen leidt tot de vraag of de 
gehanteerde beInvloedingsfactoren en karakteristieken ook voor stadswateren de juiste zijn. Voor de 
Amsterdamse situatie lijken de beInvloedingsfactoren verzilting/verzoeting, verzuring/alkalinisering en 
waterkwantiteitsbeheer' van minder belang, omdat de uitkomsten voor de bijbehorende karakteristieken 
door maatregelen moeilijk gewijzigd kunnen worden. Daarentegen Iijkt het zinvol am als extra 
beInvloedingsfactoren 'microverontreiniging en 'verstoring' op te nemen. 

Oak is het de vraag of de gehanteerde maatstaven, indicerende soorten en hun indicatiewaarden en de 
klassen-grenzen de juiste zijn voor stadswateren en al dan niet aanpassing behoeven. Voor trofie 
bijvoorbeeld worden door de diverse systemen verschillende maatstaven gehanteerd: 
- 	EbeoSlo: macrofyten, epifytische diatomeeën, nutrientenhuishouding; 
- 	Ebeokan: macrofyten, epifytische diatameeën, fytaplankton, nutrientenhuishouding; 
- 	Caspers en Karbe: fytoplankton, chiorofyl; 
- 	Van Dam: epifytische diatomeeën. 
Van belang is om na te gaan welke van deze of misschien wel een geheel andere maatstaf zoals vis het 
beste voldoet voor stadswateren. Voor beheer lijkt het nuttig om het aantal maatstaven uit te breiden. 

In 1997 omvat het meetprogramma in Amsterdam 20 lokaties die beoordeeld zullen worden volgens de 
systemen EbeoSlo/EbeoKan, Caspers en Karbe en Van Dam. De lokaties vormen een zo groat mogelijk 
scala van de combinatie al dan niet verversing/inlaat en het type oeververdediging. Vaar de karakteristiek 
'beheer' wordt een aantal extra parameters geInventariseerd zoals het aevertype, de heterageniteit van 
de oevers, het toegepaste beheer, al dan niet een vast of variabel waterpeil, enz. Oak ten aanzien van 
verstaring en microverontreinigingen wordt getracht een beeld te verkrijgen. Op enkele lokaties zal 
tevens een visstandbemonstering warden uitgevoerd am na te gaan in hoeverre gegevens omtrent de 
visgemeenschap inzicht bieden in het ecologisch functioneren van het watersysteem. Hapelijk geven de 
meetresultaten antwoard op (enkele van) de genaemde vragen. Tenslotte wardt, los van de ecologische 
maatstaven, de belevingswaarde aan de hand van een aantal parameters zo goed mogelijk in kaart 
gebracht. Zeker in het stedelijk gebied varmt dit een belangrijk aspekt van het watersysteem. 
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Ecologische normering voor brakke wateren 

J.R. Hoekstra (Pro vincie Zeeland, Ruimte, Milieu en Water) 

Er zijn twee soorten water: zoet water en zout water. Als die twee soorten gaan mengen, gebeurt er 
iets heel moois en dat is: brak water. Graag zou ik willen toelichten hoe mooi en bijzonder brakke 
wateren zijn, hoe rijk Zeeland is aan brakke wateren en - met andere woorden - hoe mooi Zeeland is 
maar: dat may niet! Het thema van vandaag is ecologische beoordelingsmethoden en daarbij gaat 
het er helemaal niet om of een water mooi is. Neeri: het moet voldoen aan vooraf gedefinieerde 
streefbeelden en diverse ecologische indices moeten binnen vastgestelde grenzen liggen. 

Ken merken van brakke wateren 

Het zoutgehalte is de belangrijkste sturende factor voor de levensgemeerischappen die in brakke 
wateren voorkomen. Het spreekt vanzelf dat chloride ook een dominante rol speelt in de 
ecologische beoordeling. 
Niet alleen de absolute zoutconcentratie, maar vooral de variatie in de tijd is in belangrke mate 
bepalend voor het ecosysteem. Het chloridegehalte van brakke wateren is niet constant, 
integendeel. Het schommelt met de seizoenen. In de winter is er een toevoer van zoet water de 
chlorideconcentraties nemen af. In de zomer nemen bij een neerslagtekort de concentraties toe: 
het water dampt in en het chloridegehlate bereikt soms reusachtige hoogtes. Er zijn Zeeuwse 
inlagen die normaal gesproken water van 8-12 gIl chloride herbergen. Ter vergelijking: zeewater 
bevat 16 gIl. 5 Zomers dampt het water in tot een gehalte van boven de 40 gIl chloride (ter 
vergelijking: de Dode Zee is 33 gIl). Een absoluut record staat op naam van de Kisters of 
Suzanna's inlaag op Schouwen, met een top van 144 gIl chloride. Dit voorbeeld geeft aan dat 
schommelingen in het zoutgehalte een buitengewoon dominante invloed hebben op de 
levensgemeenschap. Het stelt bijzondere eisen aan de soorten die in brakke wateren kunnen 
voorkomen. 
Brakke buitenwateren kunnen zeer natuurlijke systemen zijn. Schorren bestaan onder de 
overheersende invloed van de getijdenwerking. Brakke binnendijkse wateren zijn echter geen 
natuurlijke systemen maar worden sterk door menselijk ingrijpen beInvloed. Men beweert wel dat 
zoute kwel in de polders van nature aanwezig is. Dat is juist, maar op elke locatie in de polder is de 
intensiteit van de kwel te reguleren. Het peilbeheer bepaalt in overheersende mate het 
chioridegehalte van brakke binnenwateren. De beheerder heeft het in eigen hand: hij kan gebieden 
hydrologisch isoleren Hij kan kwelbuizen plaatsen om zoute kwel toe te laten of juist 
kwelschermen om de zoute kwel af te leiden. Met andere woorden: de waterbeheerder heeft de 
instrumenten in handen om het karakter van brakke wateren te beInvloeden. Het is een kwestie 
van kiezen. Ook dit aspect is van belang voor de ecologische beoordeling. 
Een vierde kenmerk is de ruime variatie van brakke wateren. In Zeeland komen de volgende typen 
voor: 
• 	inlagen = afgegraven stroken land bij de dijk 
• 	kreken = restanten van getijdegeulen 
• 	karrevelden = afgegraven percelen voor dijkaanleg 
• 	welen = kolken van dijkdoorbraken 
• 	watergangen en sloten = aangelegde wateren 
• 	drinkputten = geIsoleerde plassen 
Binnen deze typen speelt de waterdiepte een rol, de morfologie, de plaats in het landschap, de 
relatie met de Deltawateren en andere factoren. In diepe wateren komt zoutstratificatie voor: zoet 
water drijft op een zoute onderlaag en mengt slecht vanwege het verschil in soortelijk gewicht. In 
wezen is er sprake van verschillende brakwatertypen binnen één systeem. De heterogeniteit onder 
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brakke wateren is groot en dat vraagt om differentiatie in streefbeelden en een aangepast op de 
situatie toegesneden beheer. 

Toelichting project 

De eerste fase van het project Ecologische normering voor brakke wateren is geweest het opstellen 
van de Brakwaterkaart van Zeeland. Op basis van de macrofauna analyses van negen jaar en een 
indeling in typen levensgemeenschappen, zijn alle onderzochte wateren in Zeeland in 
brakwaterklassen ondergebracht. Het geheel is op GIS-kaarten gepresenteerd en geeft een beeld van 
de verdeling van brakke wateren over de provincie. De brakwaterkaart dient als basismateriaal voor al 
het verdere werk. 
De tweede fase is de ecologishe normering voor brakke wateren, met inbegrip van een 
beoordelingsmethode. Het is een veelomvattende fase met diverse aspecten die niet met een 
schaartje te knippen zijn. 

Normering voor chloride, slkstof en fosfaat. De meeste brakke wateren zijn stikstofgelimiteerde 
systemen. Binnen het project wordt onderzocht of een aangepaste stikstofnormering op zijn plaats 
is door gezonde, stabiele wateren te vergelijken met geeutrofieerde ecosystemen. Totdat 
gebiedsgerichte normen zin ontwikkeld, zijn de landelijke grenswaarden van toepassing. 
Type-indeling en ecologische streefbeelden. De vraag is of het zinvol is om onderscheid te maken 
tussen ecologische typen. Het antwoord is: ja, maar niet te gedetailleerd dat het niet meer te 
overzien is. Bij die typen behoren streetheelden. 
BeInvloeding en beheer. De meest praktische fase van het project is het bepalen van de externe 
beinvloeding van brakke wateren en de beheersmogelijkheden om naar de streefbeelden toe te 
werken. Er zijn beoordelingssystemen waarin beInvloeding en beheer geheel ontbreken. Misschien 
zijn er wateren waarvoor die keuze gerechtvaardigd is, maar voor brakke wateren geldt dat zeker 
niet. 

Over de ervaringen met STOWA beoordelingsmethoden: in Zeeland hebben de methoden beperkte 
toepassing voor enkele zoetere wateren, met name die op de grens met Vlaanderen. Voor de brakke 
wateren blijken de beoordelingsmethoden minder te voldoen. De methoden zijn goed, maar de 
parameters zutlen voor brakke wateren nader moeten worden ingevuld. De belangrijkste aanvullingen 
zljn: 
• De variatie van levensgemeenschappen binnen brakke wateren zal een plaats krijgen in de 

beoordelingsmethode. 
• De methode zal recht doen aan de morfologische variatie van brakke wateren. 
• Soorten van brakke milieus worden toegevoegd aan de soortenlijsten. 
Ergo: de STOWA methodiek s goed bruikbaar voor ecologische beoordeling, maar schiet voor brakke 
wateren tekort. Zeeland denkt eerder aan een aanpassing van de bestaande methodieken dan aan 
een nieuw beoordelingsstelsel. 

Naar een ecologische normering voor brakke wateren 

De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Zeeuwse waterschappen, het laboratoriurn, de 
provincie en het Centrum voor Estuariene en Mariene Oecotogie, en is al een eind op weg naar 
ecologische normering. 

1. Typoloqie 
Om recht te doen aan de variatie binnen brakke wateren is de morfologie van belang. Het lijkt erop dat 
we met drie typen uit de voeten kunnen. Het spreekt voor zich dat de allesoverheersende invloed van 
chloride een belangrijk onderscheidend kenmerk is voor de ecologische beoordeling. We hanteren 
dezelfde grenzen tussen levensgemeenschappen als bij de Brakwaterkaart. 

Drie morfologische typen: 
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• kleine wateren tot 1,50 m diep en 4 m breed 
• grote wateren tot 1,50 m diep 
• grote diepe wateren 

Vier typen levensgemeenschappen: 
• zoet 	0-300mg17 
• licht brak 	300 - 3.000 mg/i 
• brak 	3.000- 10.000mg17 
• sterk brak 	> 10.000 mgil 

Voorlopig gaan we niet verder differentiëren dan deze twee niveaus. De heterogeniteit van brakke 
wateren nodigt uit tot sub-sub-typen, maar dit is onzes inziens een valkuil. Een te gedetaiUeerd 
onderscheid in typen maakt het er immers niet gemakketijker op om wateren te beoordelen. 

Chloride 
De schommeling van het chtoridegehalte is een van de vaornaamste sturende factoren. De 
projectgroep heeft reeds aandacht besteed aan de chioridevariatie gedurende het seizoen. Het ziet er 
naar uit dat de uitdrukking "chioridegemiddelde ± standaardafwijking" de temporele variatie in 
voldoende mate beschrijft am onderscheid te maken tussen even sgemeenschappen. Bij het 
analyseren van de gegevens blijkt dat de zoete wateren stabieler zijn dan sterk brakke wateren. Het is 
duidelijk dat, behalve aan de spreiding rand het gerniddelde, aandacht moet worden besteed aan het 
verschil tussen winter- en zomerhalfjaar en aan de extreme maxima die 's zomers kunnen voorkomen. 

lndicatorsoorten 
Aan de soortensamenstelling van meerdere seizoenen is af te lezen of er sprake is van een stabiete 
levensgemeenschap. Op basis van veldkennis en literatuur worden aan een aantal brakke 
macrofaunasoorten indicatoren verbonden. Er wordt uitgezocht of deze soorten indicatief zUn voor een 
stabiete brakke Ievensgemeenschap, of ze in meerdere kiassen voorkomen (tolerant, pianiersoorten) 
of indifferent zijn. 

Trofie 
Met zoute kwel tiften fosfaat en stikstof mee. Stikstof wit nag wet eens meevauen, maar de aanvoer 
van fosfaat is groat naar alle kwelgestuurde brakke wateren. Fosfaat is in overmaat aanwezig, zodat 
stikstof de beperkende factor is voor algengroei. Het is niet voor niets dat het mestbeleid van de 
provincie Zeeland zich richt op het terugdringen van de stikstofuitspoeting. 

Beheer. 
Het staat vast dat we aandacht besteden aan externe beInvloeding van brakke watereri, maar we 
weten nag niet precies op welke wijze we dit gaan vormgeven. De volgende aspecten komen aan de 
orde: hydrolagische beIrvtoeding, kwaliteit van het aangevaerde water, de relatie met de omgevirig - 
met name de Deltawateren - en gebruiksfuncties. 

Deze aspecten krijgen een plaats in de ecalagische narmering en de beoardelingsmethode voor 
brakke wateren. 
Tenslatte: het is belangrijk am aandacht te besteden aan de presentatie van de ecolagische 
gegevens. Ecologen zijn in staat abundantiescores en soortenlijsten te lezen, maar niet-ecologen zijn 
daar niet happig op. Bestuurders, waarvan de meeste tat de niet-ecologen behoren, willen op hun 
vragen duidelijke antwaorden. Het is de kunst am complexe ecalogische informatie zadanig te 
presenteren dat enerzijds bestuurders begrijpen wat ze moeten besluiten, en anderzijds ecalogen nag 
valdaende inzicht krijgen in de ecasystemen. Als we daarin slagen, houden zowel ecalogen als niet- 
ecolagen lol in hun yak. 
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PRAKTISCHE PROBLEMEN MET BEOORDELINGSSYSTEMEN 

M.F. Wilhelm, A. Mertens, H. van Dam (Aquasense TEC) 

Hoewel geen onderdeel van de workshop is tijdens de discussie wel aangegeven dat ervaringen en 
praktische probiemen aan de STOWA konden worden doorgegeven. in onderstaande beschrijving 
worden 11 punten gegeven uit de praktijk van ailedag. 

Beoo ide Ii ng en 

• Het bfijkt voor veei wateren niet mee te vallen om te bepaien met welk type men van doen heeft 
(klei, veen, zand, brak, iicht brak etc.). Dit komt doordat er van de ondergrond te weinig bekend is 
of omdat er mengvormen aanwezig zijn. in het geval van stadswateren is zelfs de te kiezen 
beoordeiing een onduidelijke aangelegenheid. 

• in het geval van de beoordelingen van meren en piassen, wordt voor algen een soort 
determinatietabelietje doorlopen om tot een typologische eenheid te komen. De soorten waarop 
de schifting piaatsvond, werden niet in de parkvijvers gevonden, waardoor dus de wateren alien 
tot dezeifde T.E. werden gerekend. Dit terwijl "geg raven vijvers" wel een van de 
keuzemogeikheden voor de hoofdtypen wateren was. 

• in de soorteniijsten wordt veeiai het gesiachtsniveau aangehouden. Dit geeft verschiilende 
problemen. Ten eerste is het moeiiijk om voor een heel geslacht aan te geven wat b.v. de 
trofiewaarde is. Deze kan voor Chironomus A. heel anders zijn dan voor Chironomus B. Er gaat 
juist door het lage determinatieniveau veel informatie verloren. Op het tweede probieem wordt 
teruggekomen bij de automatisering van de beoordelingssystemen. 

• Soorten hebben soms indicatiewaarden voor saprobie, trofie of brakkarakter, die niet stroken met 
de bevindingen van fytoplankton-, diatomeeën- of macrofauna-"experts'. 

• De soorteniijst is niet compieet. Er worden steeds nieuwe soorten gevonden terwiji deze niet 
regeimatig in de soortenhijst worden ingepast. Hierdoor wordt er op (te) weinig soorten beoordeeld, 
in ieder geval minder dan zou kunnen. Vaak duiden nieuwe soorten juist op veranderende 
situaties. 

• In de soorteniijsten komen foute namen voor (namen die helemaai niet bestaan). Soms wordt 
dezeifde soort onder verschillende namen genoemd (synoniemen), terwiji die verschiiiende 
indicatiewaarden hebben. 

• De indeling van de verschiilende maatstaven in de verschiiiende rapporten is niet consequent (b.v. 
voor kiezeiwieren 3 niveaus voor saprobie bij de sioten en 4 niveaus voor kanaien, zand-, grind-
en kieigaten). 

Geautomatiseerde uitvoering van de beoordelingen 

• De gebruikte coderingen zijn niet conform de IAWM-codes. Dit heeft verveiende gevoigen. Een 
letter verschii betekent dat de code niet geiezen en dus niet meegenomen wordt in de beoordeling 
(b.v. DRAADWIE in de ene dataset en DRAADWIR in de andere). 

• Er zijn vrijwel aitijd hiaten in de benodigde chemische gegevens, b.v. er moest twaalf keer pH 
gemonsterd worden en d t is maar tien keer gebeurd. Om geen hele rare uitkomsten te krijgen 
zulien de ontbrekende maanden zeif moeten worden ingevuid en dat is niet voor iedere parameter 
even verantwoord. 

• Het programma draait niet ais er zogenaamde "verpiichte parameters" voor een bepaaide 
beoordeiing ontbreken. De hand-methode geeft dan wel de mogelijkheid de beoordeiing uit te 
voeren, omdat kan worden aangegeven dat een bepaaide karakteristiek maar door 50% van de 
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maatstaven is bepaa!d. Dit gaat ten koste van de nauwkeurigheid, maar stelt je wel in staat de 
goede beoorde!ingsmethode te kiezen wanneer een bepaalde parameter vergeten is te meten (by. 
Er is geen zoOplankton gemeten terwiji dat voor de beoordeling van zandgaten wel nodig was. 
Daardoor moest je flu uitwijken naar de beoorde!ing voor meren en plassen omdat daar geen 
zoOplankton wordt gevraagd.) 

• Veel soorten worden door BEVER over het hoofd gezien daar, weHicht overbodig, te ver is door 
gedetermineerd en de soortscodes in de BEVER-!ijst filet aanwezig zijn. Er zou een soort 
tussenstap (vertaalstap) moeten worden ingebouwd waarin soortsnamen teruggebracht worden 
tot geslachtsriamen die door het programma verder behandeld worden. 
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DISCUSSIE OVER GEWENSTE RICHTING EN PRIORITERING VAN 
TOEKOMSTIG ONDERZOEK NAAR ECOLOGISCHE 
BEOORDELINGSYSTEMEN 

R. Maasdam 

Zowel voor de pauze als aan het eind van de dag is door de aanwezigen op de STOWA-dag een 
discussie gevoerd. Daarbij zijn vele vragen gesteld en discussiethema's opgekomen. In onderstaand 
verslag wordt kort versiag gedaan van enkele vragen en discussiethema's. De vragen zijn 
gerubriceerd naar drie categorieen. In dit versiag zijn vooral de vragen weergegeven en is weinig 
aandacht besteed aan de antwoorden die destijds al gegeven zn. Dit is gedaan omdat op sommige 
vragen (nog) geen aritwoord is te geven. Tevens geven sommige vragen goed zicht op de discussie 
die speelt omtrent de "gewenste richting en prioritering van het toekomstig onderzoek naar 
ecologische beoordelingssystemen". Hiermee is niet gezegd dat alle vragen even zinvol zijn en alle 
antwoorden overbodig. In het volgende hoofdstuk wordt door Sjoerd Klapwijk aangegeven hoe de 
STOWA denkt gevoig te geven aan de hieronder gestelde vragen en discussiethema's. 

Evaluatie van beoordetingssystemen. 

Er blijkt een zekere behoefte te bestaan aan een evaluatie van de bestaande systemen. Vragen die 
daarbij worden gesteld zijn soms fundementeel en gaan soms in op een detail van de systemen. 

Geeft het systeem wel antwoord op de vraag die je eigenhijk stelt? Bijvoorbeeld: er zijn sloten waarbij 
je het idee hebt "dit is een moaie sloot". Als je echter kritisch met het STOWA systeem naar de sloot 
kijkt dan blijkt dit toch niet het geval te zijn. In de enquete van Edwin Peeters zit oak een vraag die 
gaat over "geeft het STOWA systeem de antwoorden die je eigenlijk verwacht". Hierbij geeft de 
meerderheid van de respandenten het antwoord dat dit redelijk overeenkomt. Daarintegen zijn er ook 
situaties waarbij het systeem een heel andere uitslag geeft als verwacht. Dit verschil tussen verwachte 
en verkregen uitkomsten zorgt voor "onvrede". Is het mogelijk in een evaluatie of verbetering rekening 
te houden met de verwachte uitkomsten. Dit is misschien een moeilijke vraag omdat het een subjectief 
(of sociaal wetenschappelijke) element in zich heeft maar het is toch van belang om naar de oorzaak 
van de onvrede tussen verwacht en verkregen resultaten te zoeken. 

Er zou oak nog een discussie gevoerd moet gaan warden over het resultaat van 
beoordelingssystemen en wat we in de toekomst wUlen. De onvrede die geproeft kan worden heeft te 
maken met het feit dat systemen regionaal niet toegepast kunnen warden, niet goed uitgewerkt 
kunnen worden. Of steekt er meer achter. Is het systeem gewoon niet goed genoeg, is bij de tot 
standkoming met te weinig data gewerkt. Zijn sommige correlaties onterecht geinterpreteerd als 
relaties. Is het niet mogelijk sommige karakteristieken te vervangen door meer traditionele systemen 
(bijv saprabie- of trofie karakteristiek door Sladecek indices). Zijn er hiaten in sommige systemen 
waarbij opvulling magelijk is met nieuwe datasets? 
Kan met nieuw verzameld materiaal (niet gebruikt voor ontwikkeling van de systemen) oak een 
gevoeligheidsanalyse of validatie uitgevoerd warden? Is het daarbij mogeliji dat oak sammige 
ongrijpbare facetten voor de gebruiker (transformatie van abundanties, verdergaande 
determinatieniveaus, vervanging van karakteristieken door andere indices) warden meegenomen? 
Zo'n onathankelijke set van gegevens is bijvaorbeeld te vinden in de gegevens die liggen bij het 
RIZAJCIW voor de Iandelijke watersysteemrapportage. Een ander aspect wat meegenomen kan 
warden in deze validatie met de onafhankelijke set is of er wel een redelijke verdeling van het 
materiaal op de karakteristieken aanwezig is. Of is de situatie za dat alle gegevens hoe divers oak in 
soortensamenstelling in de karakteristieken aUemaal op elkaar komen te liggen en de uiteinden van 
maatlatten onbereikbaar blijken. 
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In de discussie is ook enkele nialen naar voren gekomen dat er bij de waterbeheerders verschiflende 
doelsteuingen bestaan. De beoordetingsystemen zijn primair bedoeld voor een beoordeling van de 
kwaliteit van het ecosysteem. Daarnaast is er duidelijk ook vraag naar een systeem waarin (regionale) 
natuurwaarde, uniciteitlzetdzaamheid van soorten meegenomen kunnen worden. Naast een 
beoordeling is er ook behoefte aan een systeem waarin ingrepen of maatregelen kunnen worden 
beoordeeld. Zijn deze verschillende doetstellingen met etkaar te combineren binnen de STOWA 
beoordelingssystemen? 

Optimalisatie van bestaande systemen 

Er bestaat bij de aanwezigen een duidelijke vraag am de bestaande systemen verderte optimatiseren. 
Orider deze optimalisatie kunnen een groot aantal problemen worden aagepakt. Enerzijds de vragen 
am een vergaande regionalisatie (met name van EBEOSWA), maar ook oplossingen van tat van 
praktische problemen. In het voorgaande artikel zijn enkele praktische problemen aangegeven. Door 
Gertie Schmidt zijn voor het EBEOSWA systeem aandachtpunten aangegeven als: 
• een goede monstername procedure; 
• de transformatie van abundanties, 
• 	codering van indicatoren (en soorten). 
Door de aanwezigen wordt aangegeven dat de STOWA beoordelingssystemen (in potentie) een goed 
instrument zijn voor het aangegeven van de ecologische toestand van wateren. Er moet ecter nog 
aandacht worden geschonken aan de knelpunten die gevoeld worden in het gebruik van de systemen. 

Een ander punt is dat, met name voor EBEOSWA, gevraagd wordt om aandacht voor sub- en 
overgangstypes (in de regio's). Daarbij gaat het om subtypen als zure beken, droogvaUende beken en 
overgangen naar slootbeken en weteringen. Tevens is ook at eens naar voren gebracht dat door de 
geringe hellingshoek (en stroomsnelheden) in de Drentse beken de hogere kwaliteitsniveaus (van 
nature) niet haalbaar zijn. 
Bij sommige karakteristieken worden vraagtekens gezet bij de toepasbaarheid en de vervangbaarheid 
door andere vergelijkbare indices. 

Daarnaast is er vanuit het beleid ook nog een vraag of de resultaten van de beoordelingssystemen 
zijn te herleiden tot een eindresultaat in plaats van een score voor vele karakteristieken. De algemene 
opvatting is dat een middeling van karakteristieken geen optossing biedt. Binnen de discussie spelen 
twee zaken mee. Enerzijds is er de opvathng dat de vraag naar een reductie van de uitkomsten door 
de ecologen zelf zal moeten worden beantwoord. Hierbij speelt het principe "doen wij het niet, dan 
doen zij het (mogelijk) fout". Anderzijds speelt de opvatting dat de ecologische werkelkheid niet terug 
te brengen is tot een cijfer/uitspraak. Hierbij speelt het principe van "appels en peren optellen, en/of 
vergelijken met koeien. 

Naast algemene problemen met het uitvoeren van de STOWA beoordelingssystemen zijn er nog de 
problemen met het verkrijgen van resultaten met de software. De CIW heeft eens geconstateerd dat 
het meeleveren van de software at wet voor een relatief snelte toepassing van de 
beoordelingssystemen heeft zorg gedragen. In de praktijk worden evenwel toch nog praktische 
problemen ervaren bij de werking van de software. Edwin Peeters en Wilhelm, Mertens en van Dam 
zijn in hun bijdrage aan dit themanummer hierop at ingegaan. Een hierin nog niet genoemd bezwaar 
is dat bij de toepassing van de software niet aangegeven wordt welke soortscoderingen niet door de 
software herkend worden en welke soorten in het systeem een indicatorwaarde krijgen. Flierdoor valt 
het in de praktijk bijna niet te controleren of belangrijke soorten worden genegeerd bij de automatische 
berekeningen. De onderliggende indicatorlijsten kunnen niet of moeilijk worden ingezien, zodat een 
handmatige analyse van de berekende karakteristieken en profielen wordt bemoeilijkt. 

44 	 Themanummer WEW12 



Evaluatie en verdere oni*ikkeling van ecologische beoordelingssystemen 

Uitbouw naar nieuwe watertypen (stadswateren, brakke wateren, vennen) 

In de bijdragen van Cusell en Hoekstra is al aan de orde gekomen dat er vraag is naar ecologische 
beoordelingssystemen voor andere watertypen dan de 5 reeds ontwikkelde systemen. Zij hebben de 
stadswateren en de brakke wateren naar voren gebracht als belangrijke watertypen voor de uitbouw 
van de beoordelingssystemen. In het verleden zijn oak de vennen naar voren gebracht als een 
watertype dat aandacht verdient. In de discussie rand een prioritering voor andere watertypen spelen 
argumenten als natuurwaarde, Ianddekkendheid, beInvloedbaarheid door beheer. Argumenten voor 
vennen zijn dat deze (in potentie) hoge natuurwaarde bevatten en sterk worden bedreigd. Deze 
argumenten gelden oak voor brakke wateren. Daarintegen wordt gevoeld dat stadswateren en (in 
mindere mate) brakke wateren een meer landsdekkend watertype zijn, waar door waterbeheerders 
kan warden beheerd am de natuurwaarde te versterken. 

Bij het opstellen van het meerjarenprogramma van de STOWA zijn in het verleden 00k gelden 
gereserveerd voor het doarrekenen van de gehele dataset am te komen tot overgangstypen en 
integratie van de vijf bestaande beoordelingssystemen. Dit idee wordt nu als niinder relevant ervaren. 
Algemeen wardt gevoeld dat de (gelimiteerde) budgetten beter kunnen worden besteed aan 
optimalisatie en verdere uitbouw van de bestaande systemen. 

To be continued 
Bovenstaande discussiepunten en ideeen zullen voor de STOWA dienen als uitgangspunt voor de 
gewenste richting en priaritering van onderzoek naar de ecologische beoordelingssystemen. Hierdoor 
kan warden afgesloten met de woorden "wordt vervolgd". 
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VervoIgaktes EBEO-systemen STOWA 

S. Klapwijk (S TO WA) 

Naar aanleiding van de op 3 april j.l. gehouden workshop en een aantal signalen uit het 'oostelijke', het 
stadse' (Amsterdam) en het brakke' (Zeeland) (zie voorgaande artikelen) zn enkete vervolgakties 
geformuleerd voor de EBEO-systemen STOWA. Uit de discussies en signalen zijn 4 vervolgakties 
geformuleerd: 

Herziening STOWA-beoordelingssystemen. 
Beoordelingssysteem voor stadswateren. 
Beoordelingssysteem voor brakke wateren 
Redesign van de geautomatiseerde versies onder BeVer (onder Windows) 

1. Herziening STOWA-beoordelingssystemen. 

Hierbij wordt in eerste instantie bezien of het mogelijk is om de 5 bestaande systemen wat meet 
gelijkvormig te maken. Het systeem stromende wateren is immers, omdat het als eerste is gemaakt, 
wat afwijkend van de vier overige doorddt, alleen makrofaunakarakteristieken zijn opgenomen (en 
geen abiotische), de benaming van de karakteristieken verschilt t.o.v. de andere systemen (knipper, 
vergaarder) en de makrofauna hoeft maar tot een vrij hoog determinatieniveau te worden 
gedetermineerd. Ook het systeem voor nieren en plassen is wat anders van aanpak dan die voor 
sloten, kanalen en gaten. 
Verder zijn er op de workshop en daarbuiten nog een groot aantal 
opmerkingen/suggesties/vragen/klachten over de systemen geult, die wellicht met niet te veel moeite 
ingepast of aangepast kunnen worden: 

Kan de systematiek in de beoordelingssystemen wat genuanceerd warden in die zin dat in de 
beoordeling de kiassen opgedeeld kunnen worden in subk!assen? 
Is het mogelijk am met dezelfde verzamelde gegevens een zinvolle diversiteits-, uniciteits- of 
simi!ariteitsmaat af te leiden en vervolgens te presenteren? 
Kunnen de systemen verder geregionaliseerd warden? NB.: Oak in Drenthe zou je in prindpe een 
beek van het bijna hoogste of hoogste niveau moeten kunnen aantreffen. 
De indeling in (sub)types moet eenduidig zijn. Er moet dus voor de gebruiker geen twijfel bestaan 
of hij zijn/haar water in type A of B moet indeten. Wat doen we met mengtypes? (stromende stoat, 
wetering, grote plas met diep gat). Hier valt wetlicht voor de stadswateren oak jets mee te 
bereiken. Zie punt 2. 
Moet hier en daar (met name EBEOSWA) de indeling van indicatarsoorten niet 
aangepastigecorrigeerd warden? 
Sommige gebruikers hebben behoefte aan een nauwkeuriger omschrijving van de monstername. 
Er is een duidelijke behoefte aan een uitgebreidere taelichting bij de taepasbaarheid van de 
systemen. Wanneer en waarvoor mogen/kunnen ze wel/niet gebruikt worden? 

2. Beoordelingssysteem voor stadswateren. 

Voor stadswateren moet een geschikt beoordelingssysteem ontwikkeld warden, waarbij we hopen dat 
we zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van reeds verzamelde gegevens in de STOWA-databank 
en de gegevens, die de afgelopen jaren door RWAIDWR-Amsterdarri zijn verzameld. Misschien is het 
mogelijk am niet een geheel nieuw systeem te ontwikkelen, maar door een slimme (sub)typetaedeling 
van stadswateren gebruik te maken van de bestaande 5 systemen. Misschien moeten deze laatste 
wel warden aangepast op een aantal anderdelen/maatstaven. In ieder geval is het cruciaal, dat we het 
eerst eens warden over de definitie van een stadswater. Daaram stelten we de volgende aanpak voor 
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de antwikkeling van een beoordetingssysteem van stadswateren voor: 
formuleren definitie van stadswater; 
inventariseren bestaande gegevens (STOWA-databank; Amsterdam; andere steden?) 
toepassen bestaande beoordelingssystemen; 
formuleren streetheetden en voorstel subtype-indeling; 
(eventueel) aanpassen maatstaven en kiasse-indelingen. 

3. Beoordelingssysteem voor brakke wateren 

Voor de brakke wateren is er natuurtijk at wet wat gedaan, wat bijvoorbeetd in het slotensysteem is 
terecht gekomen. Toch vinden de brakke' gebruikers dit nog veet te weinig onderscheidend vermogen 
hebben. De differentiatie aan brakke wateren is veel groter, dan flu gedekt wordt door de vijf systemen 
(inlagen, kreken, etc.). Omdat ze in Zeeland at bezig zijn met dit onderwerp, tijkt het verstandig daarbij 
aan te stuiten en uitbreiding te zoeken richting Noord- en Zuid-Hottand, Friestand en Groningen. 1k stel 
me de votgende aanpak voor: 

instellen begeteidingscommissie vafluit Zeeland met uitbreiding richting Noord- en Zuid-Hottand, 
Friesland en Groriingen; 
definitie brakke wateren (100, 300, 1000 mg/I of hager?) 
inventarisatie lopend en reeds eerder uitgevoerd onderzoek (STOWA-database, Zeetand, Zuid- en 
Noord-Holtand, Friesland, etc.) 
bezien of op basis van bestaande gegevens een beoordetingssysteem voor brakke wateren kan 
worden ontwikkeld of dat nieuw vetdonderzoek moet worden gestart. 

4. Redesign van de geautomatiseerde versies onder BeVer (onder Windows) 

yang jaar zijn de Ebeo/Eco-systemen, wat Clipperprogramma's zijn, onder BeVer gehangen. Op dit 
moment toopt bij het RIZA een valledige Redesign BeVer. Deze nieuwe versie van BeVer zal onder 
Windows komen te werken en wordt aangepast aan het gegevensmodet ADVENTUS. Het is tog isch 
dat de Ebeo/Eco-systemen op termijn daar ook op zulten warden aangepast. Dat zal echter een forse 
operatie zijn, omdat de huidige Ebeo-systemen niet door een IT-idioot, maar door een handige in IT-
geInteresseerde wetenschapper (Edwin Peeters) zijn ontwikkeld. Er zijn dus oak -op de 
gebruikershandteiding na- geen technische handleidingen van de programmatuur, zelfs geen 
functioneet ontwerp. 
Verder speelt het feit dat, op initiatief van de WEW-werkgroep standaardisatie, het hercoderen van 
arganismen nu tach plaats tijkt te gaan vinden ander CIW/CUWVO Vit-viag. Oak de inhaatslag op dat 
gebied zat nag wet enige tijd in bestag nemen, maar het lijkt goed am bij de redesign van de 
geautornatiseerde versies ander BeVer gelijk uit te gaan van de nieuwe of toekomstige codes. Oak 
een deet van de ander 1. genoemde dingen zat verwerkt moeten warden in de programmatuur. 
Daarom tijkt het me verstandig volgend jaar niet gelijk te beginnen met de redesign van de Ebeo-
systemen, maar te starten met het maken van een functioneel ontwerp voor de 5 systemen. Dat is in 
principe nag onathanketijk van de computertaat, gegevensdefinities en computertechniek. 

Vaor de bovengenoemde punten 1 tIm 3 is aan de LU-Wageningen, Vakgroep Waterkwatiteitsbeheer 
en Aquatische Oecologie, gevraagd offerte uit te brengen aan de STOWA. Daarmee is niet gezegd 
dat de STOWA at het hieruit voortvtoeiende werk bij de LUW wit onderbrengen. De STOWA staat op 
voorhand niet afwijzend tegenaver samenwerkingsverbanden tussen LUW en een of meer 
ingenieursbureaus of het vottedig laten uitvoeren van onderdeten door ingenieursbureaus. Voor de 
stadswateren zouden AquaSense (Ft. Heinis) of IWACO (M. Fetlinger; R. Knoben) en voor de brakke 
wateren zauden AquaSense (H. van Dam) of anderen de uitvoering oak goed kunnen doen. Toch 
wordt aan de LUW ats eerste offerte gevraagd, omdat Jean Gardeniers en Edwin Peeters het beste 
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inzicht hebben in de (on)mogelijkheden van het gebruik van de STOWA-database voor stadswateren 
en brakke wateren en wat er precies zou moeten gebeuren. Bovendien heeft de STOWA bij uitvoering 
door de LUW de beste garantie dat nieuw te ontwikkelen systemen zo goed mogelijk aansluiten bij de 
reeds ontwikkelde. 
Voor onderdeel 4 zal offerte gevraagd worden van een IT-georienteerd bureau, zoais EcoSyS. 
EcoSyS heeft al eerder de aanpassing aan de EBEO-systemen voor het onderbrengen onder BEVER 
uitgevoerd en heeft zodoende al kennis over de software. Edwin Peeters heeft we! aangegeven -als 
geestelijk vader- toch graag betrokken te willen blijven bij de verdere ontwikkeling van de software. Hij 
zal zeker voor de begeleidingscommissie van dat onderdeel worden gevraagd. 
In verband met de STOWA-begroting voor 1998 zat gevraagd worden nog voor het einde van ditjaar 
een offerte uit te brengen, zodat werkzaamheden begin 1998 kunnen worden opgestart. 
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De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer is een vereniging die zich inzet voor een optimale benutting van 
ecologisch kennis ten behoeve van het waterbeheer in Nederland. 

De Werkgroep geeft twee tot viermaal per jaar een NIEUWSBRIEF uit. 
Naast de NIEUWSBRIEF heeft de Werkgroep Ecotogisch Waterbeheer een publicatiereeks van 
THEMANUMMERS. 

THEMANUMMERS WERKGROEP ECOLOGISCH WATERBEHEER 

WEW-Ol Bioiogische Waterbeoordeling. Methoden voorhef beoordelen van Nedeuland oppeMaktewaterop 
biologische grondslag. L. de Lange & M.A. de Ruiter, eindredactie, 1977. Werkgroep Biologische 
Waterbeoordeling. Uitgave: lnstituut voor Milieuhygiene en Gezondheidstechniek TNO. 1  

WEW-02Bio!ogische waterbeoordeling: instrument voorwaterbeheer? P.F.M. Verdonschot & L.W.G. Higler 
(redactie). 1987. Werkgroep Biologische Waterbeoordeling; Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 
Leersum.2  

WEW-03Bio/ogische Waterbeooideling. Een theorefische beschouwing. Pieter Schroevers, 1991. Een uitgave van 
de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. prijs fi 15,-- 

WEW-04De maakbaarheid van de Natuur. Versiag van een discussiemiddag van de Werkgroep Ecologisch 
Waterbeheer, Subgroep Standaardisatie. Onder redactie van E.T.H.M. Peeters, P.T.J.C. van 
Rooy, H.A.M. Ketelaars & M. Fellinger, 1994. Speciale uitgave Nieuwsbrief 20, Werkgroep 
Ecologisch Waterbeheer. prijs fl 10,-- 

WEW-05Levensgemeenschappen van brakke wateren, aanzet tot een beschnjving en bescherming. Werkgroep 
Ecologisch Waterbeheer, werkgroep Brakke wateren. December 1995. prijs fi 10,-

WEW-06Beken stromen. Leidraad voorecologisch beekherstel. Verdonschot P. et al, 1995. WEW-06, STOWA 95- 
03, Utrecht.3  

WEW-07Leidraad voor eco!ogish beekherste!in discussie. Discussieversiag naar aanleiding van het concept: 
"Beken stromen". Onder redactie van Onneke Driessen en Piet Verdonschot, 1995. prijs fl 10,--

WEW-08L4st van de Nederlandse Chironomidae. Alexander Klink en Henk Moller Pilot, maart 1996. prijs fi 5,--
WEW-09Habitat evaluatie procedure: een bruikbaar instrument voorhet (regionaal) waterbeheer. Verslag van een 

discussiemiddag (1 november 1995) van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Onder redactie 
van: M. Fellinger, J. Friednch, E.T.H.M. Peeters, oktober 1996. 

WEW-lODe aquatische levende rupsen van Nederiand, pmeftabel en autecoiogie. H. Vallenduuk, H. Cuppen en G. 
van der Velde. 

WEW-1 1 Inlaat van systeemvreemd water. Verslag van discussiemiddagen. Onder redactie van Jan Hylkema en 
Ria Hunink, september 1997. 

WEW-12Evaluatie en verderortwikkeiing van ecologi.sche beoordelingssystemen. Versiag van een STOWA 
workshop 3apr11 1997 Onder redactie van R. Maasdam en S. Klapwijk, november 1997. 

Uitgaven kunnen, voor zover beschikbaar, besteld worden, tegen kostprijs plus verzendkosten, bij de secretaris van 
de werkgroep: 
Dwight de Vries 
Dienst Zuiveringsbeheer, Provincie Groningen. 
Postbus 833, 9700 AV GRONINGEN. 
tel: 050-3164602 
fax: 050-3164633 

1 Niet meer verkrijgbaar 
2Verkrijgbaar via IBN-Wageningen 
3Verknjgbaar bij firma Hag eman Verpakkers, Zoetermeer (tel 079-3611188) 




