Maatregelen en monitoring
binnen de Kaderrichtlijn Water

Sturen en
bijsturen voor
een ecosysteem
in balans

De natuur is veelzijdig en maar tot
op zekere hoogte voorspelbaar.
Het uitvoeren van maatregelen
binnen het KRW-programma is dan
ook zelden een lineair proces, maar
eerder een verhaal van sturen en
bijsturen. Wat betekent die
intrinsieke onzekerheid voor de
manier waarop we maatregelen
monitoren? En hoe leren we ervan?
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Een robuust
watersysteem in balans
draagt ook bij aan een
duurzame samenleving

Waterviolen
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MAATREGELEN EN MONITORING BINNEN DE
KADERRICHTLIJN WATER

i

Rijkswaterstaat neemt zo’n 600 maatregelen om de
ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Een groot
deel is al genomen, andere staan nog op de rol.
Uiteindelijk moeten in 2027 alle maatregelen door
gevoerd zijn. Samen vertegenwoordigen de 600 een
grote ambitie. Maar ook een grote opgave. Maat
regelen richten zich onder andere op het bevor
deren van de vismigratie, het verbeteren van de
visstand, het terugbrengen en verrijken van rivier
oevers en het herstellen van stroming in rivieren.
Het grote aantal zegt ook veel over de uitdaging
waar Rijkswaterstaat voor staat. Het onderstreept
dat veel wateren in Nederland nog steeds te ver
afstaan van een natuurlijke situatie en dat er volop
werk te verrichten is op ecologisch gebied.

Schadelijke gevolgen van menselijk
ingrijpen tegengaan
-

De maatregelen die Rijkswaterstaat neemt binnen
het Kaderrichtlijn Water (KRW) programma zijn
zeer divers, maar zijn er allemaal op gericht de
schadelijke gevolgen van menselijk ingrijpen in de
natuur zoveel mogelijk op te heffen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het creëren van paaiplekken voor
vissen door het aanleggen van ondiepe, langzaam
stromende nevengeulen en het vispasseerbaar
maken van sluizen en stuwen. In ons land is ook
flink ingegrepen in het stroomgebied van de grote
rivieren. De IJssel is van nature een snelstromende
rivier die op veel plekken zorgt voor erosie als zijn
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oevers niet verstevigd worden. Maar ook bij de
Maas, waar die noodzaak er niet direct was, zijn
stortstenen aangebracht op de oevers. Het ver
dwijnen van deze soms glooiende, soms steile
oevers met hun diverse vegetatie en diersoorten,
betekende een verschraling van de biodiversiteit.
Iconische soorten zoals de ijsvogel en de oever
zwaluw verloren hun broedplaatsen. Een omvang
rijke maatregel is dan ook het herstellen van de
natuurlijke oevers langs de Maas. Door stortstenen
te verwijderen scheppen we weer ruimte voor de
planten en dieren die er van nature voorkomen.

Gebruikmaken van natuurkrachten
In het verlengde daarvan ligt ook het aanleggen
van nevengeulen. Vroeger hadden rivieren veel van
dit soort aftakkingen. In nevengeulen mogen
ondiepten, langzaam stromend water, sedimen
tatie en erosie terugkeren waar in de hoofdgeul
geen plaats (meer) voor is, met het oog op de
veiligheid en de bevaarbaarheid. Zo wordt het
rivierengebied gevarieerder en rijker aan planten
en dieren. En er is een tweede voordeel: neven
geulen geven de rivier meer ruimte. De rode lijn in
veel KRW maatregelen is dat ze bewust gebruik
maken van de kracht van de natuur. Het idee is dat
het pragmatisch inspelen op natuurkrachten zoals
stroming, erosie en ecologie (dynamiek tussen
organismen) op alle fronten voordeel oplevert en
de natuur helpt zichzelf te herstellen.
-

i

Sturen en bijsturen
Het monitoren en uitvoeren van maatregelen
draait in de praktijk vaak om ‘sturen en bijsturen’.
Geregeld voeren we aanpassingen door op de
maatregelen die we nemen omdat de monitoring
resultaten daar om vragen. Soms wijzigen plannen
door voortschrijdend inzicht of opgedane ervarin
gen. De vooruitgang in technologie geeft ons
bovendien steeds meer instrumenten in handen
om werkzaamheden slimmer en beter uit te
voeren. Het nemen van maatregelen is uiteraard
aan grenzen gebonden. Budgettair, technisch,
maar ook in praktische zin, is er een limiet aan
wat we kunnen doen. Daarnaast komen in een
drukbevolkt land als Nederland al snel veel
functies op een beperkt oppervlak samen. Dit
vraagt terughoudendheid en goed overleg met
andere gebruikers van watersystemen, zoals
binnenvaart of plezierschippers. De water
veiligheid mag nooit in het gedrang komen door
onze activiteiten. Uiteindelijk betekenen deze
omstandigheden dat Rijkswaterstaat altijd goede
afwegingen moet maken bij het bedenken en
uitvoeren van maatregelen.


De ecologie in balans brengen, in samenspraak
met andere maatschappelijke functies, is een
complex karwei. Hoewel we veel kennis en instru
menten hebben om de natuur de juiste richting
op te helpen, is de weg ernaartoe zelden recht en
de uitkomst soms onverwacht. Dat maakt eco
logie ook zo spannend. Vaak worden zelfs de
meest ervaren ecologen verrast door de manier
waarop het ecologisch systeem reageert op de
‘hulp’ van Rijkswaterstaat. Dat toont ook weer een
van de meest recente maatregelen aan. Het plaatsen
van bomen in riviertakken, het zogenoemde
rivierhout, moet kleinere waterdieren meer
schuilplaatsen bieden en zo de biodiversiteit
vergroten. Dat gebeurt nu deels, maar veel ruimte
op het hout wordt nu ingenomen door een
invasief rivierkreeftje. Die is vanuit de Donau ons
rivierstelsel opgezwommen en heeft zich hier
gevestigd. Zo staat deze ‘exoot’ de ontwikkeling
van zijn Nederlandse soortgenoten in de weg.
Soms kunnen we in deze situaties bijsturen. In dit
geval door het vergroten van stroomsnelheid en
te zorgen voor een grotere vispopulatie. Dit laat
eens te meer zien hoe de natuur haar eigen weg
volgt. Maar ook dat er talloze factoren meespelen
binnen een ecosysteem. Al die ‘ecologische
sleutelfactoren’ moeten op orde zijn om te komen
tot het ecologisch ideaalbeeld dat het KRW
programma wil benaderen.




-





-

De maatlatten kwamen tot stand door in Europees
verband dezelfde biotopen (gebieden met een
uniform landschapstype waarin bepaalde organis
men kunnen gedijen) met elkaar te vergelijken.
Het beoordelen met de maatlatten doen we met
metingen. Deze monitoring heeft veel verschil
lende vormen: van het tellen, wegen en opmeten
van vissen tot chemische analyse van het water.
Rijkswaterstaat gebruikt ruwweg twee verschillende
soorten monitoring. De meest gebruikte is de
toestand en trendmonitoring waarbij een gebied
geregeld wordt bemeten, zoals in de Rijn bij de
meetpunten het geval is. Deze monitoring maakt
ook deel uit van afspraken die Europese landen met
elkaar maakten. In het kader van deze opdracht
doen we periodieke metingen. Daarnaast is er
projectmonitoring. Hierbij verrichten we moni
toring om antwoord te kunnen geven op de vraag
of maatregelen uitpakken zoals we verwachten.

Natuur volgt zijn eigen weg





-

-

-

Om de natuur te helpen zich te herstellen, nemen
we dus een breed scala aan maatregelen. Het
uitgangspunt is de natuurlijkheid van het systeem.
Voor alle Nederlandse watertypen is een referentie
staat bepaald. Daarin is omschreven wat de eco
logische kwaliteit van het waterlichaam zou zijn in
onverstoorde omstandigheden, en welke kwaliteits
elementen in die referentie omstandigheden voor
komen. Op basis van deze beschrijvingen zijn maat
latten ontwikkeld om de ecologische kwaliteit te
kunnen beoordelen, en zijn doelstellingen afge
leid voor de gewenste ecologische kwaliteit. Aan
de hand hiervan wordt de Ecologische Kwaliteits
ratio (EKR) score en de ecologische waterkwaliteit
beoordeeld. De indeling loopt van ‘slecht’ tot ‘zeer
goed’, waarbij ‘goed’ de KRW norm is.



Maatregelen, maatlatten en monitoring

-



Het aanleggen van de nevengeulen in de Maas is
hiervan een prominent voorbeeld. Het resultaat is
dat waterveiligheid, economie én ecologie hier
profiteren van nieuw aangelegde zijstromen naast
de rivier. Dit ‘bouwen met de natuur’ zien we terug
in meer projecten waarbij Rijkswaterstaat betrokken
is. Het project Zandmotor is een schoolvoorbeeld.
Binnen dit project legden we voor de kust bij
Den Haag een grote kunstmatige zandplaat neer.
Enerzijds beschermt het zand de kust zo op natuur
lijke wijze en anderzijds biedt dit nieuwe, dyna
mische gebied bijzondere dieren en planten een
geschikte habitat. Deze nieuwe, ‘wilde’ omgeving
trekt ook veel wandelaars en sporters.
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Figuur 2: Deze grafiek laat zien dat in de
Randmeren gedurende de periode 1966
– 2006 er verschillende maatregelen zijn
genomen. ‘Ecologisch herstel’ in de vorm
van doorzicht en kranswier treedt pas
in vanaf 1994. Blijkbaar levert de
combinatie van sleutelfactoren dan pas
de juiste omstandigheden voor herstel.
Een afzonderlijke maatregel is in dit
geval dus niet afdoende en herstel treedt
in dit geval pas jaren later in na het
nemen van bijvoorbeeld de maatregel
doorspoeling. Bron: Time-lag effecten in
doelbereik bij KRW-maatregelen, Ruurd
Noordhuis, Deltares 2017
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Ecologisch herstel: een kwestie van een
lange adem
Zeker in wateren waar mensen diep ingrepen in
het ecosysteem, zijn veel sleutelfactoren niet op
orde. Een deel van de ingrepen is te herstellen,
maar het herstel van een ecologisch systeem kan
soms wel tientallen jaren duren. Een bekend
voorbeeld is dat van de Veluwerandmeren (zie
figuur 2). Hier is Rijkswaterstaat al sinds 1966 actief
om de waterkwaliteit te verbeteren. Het ecologisch
systeem van de meren was door fosfaatvervuiling
ernstig in disbalans geraakt. Er lag een dikke deken
van alg op het water. Er zijn talloze maatregelen
genomen. Van het doorspoelen van de meren met
schoon water en het verwijderen van nutriënten
en algen tot het herstel van natuurlijke oevers en
de aansluiting op beken. Al die ingrepen moesten
de natuur helpen herstellen en zorgen voor
helderder, gezonder water waarin zeldzame water
planten als fonteinkruid en kranswieren weer
konden groeien. Decennialang is er in en rond de
Randmeren gewerkt door Rijkswaterstaat en
andere partijen. Pas na bijna dertig jaar, nadat alle
maatregelen waren afgerond, was er enig eco
logisch herstel zichtbaar. Dat gebeurde pas na een
strenge winter die de laatste belemmerende factor,
een te grote brasempopulatie, wegnam.
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het oppervlaktewater en dat zorgde weer voor een
toename van algen. Doordat deze het water min
der helder maakten, verdwenen waterplanten.
Ook het vertragen van de stroming in stromende
wateren en het aanbrengen van oeververdediging
droegen bij aan een afname van de habitatdiversiteit.
Sinds het laatste kwart van de 20e eeuw is er sterk
ingezet op verbetering van de waterkwaliteit. Er
zijn steeds meer rioolwaterzuiveringsinstallaties
gebouwd en er is wetgeving voor bedrijven op
gesteld. Hierdoor namen de lozingen van stikstof
en fosfaat op het oppervlaktewater tussen 1986
en 2012 flink af. Onder impuls van de Kaderrichtlijn
Water zijn vervolgens in veel gebieden aanvullende
maatregelen genomen. Denk aan het verwijderen
van voedselrijk slib, het natuurlijker maken van
oevers en de aanleg van vismigratievoorzieningen.
De waterkwaliteit is hierdoor sterk verbeterd,
waardoor het water weer helder is en waterplanten
terugkeren. Dat de genomen herstelmaatregelen
hun vruchten afwerpen, laat langjarig onderzoek
naar kritische vissoorten zien. Dit zijn vissoorten
die kenmerkend zijn voor een goede waterkwaliteit.
Sinds de jaren negentig zien we een toename van
meer dan vijftig procent in de verspreiding van
soorten als bermpje, rivierdonderpad, rivier
grondel, bittervoorn, kleine modderkruiper, tien
doornige stekelbaars, snoek, en zeelt.
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Toename van kritische vissoorten


Dat gerichte maatregelen werken, bewijzen
ingrepen in stromende wateren. Veel populaties
van zoetwatervissen zijn in de jaren zestig en
zeventig sterk achteruitgegaan door de slechte
waterkwaliteit. Die was het gevolg van lozingen op
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Sleutelfactoren als betere indicatoren
Rijkswaterstaat voert al tientallen jaren maat
regelen uit om de ecologische waterkwaliteit te
verbeteren. De in die jaren opgebouwde kennis,
meetdata en ervaring vormen de basis om steeds

Indexen zicht, kranswier, mosselen

Maatregelen A: Doorspoeling
Defosfatering 1979

4

Hoofdaderen van het watersysteem zijn
essentieel voor vispopulaties



In dat watersysteem zijn rivieren essentieel. Vrijwel
alle vissen trekken tussen verschillende habitats
om te paaien, op te groeien, te foerageren of te
overwinteren. Rivieren vervullen hier een sleutel
positie en zijn daarom essentieel voor de bio
diversiteit van vissen (zie figuur 3). Ze vormen als
het ware de hoofdaderen van het watersysteem,
die de haarvaten van het watersysteem verbinden.
Het gaat hier niet alleen om de bovenlopen waar
trekvissen vanuit zee zoals de zalm en zeeprik
heentrekken. Maar zeker ook om de riviertjes,

-

-

beken en het netwerk van polderwateren. Deze
zijn van belang voor KRW doelsoorten van
stromend water. Soorten als winde, kopvoorn en
serpeling en plantenminnende doelsoorten als
snoek zeelt en ruisvoorn kunnen niet zonder dit
netwerk. Via rivieren zijn deze en andere soorten in
staat om zich te verspreiden en nieuwe habitats te
koloniseren (zie figuur 4). Het is daarom belangrijk
dat de habitatdiversiteit in het riviersysteem voor
vissen op orde is. Zowel voor volwassen als jonge
vissen moet genoeg foerageer of schuilplaatsen zijn.

eDNA inzetten om vissoorten te vinden

-

-

En ook innovatie biedt volop kansen KRW
doelstellingen aan te scherpen. Al langer kijken
ecologen en data experts binnen het KRW
programma bijvoorbeeld naar verdere aanscher
ping van de maatlatten en de manier waarop
onderzoeksgegevens hieraan getoetst worden.
Het gaat hierbij niet om rigoureuze wijzigingen,
maar om verdere verfijning van de manier waarop
we monitoren en de resultaten vergelijken met de
maatlatten. Bij het uitvoeren van monitoring
zetten we in toenemende mate eDNA in om te
ontdekken welke dieren er in rivieren of plassen
leven. Bij eDNA analyseren we het in het water
aanwezige DNA, zoals huidcellen, ontlasting of
urine. Zo kunnen we sneller en met een grotere
zekerheid ontdekken welke soorten er in het
systeem leven. Een andere vernieuwing is de inzet
van vliegende drones om de loop van rivieren in
kaart te brengen en een ruimtelijk beeld van rivier
bedding en bodemopbouw te genereren.
-



-

effectiever te werken. Een kwestie van intern bij
sturen. We zoeken voortdurend naar ideeën en
technieken om het KRW programma nog efficiënter
en beter uit te voeren. Ervaringen en data die zijn
verzameld bij projecten als de Veluwerandmeren,
geven dan ook stof tot nadenken. Niet alleen over
het tempo waarbinnen we ecologisch herstel
mogen verwachten, maar ook over de rol van
ecologische sleutelfactoren. Een sleutelfactor is
een voorwaarde voor een goed functionerend
waterecosysteem. Aan al die voorwaarden moet
worden voldaan, wil het watersysteem een zekere
balans bereiken. Op dit moment bekijkt
Rijkswaterstaat, samen met STOWA, het kennis
centrum van de regionale waterbeheerders, of die
sleutelfactoren een rol kunnen spelen bij het
verder verbeteren van het monitoringsnetwerk.
Door een methodologie te creëren waarin deze
voorwaarden zijn meegenomen, kunnen we wel
licht eerder eventuele ecologische obstakels in
watersystemen opsporen en wegnemen.



Figuur 3: De verspreiding van vissoorten (bermpje, bittervoorn, kleine modderkruiper, tiendoornige stekelbaars, snoek, rivier
donderpad, riviergrondel en zeelt) die karakteristiek zijn voor wateren met een goede waterkwaliteit in Nederland is toegenomen
sinds 1990. Bron: NEM Zoetwatervissen (RAVON, CBS).
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Figuur 4: Diversiteit aan inheemse
zoetwatervissoorten in het Nederlandse
bovenrivieren-gebied. Het is duidelijk te
zien dat de soortdiversiteit in de
hoofdstroom het grootst is.
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Brasem in oeverzone
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