
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Eenvoud in samenhang
Het verbinden van Waterbeheer en Systeemecologie voor duurzaam oppervlaktewaterherstel
Verdonschot, P.F.M.

Publication date
2014
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verdonschot, P. F. M. (2014). Eenvoud in samenhang: Het verbinden van Waterbeheer en
Systeemecologie voor duurzaam oppervlaktewaterherstel. (Oratiereeks; No. 492). Universiteit
van Amsterdam.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/eenvoud-in-samenhang(3b175753-9ce8-436a-8a01-f00a757ebed1).html


Eenvoud in samenhang



Eenvoud in samenhang
Het verbinden van Waterbeheer en Systeemecologie

voor duurzaam oppervlaktewaterherstel

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar Wetland Restoration Ecology

van de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag  februari 

door

P.F.M. Verdonschot



Dit is oratie , verschenen in de oratiereeks van de Universiteit van Amsterdam.

Opmaak: JAPES, Amsterdam
Foto auteur: Jeroen Oerlemans

© Universiteit van Amsterdam, 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel B Au-
teurswet  j° het Besluit van  juni , St.b. , zoals gewijzigd bij het Besluit van  augus-
tus , St.b.  en artikel  Auteurswet , dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus ,  AW Amstelveen). Voor
het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie-
werken (artikel  Auteurswet ) dient men zich tot de uitgever te wenden.



Nature is ever shaping new forms:
what is, has never yet been; what has been, comes not again.
Johann Wolfgang von Goethe, , On Nature ()



Mevrouw de Rector Magnificus,
Mevrouw de Decaan,
Leden van het Curatorium van de leerstoel Wetland Restoration Ecology,
Beste collega’s, vrienden, familie en toehoorders,

Inleiding

Als we een blik werpen op de waterkwaliteitskaart van Nederland volgens de
KaderRichtlijn Water (KRW; European Commission, ) dan zien we
vooral geel, oranje en rood. Dit betekent dat de waterkwaliteit in Nederland
‘matig’, ‘ontoereikend’ of ‘slecht’ is. We zien nauwelijks groen en geen blauw,
dus weinig ‘goed’ en helemaal geen ‘zeer goed’. Links zien we de kwaliteit van
de beken en rivieren in Europese landen. Nederland neemt de op één na laat-
ste positie in (EEA, ). Kijken we rechts naar de kanalen en meren dan
zien we weer dat Nederland de op één na laatste positie bezet. Kortom, de
waterkwaliteit in Nederland laat te wensen over. Toch is er al veel veranderd.
Vroeger werd afvalwater ongezuiverd geloosd. Lange tijd hebben we maatre-
gelen genomen om deze lozingen te lijf te gaan. Nadat de waterzuiveringsin-
stallaties gereed waren, zijn we in de sloten, kanalen en meren de voedselver-
rijking of eutrofiëring gaan bestrijden en zijn we beken en rivieren gaan
hermeanderen om de kwaliteit te verbeteren. Zetten we het aantal kilometers
herstelde beektrajecten uit in de tijd (Figuur ), dan zien we een duidelijke
toename. De kosten bedragen inmiddels in totaal circa  miljoen euro. We
nemen dus veel beekherstelmaatregelen, maar terugkijkend naar de water-
kwaliteitskaart leveren al die maatregelen nog relatief weinig op!

Los van de maatlatten zijn er  redenen waarom ecologische successen uitblij-
ven.
. Ten eerste betreft het de meervoudige stress in onze oppervlaktewateren,

die het gevolg is van conflicterende belangen. De hydrologie, de morfolo-
gie en de chemie oefenen samen grote druk uit op de ecologie.

. Ten tweede zijn er de habitateisen van soorten. We zien hier een soort-
tolerantiecurve. Te weinig of te veel of veel te veel van een milieufactor is





Figuur  Aantal kilometers uitgevoerde beekherstelprojecten (over perioden van 

jaar) in Nederland tot  (naar Didderen & Verdonschot, )
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schadelijk. Milieufactoren moeten binnen de tolerantierange van een
soort vallen, anders verdwijnt de soort.

. Ten derde speelt de hersteltijd. We herstellen wel, maar we hebben niet
het geduld om te wachten tot de soorten terugkomen. Herstel kost tijd,
meestal meer dan - jaar.

Herstelecologie

Het uitblijvend herstel is precies de reden voor het instellen van de leerstoel
‘Wetland Restoration Ecology’, wat ik vertaal als ‘Herstelecologie van wet-
lands’ of gewoon ‘Herstelecologie’. De term herstelecologie ontstond aan het
einde van de -tiger jaren van de vorige eeuw (Jordan et al., a), maar het
eerste herstelexperiment werd al in  door Leopold uitgevoerd (Jordan et
al. b). De ‘Society of Ecological Restoration’ definieerde herstelecologie
als ‘een bewuste activiteit die het herstel van de gezondheid, integriteit en
duurzaamheid van ecosystemen initieert of versnelt’. Ik ondersteun deze defi-
nitie, vooral het initiëren. Wat zijn Wetlands? Wetlands zijn gebieden waar
waterverzadiging de dominante factor is (Wolff, ). Voor buitenlanders is
Nederland één groot wetland. Als we terug in de tijd kijken, rond , dan
was ongeveer % van Nederland een wetland. Nog steeds heeft Nederland
veel oppervlaktewater, in sloten, moerassen, beken, meren en plassen.
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De herstelecologie neemt een positie in tussen de ‘klassieke’ ecologie en de
praktijk van het ecologische herstel. De klassieke ecologie kunnen we definië-
ren als ‘het ontwikkelen en toetsen van theorieën en concepten om processen
en patronen in ecosystemen te verklaren en hieruit voorspellende modellen af
te leiden’. De herstelecologie heeft hetzelfde doel, maar dan specifiek voor
herstelde en nieuwe ecosystemen. Ecologisch herstel is tenslotte de praktijk
van het herstellen van gedegradeerde ecosystemen. In mijn visie is dit ook het
creëren van nieuwe ecosystemen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt
van het natuurlijk laten verlopen van passende ecosysteemprocessen (Whee-
ler et al., ; Hobbs & Harris, ). De leerstoel gaat de wetenschappelijke
doelen van de herstelecologie realiseren door het ontwikkelen en toetsen van
ecologische theorieën in het veld, ondersteund met laboratoriumonderzoek
(Hobbs & Norton, ; Palmer et al., ; Temperton et al., ; Young et
al., ). Het kunnen voorspellen van ecologisch herstel en toepassen van
ecologische kennis in de praktijk moeten leiden tot de zo gewenste ecologi-
sche successen en een sterk verhoogde kosteneffectiviteit (Feld et al., ;
Hobbs & Harris, ). De rest van mijn rede wil ik opbouwen alsof het een
herstelplan is, waarbij ik de wetenschappelijke aspecten bij iedere stap naar
voren haal. Ik zal beginnen met de systeemanalyse, de keuze van doelen en de
bouwstenen voor inrichting; typische onderdelen van een herstelplan. Dan ga
ik in op een nieuw kennisconcept. Met dit concept wil ik een basis leggen
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voor succesvol herstel in de toekomst. Tenslotte behandel ik de wijze waarop
we herstel kunnen implementeren in de maatschappij. Ik zal vooral voorbeel-
den gebruiken uit onderzoek in beken aan de organismengroep ‘macroinver-
tebraten’, de met het oog zichtbare ongewervelde dieren.

Systeemanalyse

We beginnen met de systeemanalyse. We weten al dat we beekecosystemen op
stroomgebiedsschaal moeten benaderen. De vraag is: ‘Hoe past het herstelpro-
ject in het stroomgebied?’. Ieder herstelproject zou met deze vraag en dus met
een systeemanalyse moeten beginnen. In het verleden hebben we daarvoor het
zogenaamde -S-model opgesteld, waarin de belangrijkste factoren benoemd
zijn (Verdonschot et al., ). In beken zijn dat systeemvoorwaarden, stro-
ming, structuren (morfologie), stoffen (vooral nutriënten en zuurstof) en
soorten. Het samenspel, de werking, de dominantie, en de terugkoppeling tus-
sen deze vijf factorgroepen bepalen het functioneren van het ecosysteem en
daarmee de biodiversiteit. De systeemanalyse kijkt van stroomgebied naar
beek, naar habitat. Op stroomgebiedniveau spelen de systeemvoorwaarden,
zoals geologie, geomorfologie en klimaat. Dit zijn randvoorwaarden waarbin-
nen het systeem functioneert. Op habitatniveau kijken we naar bijvoorbeeld
stroming en zuurstof, factoren die er plaatselijk toe doen. De geologie bepaalt
in sterke mate waar de beken in Nederland liggen. Door terugkoppeling, bij-
voorbeeld door de begroeiing langs de beek, wordt de structuur van de beek
veranderd, zoals oevervorm, substraatpatronen en stroming. Naast de ruimte-
lijke schaal speelt tijd een grote rol. Op lange termijn vindt bijvoorbeeld land-
schaps¬ontwikkeling plaats, terwijl het op korte termijn gaat om het gedrag
van een individu. Tussen de schalen in ruimte en tijd bestaan hiërarchieën
met top-down dominantieverhoudingen en bottom-up terugkoppelingen.
Schaal is van groot belang voor de herstelecologie. Want hoe hoger de schaal
waarop een maatregel wordt uitgevoerd, hoe groter het effect! Herstellen we
de hydrologie op landschapsschaal, dan gaan alle beken in het stroomgebied
beter functioneren. Maar hoe belangrijk is hiërarchie voor soorten? We heb-
ben begin negentiger jaren binnen het Europese onderzoeksproject AQEM
een analyse uitgevoerd naar het belang van een groot aantal factoren voor het
voorkomen van soorten op het schaalniveau van Europa tot aan beektype, dus
van grote naar kleinere schaal (Figuur ; Verdonschot, ). Als we naar het
belang van de groepen factoren kijken, dan zien we dat de verklaarde waarde
weliswaar verschilt tussen de schaalniveaus, met een toenemend belang van
chemie, maar dat alle factoren op alle schalen een rol spelen.
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Figuur  De verklarende waarde van zes groepen van factoren op Europese, ecore-
gionale, lokaal-regionale en beektype schaal
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Ook analyseerden we in het kader van een nationaal onderzoek naar klimaat-
verandering Nederlandse beken op een kleinere schaal, namelijk beektraject
en habitat (Figuur ; Verdonschot et al., ). We zien dat groepen factoren
op het niveau van beektraject belangrijker zijn dan die op het niveau van de
habitat. Let wel dat met de habitat hier het substraat voor de beekfauna be-
doeld wordt.

Uit beide onderzoeken blijkt dat er maar een zwakke hiërarchie tussen fac-
toren is en dat veel factoren op meerdere schalen van belang zijn en elkaar
sterk overlappen. Ook blijkt dat beektraject veel meer verklaart dan habitat.
Het traject omvat dan ook veel meer factoren, zoals afvoer, breedte en diepte.
Soorten ervaren deze factoren niet, maar ervaren de daarvan afhankelijke fac-
toren, zoals stroming en zuurstof. Dit duidt erop dat de veelheid aan factoren
over de verschillende schalen terug te herleiden is naar een beperkt aantal
oorzakelijke factoren voor organismen. Tenslotte bleek uit het Europese on-
derzoek Eurolimpacs dat tijd een belangrijke rol speelt en dat vooral extre-
men, die zo nu en dan in de tijd optreden, bepalend zijn voor welke organis-
men er voorkomen (Nijboer et al., ). Extremen bepalen de grenswaarden
voor organismen. Vaak wordt de factor tijd nog zwaar onderschat in het on-
derzoek. Op dit laatste kom ik verder in deze rede ook nog terug.
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Figuur  De verklarende waarde van vier groepen van factoren op beektraject en
fysisch habitat schaal
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Laten we eerst even naar de organismen zelf kijken. De macroinvertebraten in
het zoete water stammen oorspronkelijk af van organismen uit de oceanen
(bijvoorbeeld weekdieren en kreeftachtigen), of de organismen van het land
(insecten). Zo’n  miljoen jaar geleden begonnen deze organismen de zoete
wateren te koloniseren en evolueerden tot de diverse fauna die we nu aantref-
fen. Deze tweezijdige afkomst heeft belangrijke gevolgen gehad voor allerlei
aanpassingen van soorten die we later tegenkomen (Pennak, ). De oor-
spronkelijke leefomgeving van de Nederlandse macroinvertebraten vinden
we terug op onze kaart van het jaar , toen Nederland nog voor % uit
wetlands bestond, met laagveenmoerassen, rivierdalen, beekdalen en hoog-
veenmoerassen. Alle soorten die we nu vinden in de vaak door ons gegraven
of vergraven beken, sloten of petgaten zijn allemaal afkomstig uit deze habi-
tats. Ook dat moeten we in ons achterhoofd houden, willen we kunnen ver-
klaren waarom soorten waar voorkomen, hoe we ze ergens terug kunnen krij-
gen en wat voor omstandigheden ze daarvoor nodig hebben. Belangrijk
daarbij is te beseffen dat we in Nederland enkele duizenden soorten macro-
invertebraten hebben. Nederland kan als een soort filter gezien worden, waar-
bij milieufactoren op stroomgebiedniveau bepalen welke soorten in een be-
paald stroomgebied al of niet voorkomen (Richter, ; Cornell & Lawton,
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Figuur  De soortensamenstelling is een functie van de biotische en abiotische
factoren die werken op verschillende schalen in ruimte en tijd en de re-
gionale soorten verzameling als het ware ‘uitfilteren’ (o.a. Tonn et al.,
).

Regionale processeng p
• geografie en klimaat
• soortenpoel
• verspreidingsbarrieresverspreidingsbarrieres
• kolonisatievolgorde

Milieufactoren
• abiotische 

omstandigheden
t i• verstoringen

• habitat stabiliteit
• habitat heterogeniteit

Biotische interacties
• competitie, concurrentie
• parasitismeparasitisme
• voedselweb interacties
• mutualisme, symbiose

; Poff, ; Figuur ). Is het stroomgebied gelegen in het vlakke Drenthe
dan zullen daar minder snelstromende wateren voorkomen dan in het heuvel-
achtige Zuid-Limburg, waardoor er voor stromingsminnende soorten in Dren-
the weinig geschikte habitats zijn. De grote groep soorten wordt dus uitgefil-
terd. Daarbij is iedere beek ook nog verschillend: de ene beek stroomt wat
sneller dan de andere beek, de ene beek is wat meer begroeid dan de andere
beek enzovoorts. Ook dergelijke factoren werken als filter, waardoor er in ie-
dere beek weer net een andere selectie van de totale verzameling van soorten
voorkomt. Op habitatniveau worden soorten gefilterd door het aanwezige sub-
straat, zoals planten, grindbedden of zandbodems. In ieder habitat vind je daar-
door een klein aandeel van de soorten in de beek. Het kennen van deze filter-
werking is belangrijk voor het voorspellen van welke soorten waar nu voor
kunnen komen. Daarnaast kunnen biotische factoren, zoals predatie, parasi-
tisme, symbiose en concurrentie als filter werken. Wordt een sloot bewoond
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door vis, die predeert op de aanwezige macrofauna, dan zullen we daar een
andere soortensamenstelling aantreffen dan wanneer de sloot geen vis bevat.

Concluderend is het voor een goede systeemanalyse van belang dat we de
milieuomstandigheden in een stroomgebied kennen, dat we weten welke stro-
mings-, structuur- en stoffenfactoren van belang zijn en dat we beseffen welke
interacties daar spelen. Daarnaast moeten we weten welke soorten in het
stroomgebied kunnen voorkomen en moeten we weten welke eisen deze soor-
ten stellen aan de relevante milieufactoren en biotische factoren. Dan kunnen
we voorspellen welke soorten in een bepaald traject verwacht kunnen worden.
Het -S-model is daarbij een hulpmiddel, alleen ontbreekt hierin de vertaling
van milieufactoren naar oorzakelijke factoren.

Keuze doelen

Het tweede element bij elk herstelproject is de keuze van de doelen. De vraag
is: “Hoe stel je doelen op en waar moet je rekening mee houden?” Je kunt
kijken naar de plaatjes van vroeger (referentiebeelden), naar de historie van
Nederland en die proberen te kopiëren en herstellen zodat we terug krijgen
wat we vroeger hadden. Maar het terugkijken naar vroeger is een vorm van
kijken naar statische natuur alsof de omgeving niet is veranderd (o.a. Pickett
& Parker, ). Het is ook kijken naar het agrarisch landgebruik of naar
veenwinning uit het verleden. Allemaal zaken die in de toekomst niet meer of
in een andere vorm zullen optreden. De omgeving is vaak irreversibel veran-
derd. Dat betekent dat we bij het invullen van doelen vooruit moeten leren
kijken. Om toekomstige doelen in termen van soortencombinaties te kunnen
voorspellen bieden de tijdens de evolutie ontwikkelde eigenschappen van
soorten de oplossing. Het is belangrijk te weten hoe deze eigenschappen de
rollen van soorten bepalen. Daarmee bedoel ik dat we bijvoorbeeld moeten
weten hoe dieren ademhalen, hoe ze bewegen, hoe groot ze zijn, wat ze eten,
op welk substraat ze leven, welke vorm ze hebben, hoe ze zich voortplanten,
hoe hun levenscyclus eruit ziet. Dit is een belangrijke pijler onder de herstel-
ecologie. Met eigenschappen van soorten kunnen we voorspellen en kunnen
we doelen kiezen voor nieuwe wateren die als gevolg van ander landgebruik
ontstaan met nieuwe combinaties van soorten (Higgs, ). Bij de keuze van
doelen gaat het niet om het eindplaatje maar om de ontwikkelingsrichting. Ik
geef een voorbeeld van een onderzoek dat we deden in het Springendal (Nij-
boer et al., ). In het Springendal hebben we een brongebied hersteld. Het
begon met het afgraven van een voormalige maïsakker. We zien hier een kale,
maagdelijke zandvlakte waar het water begint te stromen.
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Onze hypothese was dat verschillende doelen mogelijk waren. De beekjes
zouden permanente bronbeekjes kunnen worden, met een hele stabiele af-
voer; het zouden geleidelijk afstromende beekjes kunnen worden die in de
zomer stagneren, of het worden temporaire, regenwater-afhankelijke syste-
men die afhankelijk van de hoeveelheid regen droogvallen of weer nat worden
en hele onregelmatig wisselende omstandigheden kennen. Ieder met een ei-
gen soortencombinatie in ruimte en tijd. Als we naar dit systeem kijken, dan
zou het voor de permanente beken betekenen dat daar de afvoer constant is,
de stroming regelmatig en dat zou betekenen dat er een evenwichtige ontwik-
keling van het ecosysteem op gaat treden. Het aantal taxa neemt steeds lang-
zamer toe in de tijd, er ontwikkelt zich een echt dynamisch evenwicht (Figuur
). Als het een in de zomer stagnerend beekje wordt, dan zijn er twee toestan-
den, namelijk stroming in de winter en stagnatie in de zomer. Er ontwikkelt
zich wel een natuurlijke morfologie door de stroming in de winter. Biologisch
betekent het dat er meerdere dynamische evenwichtstoestanden in de tijd op
zullen treden, wisselend tussen zomer en winter. Als het een temporair regen-
water-afhankelijk systeem wordt, is het systeem afhankelijk van de tempera-
tuur, de regen en de droogte. De morfologie zal gelijk zijn door de afvoer in
natte perioden, maar de soortensamenstelling zal onregelmatig wisselen. Er
treedt nooit een evenwicht op maar steeds andere toestanden, afhankelijk van
de mate van verstoring door droogval, een hoge of lage temperatuur of juist
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door regen. Als we naar deze  toestanden kijken, dan zien we dat van links
naar rechts de abiotiek (de milieuomstandigheden) en van rechts naar links
de biologische interacties tussen de soorten steeds belangrijker worden.

Figuur  Potentiële ontwikkelingsrichtingen en evenwichten van het nieuw gegra-
ven Springendalse bronbeekstelsel
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Het kennen van het type systeem maakt het voorspellen van de toekomstige
ontwikkelingen gemakkelijker. We moeten er rekening mee houden dat sys-
temen meestal niet in evenwicht zijn, maar steeds veranderlijk zijn. Als we
dan naar de soortensamenstelling in ons brongebied kijken, met het aantal
soorten op de verticale as en tijd op de horizontale as, dan zien we dat in
zowel de bron als de beek een geleidelijke toename in soorten optreedt (Fi-
guur ). Wat we ook zien is dat er grote wisselingen optreden tussen maanden
en dat het patroon zeker niet stabiel is.

Dit wordt nog duidelijker als we kijken naar de soortensamenstelling zelf
(Figuur ). In het eerste jaar werd het gebied door een aantal soorten gekolo-
niseerd. In het tweede jaar kwamen er weer nieuwe soorten bij maar verdwe-
nen er ook soorten, de negatieve balk. Dit geldt ook voor het derde en vierde
jaar: er traden allerlei wisselingen in soortensamenstelling op. We hebben hier
dan ook te maken met een temporair, regenwater-afhankelijk systeem. Door
droogval, regen, door vegetatieontwikkelingen, door verschillen in de zomer
en winter traden er allerlei verzamelingen van soorten op die elkaar onvoor-
spelbaar afwisselden.
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Figuur  Toename van het aantal taxa in bron en beek na bronherstel in het
Springendal van -
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Figuur  Wisselingen in taxa in bron en beek na bronherstel in het Springendal
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De Griekse filosoof Heraclitus zei eens: ‘Niemand kan twee maal in dezelfde
beek stappen, omdat de beek niet hetzelfde is’. Met andere woorden, beken
zijn niet in een constant evenwicht maar veranderen continu, ze zijn dyna-
misch zoals het meeste om ons heen veranderlijk is. Dit inzicht is belangrijk
bij de keuze van doelen. Na een herstel-ingreep kunnen ecosystemen zich in
meerdere richtingen ontwikkelen (Figuur ). De richting hangt af van de
voorspelbaarheid en dynamiek in milieuomstandigheden. Het doorvertalen
van deze milieuomstandigheden naar een lijst van soorten is moeilijk, vooral
wanneer ook de dynamiek in milieuomstandigheden minder voorspelbaar is.
Meestal zijn systemen wisselend en dynamisch in milieuomstandigheden en
daarmee kunnen daar ook meerdere toestanden ontwikkelen. Het voorspellen
van herstel in termen van soorten is dus moeilijk. Daarnaast is de vraag ‘Hoe-
veel dynamiek is teveel?’ van groot belang.

Om nieuwe ecosystemen te laten ontwikkelen, moeten we iets weten van
hoe soorten zich gaan vestigen in systemen en hoe soorten daar weer uit ver-
dwijnen. Het komen en gaan van soorten is bekend van alle ecosystemen
(Putnam, ). Het komen hangt samen met de dispersiecapaciteit van soor-
ten, kunnen de soorten het nieuwe systeem wel bereiken. Vervolgens is dan
de vraag: ‘Kunnen soorten zich wel vestigen?’. Wanneer er meer soorten lan-
ger aanwezig zijn, gaan soorten interacties met elkaar aan en wordt de vesti-
ging voor nieuwe soorten moeilijker (o.a. MacArthur & Wilson, ). Dat
heeft te maken met:
– prioriteitseffecten: wie er het eerste is, kan de beste plekken bezetten;
– interacties, want als twee soorten een sterke interactie met elkaar hebben

dan kan een derde daar niet meer bij (Sale, );
– de functionele rol van de soorten in het systeem zelf, zoals ecosysteem

engineers en nexus-soorten (Paine, ; Jones et al., ; Boyer & Zed-
ler, ).

Dergelijke processen maken de resultaten van herstel nog moeilijker voor-
spelbaar. Iedere ontwikkelingstoestand bouwt meer heterogeniteit en zo
weerstand op tegen veranderingen en vergroot weer zijn eigen stabiliteit en
voorspelbaarheid. In systemen met veel interacties, dat zijn vaak systemen die
een grote constantie vertonen en waarin biologische interacties erg belangrijk
zijn, is het erg moeilijk voor nieuwe soorten om binnen te komen. Deze stabi-
ele systemen zullen maar heel langzaam veranderen en komen maar weinig
voor. In systemen waar door lichte verstoringen soms soorten verdwijnen,
komt ruimte voor nieuwe soorten. In dergelijke herhaaldelijk licht verstoorde
systemen zullen meer veranderingen in soortensamenstelling plaatsvinden. In
nog dynamischere systemen zullen veel meer veranderingen optreden. Deze
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Figuur  De degradatie van een ecosysteem door verstoring en de mogelijke rich-
tingen van herstel. De herstelontwikkelingen A, B en C kunnen gezien
worden als gevolg van minder tot meer onvoorspelbare milieuomstan-
digheden
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kennis hebben we nodig om te begrijpen en te kunnen voorspellen hoe ver-
zamelingen van soorten zich ontwikkelen na herstel.

De vraag was hoe we een hersteldoel kunnen kiezen? We zullen niet precies
de soortenlijst kunnen voorspellen, maar we kunnen wel de grenswaarden en
dynamiek in milieuomstandigheden, de gewenste ecosysteemprocessen en de
mogelijke ontwikkelingsrichtingen in het doel aangeven. Daarvoor hebben we
wel kennis nodig. Kennis van aanpassingen van soorten aan al dan niet dyna-
mische milieuomstandigheden, soortinteracties en levensstrategieën om te
kunnen voorspellen welke soorten we kunnen verwachten bij welke milieu-
omstandigheden (Fisher, ; Hobbs & Harris, ). Hiervoor moeten we
kunnen voorspellen welke typen evenwichten, dus potentiële doelrichtingen,
in een gebied mogelijk zijn (Pfadenhauer & Grootjans, ), dus we moeten
ook iets weten over de potenties van het gebied. Bij de keuze van een doel
hoort concreet een type evenwicht horende bij de combinatie van constante
of wisselende milieuomstandigheden waarbij bepaalde combinaties van soor-
ten met vergelijkbare aanpassingen kunnen optreden.

Bouwstenen voor inrichting

Het derde thema in mijn herstelplan betreft de bouwstenen voor de inrich-
ting. De vraag is: ‘Kan de ecologie aanwijzingen geven hoe we het herstel
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moeten inrichten?’ Iedere soort heeft aanpassingen aan allerlei milieu- en bio-
tische omstandigheden. Hoe goed een soort functioneert in een ecosysteem
wordt uitgedrukt in de fitness van de soort. De gehele ruimte waarbinnen de
soort kan voorkomen noemen we de niche (Hutchinson, ). Hier weerge-
geven in de vorm van een bolletje. In de kern van het bolletje is de fitness van
de soort het hoogst. Als we naar een ecosysteem kijken, hebben we daar een
natuurlijke verzameling aan soorten, alle bolletjes. Verandering in het milieu,
bijvoorbeeld door verstoring of degradatie, betekent dat een aantal soorten zal
verdwijnen omdat de milieuwaarden de grenswaarden van de soorten over-
schrijden. De overgebleven soorten zijn toleranter en gaan samen met een
paar nieuwe tolerante soorten de gehele ruimte innemen. Op het moment dat
we een herstelmaatregel uitvoeren, worden de omstandigheden weer geschikt
voor meer soorten. Nieuwe soorten gaan zich vestigen. Een verder herstel in
de tijd treedt op als we voldoende geduld hebben. Dit betekent dat er een
nieuwe soortenverzameling ontstaat op diezelfde plek. Het resultaat is dat na
het uitvoeren van de herstelmaatregel een nieuw functionerend ecosysteem
ontstaat wat ongelijk is aan het vroegere ecosysteem. Omdat de milieufacto-
ren veranderd zijn, maar ook omdat interacties tussen de soorten veranderd
zijn. Dit brengt me bij de rol van biodiversiteit in het hele verhaal. Als we op
de verticale as de soortendiversiteit zetten en op de horizontale as de intensi-
teit of frequentie van verstoring, dan komt er een curve uit waarbij de bio-
diversiteit iets lager is bij een zeer lage frequentie van verstoring in een zeer
stabiel milieu. De biodiversiteit neemt toe onder lichte verstoring. Wordt de
verstoring nog sterker dan neemt de biodiversiteit weer af. We noemen dit de
‘Intermediate Disturbance Hypothesis’ (Connell, ; Pollock et al., ).
Als we dan de variatie in de tijd en de variatie in de ruimte tegen elkaar uit-
zetten, dan komt er een figuur uit waarbij de biodiversiteit het hoogst is op
een matige ruimtelijke heterogeniteit en een matige temporele heterogeniteit.
Bij hogere heterogeniteit of bij lagere heterogeniteit neemt de biodiversiteit af.
Laten we concreet naar een beek kijken. Tegenwoordig worden de beken re-
gelmatig geschoond, wat leidt tot een eentonige homogene zandbodem. De
huidige beken hebben ook een hoge afvoerdynamiek. We hebben te maken
met een lage ruimtelijke en een te hoge temporele heterogeniteit, wat leidt tot
een lage biodiversiteit. Kijken we naar een natuurlijke beek met takken, bla-
deren en planten omdat er geen onderhoud plaats vindt, dan zien we daar een
grote ruimtelijke heterogeniteit. Samen met de gedempte afvoerdynamiek,
een gemiddelde temporele heterogeniteit, leidt dit tot een hoge biodiversiteit.
De oorzaak zit in het aantal mogelijke niches of mate van niche-heterogeni-
teit. Heterogeniteit heb ik nu al enkele keren genoemd. Heterogeniteit gaat
niet alleen om substraten waarin soorten leven, maar gaat ook over bijvoor-
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beeld stroming en concurrenten. Dat noemen we in samenhang de ‘niche-
heterogeniteit’: alle factoren die voor een soort van belang zijn, bepalen de
niche van de soort. Ik heb laten zien dat heterogeniteit meer niches voor soor-
ten biedt (Levin, ; Jeltsch et al., ). Maar wat is het effect op de fitness
van één soort?

In een experiment stelden we de kokerjuffer Sericostoma personatum bloot
aan de combinatie van drie stromingsklassen, namelijk langzaam, afwisselend
langzaam en snel, en snel stromend, en drie habitattypen met een toene-
mende substraatheterogeniteit; laag, matig en hoog. En dat in alle combinaties
waardoor dus x (=) combinaties van mogelijkheden ontstond. Het aantal
uitgevlogen individuen gebruikten we als maat voor de fitness van de soort,
de hoogte van de balk (Figuur ). We zien dat bij hoge habitatheterogeniteit
en een langzame stroming de hoogste fitness wordt bereikt. En dat fitness
afneemt naarmate de heterogeniteit afneemt. Dus bij lagere, constante stro-
ming en een hoger aantal habitats hebben we de meest optimale situatie voor
deze soort te pakken. Dit resultaat illustreert het belang van lage maar con-
stante stroming samen met een hoge habitatheterogeniteit.

Figuur  De fitness van Sericostoma personatum onder een combinatie van mili-
euomstandigheden van stromings- en habitatklassen (voor verdere ver-
klaring zie tekst)
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Deze uitkomst hebben we gegeneraliseerd en toegepast bij beekherstel. Door
het inbrengen van dood hout konden we de habitat- en stromingsheterogeni-
teit sterk verhogen. De eerste resultaten van houtinbrengprojecten in een
beek met gedempte afvoerdynamiek laten een toename van het aantal soorten
en het aantal individuen zien (Figuur ). Een succesvolle maatregel geba-
seerd op eenvoudige kennis van de habitatheterogeniteit-respons van soorten.
Bijkomend voordeel is dat houtinbreng maar circa  procent kost van een
normaal hermeanderingsproject.

Figuur  Het gemiddeld aantal soorten (x ) en individuen in het controletraject
en in het traject met ingebracht dood hout in de Tongelreep

350
controle dood hout

300

350

250

ta
l

200

de
ld

 a
an

t

100

150

G
em

id
d

50

0
soorten individuen

Herstellen is niet alleen habitatheterogeniteit verhogen, maar is ook het initië-
ren van processen. We maken een beek niet zoals die er uit moet gaan zien,
maar we brengen gewenste processen op gang om de beek zichzelf verder te
laten herstellen (Halle & Fattorini, ). We geven een aanzet voor de ge-
wenste ontwikkelingsrichting. Voorbeelden hiervan zijn de bestaande water-
gang afkoppelen en haar een vrije loop in het veld geven. Of door belemme-
rende structuren weg te nemen, zoals hier bijvoorbeeld in de Duitse beek de
Lahn. Door het weghalen van een oeverversteviging kon de rivier haar hetero-
geniteit zelf herstellen. Met andere woorden, herstelmaatregelen moeten niet
tegen het natuurlijke karakter van het systeem ingaan, maar moeten er juist
gebruik van maken.
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Daarbij is steeds een belangrijke vraag “Is een actieve herstelmaatregel wel
nodig?” Alleen bij een irreversibele verandering of een te langzaam natuurlijk
herstel wordt actief herstel overwogen (Hobbs, ). De laatste  jaar is het
erg populair geworden om heel rigoureus te herstellen. Opnieuw beginnen,
alles afgraven, nieuwe beken aanleggen en het systeem laten ontwikkelen. In
het WISER onderzoek hebben we aangetoond dat het ecologisch herstel in
deze maagdelijke systemen minstens  jaar gaat duren (Feld et al., ).
Een andere optie is om het systeem zichzelf te laten omvormen, passief her-
stel, geen onderhoud plegen, beek laten dichtgroeien, beek zijn eigen nieuwe
weg laten vinden. Dat is veel goedkoper en we vermoeden dat het zelfs veel
minder dan  jaar duurt om zo beekherstel te plegen. Een uitdaging voor de
waterschappen? Echter betekent herstel soms ook het minimaliseren van de
beheerinspanning. Niet alle oppervlaktewateren, vooral in Nederland niet,
zijn natuurlijk. Daarom kunnen we niet altijd natuurlijke processen in volle
omvang laten verlopen. Want dan zou Nederland op veel plaatsen vermoeras-
sen en zouden wateren verlanden. Willen we dergelijke oppervlaktewateren in
stand houden, dan zullen we zo nu en dan moeten ingrijpen. Een goed alter-
natief is de wateren van type te laten veranderen, bijvoorbeeld van beek naar
beekmoeras. Dat betekent ook een grote financiële winst, omdat onderhoud
vervalt. Een ander alternatief is het zoeken naar andere gebruiksfuncties,
waarbij het ingrijpen bij de gebruiksfunctie hoort. Sloten kunnen als nutriën-
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tenfilters in het landschap gebruikt worden door ze jaren te laten verlanden
en dan weer uit te graven en het venig materiaal als mest te gebruiken. Derge-
lijke wateren krijgen in feite gewoon een nieuwe functie waarbij ze kunnen
blijven bestaan. Ook dat is een zeer kosteneffectieve oplossing.

Heterogeniteit is meer, namelijk weerstand en veerkracht. We hebben in
- veldexperimenteel onderzoek gedaan aan de effecten van piekaf-
voeren op macroinvertebraten in een natuurlijke en een half-natuurlijke beek
(Verdonschot et al., a, b). De natuurlijke beek had een stabiele afvoer. De
half-natuurlijke beek had een dynamische afvoer. In beide beken werd een
lengtedam gebouwd en werd het water gedurende  uur door een kwart van
de beekdoorsnede geleid. Hierdoor ontstond een kunstmatige piekafvoer. Bei-
de beken kregen eenmaal één en later vijf piekafvoeren te verduren.

De enkelvoudige piek had in geen van beide beken effect op de macro-
invertebraten (Figuur ). In de natuurlijke beek met veel habitatheterogeni-
teit had de -voudige piek slechts een kortstondig effect. In de half-natuurlijke
beek had de -voudige piek wel een duidelijk effect omdat soorten uit het

Figuur  Piekafvoer-experimenten ( en  piekafvoeren) in de Springendalse beek
(meer natuurlijk) en de Frederik-Bernard beek (minder natuurlijk). De
experimenteel geïnduceerde piekafvoeren zijn met zwarte pijlen aange-
geven. Het effect op de macroinvertebraten is berekend met een Princi-
pale Response Curve analyse en uitgedrukt in de Cdt (= tau*(regressie-
coëfficiënt/sd)) score
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traject verdwenen. De kale zandbodem in de half-natuurlijke beek was kwets-
baar en de soorten spoelden uit. Habitatheterogeniteit, zoals mozaïeken
of gradiënten in niches, geeft een beekecosysteem weerstand en vergroot de
biodiversiteit (Holling, ; Folke et al., ). Kennis van heterogeniteit-
weerstand relatie en het herstelvermogen (veerkracht) in beken is daarom
cruciaal in de herstelecologie.

De vraag over de bouwstenen voor inrichting was: ‘kan de ecologie aanwij-
zingen geven?’. In ieder geval moet inrichting van beken zich richten op een
gedempte afvoerdynamiek en een hoge habitatheterogeniteit. Daarnaast is
meer kennis nodig is over hoe heterogeniteit kan worden gestuurd om de
weerstand en het herstelvermogen, de veerkracht, van ecosystemen te verho-
gen. Er is kennis nodig over maatregelen om processen te initiëren en over
maatregel-effect relaties, dus over ontwikkelingen na een ingreep.

Kennisconcept

Dan stelt u nu de terechte vraag “Waarom lukt het herstel nu niet en straks
wel?” Het antwoord is: Omdat we ons straks gaan richten op milieufactoren
en functionele eigenschappen van soorten die ertoe doen! Niet alle milieufac-
toren zijn voor alle soorten van belang, integendeel! Factoren die er toe doen
en grenswaarden daarvan kunnen tussen soorten sterk verschillen en geven
informatie over de kwetsbaarheid van de soort. Extremen in omstandigheden
van deze bepalende factoren zijn meestal de oorzaak van het verdwijnen van
soorten. Laat ik twee voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld komt uit onze
studie naar de populatiedynamiek van de kokerjuffer Agapetus fuscipes. We
volgden deze soort een jaar lang in een natuurlijke en een half-natuurlijke
beek in Zuid-Limburg (Nijboer et al., ). In de natuurlijke beek trad tij-
dens het onderzoek slechts één hoge piekafvoer op. In de half-natuurlijke
beek traden verschillende piekafvoeren op (Figuur ). We zien dat in de na-
tuurlijke beek na de enige piekafvoer de poppen zijn verdwenen (Figuur ).
Poppen zitten vastgehecht op de waterlijn en kunnen niet bewegen. Het hoge
water bedekte de poppen met een laag zand en dat liet te weinig zuurstof toe
in de pophuisjes, ze stikten. Zuurstof was de oorzakelijke factor. In de half-
natuurlijke beek kwam de eerste piekafvoer precies op het moment dat een
nieuwe generatie jonge larven uit het ei was. Deze erg jonge larven werden
door de sterke stroming weggespoeld. Stroming (fysieke verstoring) was hier
de oorzakelijke factor. In beide beken lieten extremen in de afvoer de oorza-
kelijke factoren en kwetsbare momenten in de levenscyclus van deze koker-
juffer – en dus in de tijd – zien.
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Figuur  Het verloop in de afvoer met o.a. piekafvoeren in de eerste week van juli
en de derde week van augustus
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Figuur  Het verloop in de populatie opbouw van de kokerjuffer Agapetus fusci-
pes in een natuurlijke en half-natuurlijke beek. De pijl ‘afvoerpiek beek
NA’ duidt de afvoerpiek in de eerste week van juli aan in de natuurlijke
beek terwijl de pijl ‘afvoerpiek beek HN’ de piek in de derde week van
augustus aangeeft in de half-natuurlijke beek
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Figuur  De relatie tussen oorzakelijke milieu- en ecologische factoren enerzijds
en functionele eigenschappen van de soort anderzijds
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Uit het Agapetus-onderzoek komt een algemeen patroon naar voren. Soorten
hebben functionele eigenschappen en kunnen plastisch zijn. Ze kunnen hun
gedrag aanpassen aan de milieuomstandigheden. Het milieu in ruimte en tijd
en de ecologische interacties bepalen de oorzakelijke factoren. Wanneer on-
der invloed van oorzakelijke milieufactoren en -processen de tolerantiegren-
zen van de soort of het stadium worden overschreden, dan neemt de fitness
van de soort af en uiteindelijk verdwijnt deze soort. Is dit niet het geval dan
overleeft de soort (Figuur ).

Het tweede voorbeeld komt uit het Europees project REFRESH waarin we
een droogval-experiment hebben uitgevoerd. We bouwden een dam en leiden
de beek af. Zo verkregen we een controle-traject bovenstrooms, een stagnatie-
traject, een droogvaltraject en afzonderlijke poelen in het droogvaltraject. Na
het afdammen van de beek veranderde de macroinvertebraten-samenstelling
in de drie experimentele beekdelen in verschillende richtingen (Figuur ).
Stroming was de belangrijkste oorzakelijke factor in het stagnatietraject, waar
stromingsminnende soorten binnen een week verdwenen, terwijl na een
maand stilstaand-water-soorten verschenen. In de poelen kwam hier zuur-
stofgebrek als oorzakelijke factor bij; de meeste beeksoorten verdwenen snel
nadat zuurstofloosheid optrad. Tegelijkertijd kwam kolonisatie door stil-
staand-water-soorten op gang, die na twee weken in de poelen domineerden.
Droogval van de beekbedding leidde tot het geleidelijk afnemen van de soor-
tenrijkdom, samenhangend met de droogtetolerantie van de soorten.

Uit beide experimenten blijkt dat soorten eigenschappen hebben ommilieu-
omstandigheden te overleven of juist niet. Soorten hebben allerlei functio-
nele aanpassingen, bijvoorbeeld aan ademhaling onder water, zoals kieuwen,
een ademhalingsbuis, luchtbel of poreuze huid. Zo hebben ze ook allerlei
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Figuur  NMDS ordinatiediagram met de ontwikkelingsrichtingen van de ma-
croinvertebraten samenstelling vooraf aan het experiment, in het con-
troletraject tijdens de droogval, in het stagnatie traject, in de droge
beekbodem en in de kunstmatige beekpoelen
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aanpassingen aan stroming zoals een zuignap, verlenging, haakjes of een afge-
plat lichaam. Soorten hebben veel meer eigenschappen, eigenschappen om
met hulpbronnen om te gaan, om te overleven (K/r-strategie), van de levens-
cyclus en van de manier van voortplanten. Ze kunnen zichzelf op verschil-
lende manieren voeden, zoals met filtreren, roven, zuigen en verzamelen. Ze
kunnen zich ook op allerlei wijzen verspreiden, zoals kruipen, liften, dwarre-
len en vliegen. Steeds allemaal oplossingen voor hetzelfde probleem. Ondanks
de grote verschillen in aanpassingen dienen alle functionele eigenschappen
toch maar een beperkt aantal doelen. Dit betreft de basisfuncties zoals het
omgaan met zuurstof en stroming. Maar er zijn ook trade-offs: eigenschappen
die elkaar uitsluiten. Een investering van een soort in een bepaalde eigenschap
kan ten koste gaan van de mogelijkheid tot investering in een andere eigen-
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schap. Functionele eigenschappen staan ook niet los van elkaar, bepaalde
combinaties van eigenschappen komen vaak samen voor bij soorten uit het-
zelfde milieu (o.a. Siepel, ; Verberk, ). Dit komt doordat verschil-
lende soorten zich gedurende de evolutie door middel van de ontwikkeling
van verschillende biologische eigenschappen aan hetzelfde milieu hebben
aangepast. Kijken we naar het ecosysteem dan bevat dat vaak een groot aantal
soorten. Iedere soort heeft een verschillende oplossing ontwikkeld voor het-
zelfde probleem, bijvoorbeeld zoals we zagen aanpassingen aan lage zuurstof-
gehalten of aan verschillende stromingscondities. In essentie kunnen de aan-
passingen teruggebracht worden tot aanpassingen aan een beperkt aantal
oorzakelijke factoren en uiteraard aanpassingen van soorten aan elkaar. We
kunnen de lijst van soorten dus sterk vereenvoudigen door ze te groeperen
naar combinaties van functionele eigenschappen. Dit concept vereenvoudigt
de complexe biologische werkelijkheid tot de eenvoud van de functionele ni-
che (onderste deel in Figuur ).

Een tweede fundamentele vraag is: “Hoeveel milieufactoren oefenen nu di-
rect invloed uit op de organismen in een ecosysteem?” Dit zijn oorzakelijke
factoren, zoals zuurstof en stroming. Naar mijn mening kunnen we met circa
 oorzakelijke factoren het voorkomen van alle soorten wel verklaren. We
hebben vorig jaar een workshop georganiseerd met  experts en ze deze
vraag voorgelegd. Het resultaat ziet u in de tabel (Tabel ). Gemiddeld blijken
voor de verschillende organismengroepen slechts - factoren er daadwerke-
lijk toe te doen!

Tabel  Aantal oorzakelijke factoren per organismengroep

diatomeeën fytoplankton macrofauna macrofyten vissen

(zwak) brak  

snel stromende beken    

langzaam stromende beken   

sloten     

kanalen  

ondiepe meren   

diepe meren   

zwak brak  

brak  

We meten wel veel in monitoringsprogramma’s, maar meestal niet wat er toe
doet, namelijk niet de oorzakelijke factoren en niet op de juiste manier, bij-
voorbeeld het continu meten van zuurstof.
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Er bestaat een grote complexiteit van interacties in ieder willekeurig water-
systeem van stroomgebied tot habitat. Daardoor zien we vaak door de bomen
het bos niet meer. De aansturing vindt plaats vanuit het landgebruik. Het
landgebruik betreft vooral landbouw en verstedelijking. Deze hoog geschaalde
processen sturen een groot aantal stressoren aan. Deze stressoren sturen op
hun beurt slechts een zeer beperkt aantal oorzakelijke milieufactoren aan.
Deze oorzakelijke factoren, in het Engels key determinants, zijn bijvoorbeeld
zuurstof, stroming en substraattype. Ze vormen de directe oorzakelijke kop-
peling tussen milieufactoren en individuele soorten (bovenste deel in Figuur
). De ogenschijnlijk complexe werkelijkheid van onze omgeving kan tot de
eenvoud van de relaties tussen oorzakelijke factoren en groepen van functio-
nele eigenschappen van soorten worden vereenvoudigd. Hierbij bestaat een
samenhang tussen alle actoren van landgebruik tot aan ecosystemen maar be-
staat de kern uit de interacties tussen oorzakelijke factoren en functionele ei-
genschappen (Figuur ). Op deze kern gaan we de maatregelen voor herstel
op richten.

Figuur  De ogenschijnlijk complexe werkelijkheid van onze omgeving kan tot de
eenvoud van de relaties tussen oorzakelijke factoren en groepen van
functionele eigenschappen van soorten worden vereenvoudigd

(Land)gebruik

Stressoren

Oorzakelijke
factoren

Functionele
eigenschappen

Soorten

Ecosystemen

Ik heb uitgebreid gesproken over oorzakelijke factoren en processen en over
groepen van functionele eigenschappen (Figuur ). Dit vormt de basis van
het nieuwe kennisconcept ‘eenvoud in samenhang’ van de leerstoel herstel-
ecologie. Eenvoudig omdat oorzakelijke factoren en groepen van functionele
eigenschappen de complexiteit van waterecosystemen terugbrengen tot een
laag-dimensionaal, oorzakelijk mechanisme.
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Figuur  Kennisconcept ‘Eenvoud in samenhang’: de ontwikkeling van succesvol-
le herstelmaatregelen

Oorzakelijke factoren Functionele eigenschappen

blootstelling aan kwetsbaar voor*
Grenswaarden

(extremen)

Tolerantiegrenzen

(adaptaties)

FunctionaliteitHeterogeniteit

Filters

(vestigings-

vermogen)
+

Maatregelen
(initiëren van

Weerstand Herstelvermogen

(veerkracht)

vermogen)

+
(initiëren van 
processen)

( )

Samenstelling en 
functioneren van het 

ecosysteem

Soorten worden in tijd en ruimte blootgesteld aan waarden en extremen in
milieufactoren. Hun tolerantiegrenzen worden bepaald door de functionele
aanpassingen die ze bezitten en daarmee hun kwetsbaarheid. Voor herstel-
maatregelen is deze kennis nodig. Daarnaast is niche-heterogeniteit bepalend
voor de weerstand. De functionele eigenschappen van soorten bepalen de
functionaliteit van het beoogde ecosysteem. Maar soorten komen alleen voor
als ze de filters in het stroomgebied kunnen passeren en in staat zijn zich te
vestigen. Vestigen betekent herstelvermogen en dus veerkracht. Hierbij is
kennis nodig van potenties in een stroomgebied, de potentiële ontwikkelings-
richtingen en type evenwichten van ecosystemen. Maatregelen initiëren pro-
cessen die inwerken op de grenswaarden in oorzakelijke factoren en op de
heterogeniteit. De leerstoel gaat deze kennis, dit schema, verder ontwikkelen
en implementeren in een samenhangend, transdisciplinair raamwerk.

Implementatie

Dit alles brengt me bij de implementatie. Ecologen staan niet alleen, ze zijn
slechts een puzzelstukje in het geheel. Om de ketens van indirecte factoren in
stroomgebieden en in wateren te leren kennen, is samenwerking nodig met
hydrologen, morfologen en fysisch-chemici. Dit vraagt een multidisciplinaire
aanpak. De rol voor herstelecologen is hierin vooral het bewaken dat de out-
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put van andere disciplines in oorzakelijke ecologische factoren wordt uitge-
drukt. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om kosteneffectieve ‘juich’-maat-
regelen te implementeren moeten we ook kennis hebben van de sociaal-
economische aspecten en van de institutionele processen. Alleen deze vier
puzzelstukken samen kunnen in een transdisciplinair verband successen op-
leveren (Figuur ).

Figuur  Het transdisciplinaire karakter van de leerstoel ‘Wetland Restoration
Ecology’

De bijzondere leerstoel herstelecologie heeft niet alleen tot taak een weten-
schappelijke basis voor herstelecologie aan te reiken. Zij wil ook een verbin-
dende rol spelen tussen wetenschap en waterschap door het aandragen van
kennis en het oplossingsgericht en kosteneffectief denken. Het denken in po-
tentiële ontwikkelingsrichtingen is hierbij een uitgangspunt.

Onderzoeken is ongelijk aan monitoren. Maatregel-effect relaties onder-
zoeken betekent betrouwbare en generaliseerbare kennis opbouwen op basis
van onderzoek dat voldoet aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek
en wetenschappelijke methode. Daarvoor kunnen waterschappen de handen
ineen slaan; niet ieder voor zich het wiel uitvinden maar gezamenlijk gaan
voor een efficiënte, wetenschappelijke onderbouwing van ‘juich’-maatregelen.
Om de nieuwe wetenschappelijke kennis wordt een schil van toepassing en
uitvoering gebouwd, waarin maatschappelijke haalbaarheid, inpasbaarheid en
kosteneffectiviteit centraal staan. Uit de kennis over oorzakelijke factoren en
functionele eigenschappen kunnen ook diagnostische instrumenten en proxi-
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es voor slimme monitoring worden afgeleid. Deze kennis maakt ook het voor-
spellen van de effecten van geplande maatregelen mogelijk.

Ik heb een nieuw kennisconcept neergezet waarin oorzakelijke factoren en
functionele eigenschappen en hun samenhang de eenvoudige basis geven aan
de kern van herstel, gebaseerd op het verkrijgen van niche-heterogeniteit en
het omgaan met de vestiging van soorten. Beide worden door herstelmaatre-
gelen geïnitieerd. Hiervoor is kennis nodig van de potenties en interacties in
een stroomgebied en moet de wil aanwezig zijn om te durven implementeren.
Ik ga de komende jaren met veel plezier deze uitdaging aan samen met STO-
WA, Unie van Waterschappen, Waterschappen en jullie.

Dankwoord

Ik wil dit betoog graag besluiten met een dankwoord. Allereerst Bas van der
Wal, voorvechter van de brug tussen wetenschap en waterschap, voor zijn
vertrouwen in mij. Wim Admiraal en Peter van Tienderen die me namens
IBED en de Universiteit van Amsterdam met open armen ontvingen. Kees
Slingerland die als directeur van Alterra deze positie steeds van harte heeft
ondersteund. Karsten Kalbitz die namens IBED samen met Kees en Bas mijn
curatorium zijn en me hebben voorgedragen bij de decaan Kareljan Schou-
tens. Verder dank ik mijn nieuwe en oude collega’s. In het bijzonder Michiel,
Harm en Arie die me ieder moment dat ik in Amsterdam verschijn het gevoel
geven alsof ik er al jaren rond loop. Mijn oud collega’s, teveel om op te noe-
men maar met name Rebi en Martin. Mijn huidige collega’s: Anna, die mij
het werken steeds mogelijk maakt en Hanneke, Ralf, Mariëlle, Dorine van het
team zoetwaterecologie van Alterra, zonder jullie inbreng had ik hier nooit
gestaan. Jullie inzet en passie om wetenschap te bedrijven is ongekend. Al die
uren die jullie hebben besteed aan het verzamelen en analyseren van gegevens
en aan het eindeloos discussiëren over ecologie en de rest van de wereld heb-
ben deze rede gevuld. Natuurlijk spelen mijn promovendi een belangrijke rol
bij het uitvoeren van ideeën en schrijven van artikelen. In bijzonder hebben
Hanneke, Agata en Jan de laatste jaren het waterbeheer en het bekenwerk van
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nationale samenwerking. Maar zeker ook mijn collega’s over de wereld die
mijn denken vormen.

Familie en vrienden, jullie vragen je altijd af wat ik doe of waar ik dan weer
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