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Achtergrond en doel

De huidige gedegradeerde toestand van Nederlandse oppervlaktewateren wordt gekarakteriseerd door een aangetaste hydrologie en een lage habitat- en waterkwaliteit, wat leidt
tot slecht functionerende ecosystemen en tot de afwezigheid van gevoelige soorten die
karakteristiek zijn voor natuurlijke wateren. Dit leidde tot inspanningen om verdere achteruitgang van ecosystemen te stoppen, ecosystemen te herstellen en de biodiversiteit
te vergroten. Herstelmaatregelen bleken echter vaak ineffectief te zijn, wat verklaard kan
worden door een beperkt inzicht in de relaties tussen maatregelen en effecten, en door
het te weinig rekening houden met de gezamelijke effecten van meerdere stressoren die op
hogere schaalniveaus werken.
Eerder werd onderzoek naar de gezamelijke effecten van meerdere stressoren vaak
benaderd vanuit een abiotisch perspectief, met de nadruk op fysisch-chemische waterkwaliteitsbeoordeling. Dit levert echter een incomplete karakterisering van de gezamelijke
effecten van meerdere stressoren op, aangezien dit voorbij gaat aan de vertaling van fysisch-chemische veranderingen naar de eigenlijke gevolgen voor de fauna. Er is daarom een
behoefte om vanuit de biologie te vertrekken om de gezamelijke effecten van meerdere
stressoren op aquatische ecosystemen te ontrafelen.
Om maatregelen te kunnen selecteren die een effectief herstel van aquatische ecosystemen
kunnen bewerkstelligen is het nodig om onze kennis over de interacties tussen de meerdere
tegelijk werkende stressoren te vergroten, en hun schaal- en context-afhankelijkheid en hun
invloed op aquatische ecosystemen beter te begrijpen, vertrekkend vanuit een biologisch
perspectief. Het doel van dit proefschrift was daarom het verkennen van biologische benaderingen om de gezamelijke effecten van meerdere stressoren op aquatische ecosystemen te ontrafelen (hoofdstuk 1). Om dit doel te bereiken werden in de eerste plaats beschikbare bouwstenen verkend voor het simuleren van de respons van macroinvertebraten
op meerdere stressoren. Vervolgens hebben we een passende context opgesteld voor de
expressie van ecologische condities. Binnen deze context werden methodes ontwikkeld voor
het simuleren van de respons van macroinvertebraten op meerdere stressoren. Ten slotte
is een perspectief gegeven op een toekomstig beter begrip van de gezamelijke effecten van
meerdere stressoren.
Om een overzicht te krijgen van de bouwstenen voor en de limitaties van het simuleren van
de respons van macroinvertebraten op meerdere stressoren, evalueerden we eerst reeds
bestaande benaderingen en concepten (hoofdstuk 2). Hiertoe werden de voorwaarden geformuleerd voor een model voor het simuleren van de respons van macroinvertebraten
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op meerdere stressoren, en werd een conceptueel model voorgesteld. We concludeerden
dat zo’n model 1) op maat gemaakt zou moeten zijn voor een specifiek watertype en een
specifieke regio, 2) rekening houdt met beperkende milieuomstandigheden op meerdere
ruimtelijke- en tijdsschalen, 3) rekening houdt met dispersielimitaties en beperkende
biotische omstandigheden, 4) rekening houdt met de interacties tussen stressoren en 5)
de onzekerheid geassocieerd met de resultaten rapporteert. Bovendien werden resterende
kennisleemtes benoemd die opheldering vergen om de gezamelijke effecten van meerdere
stressoren op aquatische ecosystemen te kunnen begrijpen. Een van deze kennisleemtes
betreft het gebrek aan soortspecifieke stressor-responsgegevens. Ook zijn er nog aanzienlijke inspanningen nodig om de interacties tussen de effecten van verschillende stressoren
beter te begrijpen.

Een context voor de expressie van ecologische waterkwaliteit
gebaseerd op het voorkomen van macroinvertebraten.
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Een van de voorwaarden voor het kunnen beoordelen en simuleren van de respons van
macroinvertebraten op meerdere stressoren is het definiëren van een passende context
voor de expressie van ecologische condities (hoofdstuk 2). Een dergelijke context-specifieke
benadering werd bereikt door de Nederlandse oppervlaktewateren te classificeren in op
biologie gebaseerde regionale watertypes (hoofdstuk 3). In tegenstelling tot veel bestaande
classificaties die gebaseerd zijn op a priori vastgestelde geografische- en milieugrenzen,
werd deze classificatie gebouwd op overeenkomsten in de soortensamenstelling van de
macroinvertebratengemeenschappen. Hierbij werd een objectieve maat gebruikt om
grenzen tussen klassen op meerdere schalen te identificeren. De resulterende op biologie
gebaseerde klassen werden verder gekarakteriseerd door middel van lokale en regionale
milieuomstandigheden. Dit maakte duidelijk dat de gebruikte milieukenmerken slechts een
beperkte verklarende waarde hadden en onderschreef daarmee de toegevoegde waarde
van het nemen van de biologie als vertrekpunt. Door de classificatie van gemeenschappen
te baseren op soortsamenstelling werden de onbekende milieu-, geografische en biologische factoren die de soortsamenstelling beïnvloeden meegenomen. De uiteindelijke classificatie geeft een nieuwe context voor het waterbeheer, bijvoorbeeld voor het bepalen van de
ecologische waterkwaliteit, het identificeren van stressoren en het volgen van ecologische
ontwikkelingen door de tijd.
Deze context-specifieke benadering werd verder onderzocht in hoofdstuk 4, waar we
verkenden hoe de diversiteit van macroinvertebraten het best kan worden uitgedrukt. We
lieten zien dat het bereik van en associaties tussen diversiteits- en diagnostische indices verschilden in enkel stromend en stilstaand water, vergeleken met alle wateren. Dit resultaat
laat het belang zien van de juiste context in de interpretatie van diversiteitsmaten. We adviseerden daarnaast dat zowel de index-specifieke als de complementaire eigenschappen van
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de indices moeten worden overwogen om soortgemeenschappen te kunnen karakteriseren, en zo passende keuzes te maken in het gebruik van diversiteitsindices in waterbeheer.
Hiermee lieten hoofdstuk 3 en 4 het belang zien van het meenemen van de context van
watertypes en regio’s in waterkwaliteitsbeoordeling en modeltoepassingen.

Gereedschappen voor het kwantificeren van
macroinvertebratenrespons op meerdere stressoren
Voortbouwend op de biologie-gebaseerde context zoals beschreven in de voorgaande
hoofdstukken, onderzochten we vervolgens hoe veranderingen in de ecologische kwaliteit
als reactie op verschillende milieustressoren kan worden uitgedrukt. In hoofdstuk 5 kwantificeerden we de cumulatieve stress die werkt op macroinvertebratengemeenschappen in
laaglandbeken, rekening houdend met de effecten van stressoren op verschillende schaalniveaus. Met deze methode was het mogelijk om de bijdrage van individuele stressoren
aan de gezamelijke stress op een gegeven locatie te identificeren, om de oorzaken van achteruitgang te diagnosticeren en om de bronnen van de meest beperkende stressoren te
identificeren.
Om de geschiktheid van verschillende technieken voor het bestuderen van multiple stressoren verder te onderzoeken, in lijn met de vereisten zoals omschreven in hoofdstuk 2, werd er
in hoofdstuk 6 een netwerkbenadering onderzocht. De ecologische status van beeklocaties
werd voorspeld met een Bayesian Belief Network, een model dat zowel data-gedreven is als
ook ondersteund wordt door expertkennis. Alhoewel de voorspellende prestaties beperkt
waren, illustreerde deze benadering wel het potentieel van dit type modellen om een beter
begrip te krijgen van de gezamelijke effecten van meerdere stressoren op macroinvertebratengemeenschappen. Hoofdstuk 5 en 6 droegen hiermee bij aan de ontwikkeling van
gereedschappen om de keuze voor geschikte herstelmaatregelen te ondersteunen, om zo
de op ecologische waterkwaliteit gebaseerd op het voorkomen van macroinvertebraten te
verbeteren.

Aanbevelingen en vooruitzicht

Met de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken werd er in de synthese een overzicht
gegeven van de hoofdthema’s en ontwikkelingen die nodig zijn om tot een beter begrip van
de gezamelijke effecten van meerdere stressoren op macroinvertebratengemeenschappen
te komen (hoofdstuk 7). Vorderingen in drie domeinen zijn nodig: het baseren van verder
onderzoek en beleid op ecologische theorie, de ontwikkeling en het gebruik van geschikte
methoden, en de daaropvolgende toepassing van de huidige kennis en de verbeterde technieken in de praktijk van het waterbeheer.
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Ten eerste is het dus nodig om alle inspanningen in het waterbeheer te baseren op een
solide fundament van ecologische theorie. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met
stressoren die op meerdere ruimtelijke- en tijdsschalen werken, die werken op ecosysteemstructuur en -functioneren, en dat er rekening wordt gehouden met de natuurijke filters die
verspreidingspatronen van macroinvertebraten bepalen.
Voortbouwend op deze theorie kunnen methodes worden ontwikkeld en gebruikt om
het begrip van de effecten van multiple stressoren op macroinvertebraten te vergroten.
Door robuuste datasets en experimentele technieken te gebruiken kunnen we oorzaak-effectrelaties afleiden in een op biologie gebaseerde context (hoofdstuk 3), binnen een regio
en watertype. Het gebruik van geschikte manieren om respons uit te drukken kan ons begrip
van stressoreffecten vergroten, terwijl het rapporteren van onzekerheden resultaten verder
kan verduidelijken.
Waterbeheer heeft behoefte aan effectieve opties voor herstel. De bovengenoemde
theorieën en methoden kunnen als ondersteuning dienen in de keuze uit deze opties.
Omgekeerd kan in de praktijk van het waterbeheer de ontwikkeling van nieuwe technieken
worden ondersteund en kunnen theorieën worden getest. Doelgericht monitoren kan zo
worden vormgegeven dat zowel het waterbeheer als ook het onderzoek wordt ondersteund. Methodes als ontwikkeld in hoofdstuk 5 en 6 kunnen worden gebruikt voor scenario-analyses en voor diagnose van de effecten van stressoren. Het laatste ondersteunt ook de
keuze voor maatregelen binnen de context van stroomgebied, watertype en regio. Tenslotte
kunnen we de kennis integreren die beschikbaar is binnen de verschillende disciplines van
onderzoek naar water en bij stakeholders binnen het waterbeheer, om problemen met de
ecologische waterkwaliteit optimaal aan te pakken.
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Met de inspanningen van zowel onderzoekers als waterbeheerders kunnen we theorieën
formuleren, nieuwe methoden verder ontwikkelen en ons begrip in de praktijk wetenschappelijk testen. Een beter begrip van hoe stressoren op elkaar inwerken en een effect
hebben op aquatische ecosystemen zal bijdragen aan effectief herstel van diversiteit in
dicht bevolkte landschappen. Dit proefschrift concludeert dat het nodig om te vertrekken
uit een op biologie gebaseerde context voor een beter begrip van de gezamelijke effecten
van meerdere stressoren op aquatische ecosystemen.

