
SESSIE 5 - ECOLOGISCHE SLEUTELFACTOREN VERBINDEN
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Tessa van der Wijngaart (STOWA), Marloes van der Kamp (Witteveen+Bos) en Harm Gerrits
(Hoogheemraadschap van Rijnland)

Twee werelden: waterkwaliteit en ecologie.

Om voor waterkwaliteit en ecologie de juiste maatregelen en doelen af te leiden, moeten we
begrijpen waarom “waterkwaliteit en ecologie zijn zoals ze zijn”. Dit vraagt om kennis over
waterstromen, stoffen en toxiciteit én van het functioneren van organismen en de eisen die ze aan
hun omgeving stellen. STOWA ontwikkelde de methodiek van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF)
om deze kennis te structureren en inzichtelijk te maken.

In de workshop liepen we de sleutelfactoren langs aan de hand van de Reeuwijkse Plassen. Tessa
van der Wijngaart van de STOWA legde de betekenis van de sleutelfactoren uit en stond stil bij de
volgordelijkheid ervan. Harm Gerrits van Rijnland lichtte de toepassing van de sleutelfactoren toe
bij de Reeuwijkse Plassen. Rijnland kon met de sleutelfactoren helder de nut en noodzaak van de
maatregelen laten zien.

Na de inleidingen gingen de deelnemers met de sleutelfactoren aan de slag op basis van de
informatie van de Reeuwijkse Plassen. Ze deden een quick scan op basis van bestaande informatie
van het waterschap. Dat leidde tot levendige discussies. Men was het er over eens dat de ESF de
analyse goed structureren, daardoor leiden tot systeembegrip en dat het resulterende
maatregelpakket goed is uit te leggen. De ESF hebben een duidelijke meerwaarde en stellen de
waterbeheerder in staat om van grof naar fijn in te zoomen. Het is een goed instrument om
maatregelen en doelbereik te koppelen. De workshop werd afgerond met de vraag in hoeverre een
breed gebruik van ESF leidt tot vergelijkbare en homogene doelstellingen. Die vraag bewaarden
we voor de middag-workshop (zie “uniforme afleiding KRW-doelen”).

Meer informatie over de sleutelfactoren is te vinden op: www.ecologischesleutelfactoren.nl
Meer informatie over de Reeuwijkse plassen is te vinden op: www.rijnland.net/werk-in-
uitvoering/plassen-en-meren/reeuwijkse-plassen

De presentatie die Tessa van der Wijngaart van STOWA heeft gehouden als inleiding op de
workshop is hier te bekijken.


