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goede ecologische k w a lite it ?
De w aarde  aan waterlieham en m et goede ecologische k w a lite it z ijn  zeer diners. Ze om vatten vermeden 
kosten in  de watersector (waterkwantite itsm anagem ent,..), meer waardevolle mogelijkheden voor recreanten 
ín en rond  het water; welvaartsbaten van meer n a tu u rlijkh e id  en b iod iversite it, enz. O m  ze ín te schatten 
moet men het concept van aquatische ecosystemen ais leveranciers van goederen en diensten operationeel 
m aken en de milieu-economie levert methodieken om deze goederen en diensten te waarderen in  geldtermen. 
De om vang van de baten hangen samen met de kenmerken en het gebru ik van  de waterlieham en , welke 
goederen en diensten z ij aan  die omgeving leveren, het a a n ta l gebruikers en hun  voorkeuren en inkomens. 
O m d a t de baten divers en locatieafhanke lijk  z ijn  laten ze zích m oe ilijk  in  één sim pel m odel o f kengetal 
vatten. D e Europese ka d e rrrich tlijn  W ater (K R W ) geeft nu w e lisw aar een boost aan  het inschatten van de 
baten in  heel E uropa , m aa r de e rvaring  in  de landen die voorop lopen (V K , Ned. Fr.) toont aan  d a t een 
onderzoeksstrategie nodig is om to t batenschattingen te komen die nu ttig  z ijn  voor evaluatie  van efficiëntie 
van maatregelen en voor com m unicatie m et doelgroepen.

WATER

1. Inleiding

In toepassing van de Europese kaderrichtlijn W a 
te r (KRW) m oeten  lids ta ten  v o o r a lle  w ater- 
lichamen beheersplannen opm aken die g a ran 
deren dat tegen 2 0 1 5 , en u ¡teriijk 2 0 2 7 , een 
goede ecologische toestand wordt bereikt. Dit zal 
voor Vlaanderen en vele lidstaten extra m aatre
gelen vragen, terwijl ook voor de uitvoering van 
bestaande regelgeving nog vele inspanningen en 
kosten zullen nodig zijn. Economische analyse 
kan bijdragen om hiertoe de meest doeltreffende 
en efficiënte maatregelen te kiezen en de kosten 
en baten van verschillende am bitien iveaus en 
m aatregelen a f te wegen. De KRW zelf vereist 
econom ische analyse voor de opm aak van de 
bekkenbeheersplannen. Dit omvat:
- een analyse van de econom ische factoren die 

het gebruik van water en druk op waterliehamen 
beïnvloeden;

- een kosteneffectiviteitanalyse om de meest effi
ciënte maatregelen te identificeren;

- vo lled ige terugw inning van de kosten, inclusief 
de m ilieu- en de resourcekosten. M ilieu - en 
re so u rce ko s te n  s laan  in deze co n tex t op 
welvaartsverlies (schade voor mens en milieu) 
om w ille van het niet bereiken van een goede 
ecologische status. M ilieukosten zijn het gevolg 
van een m indere waterkwaliteit, resourcekosten 
een gevolg van het niet optim aal benutten van 
de beperkte hoeveelheid water.

- Tot slot kunnen doelstellingen bij- o f uitgesteld 
worden op basis van d isproportionele kosten. 
De KRW zelf specificeert niet hoe d it criterium 
moet uitgewerkt worden.

De KRW vereist weliswaar geen inschatting van 
de m aatschappelijke en econom ische baten van 
het bereiken van de goede ecologische status. 
De opsom m ing m aakt echter du ide lijk  dat het 
nuttig is om deze baten in kaart te brengen en zo 
de economische analyse compleet te maken. Deze 
baten hebben betrekking op vermeden m ilieu- en 
resourcekosten en zijn niet enkel nuttig voor eva
luatie van efficiëntie en d isproportiona lite it m aar 
ook voor com m unicatie  met doelgroepen.

2. Schone waters leveren uiteenlopende 
baten.

De m ilieu-econom ie levert methodieken om de 
m aatschappelijke en econom ische baten van een 
verbetering van de m ilieukwalite it in te schatten. 
Deze m ethoden bouwen voort op het in kaart 
brengen en waarderen van de goederen en d ien
sten die een waterlichaam  van goede kwalite it 
levert voor de huidige en toekom stige generatie. 
In figuur 1 w ordt een overzicht gegeven van de 
verschillende componenten van de tota le econo
mische waarde. De direct gebruikswaarde omvat 
goederen zoals (drink)water, vis, hydro-e lektric i
teit en diensten zoals recreatie en woongenot. De 
econom ische waardering van deze goederen en 
diensten m oet de voorkeuren van de burgers voor 
deze goederen of diensten reflecteren, net zoals 
de marktprijzen dat doen. A fhankelijk van het soort 
goed o f dienst zijn er verschillenden bronnen: 
voorkeuren kunnen d irec t a fgele id  worden uit 
m arktprijzen, uit prijzen op verwante markten (b ij
voorbeeld de m eerwaarde voor woningen nabij 
water met goede kwaliteit o f hoeveel kosten m en
sen willen maken om van waterrecreatie te kun
nen genieten) o f vanuit enquêtes. De indirecte 
gebru ikswaarde om vat de regulatiefuncties, en 
deze kunnen gewaardeerd worden aan de hand 
van vermeden schade (bijv. doo r overstrom ing of 
droogte) o f vermeden kosten van m aatregelen 
(bijv. opvang van CO-, kan gewaardeerd worden 
op basis van de m a rg in a le  kosten van CO-, 
reductiem aatrege len). De n ie t-gebru iksw aarde 
om vat de waarde die we hechten aan een be
scherming van waterlieham en, ook al maken we 
er hier zelf en nu geen direct gebru ik van. Dit 
om vat onze waardering om hier later eventueel 
toch gebru ik  van te maken (optiewaarde), om 
waterliehamen in goede status over te dragen aan 
de volgende generatie (overdrachtswaarde) en de 
welvaart die we ontleden aan het weten dat we 
ons ecosysteem en soortenrijkdom  adequaat be
schermen (bestaanswaarde). Deze categorieën 
kunnen we enkel waarderen op basis van de uit
gedrukte voorkeuren die we afleiden uit enquêtes
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Figuur 1 : componenten van de totale economische waarde van aquatisch ecosysteem
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bij burgers waarin gepeild w ordt hoeveel zij be
reid zijn om te betalen voor een specifieke verbe
tering van bijv. waterkwaliteit. Deze waarderings- 
methode voegt extra onzekerheid toe om dat zij 
moet voortbouwen op een omschrijving van sce
nario 's voor bijvoorbeeld de verbetering van kwa
liteit van water en woonom geving en om dat de 
betaling die ermee sam enhangt hypothetisch is.

3. Waardering van effecten van m aatre
gelen

In het kader van beleidsevaluatie moeten we een 
verbetering van de staat van onze wateren w aar
deren. Zoals figuu r 2 aangeeft moeten we hier
toe vertrekken van de m aatregelen die hiertoe 
worden overwogen. In een eerste stap moeten 
we de effecten van deze m aatregelen om de 
m ogelijkheid to t het leveren van bovenvermelde 
goederen en diensten inschatten. Deze im pact 
evaluatie zal afhangen van het soort maatrege-

Figuur 2: schema van berekening van baten van maatregelen
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len, de waters w aarop ze betrekking hebben en 
hun relevante functies. De relevante effecten m oe
ten geselecteerd, omschreven en gekwantificeerd 
worden. De waardering van die effecten bouwt 
op de hierboven beschreven bronnen en zij han
gen af van de preferenties en beschikbare inko
mens van de relevante groepen gebruikers van 
die waters (voor bijv. recreatie, natuurbeleving,..), 
de mate w aarin alternatieven voorhanden zijn 
(bijv. voor hengelsport of zwemmen), de verwachte 
schade bij overstromen en de kosten van beheers
maatregelen voor waardering van de regulatie
functies.

Deze methodes zijn to t nu toe voora l ontwikkeld 
en getoetst voor verbetering van individuele water- 
lichamen of delen ervan en o f bepaalde functies 
(hengelen, zwemmen). De literatuur geeft aan dat 
de waardering voor een verbetering van water
kwaliteit afneemt met de afstand tot het betref
fende water. Dit is geïllustreerd in figuu r 3 die 
aangeeft dat de bereidheid tot betalen van ge
bruikers en niet-gebruikers voor ecologisch her
stel van de rivier M im ram  in het Verenigd Koning
rijk afneemt met de afstand (Cascade 2006). De 
waardering is voora l hoger in de eerste k ilom e
ters dichtbij de rivier. Dit is logisch voo r de directe 
gebruikswaarde om dat mensen die dichter w o 
nen meer die waterloop zullen gebruiken voor bijv. 
hengelen, watersport of oeverrecreatie zoals w an
delen of fietsen. O o k v o o rd e  niet-gebruikswaarde 
stellen we dergelijke relatie vast, wat illustreert dat 
mensen zich meer veran tw oorde lijk  voelen om 
nabij gelegen waterlopen goed te beschermen. 
Voor regulatiefuncties hangt deze relatie meetal 
ook samen met de afstand (bijv. overstromen) 
m aar niet noodzakelijk (bijv. vermeden kosten voor 
reductie C 0 2 emissies). Dit suggereert dat water- 
lichamen in dichtbevolkte gebieden en met w e i
nig concurrentie van andere waterlopen of m o
gelijkheden to t recreatie zeer waardevol kunnen 
zijn. De afstand tot w aar de baten reiken hangt af 
belang van de rivier. Het Engelse Environment 
Agency geeft reikwijdtes van respectievelijk 60,
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Figuur 3: illustratie van waardering van herstel ecologische kwa
liteit door gebruikers en niet gebruikers van de rivier M im ram  
in het VK.
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120 en 150 km voor belangrijke verbeteringen 
van waterlopen met respectievelijk lokale, reg io 
nale o f in te rna tiona le  betekenis (Environm ent 
Agency, 2003).
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4. Stand van kennis van baten van verbe
tering waterkwaliteit

De vorige secties geven aan dat de wetenschap
pelijke methodes beschikbaar zijn om de levering 
van goederen en diensten door water-system en 
in kaart te brengen, en deze in geldterm en te 
waarderen. De grotere, beleidsgerichte toepas
singen zijn evenwel nog beperkt en in tegenstel
ling tot bijv. luchtkwaliteit zijn er geen Europese 
m odellen o f kengetallen beschikbaar om deze 
baten in te schatten.
In Europa hebben voornam elijk  Engeland, Wales, 
Nederland en Frankrijk ervaring en data met het 
inschatten van baten van verbeterde ecologische 
toestand van waterlopen (Defra (2007), M VW  
(2006), Brouwer (2004), Chegrani (2005)). Deze 
studies tonen aan dat de baten zeer divers kun
nen zijn. Ze om vatten verm eden kosten in de 
watersector (drinkwaterproductie, waterkwantiteits- 
managem ent, klim aat- en luchtbeleid,..), en wel- 
vaartswinst voor gebruikers van verschillende dien
sten. Deze hebben betrekking op allerhande vor
men van (w atergebonden) recreatie  en land- 
schapsbeleving (w oongenot), en op de zoge
naamde niet-gebruikswaarde voor verbetering van 
natuurlijkheid en biodiversiteit. De omvang van 
de baten hangen samen met de omvang van de 
verbetering van de ecologische status en de fysi
sche kenmerken van de watersystemen m aar ook 
met de kenmerken van hun omgeving (bevolkings
dichtheid), hun interactie met die omgeving (welke 
diensten leveren de watersystemen aan de m en
sen in de nabije en verre omgeving) en de prefe
renties en bereidheid to t betalen van die mensen. 
Deze diversiteit en invloed van lokale factoren

verklaart dat deze baten zich m oeilijk  laten vatten 
in simpele modellen of met kengetallen. Dit maakt 
de situatie voor water verschillend van bijv. lucht
kwaliteit, waar op basis van een reeks gevalstudies 
het m akkelijker is om algemene m odellen en ken
getallen te bepalen.

We kunnen in het a lgem een twee aanpakken 
onderscheiden. In een eerste groep van studies 
worden de verbeteringen van de toestand a lge 
meen en kwalitatief omschreven, en d it vorm t de 
basis om de mensen in de relevante omgeving te 
bevragen naar hun bereidheid to t betalen voor 
de omschreven kwaliteitsverbetering. O p  basis van 
deze aanpak is ingeschat dat voor Nederland een 
huishouden gem iddeld bereid is om 90 tot 105 
euro per jaar te betalen voor het bereiken van 
een goede ecologische status van de Nederlandse 
wateren (Brouwer et al, 2004). Dit komt onge
veer overeen met 20  % bovenop de huidige be
lastingen die gezinnen betalen ais b ijdrage voor 
de bescherming van de waterkwaliteit. De voor
naamste redenen die mensen opgeven hebben 
betrekking op volksgezondheid, baden en recrea
tie, leefomgeving voor plant en dier en kwaliteit 
van landschap en leefomgeving. Het voordeel van 
deze aanpak is dat men in één keer de to ta le 
bereidheid to t betalen van de burger inschat. Het 
nadeel is dat men m inder inform atie  heeft over 
het relatieve belang van de verschillende beweeg
redenen zodat het m oeilijker is om baten van ver
schillende projecten en locaties onderling te ver
gelijken.
Een tweede groep van studies bekijkt de effecten 
van meer specifieke pakketten van maatregelen. 
De aanpak sluit aan bij deze voorgesteld in f i
guur 2 en om vat vooreerst het inschatten van de 
impacts via specifieke impactstudies. Hiertoe moet 
men bijvoorbeeld eerst inschatten hoeveel km ri
vier de waterkwalite it zal verbeteren, hoeveel w o 
ningen h ie rd o o r van een aangenam er w o o n 
klim aat kunnen genieten, extra m ogelijkheden 
voor hengelaars, ton C 0 2 dat opgeslagen wordt, 
etc. Deze impacts worden dan gewaardeerd op 
basis van gegevens uit de literatuur voor d it soort 
specifieke functies.
o Deze aanpak werd b ijvoorbeeld gebruikt door 

het Environment Agency om in Engeland en 
Wales de baten van een 500-ta l m aatregelen
pakke tten  vo o rg e s te ld  d o o r  lo k a le  w a te r
beheerders in te schatten en te vergelijken met 
hun kosten. (Environment Agency 2003). Deze 
vergelijking liet toe om een groep van m aatre
gelen te selecteren die voor elke euro dat het 
project kost 8 euro kan terugverdienen. Samen 
was deze groep van projecten goed voor 80 % 
van alle baten voor 37  % van alle kosten, 

o Voor Nederland is een kengetallenbenadering 
gehanteerd om een eerste, ruwe inschatting te 
maken van de baten van de uitvoering van de 
kaderrichtlijn water (MVW, 2006). Deze oefe
ning illustreert zowel m ogelijkheden ais tekort
komingen van dergelijke aanpak, en de nood 
om stapsgewijs voor de voornaam ste baten
categorieën de kengetallen beter te kunnen 
onderbouwen.
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o In Vlaanderen is een gedetailleerde bottom -up 
m ethodiek toegepast in het kader van een kos- 
ten-baten studie van de actualisatie van het 
Sigmaplan (VITO-RA-IMDC (2004). In deze stu
die werden ten eerste de vermeden kosten van 
m aatregelen om overstromingsrisico's te beper
ken ingeschat. Daarnaast werden de baten van 
de com binatie  van natuurontw ikkeling met g e 
controleerde overstrom ingsgebieden gekwan
tificeerd en afgewogen tegen het verlies van 
landbouwfuncties in hetzelfde gebied. O p  deze 
wijze kon een op tim a a l m aa trege lenpakke t 
worden samengesteld. O o k  ais we de onzeker
heid op alle inschattingen meenemen, bleef dit 
pakket zichzelf terugverdienen.

De bottom -up methode heeft ais nadeel dat ze 
veel data vereist, zowel naar gebruik van de water
systemen (voor bijv. recreatie) ais naar de w aar
dering van alle relevante types van gebruik. H ier
toe moeten meestal cijfers ontleend worden uit 
studies die een specifieke context en vaak in een 
ander land zijn gemaakt. Er is op dit m om ent nog 
te weinig kennis om die cijfers op een wetenschap
pelijk onderbouwde m anier te gebruiken in b ij
voorbeeld batenstudies voor V laanderen.

5. Een stapsgewijze onderzoeksstrategie 
is nodig

Uit een recente bevraging van lidstaten b lijk t dat 
de KRW het onderzoek naar baten van schoner 
water een boost zal geven, ook al eist de KRW dit 
niet direct. A lle lidstaten waarvan inform atie voo r
handen is, gaven aan zij een onderzoek naar 
baten hebben opgestart. (De Nocker et al, 2007) 
Er zijn evenwel m aar enkele landen met eerste 
resultaten. Het geeft tevens aan dat ook voor lan 
den met vrij veel ervaring en data (VK, Neder
land, Frankrijk) het inschatten van baten van de 
KRW een langere te rm ijn  onderzoeksstrategie 
vergt, met stapsgewijs nader inschatten van de 
priorita ire batencategorieën. De uitdagingen heb
ben zowel betrekking op het ontwikkelen van in 
strumenten en kengetallen ais op het gebru ik er
van voor beleid.

De wetenschappelijke uitdagingen hebben betrek
king op :
- Het inschatten van de effecten van m aatrege

len op waterkwalite it en m orfo log ie  en de ver
ta ling van die resultaten naar de verbetering 
van de levering van goederen en diensten. Dit 
vergt een m ultid iscip linaire samenwerking en 
expertise rond waterkwalite it, ruim telijke kw ali
teit, ecosysteem effecten en econom ische w aar
dering. Voor bepaalde goederen en diensten 
m oet d it bovend ien  ve rtaa ld  w orden  n aa r 
indicatoren die m akkelijk verstaanbaar zijn voor 
'de man in de straat'.

- O m  maatregelen o f waterlopen te beoordelen 
m oet men een gedeta illeerde m ethodo log ie  
hebben die voorbouw t op kengetallen. A nder
zijds weten we nog weinig hoe we op basis van 
de huidige gegevens goede kengetallen kun
nen afle iden en gebruiken (benefit transfer).

- huidige studies vertrekken typisch van verbete
ring van één stukje rivier e n /o f één functie. Voor 
het inschatten van de baten voor heel V laan
deren moet men corrigeren voor m ogelijke d ub 
beltellingen. Anderzijds kunnen er ook schaal
effecten ontstaan. O ver beide aspecten weten 
we nog relatief weinig.

- het in kaart brengen van de huidige gebruiken 
van watersystemen (bijv. voor inform ele recrea
tie) en potentiële nieuwe gebruiken en gebru i
kers b ij verbeterde kw a lite it (bijv. in form eel 
zwemmen en baden in oppervlakte waters).

- Een onderzoeksstrategie vergt con tinuïte it in 
onderzoek, a lgem ene  besch ikbaarhe id  van 
data, etc.

Deze en andere vragen w orden bestudeerd in 
het Europese A quam oney p ro jec t da t beoog t 
om  in s tru m e n te n  en d a ta  te o n tw ik k e le n  
(www.aquam oney.org).

De voornaamste uitdagingen voor beleidsgerichte 
toepassingen betreffen:
- de resultaten van de wetenschappelijke litera

tuur (in ontwikkeling) moeten vertaald worden 
naar effecten van m aatregelenpakketten of sce
nario 's  op bekkenniveau, rekening houdend 
met lokale condities;

- voor d it soort toepassingen moeten eenvoudige 
rekeninstrumenten en kengetallen ontw ikkeld 
worden;

- ontw ikkeling van kennis bij de potentiële ge 
bruikers van deze inform atie met het oog op 
com m unicatie  naar belanghebbenden, het a f
wegen van verschillende m aatrege lenpakke t
ten) en het beoordelen van d isproportiona lite it 
van kosten en baten.

6. Conclusie

De methodieken zijn ontwikkeld om de waarde 
van ve rbe te rde  eco log ische  staa t van w ater- 
lichamen te bepalen, m aar het vergt nog verder 
onderzoek om to t instrumenten en data te komen 
die direct bru ikbaar zijn voor het beleid. O n d e r
zoek en beleid moeten rekening houden met de 
diversiteit in de batencategorieën en invloed van 
lokale factoren, zodat het m oeilijker is om sim 
pele m odellen en kengetallen te ontwikkelen. Een 
langere term ijn onderzoeksstrategie is dus nodig, 
en de KRW geeft in Europa hiertoe een grote im 
puls. Gegeven de grote kosten om de eco log i
sche doe ls te llingen  te bere iken , zijn er gro te  
kostenbesparingen m ogelijk  ais adequate instru
menten worden ontwikkeld om de meest efficiënte 
maatregelen te selecteren.
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