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1 Inleiding

1.1 HABITAT IJsselmeergebied
Het HABITAT gebiedsmodel voor het IJsselmeergebied is één van de meest gebruikte
toepassingen van HABITAT. Het is opgezet in 2005 voor een studie naar de effecten van
seizoensgebonden peil in het Markermeer (Haasnoot et al., 2005). In de jaren daarna is het
verder ontwikkeld en zijn er kleine aanpassingen gedaan. Dit rapport dient ter begeleiding
van de meest recente applicatie, die geschikt is voor het Markermeer en het IJsselmeer.

Deze applicatie is opgenomen in het Beheer en Onderhoud van Rijkswaterstaat. Dit rapport is
opgesteld als onderdeel van het KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties.

1.2 Doel en gebruik model
De toepassing is specifiek ontwikkeld voor het Markermeer en later ook geschikt gemaakt
voor het IJsselmeer. Met het model kunnen berekeningen worden gedaan voor een aantal
belangrijke doelsoorten en soortgroepen in het IJsselmeergebied. De keuze voor de soorten
die zijn opgenomen in de applicatie is in overleg met experts van Rijkswaterstaat en Deltares
gemaakt. Op basis van expertkennis en onderzoek zijn voor de verschillende soorten
rekenregels opgesteld. Deze soorten zijn niet alleen vanuit het beleid gezien belangrijk
(Natura2000) maar ook voor het functioneren van het ecosysteem als geheel.

Analyses met het HABITAT gebiedsmodel voor het IJsselmeergebied worden gebruikt bij
onderzoek naar het ecologisch functioneren van het IJsselmeergebied en de effecten van
maatregelen hierop. Waar mogelijk worden het ecologisch functioneren en effecten van
maatregelen gekwantificeerd. Het gebiedsmodel is in het verleden ingezet om onderzoek te
doen naar de effecten van:

• Inrichtingsmaatregelen (TBES1)
• Peilveranderingen (veelal in het kader van het Deltaprogramma)
• Slibmaatregelen (alleen Markermeer, veelal in het kader van TBES en NMIJ 2)

1.3 Doel van dit rapport
In dit rapport wordt de opzet en de toepassing van het HABITAT gebiedsmodel voor het
IJsselmeergebied beschreven. Dit rapport dient ter begeleiding bij de HABITAT applicatie die
in Beheer en Onderhoud wordt opgenomen. Het gaat in op de herkomst van de rekenregels
en invoerkaarten, en voor welke toepassingen de applicatie geschikt is.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk twee zal een korte beschrijving van HABITAT worden gegeven. In hoofdstuk drie
wordt het HABITAT gebiedsmodel voor het Marker- en IJsselmeer beschreven aan de hand
van de modelstructuur. In hoofdstuk vier zullen een aantal aanbevelingen voor gebruik en
verdere ontwikkeling worden gegeven.

1 Toekomstbestendig Ecologisch Systeem
2 Natuurlijker Markermeer-IJmeer
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2 Achtergrond HABITAT

2.1 Wat is HABITAT?
HABITAT is een op GIS gebaseerde ruimtelijke analysetool voor ecologische effectstudies
van maatregelen in het water- en natuurbeheer. WL|Delft Hydraulics, RIZA en RIKZ
gebruikten vele verschillende instrumenten voor habitat- en ecotopen analyses, bijvoorbeeld
MORRES, ECOPEIL en MACROMIJ. Deze instrumenten waren zowel inhoudelijk als
software-technisch aan vernieuwing en stroomlijning toe. Daarom heeft WL (later Deltares)
samen met RIZA, RIKZ en DWW gewerkt aan een nieuw instrument: HABITAT.

2.2 Hoe werkt het?
HABITAT is een generiek model dat gebiedsspecifiek gemaakt wordt door de invoer van
kaarten en rekenregels die relevant en specifiek voor het gebied zijn.

Ruimtelijke ecologische berekeningen
HABITAT rekent op rastergrids: voor elke rastercel wordt op basis van een bepaalde invoer
en een set rekenregels een waarde berekend. De resultaten kunnen worden weergegeven op
een kaart en geven daarmee inzicht in zowel de kwantitatieve veranderingen als de
specifieke locatie van die veranderingen. Figuur 2.1 geeft schematisch de opbouw van
HABITAT weer.

Van abiotische naar biotische factoren
Bij habitatmodellering worden (veranderingen in) standplaatsfactoren vertaald naar potentiële
habitatgeschiktheid voor soorten en soortsgroepen (ecotopen). Standplaatsfactoren zijn
bijvoorbeeld waterdiepte, stroomsnelheid, substraattype, temperatuur, vegetatietype,
slibconcentratie en zoutgehalte. De gegevens over standplaatsfactoren zijn afkomstig van
veld- en laboratiummetingen en/of van hydrologische, morfologische of
waterkwaliteitsmodellen.

Rekenmodules
Er is een aantal typen rekenmodules beschikbaar om de kennis over de geschiktheid voor
een bepaalde soort in de toepassing op te nemen. Dit kan op basis van een formule, een
lineaire functie of een reclassificatietabel. Ook kan voor elke kaart met behulp van de
statistiekmodule oppervlaktes, minimum, maximum en standaard deviatie worden berekend.

Scenario’s
Het gebiedsmodel is al een aantal keer gebruikt om verschillende scenario’s door te rekenen.
De resultaten worden dan vergeleken met de referentie of nul-situatie. Scenario’s kunnen
verschillende pakketten van maatregelen, klimaatveranderingen of veranderingen in
waterkwaliteit omvatten.
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Figuur 2.1 Schematische weergave van de opbouw van HABITAT.

2.3 Hoe zit het software technisch in elkaar?
HABITAT is een gebruikersschil rond PCRaster. Het gebiedsmodel voor het Marker- en
IJsselmeer maakt gebruik van HABITAT 2.1.0.19, met daarin de PCRaster versie is van 9
april 2007.

In maart 2013 is Habitat 3.0 gereleased. Habitat 3.0 verschilt van eerdere versies van Habitat
omdat het als plug-in is ingebouwd in Deltashell. Deltashell is een schil waaronder
verschillende modellen draaien, zoals Sobek en de KRW-Verkenner. De verbeteringen die
het inbouwen van Habitat in Deltashell met zich meebrengt zijn onder andere dat Habitat nu
draait onder Windows 7 en via scripting is aan te sturen, zodat Habitat onder andere in batch
mode gebruikt kan worden.
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3 HABITAT gebiedsmodel voor het Marker- en IJsselmeer

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het HABITAT gebiedsmodel voor het Markermeer en
het IJsselmeer. Het gebiedsmodel is opgebouwd uit verschillende rekenmodules. In Figuur
3.1 is de opbouw schematisch weergegeven.

In de figuur en in de tekst zijn de invoerkaarten aangegeven in rood. Tussenresultaten
worden weergegeven in paars, deze worden later gebruikt om de uit eindelijke
habitatsgeschiktheidsindex (HGI) te berekenen. Deze kaarten zijn weergegeven in blauw. In
de komende paragrafen wordt beschreven hoe in elk van de modules de HGI wordt
berekend.

Figuur 3.1  Schematische weergave van de rekenmodules in de HABITAT applicatie voor het IJsselmeergebied.

3.1 Invoerkaarten
De meeste invoerkaarten zijn gemaakt op basis van meetgegevens, de slibkaarten zijn alleen
beschikbaar voor het Markermeer en het resultaat van berekeningen met het slibmodel. De
kaarten voor het Markermeer hebben een resolutie van 10x10 meter, de kaarten voor het
IJsselmeer hebben een resolutie van 20x20 meter.
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De namen in rood komen overeen met de gebruikte namen in de beschrijving van de
rekenmodules later in dit rapport en met de namen van de applicatie die is opgenomen in
B&O.

Tabel 3.1 Overzicht van beschikbare invoerkaarten voor de HABITAT IJsselmeergebied toepassing
Invoerkaart Eenheid Naam Bron
Markermeer
Bathymetrie cm onder NAP Current_Bathymetry RWS meet en informatie dienst,

2006
Doorzicht Secchi m Doorzicht RWS meet en informatie dienst,

2006
Bodemtype klei/leem/zand Bodem RWS meet en informatie dienst,

2006
Schelpen in de bodem ml/m2 soil_shell RWS meet en informatie dienst,

2006
Chlorofyl g/l Chloro interpolatie van MWTL data van

voorjaarsgemiddelde
chlorofylconcentraties 2009-2011

Opgelost fosfaat mg/l Fosfaat interpolatie van MWTL data van
jaargemiddelde opgeloste
fosfaatconcentraties 2009-2011

Slib fractie in de bodem (% organisch
stof gehalte)

Se_ch De slibkaarten zijn afkomstig van
slibberekeningen (Delft3D-
FLOW, Version 3.55.05.822,
Delft3D-WAQ version
4.5019.s.32.08 Maasvlakte 10-
08-2006 en process definition file
4.50, Serial: 2006081099).

Gemiddelde slibconcentratie in
de waterkolom

(mg/l) SlibWaterColumn

Maximale slibconcentratie in
het water bij de bodem

(mg/l) SlibContent

Slibconcentratie op de bodem (% organisch
stof gehalte)

SlibBodem

IJsselmeer
Bathymetrie cm onder NAP Current_Bathymetry RWS meet en informatie dienst,

2006
Doorzicht Secchi m Doorzicht RWS meet en informatie dienst,

2006
Bodemtype klei/leem/zand Bodem RWS meet en informatie dienst,

2006
Schelpen in de bodem ml/m2 soil_shell RWS meet en informatie dienst,

2006
Chlorofyl g/l Chloro RWS meet en informatie dienst,

2006
Opgelost fosfaat mg/l Fosfaat RWS meet en informatie dienst,

2006
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Markermeer

Bathymetrie (m) Doorzicht (m)

Slibgehalte water (mg/l)



HABITAT gebiedsmodel IJsselmeer en Markermeer

1207726-000-ZKS-0042, 4 maart 2014, definitief

8

Markermeer

slibfractie bodem (%) bodemtype, 1= klei, 2= zand, 3 = leem, 4= veen, 5 =
stortsteen

Maximale slibgehalte in het water bij de bodem (mg/l) chlorofyl (µg/l)
Figuur 3.2 Weergave van de invoerkaarten voor het Markermeer.
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IJsselmeer

Bathymetrie (m) Bodemslibfractie (%)

Doorzicht (m) Bodemtype, 1= klei, 2= zand, 3= leem, 4= veen,
5= stortsteen

Extinctie (/m) Opgelost fosfaat (mg/l)
Figuur 3.3 Weergave van de invoerkaarten voor het IJsselmeer.
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3.2 Waterdiepte en overstromingsduur

3.2.1 Waterdiepte
In deze module wordt de waterdiepte berekend op basis van de bathymetriekaart en het
waterpeil (cm NAP). Voor de berekeningen voor de referentiesituatie is uitgegaan van het
huidige streefpeil van -40 NAP in de winter en -20 NAP in de zomer. De waterdiepte heeft
een positieve waarde (een diepte van 20 cm wordt weergegeven als 20 cm en niet als – 20
cm). De waterdiepte wordt voor verschillende momenten berekend: winter, maart, zomer en
voor het minimale en het gemiddelde peil in de zomer.

Voor een aantal waterplantmodules is het noodzakelijk om te kunnen rekenen met specifieke
diepten. Daarom wordt hier ook een kaart gemaakt waarin de gedeeltes van het meer met
een diepte tussen 20 en 350 cm geselecteerd worden.

Output Berekening in HABITAT
Gemiddelde diepte zomer = _ 20
Minimale diepte zomer _ _ = _ 20
Diepte in de winter = _ 40
Diepte in maart = _ 40
Masker voor diepte 20-350 _ = ((( _ 20) >

20) ( _ 20) < 350))

3.2.2 Overstromingsduur
De overstromingsduur wordt uitgedrukt in het aantal dagen per jaar dat een cel onder water
staat. Deze wordt berekend door per maand op basis van het streefpeil in die maand te
bepalen of de waterdiepte groter is dan 0. Indien ja, dan krijgt die maand de waarde van het
aantal dagen in die maand, indien nee dan krijgt de maand de waarde 0. Voor de totale
overstromingsduur worden alle maanden bij elkaar opgeteld.

Output Berekening in HABITAT
januari = ( (( _ 40) > 0,31,0)
februari = ( (( _ 40) > 0,30,0)
maart = ( (( _ 40) > 0,31,0)
april = ( (( _ 30) > 0,30,0)
mei = ( (( _ 20) > 0,31,0)
juni = ( (( _ 20) > 0,30,0)
juli = ( (( _ 20) > 0,31,0)
augustus = ( (( _ 20) > 0,31,0)
september = ( (( _ 30) > 0,30,0)
oktober = ( (( _ 40) > 0,31,0)
november = ( (( _ 40) > 0,30,0)
december = ( (( _ 40) > 0,31,0)
overstromingsduur = + + + + + + + + +

3.3 Waterplanten en riet
In het gebiedsmodel zijn een aantal waterplanten opgenomen. Om de geschiktheid voor
waterplanten te kunnen berekenen worden er eerst een aantal berekeningen gedaan om de
mate van troebelheid, de hoeveelheid licht op de bodem en de blootstelling aan de wind te
bepalen. Vervolgens kan voor waterplanten (algemeen) en voor kranswieren (met twee
verschillende modellen) en voor riet de habitatgeschiktheid worden berekend.
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3.3.1 Doorzicht
Het doorzicht wordt berekend op basis van een invoerkaart met het slibgehalte
(SlibWaterColumn) en de volgende formule uit het slibmodel:

= 1.44/(SlibWaterColumn*0.05)

3.3.2 Extinctie
Als maat voor de troebelheid wordt de lichtextinctie genomen. Deze wordt berekend met een
formule van Scheffer (1998) en op basis van inputkaarten met het chlorofyl-a gehalte ( g/L)
en het doorzicht (m).

=
((0.81 + 0.016 + ((0.46/( /100))), _ 0)

3.3.3 Licht op de bodem
Het percentage licht op de bodem (SI) wordt berekend op basis van de extinctie en de
waterdiepte op basis van de Lambert-Beer vergelijking (SI = SIref * exp – (extinctie*diepte).

= min(1000, (exp( 100)) 100

3.3.4 Strijklengte
De strijklengte is de ononderbroken afstand die de wind over het water kan afleggen. De
strijklengte is een maat voor de golfenergie.

Eerst wordt er in een tussenberekening het wateroppervlak bepaald, alle waarden
rastercellen met een positieve waarde krijgen de waarde 1.

= > 0
= ( ( , )

Om strijklengte te bepalen wordt voor elk punt vervolgens de strijklengte berekend in
verschillende windrichtingen. De totale strijklengte (fetch) wordt berekend door het
rekenkundig gemiddelde te nemen van de strijklengte in 8 windrichtingen en het aandeel van
de tijd dat deze frequenties voorkomen (afkomstig van het ECOMIJ model, Janssen, 2000).
Output Berekening in HABITAT
Noord = ( ( 1) , 1)

Noord-oost = ( ( 1 + 45) , 1)

Zuid = ( ( 1 + 180) , 1)

Zuid-west = ( ( 1 + 225) , 1)

West = ( ( 1 + 270) , 1)

Noord-west = ( ( 1 + 315) , 1)
Oost = ( ( 1 + 90) , 1)

Zuid-oost = ( ( 1 + 135) , 1)
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Strijklengte = ((( 0.1475) + ( 0.2275)
+ ( 0.1775) + ( 0.1075)
+ 0.0875 + ( 0.0875)
+ ( 0.0975) + ( 0.0675) ,

0)

3.3.5 Kranswieren (chara spp)
In het Marker- en IJsselmeer komen in de ondiepe zone kranswieren voor als de er
voldoende licht tot op de bodem doordringt. Het doorzicht en de mate van lichtbeperking in de
waterkolom is de meest bepalende factor de maximale groeidiepte. In zeer ondiep water (in
meren met een vast peil < 20 cm) kunnen kranswieren echter niet groeien vanwege de
turbulentie in de waterkolom.

De gebruikte kennisregels zijn afkomstig van het logistisch regressiemodel MACROMIJ (Van
den Berg et al., 2003). Dit model is gebaseerd op meetgegevens uit de Veluwerandmeren.
Om het model toepasbaar te maken op het diepere Marker- en IJsselmeer is er een
begrenzing gesteld aan de uitkomsten van het model wat betreft de diepte (voorkomen van
kranswieren en andere macrofyten 0.2-3.5m diepte).

De kans op voorkomen van kranswieren word berekend op basis van de waterdiepte, de
extinctie, de strijklengte en de samenstelling van de bodem (slibfractie (se_ch, zie input) en
de volgende formule:

_ _ = 0.015 + 0.024 0.36 + 0.0023
+ 0.12 _ + 0.0084 + 0.000024

0.06 _ 0.0002 _ 0.000019
+ 0.0000812 _

+ 0.0000000778 _ )

De HGI voor chara spp. wordt vervolgens berekend aan de hand van de formule
_ _ /(1 + _ _ ) als de waterdiepte tussen 0,2 en 3,5 meter is. De formule

voor het geheel is daarom:

= (( ((( _ _ /(1 + _ _ )) _ )
> 0.001, (( _ _ /(1 + _ _ ))

_ ),0)), _ )

Validatie
Deze kennisregels zijn gevalideerd voor de Veluwerandmeren en leveren goede resultaten
(Van den Berg et al. 2003). De uitkomsten van dit model zijn ook vergeleken met
meetgegevens van het Markermeer. De kans dat de dosis-effect relaties voor Chara spp. de
aanwezigheid goed voorspellen (TPR) is 20%, de kans dat het model afwezigheid goed
voorspelt (TNR) is 91%, en de trefzekerheid is 86%. Voor deze vergelijking is de 'Goodness
of fit' methode gebruikt. De lage TPR is een resultaat van het feit dat er een groter areaal van
potentiële habitatgeschiktheid wordt voorspeld dan dat er is waargenomen. Oorzaken kunnen
zijn dat Chara is weggegeten, het vestigingsklimaat onvoldoende is voor groei (mogelijk door
omwoelen van de bodem door vis) of dat er andere factoren een rol spelen dan in de
kennisregel zijn meegenomen,
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IJsselmeer Markermeer
Figuur 3.4 Weergave van de resultaten van de berekening van de habitatgeschikheid voor Chara spp. In het

IJsselmeer en Markermeer

3.3.6 Habitattype Kranswierwateren (Natura 2000 H3140)
Onderzoek in het IJsselmeergebied heeft aangetoond dat daar de factoren doorzicht en
diepte samen voor het grootste deel het voorkomen van Chara sp. verklaren, met name de
plekken waar Chara afwezig is (Van de Wolfshaar en Haasnoot, 2007).

Voor het berekenen van de habitatgeschiktheid voor kranswieren wordt in deze rekenregel
gebruik gemaakt van de relaties van kranswieren met het doorzicht van de waterkolom en de
waterdiepte. Voor het doorzicht is een relatieve maat aangegeven voor lichtdoordringing in
het water, waarbij aangenomen is dat kieming van waterplantzaden niet meer mogelijk is als
het percentage licht op de bodem lager is dan 3%. De rekenregel voor waterdiepte is afgeleid
van de referentie-dieptegrens voor waterplanten voor de bepaling van de "begroeibare zone"
(Van den Berg et al., 2003).

Figuur 3.5 Weergave van de rekenregels voor de habitatgeschiktheid (HGI) van Kranswierwateren in relatie tot de
waterdiepte (depthavsum) en het percentage licht op de bodem (SI).

De HGI voor kranswieren wordt vervolgens berekend door het minimum van de HGI voor licht
en de HGI voor diepte te nemen met de formule:

( 3140_ , 3140_ )
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Validatie
Bovenstaande rekenregel voor doorzicht/diepte geeft een benadering van het potentieel
areaal geschikt voor waterplantenbegroeiingen in meren. Voor specifiekere toepassingen
wordt aangeraden het waterplantenmodel MACROMIJ te gebruiken. MACROMIJ is
ontwikkeld op basis van data uit het IJsselmeergebied, maar is ook toepasbaar voor andere
grote meren.

Deze rekenregels zijn getoetst aan de hand van meetgegevens in het Markermeer. De kans
dat de dosis-effect relaties voor het habitattype Kranswierwateren (H3140) de aanwezigheid
goed voorspelt (TPR) is 77%, de kans dat het model afwezigheid goed voorspelt (TNR) is
76%, en de trefzekerheid is 81%.

IJsselmeer Markermeer
Figuur 3.6 Weergave van de resultaten van de berekening van de habitatgeschiktheid voor het habitattype

kranswierwateren in het IJsselmeer en Markermeer.

Gemeten chara bedekking Gemodelleerde potentiële HGI chara
Figuur 3.7 Gemeten chara bedekking in 2004 (links) en gemodelleerde potentiële HGI chara.

3.3.7 Macrofyten algemeen
De kennisregel voor macrofyten algemeen is ook afkomstig van het logistisch regressiemodel
MACROMIJ (Van den Berg et al., 2003). Onder “macrofyten algemeen” wordt in de gebruikte
formule de volgende soorten verstaan: Schedefonteinkruid (P. pectinatus), Doorgroeid
fonteinkruid (P. perfoliatus), Tenger fonteinkruid (P. pusillus), Aarvederkruid (M. spicatum) en
Smalle waterweegbree ((A. gramineum).
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Dit regressiemodel is gebaseerd op meetgegevens uit de Veluwerandmeren. Omdat in het
Markermeer en IJsselmeer diepere delen voorkomen dan in de Veluwerandmeren is ook hier
een begrenzing gesteld aan de uitkomsten van het model (0.2 tot 3.5 m).

In HABITAT wordt de kans op het voorkomen van macrofyten als volgt berekend (volgens
Van den Berg 2003):

(4.47 + 0.018 1.1 + 0.005
+ 0.0000051 + 0.0003

0.0000047 )

Vervolgens wordt de HGI voor macrofyten berekend met de formule  (P_macrofyten /
(1+P_macrofyten)) voor gebieden met een waterdiepte tussen 0.2 en 3.5 meter:

(( ((( /(1 + ))
)0.001, (( /(1 + ))
),0)), )

IJsselmeer Markermeer
Figuur 3.8 Resultaten van de berekening van de habitatgeschiktheid voor waterplanten in het IJsselmeer en

Markermeer.

Validatie
Deze dosis-effect relaties zijn gevalideerd voor de Veluwerandmeren (Van den Bergh et al.
2003).

3.3.8 Riet
Riet groeit enkel in zoete wateren en het voorkomen ervan wordt vooral bepaald door
strijklengte, waterdiepte en peildynamiek. De waterdiepte is van invloed op tot hoever riet
richting het water kan groeien: dieper water betekent dat er langere stengels nodig zijn.
Peildynamiek is van invloed op het vestigingsareaal van riet. Het gebied dat rond maart
onder water staat zorgt ervoor dat daar geen riet kan kiemen en werkt ook de groei van gras
in de hand. Peildynamiek bepaalt zo, samen met de waterdiepte, de ontwikkeling van riet
richting het water (Penning et al., 2006). Hoge gemiddelde strijklengtes zorgen voor
beschadiging van het riet, waarbij te hoge gemiddelde strijklengtes riet dusdanig beschadigt
dat riet op die plek niet voorkomt.
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Deze drie stuurvariabelen worden meegenomen in de riet-module. De afleiding van de
rekenregels komt van Haasnoot en Van de Wolfshaar (2006), expert judgement (H. Coops)
en Penning et al., 2006. In HABITAT zijn twee responcurves opgenomen voor de waterdiepte
(depthavsum) en de strijklengte (fetch).

Figuur 3.9 Weergave van de rekenregels voor de habitatgeschiktheid (HGI) van Kranswierwateren in relatie tot de
waterdiepte (depthavsum) en het de strijklengte (fetch).

Aan de hand van de volgende tabel en de waterdiepte in maart (Depth_March) en de
minimale waterdiepte in zomer (Diepte_min_zomer) wordt vervolgens bepaald of er
peildynamiek is.

HGI_Fluct depth March diepte min zomer
0 geen riet <,0] <,>
1 rietzone <0,> <,0]
1 rietzone <,> <0,>

De HGI voor riet wordt vervolgens bepaald door het minimum van de verschillende
deelberekeningen te nemen:

_ = ( _ _ , _ _ , _ _ )

Validatie
Deze dosis-effect relaties zijn gevalideerd voor het IJsselmeergebied en het Friese
boezemmeer De Leijen (Penning et al., 2006).

riet
Figuur 3.10 Weergave van de resultaten van de berekening van de habitatgeschiktheid voor riet in het IJsselmeer

en Markermeer
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3.4 Driehoeksmosselen
Driehoeksmosselen zijn een sleutelsoort in het Markermeer. Ze vormen een bron van voedsel
voor watervogels zoals de Kuifeend Aythya fuligula, de Tafeleend A. ferina, de Topper A.
marila en de Meerkoet Fulica atra. Daarnaast beïnvloeden ze de helderheid van het water
doordat ze voor hun voedsel algen uit het water filteren. In het model zijn relaties voor
waterdiepte, bodemtype, slibgehalte in de waterkolom, slibgehalte op de bodem,
fosfaatgehalte en schelpen op de bodem meegenomen. Deze dosis-effect relaties zijn
gebaseerd op een uitgebreide studie van TNO (Duel 1994) en een expert meeting (Van der
Lee 2000). De relaties tussen mosselfiltratie en slibconcentraties zijn in 2008 verder
uitgewerkt op basis van gegevens uit experimenten (Dionisio 2009).

3.4.1 Waterdiepte
De diepte waarop mosselen voorkomen verschilt per gebied. Er zijn waarnemingen tot 50
meter diepte gedaan (Laane 2004). De hoogste dichtheden bevinden zich meestal op een
diepte tussen de 2 en 5 m (Duel 2004). In ondieptes wordt de afwezigheid mogelijk
veroorzaakt door de snelle temperatuurwisselingen en door predatiedruk (Strayer 1994). Bij
grotere dieptes (>5m) zijn temperatuur en zuurstofgehalte vaak limiterende factoren (Sprung
1994).

Bovenstaande kennis is verwerkt in de rekenmodule HGI_diepte, op basis van een
dieptekaart (depthavsum) wordt de potentiële habitatgeschiktheid in relatie tot de waterdiepte
bepaald.

Figuur 3.11 Weergave van de effectrelatie HGI_Diepte van de habitatgeschiktheid voor driehoeksmosselen in
relatie tot de waterdiepte (depthavsum)

3.4.2 Bodemtype
Driehoeksmosselen vestigen zich op hard substraat zoals stenen en schelpen. Op basis van
de relaties in Figuur 3.12 wordt een HGI bepaald voor het bodemtype en de hoeveelheid
schelpen op de bodem. De habitatgeschiktheid wordt vervolgens bepaald door het maximum
te nemen van de HGI_bodemtype en HGI_schelpen.
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Figuur 3.12 Weergave van de effectrelaties HGI_bodemtype en HGI_schelpen voor de habitatgeschiktheid voor
driehoeksmosselen in relatie tot het bodemtype en het biovolume schelpen in de bodem.

3.4.3 Orthofosfaatgehalte
Figuur 3.13 geeft weer hoe de geschiktheid voor het orthofosfaatgehalte (HGI_orthoP) wordt
berekend op basis van de inputkaart orthofosfaatgehalte. Het orthofosfaatgehalte is een maat
voor de voedselrijkdom.

Figuur 3.13 Weergave van de effectrelatie HGI_orthoP voor de habitatgeschiktheid voor driehoeksmosselen in
relatie tot het orthofosfaatgehalte.

3.4.4 Slibconcentraties
Driehoeksmosselen foerageren door algen te filteren uit het water. Hoge slibconcentraties in
het water of op de bodem kunnen dit verhinderen en zorgen uiteindelijk voor verstikking.  Uit
experimenten in het lab uitgevoerd naar mosselfiltratie van driehoeksmosselen onder
verschillende anorganische slibconcentraties blijkt dat de filtratie van driehoeksmosselen op
slib afneemt met toenemende slibconcentraties (Dionisio 2009). Een slibconcentratie van
meer dan 1 g/L maakt bemoeilijkt de filtratie voor mosselen. Op den duur zou dit kunnen
betekenen dat de mosselen weinig goed voedsel binnen krijgen (en teveel bezig zijn met het
verwijderen van slib via pseudofaeces) waardoor ze niet goed groeien en een hogere
sterfkans hebben.
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Bovenstaande kennis is vertaald in een tweetal rekenregels op basis van gegevens uit het
Delft 3D slibmodel. In Figuur 3.14 is weergegeven hoe op basis van een kaart over het
slibgehalte in het onderste gedeelte van de waterkolom (SlibContent) een uitspraak gedaan
wordt over de habitatgeschiktheid voor mosselfiltratie (HGI_feeding). Ook wordt er op basis
van een kaart van de hoeveelheid slib op de bodem (SlibBodem) een kaart gemaakt van de
geschiktheid voor de vestiging van mosselen (HGI_Establishment).

Figuur 3.14 Weergave van de effectrelaties HGI_F (feeding) en HGI_E (establishment) voor de habitatgeschiktheid
voor driehoeksmosselen in relatie tot het slibgehalte van het water bij de bodem en het percentage slib in de
bodem.

3.4.5 Habitatgeschiktheid driehoeksmosselen
Op basis van de hierboven beschreven deelberekeningen wordt in HABITAT een HGI voor de
totale geschiktheid berekend volgens de volgende formule:

_
= ( _ , ( ( _ , _ )), _ , _ , _ )

Validatie
Deze dosis-effect relaties zijn gevalideerd voor het IJsselmeer (Haasnoot 2004) en
Markermeer (Van der Lee 2000, Van de Wolfshaar 2007). In deze validatie is voor het
IJsselmeer nog geen kennisregels voor slibconcentraties meegenomen.
Voor de validatie van het Markermeer zijn de effectrelaties voor slibconcentraties wel
meegenomen.

Aanwezigheid goed voorspeld 0.69
Afwezigheid goed voorspeld 0.80
Aanwezigheid fout voorspeld 0.31
Afwezigheid fout voorspeld 0.20
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IJsselmeer Markermeer
Figuur 3.15 Weergave van de resultaten voor driehoeksmosselen in de referentiesituatie in het IJsselmeer en het

Markermeer.

3.5 Watervogels
In het gebiedsmodel voor het IJsselmeergebied zijn rekenregels opgenomen voor de
geschiktheid voor verschillende typen watervogels. Deze zijn worden vogels gegroepeerd
aan de hand van hun voedselbron ( waterplanten en schelp/bodemdieren). Ook wordt de
geschiktheid voor broed- of rustgebied  aan de hand van de overstromingsduur bepaald.

3.5.1 Benthosetende watervogels
Voor benthos-etende vogels (watervogels die hun voedsel op of in de bodem zoeken) is de
waterdiepte, het voorkomen van voedsel (Platteeuw en Noordhuis, 2005; Haasnoot et al.,
2005) en in het meer terrestrische gedeelte het type ecotoop (Haasnoot en Van de
Wolfshaar, 2006) bepalend voor de habitatgeschiktheid. Benthosetende vogels verschillen in
de diepte waarop ze hun voedsel kunnen zoeken. Duikvogels, zoals de brilduiker of
tafeleend, foerageren in diepere gedeelten van het water dan bijvoorbeeld de kluut of de
lepelaar. Verder bepaald het type voedsel dat voorkomt in en rond een waterlichaam welke
soort waar foerageert.

Waterdiepte en driehoeksmosselen
Op basis van de dieptekaart (depthavsum) wordt voor een aantal soorten en soortgroepen de
geschiktheid bepaald volgens de volgende classificatie:

Soorten/soortgroep Waterdiepte
(cm)

Waders,steltlopers, grondeleenden
(Tureluur, Watersnip, Wulp, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Strandplevier,
Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Tureluur, Bonte strandloper, Steenloper, Drieteenstrandloper,
Kanoet, Bergeend, Grutto, Rosse grutto, Krombekstrandloper, Dwergmeeuw, Grauwe gans,
Lepelaar, Pijlstaart, Porseleinhoen, Slobeend)

0 - 20

Bergeend, Kuifeend, Meerkoet, Brilduiker, Dodaars, Geoorde fuut, Lepelaar, Pijlstaart,
Kuifduiker

20 -50

Duikeenden, meerkoet
Meerkoet, Brilduiker, Dodaars, Eidereend, Geoorde fuut, Tafeleend, Zwarte zee-eend

50 – 100

Duikeenden, meerkoet
Meerkoet, Brilduiker, Eidereend, Topper, Kuifeend, Tafeleend, Geoorde fuut, Zwarte zee-
eend, Kuifduiker

100 -300

Duikeenden
Meerkoet, Brilduiker, Topper, Kuifeend, Tafeleend, Geoorde fuut, Zwarte zee-eend,
Kuifduiker

300 -500
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Vervolgens worden deze gegevens gecombineerd met informatie over de aanwezigheid van
driehoeksmosselen (HGI_driehoeksmosselen). Als op een punt de geschiktheid voor
driehoeksmosselen hoger is dan 0,7 dan wordt een geschiktheid van 1 toegekend voor de
soort of soortgroep die foerageert op die diepte. Voor waadvogels worden ook de zones
zonder driehoeksmosselen geschikt geacht omdat deze vogels ook op andere bodemfauna
dan driehoeksmosselen kunnen foerageren. In HABITAT wordt de berekening gedaan met de
volgende tabel.

Output value Description Depthavsum HGI_driehoeksmossel
0 no benthic feeders [-5000,0] <,>
1 waders,steltlopers, bergeend, grondeleenden <0,20> [0.7,1]
2 bergeend grondeleenden [20,50> [0.7,1]
3 duikeenden, meerkoet [50,100> [0.7,1]
4 duikeenden, meerkoet [100,300> [0.7,1]
5 diving ducks [300,500> [0.7,1]
0 [500,5000> <,>
6 waders <0,20> <0,0.7>

IJsselmeer Markermeer
Figuur 3.16 Weergave van de resultaten voor benthosetende vogels in de referentiesituatie in het IJsselmeer en het

Markermeer

Validatie
De dosis-effect relaties zijn getoetst aan meetgegevens van het Markermeer. De
modelresultaten beschrijven enkel de habitatgeschiktheid voor het foerageren op
bodemfauna (Van de Wolfshaar en Haasnoot, 2007).

3.5.2 Waterplantetende vogels
De habitatgeschiktheid voor waterplantetende vogels wordt bepaald door de waterdiepte en
de aanwezigheid van waterplanten. Het al dan niet voorkomen van waterplanten bepaalt in
eerste instantie de mogelijke habitatomvang, de diepte de uiteindelijke habitatgeschiktheid
per soort/soortgroep (diep-duikend versus minder diep-duikend).

De rekenregel is gebaseerd op expertbeoordeling van RIZA (Haasnoot et. al 2005). De
relaties zijn kwalitatief vergeleken met meetgegevens. Wanneer de habitatgeschiktheid van
waterplanten hoger is dan 0.5 dan wordt er vanuit gegaan dat er voldoende waterplanten
aanwezig zijn waarop gefoerageerd kan worden. In HABITAT wordt op basis van Tabel 3.3
voor elk punt de geschiktheid voor waterplantetende vogels berekend.
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Tabel 3.2 Soortgroepen en de relatie met de waterdiepte
Soortgroep/soort Waterdiepte (cm)
Ganzen en eenden
(Brandgans, Grauwe gans, Rotgans, Smient, Wintertaling, Pijlstaart, Krakeend,
Kleine rietgans, Kolgans, Slobeend

0-20

Grondelde ganzen en zwanen
Kleine zwaan, Smient, Bergeend, Tafeleend, Brandgans, Pijlstaart

20-50

Zwanen
Kleine zwaan, Tafeleend

50-100

Duikende eenden 100-200

Tabel 3.3 Rekenmodule in HABITAT voor de bepaling van de geschiktheid voor waterplant-etende vogels
Output value Description Depthavsum HGI_macrophytes
0 land and no macrophytes [-500,0> <,>
10 goose [0,20> [0.5,1]
20 swimming ducks,goose,swan [20,50> [0.5,1]
30 swans [50,100> [0.5,1]
40 diving ducks [100,200> [0.5,1]
0 no macrophytes [200,5000> [0.5,1]
0 no macrophytes [0,20> <,0.5>
0 no macrophytes [20,50> <,0.5>
0 no macrophytes [50,100> <,0.5>
0 no macrophytes [100,200> <,0.5>
0 no macrophytes [200,5000> <,0.5>

IJsselmeer Markermeer
Figuur 3.17 Resultaten voor de habitatgeschiktheid voor waterplantetende vogels in het IJsselmeer en Markermeer

Validatie
De dosis-effect relaties zijn gebaseerd op expert judgement van RIZA (Haasnoot et. al 2005).
De relaties zijn alleen kwalitatief vergeleken met meetgegevens.

3.5.3 Rust en broedhabitat
In deze rekenmodule wordt volgens Tabel 3.4 op basis van de eerder berekende
overstromingsduur een classificering gemaakt voor de lengte van de overstromingsduur. De
kennisregels zijn afkomstig van Platteeuw en Noordhuis (2005).
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Tabel 3.4 Weergave van de classificatie op basis van de overstromingsduur
Overstromingsduur classificatie
[0,0] 0.0 altijd droog
[0,175] 1.0 < 175 dagen
<175,364] 2.0 > 175 dagen
<364,> 3.0 altijd onder water

Vervolgens kan er op basis van Tabel 3.5 en
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Tabel 3.6 een koppeling worden gemaakt tussen de overstromingsduur en de geschiktheid
voor broed- en/of rustgebied voor doelsoorten in het IJsselmeergebied.

Tabel 3.5 Koppeling van overstromingsduur en de geschiktheid voor rustgebied voor doelsoorten in het
IJsselmeergebied (memo Platteeuw en Noordhuis 2005).

Classificatie Soorten

altijd droog Slechtvalk, Visarend, Bontbekplevier, Eider, Groenpootruiter, Grauwe Klauwier, Kiviet,
Steenloper, Velduil

incidenteel onder
water

Grote zilverreiger, Grutto, Rosse Grutto, Kemphaan, Kleine Zilverreiger, Kluut,
Lepelaar, Porseleinhoen, Purperreiger, Roerdomp, Scholekster, Wilde eend,
Aalscholver, Bruine Kiekendief, Rietgans, Kolgans, Reuzenstern, Rietzanger,
Slechtvalk, Snor, Visdief, Zwarte Stern, Zwartkopmeeuw, Tureluur, Wulp, Blauwborst,
Blauwe Kiekendief, Dwergstern, Kleine Mantelmeeuw, Strandplevier, Visarend, Bonte
Strandloper, Bontbekplevier, Drieteenstrandloper, Eider, Groenpootruiter, Kanoet,
Krombekstrandloper, Noordse Stern, Steenloper, Zwarte Ruiter

meestal niet
onder water
(<175 dagen/jaar)

Grauwe gans, Grote zilverreiger, Grutto, Kemphaan, Kleine Zilverreiger, Kluut,
Lepelaar, Porseleinhoen, Purperreiger, Roerdomp, Scholekster, Wilde eend,
Aalscholver, Bontbekplevier, Bruine Kiekendief, Rietgans, Kolgans, Reuzenstern,
Rietzanger, Slechtvalk, Snor, Visdief, Zwarte Stern, Zwartkopmeeuw, Tureluur, Wulp,
Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Dwergstern, Kleine Mantelmeeuw, Strandplevier,
Visarend, Bonte Strandloper, Dodaars, Drieteenstrandloper, Eider, Kanoet,
Krombekstrandloper, Noordse Stern, Steenloper, Toendrarietgans, Zilverplevier, Zwarte
Ruiter

meestal onder
water (>175
dagen/jaar)

Bergeend, Brilduiker, Grauwe gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Krakeend,
Krooneend, Lepelaar, Meerkoet, Porseleinhoen, Purperreiger, Roerdomp, Slobeend,
Wilde eend, Wintertaling, Brandgans, Grote Karekiet, Rietgans, Kolgans, Snor, Zwarte
Stern, Zwartkopmeeuw, Visarend, Dodaars, Eider, Geoorde Fuut, Kanoet, Noordse
Stern, Rotgans, Toendrarietgans, Zilverplevier

altijd onder water Bergeend, Brilduiker, Grauwe gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Kleine
Zwaan, Krakeend, Krooneend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Pijlstaart, Purperreiger,
Slobeend, Tafeleend, Topper, Wilde eend, Wintertaling, Brandgans, Dwergmeeuw,
Fuut, Grote Karekiet, Grote Zaagbek, Kleine Rietgans, Kolgans, Nonnetje, Smient,
Snor, Zwartkopmeeuw, Wilde Zwaan, Visarend, Dodaars, Eider, Geoorde Fuut,
Roodkeelduiker, Rotgans, Toendrarietgans, Zwarte Zee-eend
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Tabel 3.6 Koppeling van overstromingsduur en de geschiktheid voor broedplaatsen voor doelsoorten in het
IJsselmeergebied (memo Platteeuw en Noordhuis 2005).

Classificatie soorten

altijd droog Bergeend, Grauwe gans, Kuifeend, Pijlstaart, Slobeend, Wilde Eend, Wulp, Kleine
Mantelmeeuw, Dodaars, Eider, Grote Stern, Kiviet, Noordse Stern, Roodkeelduiker

incidenteel onder
water

Bergeend, Grauwe gans, Grutto, Rosse Grutto, Kemphaan, Kluut, Krakeend,
Krooneend, Kuifeend, Lepelaar, Pijlstaart, Porseleinhoen, Scholekster, Slobeend,
Tafeleend, Wilde Eend, Wintertaling, Bontbekplevier, Bruine Kiekendief, Snor, Visdief,
Zwartkopmeeuw, Tureluur, Wulp, Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Dwergstern, Kleine
Mantelmeeuw, Strandplevier, Dodaars, Noordse Stern

meestal niet
onder water
(<175 dagen/jaar)

Grauwe gans, Grutto, Rosse Grutto, Kemphaan, Kleine Zilverreiger, Kluut,
Lepelaar,Krakeend, Krooneend, Kuifeend, Lepelaar, Pijlstaart, Porseleinhoen,
Purperreiger, Roerdomp, Scholekster, Slobeend, Tafeleend, Wilde Eend, Wintertaling,
Bontbekplevier, Bruine Kiekendief, Dwergmeeuw, Snor, Visdief, Zwartkopmeeuw,
Tureluur, Wulp, Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Dwergstern, Kleine Mantelmeeuw,
Strandplevier

meestal onder
water (>175
dagen/jaar)

Grauwe gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Porseleinhoen,
Purperreiger, Roerdomp, Aalscholver, Grote Karakiet, Snor

altijd onder water Grauwe gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Meerkoet, Purperreiger,
Roerdomp, Fuut, Grote Karakiet, Snor, Zwarte Stern

IJsselmeer Markermeer
Figuur 3.18 Resultaten voor de habitatgeschiktheid voor broed – en rustgebied voor vogels in het IJsselmeer en

Markermeer

Validatie
Er zijn geen gegevens beschikbaar over voedsel-, broed- en rustlocaties van vogels in het
Volkerak-Zoommeer. De dosis-effect relaties zijn gebaseerd op expert judgement van RIZA.

3.5.4 Ecotopen
In het gebiedsmodel wordt op basis van gegevens over de waterdiepte (depthavsum en
diepte_min_zomer), de geschiktheid voor driehoeksmosselen (HGI_driehoekmossel),
kranswieren (HGI_H3140), riet (HGI_reed) en strijklengte (fetch) een onderverdeling gemaakt
in verschillende ecotopen. Een ecotoop wordt hier gedefinieerd als een relatief homogene,
ruimtelijke gebiedseenheid van biotische en abiotische kenmerken. Ecotopen bepalen de
leefomgeving van organismen en daarmee het voorkomen van soorten in een bepaald
gebied. In Figuur 3.19 is schematisch weergegeven hoe de ecotopenclassificatie tot stand
komt. De rekenregel is een tabelclassificatie (Tabel 3.7) waarbij meerdere kaarten als invoer
worden gebruikt.



HABITAT gebiedsmodel IJsselmeer en Markermeer

1207726-000-ZKS-0042, 4 maart 2014, definitief

26

IJsselmeer Markermeer
Figuur 3.19 Resultaten van de indeling in ecotopen in het IJsselmeer en Markermeer.

Figuur 3.20  Schematische weergave van de onderverdeling in ecotopen op basis van de minimale waterdiepte in
de zomer, de geschiktheid voor driehoeksmosselen, kranswieren  en riet en de strijklengte.

Diepte

> 3 m
HGI driehoeksmossel < 0.7 Diep water

HGI driehoeksmossel > 0.7 Diep water met driehoeksmossel

HGI driehoeksmossel > 0.7

HGI kranswier > 0.5

HGI kranswier < 0.5; HGI driehoeksmossel < 0.7

Gemiddeld diep water met driehoeksmossel

 Gemiddeld diep water met macrofieten

Gemiddeld diep water

0-1 m

Min zomer diepte > 0

Min zomer diepte < 0

HGI kranswier > 0.5 Ondiep water met macrofieten

HGI kranswier < 0.5; HGI riet < 0.7 Ondiep water

HGI riet > 0.7 Riet

HGI riet > 0.7 Riet

HGI riet < 0.7
Wind > 1100

Wind < 1100

Droogval,
kaal

Droogval, gras

< 0 m

HGI riet > 0.7

HGI riet < 0.7

Rie
t

Wind > 1100

Wind < 1100

Kaal land

grasland

1 – 3
m
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Tabel 3.7: weergave van de tabelclassificatie voor de onderverdeling in ecotopen in HABITAT.
Ecotoop depthavsu

m
diepte_mi
n_zomer

HGI_H314
0

HGI_driehoek
smosselen

HGI_
Reed

fetch

Diep water <300,> <,> <,> <,0.7> <,> <,>
Diep water met
driehoeksmosselen

<300,> <,> [0,0.5> [0.7,> <,> <,>

Matig diep water met
driehoeksmosselen

<100,300] <,> <,> [0.7,> <,> <,>

Matig diep water met
waterplanten

<100,300] <,> [0.5,> <,> <,> <,>

Matig diep water <100,300] <,> [0,0.5> <,0.7> <,> <,>
Ondiep water met
waterplanten

<30,100> <,> [0.5,> <,> <,> <,>

Ondiep water <30,100> <,> [0,0.5> <,0.7> <,> <,>
riet <,> <,> <,> <,> [0.7,> <,1100]
Kale grond <,> <,0> [0,0.5> <,> [0,0.7> [15000,

>
Grasland <,0> <,0> [0,0.5> <,> [0,0.7> <,>

Validatie
De rekenregel is gebaseerd op expert judgement en is niet gevalideerd.
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4 Aanbevelingen

De referentiesituaties in de HABITAT applicatie voor het IJsselmeergebied zijn te gebruiken
voor studies naar het ecologisch functioneren van het IJsselmeergebied. De effecten van
verschillende typen maatregelen kunnen worden vergeleken met de referentie. Er is hierbij
een aantal aanbevelingen te geven:

Omzetten naar HABITAT 3.0
Het beschreven gebiedsmodel is gemaakt in HABITAT 2. Het zinvol om de applicatie om te
zetten naar HABITAT 3.0 zodat het gebiedsmodel ook in de toekomst ondersteund blijft.
Verder kan er dan geprofiteerd worden van makkelijkere uitwisseling van gegevens met
andere modellen (Deltashell).

Updaten invoerkaarten
De invoerkaarten in de beschreven applicatie zijn gemaakt in de periode 2006 – 2009 en
kunnen daarom verouderd zijn geraakt. Omdat het gebied in ontwikkeling is, verdient het
aanbeveling om bij nieuwe studies de gegevens te vergelijken met recente meetgegevens.
Onder andere uit ANT (Noordhuis 2013) blijkt dat de waterkwaliteit in het gebied verandert en
dat de fosfaatconcentratie een dalende trend heeft laten zien. Ook zijn er in het Markermeer
veranderingen in het doorzicht en worden er maatregelen genomen om de slibconcentratie
omlaag te brengen.

Uitbreiden studiegebied
Het is mogelijk om het studiegebied uit te breiden met de Veluwerandmeren, daarvoor zullen
dan invoerkaarten gemaakt moeten worden. Ook zal moeten worden nagegaan in hoeverre
de rekenregels die in het beschreven gebiedsmodel zijn opgenomen toepasbaar zijn op de
Veluwerandmeren.

Toevoegen soorten
Op de habitat wiki is nog voor een groot aantal soorten kennisregels beschikbaar. Een aantal
van deze kennisregels kan nog worden toegevoegd aan de applicatie.

Verbeteren rekenregels
Door kennisontwikkeling, ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en door voortschrijdend
inzicht zijn sommige rekenregels aan verbetering toe, of kunnen ze worden uitgebreid. Het
gaat hier bijvoorbeeld om de driehoeksmosselen, die op dit moment concurrentie krijgen van
de Quagga mossel. Ook de resultaten uit het onderzoeksprogramma ANT kunnen wellicht
leiden tot aanpassing van huidige kennisregels, of kennis verschaffen voor nieuwe
rekenregels.

Voor Natura2000 soorten is in de laatste rapportages voor het Deltaprogramma
(Maarse&Noordhuis 2013) nog kennis beschikbaar gekomen over de relatie met het
waterpeil. Een deel van deze kennis zou nog kunnen worden vertaald naar kennisregels in de
applicatie.

Toekomstige inzet
Het gebiedsmodel kan worden ingezet voor toekomstige studies rond MarkerWadden, TBES
en NMIJ, Deltaprogramma en Natuurlijker Goedkoper Houtribdijk. Ook is het mogelijk om het
gebiedsmodel te gebruiken om ecosysteem diensten in kaart te brengen.
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