1. Inleiding
Het onderzoek naar de waterkwaliteit van rivieren en meren die beheerd worden door
de Rijkswaterstaat, geschiedt door op een 400-tal plaatsen regelmatig monsters te
nemen en deze in een laboratorium te onderzoeken.
Met de ingebruikname van het automatisch meetnet is aan dit onderzoek een nieuwe
dimensie toegevoegd. Met dit meetnet kan volledig automatisch en kontinu de
waterkwaliteit worden gemeten. De belangrijkste argumenten voor de inrichting van
dit meetnet zijn:
1. de behoefte aan snelle informatie. Met behulp van de verkregen gegevens is het
mogelijk bij het dagelijkse waterbeheer ook de waterkwaliteit te gebruiken.
Voorbeelden hiervan zijn het doorspoelen van meren en kanalen, het inlaten van
water ten behoeve van de drinkwaterproduktie of voor landbouwdoeleinden.
2. de behoefte aan meer informatie. De bemonsteringsprogramma's zoals die tot op
heden zijn uitgevoerd zijn altijd een afweging tussen het wenselijke (veel meten)
en het mogelijke (financiële mogelijkheden).
De behoefte aan meer informatie komt vooral voort uit de noodzaak de processen
die zich in het water afspelen beter te leren kennen. Ook bestaat er een behoefte
aan het beter kunnen volgen van de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de loop
der tijd. Met behulp van de verkregen gegevens is een nauwkeurige vaststelling
van het effect van genomen maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit
mogelijk. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van
wiskundige modellen. Met deze modellen kan worden nagegaan welke
maatregelen nog nodig zijn om tot de gewenste waterkwaliteit te komen.
3. de kontrole van richtlijnen onder meer vastgelegd in internationale verdragen. Als
voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden de kort geleden door Nederland
geratificeerde verdragen ter bestrijding van de vervuiling van de Rijn.
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Afbeelding 1.
Het automatisch meetnet
in Rijn en Maas.

2. Het automatisch meetnet
In afbeelding 1 wordt een overzicht gegeven van het automatisch meetnet van Rijn
en Maas. Aangegeven zijn:
- peilmeetstations; met behulp van de gemeten waterhoogte kan de per seconde
langsstromende hoeveelheid water worden berekend
- gecombineerde peil- en waterkwaliteitsmeetstations
- plaatsen waar de meetgegevens gepresenteerd worden. Deze presentatie is
noodzakelijk voor het directe gebruik van de gegevens en voor kontrole op de
werking van de meetstations
- plaatsen waar een meetstation in aanbouw of in voorbereiding is.
Bij de keus van de plaats voor de verschillende waterkwaliteitsmeetstations zijn de
volgende aspecten van belang geweest:
- De Maas; Het meetstation Eijsden ligt op de grensovergang van België naar
Nederland, een meetpunt dat in het in voorbereiding zijnde Maasverdrag is j
vastgelegd. Het meetpunt Lith is het einde van de gestuwde Maas. Met behulp van
dit meetpunt kunnen, tezamen met de gegevens van Eijsden, de processeniin een
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gestuwde rivier worden bestudeerd. Bovendien kunnen de saneringsmaatregelen
in Limburg op hun resultaten worden gevolgd.
Het meetstation Keizersveer ligt op de overgang van de rivier de Maas naar het
Deltagebied, terwijl daarnaast in de onmiddellijk nabijheid belangrijke
drinkwateronttrekkingspunten liggen.
De Rijn; Op initiatief van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn
tegen verontreiniging, kortweg I.R.C., worden op een tiental punten in de Rijn en
de belangrijkste zijtakken regelmatig watermonsters genomen waarvan de
waterkwaliteit door de verschillende Rijnoeverstaten worden onderzocht.
In dit internationale verband is enkele jaren geleden afgesproken om op al deze
meetpunten automatische meetstations in te richten. Inmiddels zijn hiervan 7
stations gerealiseerd. Van de Nederlandse stations ligt Lobith op de
grensovergang van Duitsland naar Nederland. In dit punt kunnen de resultaten van
de buitenlandse inspanningen ter verbetering van de kwaliteit worden gevolgd. De
meetpunten Gorinchem en Hagestein liggen op de overgang van de Rijn naar het
door eb en vloed beïnvloede gebied. Deze punten geven een goede indicatie van
de kwaliteit van het water dat in droge perioden over het westelijk deel van
Nederland wordt verdeeld.
Het meetpunt Kampen ligt aan het einde van de IJsseltak op de overgang naar het
IJsselmeer. De resultaten van de metingen in Kampen kunnen worden gebruikt bij
het bestuderen van de processen die zich in het IJsselmeer afspelen.
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Afbeelding 2.
Het stroomgebied van de Rijn met
daarin aangegeven de meetpunten
van het Internationaal
Rijnonderzoek.
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Bmim en inrichting van de
etstatïcwts
Voor wat betreft cle onderzoeksmogelijkheden zijn de meetstations te onderscheiden
in twee categorieën.
De meetstations te Lobith, Eijsden en Keizersveer beschikken naast de
mogelijkheden voor fysisch-chemisch onderzoek en voor het nemen van
verzamelmonsters over een aquariumkamer voor biologische bewaking van de
waterkwaliteit en over een extraktieruimte voor de analyse van organische stoffen
in water, b.v. te gebruiken bij een ongeluk op de rivier. Het ontbreken van
mogelijkheden voor de analyse van metalen komt voort uit het feit dat hiervoor nog
geen automatische analyse-apparatuur bestaat. Deze meetstations zijn gedurende de
normale werktijden bemand door een chemisch en een werktuigkundig medewerker.
De meetstations te Lith en Hagestein en in de toekomst ook. die in Vuren en Kampen
zijn uitsluitend ingericht voor het fysisch-chemisch onderzoek van water en voor
monsterneming. Deze meetstations worden voor servicewerkzaamheden bezocht
door een medewerker van een bemand meetstation of van het instituut te l elystad.
Op de technische details van de verschillende meetstations zal kort worden
ingegaan.

De Haas

Afbeelding 3.
Hef meetstation in de
Bergsche Maas bij Keizersveer,

- Meetstation Keizers¥eer, afbeelding 3.
De wijze waarop het water wordt onderzocht in het meetstation Keizersveer is
schematisch weergegeven in afb. 4. Het rivierwater wordt op 25 meter van de
oever en 1 meter boven de bodem van de rivier ingenomen. Door één van de twee
hoofdpompen, opgesteld in de pompenkelder, wordt het water naar de
machinekamer geperst. In de machinekamer wordt het water verdeeld over de
verschillende onderzoeksmogelijkheden.

Afbeelding 4,
Schema wateronderzoek
in het meetstation Keizersveer,

Schema wateronderzoek Keizersveer
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Via een roestvrijstalen leiding wordt een deel van het rivierwater naar een
monsternemer en naar de extraktieruimte gepompt. Eïen roestvrijstalen leiding
beïnvloedt het gehalte aan organische stoffen in het rivierwater niet.
Door een kunststofleiding wordt het water naar een tweede monsternemer
gepompt. Een kunststofleiding beïnvloedt het gehalte aan anorganische stoffen
(o.a. metalen) in water niet.
Naar de meetkamer, waar de automatische meetapparatuur staat opgesteld, wordt
zowel gefiltreerd als ongefiltreerd water gepompt.
Ten behoeve van het biologisch onderzoek in de aquariumruimte is het mogelijk
om het rivierwater te verwarmen of te koelen, te beluchten en te centrifugeren.
Distributiepompen (afbeelding 5) verdelen het water over de verschillende
opstellingen. Het meetstation Keizersveer bevat verder een peilkamer, regelkamer,
tratoruimte, kantoor, slaapkamer, toilet en douche. Het gebouw is voorzien van een
airconditioningsinstallatie, noodzakelijk voor de telemetrie- en de meetapparatuur.
Het leidingsysteem kan periodiek worden gechloord om aangroei van bakterieën
en algen te verwijderen, waarbij de watertoevoer naar de meetapparatuur
automatisch kan worden afgesloten.

Afbeelding 5.
Distributiepompen voor het
binfafiisch nnripriock
lil hul liliift:.l*linm
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- Meetstation Lith, afbeelding 6.
Het meetstation is gebouwd op één van de peilers van de stuw. Beschermd door
Ail>rt<lilintj
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Ui't «irtxMritiii/f in ilr ili.kK, hi) Lith, gebouwd op één van de peilers vanrfestuw.

5

Afbeelding 7,
Het meetstation in de Maas
bij Eijsden.

een kooikonstruktie zijn twee onderwaterpompen bevestigd. Bij uitval van óon van
de pornpen neemt de andere het automatisch over. Het rivierwater wordl deur een
ringleiding geperst waarop de meetinstrumenten zijn aangesloten. De leidingen
kunnen periodiek worden gechloord. Aan de vormgeving van het gebouwtje word
bijzondere aandacht besteed.
- Meetstation Eijsden, afbeelding 7,
Omdat de toevoerleiding kort moet zijn en een geschikte bouwplaats op hol land
niet aanwezig was, is bij dit station gekozen voor de bouw op een ponton.
Aan de afmeerconstruetïe moest bijzondere aandacht worden besteed, out vrij op
en neer bewegen met de waterstand mogelijk te maken en om schokken er to
vangen. Dit is bereikt door aan de ene kant 4 en aan de andere kant 3 autowielen
rondom de afmeerpalen te plaatsen, afbeelding 8, Elk wiel kan schokken lol 10
ton opvangen.
Via een zuigarm van 3 meter wordt het water aangezogen. De technische
mogelijkheden zijn vrijwel gelijk aan die in het meetstation Keizersveer. I ie'
centrale regelpaneel is weergegeven in afbeelding 9,

Afbeelding 8.
Vrij bewegende en schokvrije
meetconstructie met behulp van
4 autowielen rondom afmeerpaal.
Elk wiel kan schokken tot 10 ton opvangen.

o

Afbeelding 9. Regelpaneel van meetstations te Eijsden en I chith.
Centrale signalering en bediening.

Afbeelding 10.
Het meetstation in de Rijn bij Lobith
mei vrijhangende zuigarm,
lengte 22 m.

De Rijn
- Meetstation Lobith, afbeelding 10.
Het meetstation l obith is een zusterschip van het meetstation Eijsden. Om het
scheepvaartverkeer niet te hinderen, moest het station in Lobith tussen de
rïvierkribben worden gelegd» zodat een zuigarm van 22 m die tot in de stroom
reikt, moest worden aangebracht. De zuigarm is vrijhangend gekonstrueerd met
hydraulische hef- en draai-inrichting. De arm wordt langszij gedraaid als bij hoge
rivierafvoeren de kribben overstromen en de scheepvaart dichter onder de oever
komt, waarbij de metingen normaal kunnen worden voortgezet.

Afbeelding 11.
Het meetstation (links) in de Lek hij
Hagestein, gebouwd bij de stuw.

- Meetstation Hagestein, afbeelding 11.
Een onderwaterpomp perst het water naar het meetstation. De persleiding is
voorzien van een verwarmingsspiraal om bevriezing tegen te gaan. Periodiek wordt
het leidingwerk gechloord, waarbij, evenals in Keizersveer, het chloorbleekloog
wordt gerecirculeerd orn het verbruik te beperken. De besturing van de installatie
geschiedt pneumatisch.
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in het meetstation Keizersveer.

Fysïsch-chemisch onderzoek.
öp alle meetstations is apparatuur aanwezig voor het meten van:
1. Opgeloste zuurstof (zowel rechtstreeks in de rivier als in het opgepompt*; wf-ilor)
2. Geleidendheid (idem)
3. Watertemperatuur (idem)

4. Zuurgraad (pH)
5. Troebelheid
6. Nitraat
7. Ammonium

8. Chloride
9. Fluoride
De eerstgenoemde vijf grootheden worden gemeten met apparatuur van
Elektrofact en zijn samengebouwd in één kast, afbeelding 12.
De meetinstrumenten voor de andere vier grootheden zijn van het fabrikaat i ..IJ .*
en zijn weergegeven in afbeelding 13. Alle apparatuur is zelfijkend en vollodig
geschikt voor aansluiting op een telemetrienetwerk. Afbeelding 14 geell hol
dagrapport van de bewerkte gegevens van 24 mei 1978 weer.
Biologische bewaking wan de waterkwaliteit.
Omdat automatische analyseapparatuur niet bestaat voor het meten van ulloiloi
giftige stoffen in water, wordt in de meetstations Keizersveer, Eijsden on I ointi» do
waterkwaliteit bewaakt met een systeem waarbij het gedrag van vissen woidt
gevolgd. Bij afwijkende reakties, zoals verminderde weerstand of reakliovonnogun
of zelfs sterfte, vindt alarmering plaats waarna een parallel genomen rundot»'! op
een laboratorium wordt onderzocht. Als testvis wordt de regenboogforel goh nikt
De testapparatuur is van het fabrikaat W.T.W.**, terwijl in lobith teven:, non
vistestsysteem dat ontwikkeld is door het K.I.W.A.*** (afbeelding 15) sla;ii
opgesteld.

Elektronic Instruments Limited
Wissenschaftlich-Technische
Werkstatten G.M B.H,
Keuringsinstituut voor
Waterleidingsartikelen N.V.

8

en Tiuoriae in net meetstation
Keizers veer:
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Afbeelding 14,
Dagrapport van waterstanden
en waterkwaliteit op 24 mei 1978.
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in het meetstation Lobith.

Onderzoek naar Organische Stoffen.
Aangezien nog geen apparatuur beschikbaar is voor de automatische analy;o van
organische stoffen, zoals olie en bestrijdingsmiddelen, in rivierwater, beschikt het
laboratorium te Lelystad over een gaschromatograaf die zodanig gemodiliceoid is,
dat deze direct inzetbaar is op een meetstation. Het instrument is zo opejost sld dat
het bij ongelukken op de rivier gemakkelijk te vervoeren is, terwijl tijden;; hei
transport de detector op temperatuur wordt gehouden en stikstof door do kuiutn
wordt geleid.
In de extraktieruimte zijn verder alle voorzieningen aanwezig orn de analyse van
organische stoffen mogelijk te maken.
Automatische monsterneming en laboratoriumfaciiiteïten.
Öp elk meetstation is apparatuur aanwezig om dagverzamelmonsters te nemen,
zowel in een volledig roestvrijstalen systeem als in een volledig kunstslofsy.loem.
De monsters worden gekoeld op 2°C om biologische processen in het water Ie
stoppen.
De verzamelmonsters kunnen op het laboratorium worden onderzocht op
bestrijdingsmiddelen, metalen, fosfaten enz. Öp elk bemand meetstation \n t en
klein laboratorium aanwezig waar de werking van de automatische
meetinstrumenten kan worden gekorrtroteerd, afbeelding 16.

Afbeelding 16.
Laboratoriumruimte in het
meetstation Eijsden.
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5. Meetresultaten
Aan de hand van een tweetal voorbeelden zullen enkele van de in de inleiding
genoemde motieven voor het automatisch meten nader worden bekeken.
Bij het inlaten van water uit een rivier ten behoeve van de drinkwaterproduktie is er
een behoefte aan veel en snelle informatie.
Enerzijds moet men ingeval van een ongeluk op de rivier direct over de juiste
informatie beschikken om het inlaten van water al of niet stop te zetten.
Anderzijds is het echter ook mogelijk in korte periodes met een relatief goede
waterkwaliteit extra water voor de produktie op te pompen.
Een voorbeeld van dit laatste wordt gegeven in afbeelding 17. In een periode eind
mei 1978 voerde de Rijn, als gevolg van zeer zware regenval in Zwitserland en
Zuid-Duitsland, zeer grote hoeveelheden water af. In het begin van een dergelijke
afvoergolf zal het water extra sterk verontreinigd zijn doordat de rivier als het ware
wordt schoon gespoeld. Na verloop van tijd zal echter door de grote verdunning het
water een uitzonderlijk goede kwaliteit krijgen. Het effect van deze verdunning is in
afbeelding 17 duidelijk waarneembaar aan het zoutgehalte (chloride), een voor de
drinkwaterproduktie belangrijke grootheid.
Andere verontreinigingen zullen veelal het zelfde verloop volgen. Door de snelheid
waarmee de informatie beschikbaar komt is een periode waarin extra water van een
bijzonder goede kwaliteit zou kunnen worden opgepompt nauwkeurig vast te stellen.
Het zuurstofgehalte, belangrijk voor al wat leeft, wordt in een gestuwde rivier als de
Maas in de zomerperiode sterk bepaald door de in het water levende microscopisch
kleine plantjes (algen). Overdag is het gehalte hoog door de zuurstofproduktie van
deze algen, 's Nachts kan het gehalte echter aanmerkelijk dalen door de ademhaling
van dezelfde algen.
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Chloride in mg/l
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Afbeelding 17.
Verloop van de afvoer en
het chloridegehalte tijdens
de hoogwatergolf in het voorjaar
van 1978 in de Rijn bij Lobith.
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Afbeelding 18 geeft de dag- en nachtvariaties in het zuurstofverzadigingspercentage
in de Maas bij Eijsden van 20 tot 25 augustus 1978. De maxima in deze curve! treden
op om ongeveer drie uur 's middags, de minima in de vroege ochtend. Een en ander
betekent dat de zuurstofwaarden die gevonden worden bij de normale
handbemonstering sterk afhankelijk zijn van het tijdstip van bemonstering. Of einders
gezegd, bij een beschouwing over de resultaten van een dergelijke bemonstering is
kennis omtrent deze algenprocessen noodzakelijk. Deze kennis kan alleen wotjden
verkregen door zeer veel te meten.

Zuurstofverzadigingspercentage

Dag en nacht variatie
zuurstofverzadigingspercentage
Maas bij Eijsden (1978)

40.
20.
Afbeelding 18.
Dag- en nachtvariatie in het
zuurstofverzadigingspercentage
in de Maas bij Eijsden
van 20 tot 24 augustus 1978.
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foto's: Rijkswaterstaat, Den Haag
omslagfoto en foto afbeelding 11: Rob van Zuylen, Adviesbureau B.K.H.
layout en druk: Hofstad Druktechniek bv, Den Haag
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Keizersveer
(bouwjaar 1977)

Ontwerp, bestekken en
tekeningen
Bouwkundig aannemer
Elektrisch en
mechanisch aannemer

Totale kosten
Hagestein
(bouwjaar 1976)

Ontwerp, elektrisch
en mechanisch bestek
en tekeningen
Bouwkundig bestek en
tekeningen
Bouwkundig aannemer
Elektrisch en
mechanisch aannemer
Totale kosten

Lobith en Eijsden
(bouwjaar 1974)

Ontwerp, bestek
en tekeningen

Aannemer

Totale kosten

Lith
(bouwjaar 1974)

Ontwerp en tekeningen
Bouwkundig aannemer
Elektrisch en
mechanisch aannemer
Totale kosten

Adviesbureau Bongaerts,
Kuyper en Huiswaard,
Den Haag.
Muskens' Bouwbedrijf B.V.
Lobith.
Technisch Installatie
Bureau, Machinefabriek
W. de Vries en Zn.,
Arnhem.
ƒ 2.800.000Adviesbureau Bongaerts,
Kuyper en Huiswaard,
Den Haag.
Rijkswaterstaat, dir.
Boven rivieren, Arnhem.
Gebr. Matton B.V.
Vianen.
Wiegersma en Batstra B.V.
Driebergen.
ƒ 650.000Bureau Intveld, Ingenieurs voor Scheepsbouw
en Werktuigbouw
Rijswijk (Z-H).
F. Kloos en Zonen's Werkplaatsen N.V.
Kinderdijk.
ƒ 5.100.000,- (voor beide
stations samen)
Rijkswaterstaat, dir.
Limburg, Maastricht.
Kombinatie Maaswerken
Landustrie,
Sneek.
ƒ 450.000-

