Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Ja zeg, moeten jullie eens luisteren.
Als ik voor trendsinwater.nl aan het
werk ben moet ik wel mijn handen
vrij hebben....

Informatie

Mocht u nadere informatie willen over de inhoud van trendsinwater.nl dan kunt u contact
opnemen met de genoemde personen bij de afzonderlijke artikelen. Voor al uw overige vragen
over de monitoring van de rijkswateren kunt u contact opnemen met:
RIZA (zoete rijkswateren)
WaterDataDesk
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 06-51997741
fax: 0320-249218
e-mail: waterdatadesk@riza.rws.minvenw.nl

RIKZ (zoute rijkswateren)
BasisInfoDesk
Postbus 20907, 2500 EX Den Haag
tel.: 070-3114444
fax: 070-3114500
e-mail: basisinfodesk@rikz.rws.minvenw.nl

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Publicaties en producten
In trendsinwater.nl is ruimte gereserveerd voor recent uitgekomen publicaties en producten
rond de monitoring van de Nederlandse wateren. Kent u publicaties of producten die in de
volgende trendsinwater.nl opgenomen zouden moeten worden, laat dit dan weten aan de
redactie.
Radioactieve stoffen in de zoute wateren Een evaluatie van monitoring van radioactiviteit
over de periode 1985-1997, analysemethoden, enkele trendbreuken en een aanbeveling
voor het meetprogramma 1999-2005.
Bestelinformatie: Rapport nummer RIKZ/2000.041; aanschafprijs: gratis; bestellen:
070-3114272
Wat moeten we nu weten? Samenvatting van de nieuwe informatiebehoefte van NW4
Bestelinformatie: brochure; aanschafprijs: gratis; bestellen: 070-3114315
Guidelines on Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers First review of the
1996 Guidelines of the UN/ECE Task Force on Monitoring & Assessment on Water-quality
Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers.
Bestelinformatie: ISBN 90-369-5320-0, aanschafprijs: gratis; bestellen: 0320-298894
Evaluatie monitoring zomerbedverdieping Gennep-Grave
Bestelinformatie: rapportnummer RIZA/2000.017; aanschafprijs: fl 25,001); bestellen:
0320-285333
Evaluatie nevengeulen Opijnen en Beneden-Leeuwen 1993-1998
Bestelinformatie: rapportnummer RIZA/2000.040; aanschafprijs: fl 25,001); bestellen:
0320-285333
Biologische monitoring zoete rijkswateren. Watersysteemrapportage Noordzeekanaal,
Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaal Gent-Terneuzen en de Twenthekanalen
Bestelinformatie: rapportnummer RIZA/2000.031; aanschafprijs: fl 25,001); bestellen:
0320-285333
The current status of the new generation ocean colour sensors for monitoring dutch
waters Een overzicht van de mogelijkheden van remote sensing voor waterkwaliteit.
Kaarten van concentraties zwevend stof en chlorofyl-a voor kust- en binnenwateren.
Bestelinformatie: rapportnummer 99-28; aanschafprijs: gratis; bestellen: 015-2691384
Kroniek 1999 Dit onderdeel van het Jaarboek Monitoring Rijkswateren beschrijft de ontwikkelingen in en om de rijkswateren in 1999 en geeft een overzicht van de resultaten van de
landelijke watermonitoring (MWTL).
Bestelinformatie: ISSN 0928-4214; aanschafprijs; fl 25,001); bestellen: 070-3114444
Presentator 1999 Dit Windows95 programma op cd-rom bevat kengetallen uit de landelijke
watermonitoring programma’s (MWTL) voor 1999 en eerder, alsmede de digitale versie van
de Kroniek 1999.
Bestelinformatie: ISSN 0928-4214, aanschafprijs fl 25,001); bestellen: 070-3114444
Getij-Generator 2001 Een programma waarmee van 76 locaties de astronomische waterstanden voor het jaar 2001 berekend kunnen worden. De Getij-Generator werkt onder
Windows (3.x en hoger).
Bestelinformatie: ISBN 90-369-3425-7; aanschafprijs: fl 35,001); bestellen: 070-3114444
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Monitoringresultaten van de Nederlandse wateren en
vernieuwingen in en rond monitoring.

Internet
Een greep uit interessante internet-sites.
Kent u interessante sites die opgenomen
zouden moeten worden, dan kunt u dit
doorgeven aan de redactie van
trendsinwater.nl.
www.minvenw.nl/rws/mdi/bcrs

Informatie over de Beleidscommissie
Remote Sensing (BCRS) met onder
andere een overzicht van projecten en
rapporten.
www.iwac-riza.org Actuele informatie
over het recent geopende International
Water Assessment Centre met een overzicht van relevante publicaties.
www.taxonomica.com De Encyclopaedia
Taxonomica, zie ook het artikel ‘Nieuw
CIW-coderingsstelsel voor Nederlandse
aquatische organismen’ elders in
trendsinwater.nl
www.stowa.nl Homepage van de
Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer

gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat indien verzonden naar het kantooradres

Reacties

We zien al uw suggesties, bijvoorbeeld onderwerpen voor trendsinwater.nl graag tegemoet.
Neemt u hiervoor contact op met de redactie.

www.riza.nl/ecotopen

Wilt u op de hoogte gehouden worden van actuele ontwikkelingen in en rond de monitoring van de Nederlandse wateren? Vul onderstaande bon in voor een gratis abonnement en stuur deze naar: Rijkswaterstaat, t.a.v. P. Hoogeveen, Postbus 17, 8200 AA
Lelystad, of per e-mail naar p.hoogeveen@riza.rws.minvenw.nl.
Ook op www.trendsinwater.nl kunt u een abonnement aanvragen.
Bon voor gratis abonnement op trendsinwater.nl
Bedrijf/organisatie:
Afdeling:
Naam:

Voorletters:

m/v*

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Mijn functie valt binnen de sector*:
beleid/ beheer/ onderzoek/ monitoring/ meten en laboratorium/
anders namelijk:…......
* omcirkelen wat van toepassing is

$

Ik behoor tot de categorie*:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/ Overige Rijksoverheid/ Provincie/
Waterschap/ Waterleidingbedrijf/ GTI, Ingenieursbureau/ NGO/ Particulier/
anders namelijk:………

Achtergrondinformatie over de ecotopenstels, zie ook het artikel ‘Eerste serie
ecotopenkaarten binnenkort gereed’
elders in trendsinwater.nl
www.watermarkt.nl Een RIKZ/RIZA-initiatief met gegevens, informatie en producten vanuit de landelijke watermonitoring.
www.waddenzee.nl Het trefpunt voor
vragen, antwoorden en meningen over
de Waddenzee, ook resultaten uit de
chemische, biologische en fysische monitoring zijn te raadplegen.
go.to/scheldeschorren/ Een Belgische site
met allerlei informatie over brakwaterschorren aan de Schelde, ook de mogelijkheid recente watervogeltellingen per
e-mail te ontvangen.
waterland.net Erg veel informatie en links
op het gebied van water in Nederland.
Van ecologie tot offshore, van waterstanden tot een evenementenkalender.
water.pagina.nl Een dochter van
www.startpagina.nl met een enorme
hoeveelheid links binnen de waterwereld.
Onder andere links naar waterschappen,
wetenschappelijke instituten en internationale water-sites.
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Met Hansje Brinker dacht ik: alweer een blad? In plaats van welke nieuwsbrieven komt ie? Maar ik kan niet anders zeggen: het eerste nummer
is bijzonder informatief! Het eerste nummer heeft nog wel een hoog Rijkswaterstaats-gehalte, maar ik vertrouw er op dat de waterschappen
meer van zich zullen laten horen.
Monitoring en onderzoek scoren politiek nauwelijks. Ook in de nieuwe begroting wordt er weer op bezuinigd. Dat gaat ten koste van toekomstgerichte zaken. Maar er is hoop. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft innovatie en kennis tot speerpunten benoemd.
Productvernieuwing in de meetsector bijvoorbeeld zal op termijn tot aanzienlijke besparingen kunnen leiden. Voor het beeld van monitoring
en onderzoek is het de kunst om deze te koppelen aan nieuwe beleidsimpulsen. En die zijn er in het waterbeleid volop!
Nu ik sinds kort werk in de waterschapswereld, zie ik dat vanuit het bestuur grote belangstelling bestaat voor eenduidige op monitoring
gebaseerde informatie. In toenemende mate bestaat er behoefte aan beleidsevaluatie en -toetsing. Dit betekent een sterke stimulans voor de
optimalisatie en het doelgericht inrichten van de informatiehuishouding: dichtheid van meetnetten, aantal parameters, frequenties, de representativiteit van de informatie enz.
Bij het waterschap Veluwe is een evaluatie en optimalisatie van het huidige meetnet (debieten, waterkwaliteit, macrofauna) gestart. Het doel
is het verkrijgen van een betere gerichtheid op het in ontwikkeling zijnde integrale beheersplan en op toekomstige vraagstukken.
De onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten in de diverse (deel)stroomgebieden en die met het hoofdsysteem van rijkswateren is van
cruciaal belang. Denk alleen maar aan het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en de EU-kaderrichtlijn water.
De woorden van Maarten Hofstra in het eerste nummer, dat dit blad een verbindingsschakel moet worden tussen onderzoekers en de wereld
van waterbeleid en beheer, zowel binnen als buiten de Rijkswaterstaat, zijn mij dan ook uit het hart gegrepen.
Gert Verwolf, dijkgraaf Waterschap Veluwe.

Monitoringresultaten
Onverwachte natuur langs drukke vaarwegen

Artikelen uit trendsinwater.nl mogen
worden overgenomen onder volledige
bronvermelding.
ISSN 1567-7877

Kanalen zijn gegraven door de mens en
hebben in hoofdzaak een functie voor de
scheepvaart en de waterhuishouding. Daar
zijn ze voor gemaakt en daar zien ze ook
naar uit: lang en recht, met steile oevers en
diepe bodems. Toch hebben kanalen ook een
natuurfunctie, zij het marginaal vergeleken
met bijvoorbeeld de grote rivieren of het
IJsselmeer. De Watersysteemrapportage
Kanalen laat zien dat er belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn, ondanks de drukke
scheepvaart en plaatselijke bodemvervuiling.
Deze natuurwaarden zijn ontstaan door

natuurvriendelijke inrichting, natuurvriendelijk beheer en een verbetering van de waterkwaliteit. Als gevolg hiervan zijn de kanalen
meer gaan functioneren als verbindingszone
tussen natuurgebieden. De ecologische toestand van de meeste rijkskanalen is door al
deze factoren verbeterd.

Monitoringstrategie
pagina 6
• Fysische monitoringsprogramma’s
onder de loep
• Internationaal waterinstituut in
Nederland geopend

Verwerking en verstrekking pagina 10
• Ecologische beoordeling op nieuwe
leest
• iSWR: een mooi vervolg op Waterdialoog
• Storm? SVSD op www
• Eerste serie ecotopenkaarten binnenkort gereed
• Het landelijke water op internet
• Zo maar een vraag

Zeldzame vis in … het Noordzeekanaal!

De zeesluizen bij IJmuiden zijn in 1995 passeerbaar gemaakt voor vissen. In 1996 is bij
Spaarnwoude een grote natuurvriendelijke
oeverzone aangelegd. Deze verbeteringen
- vervolg op pagina 2 -

Monitoringresultaten
pagina 1
• Onverwachte natuur langs drukke
vaarwegen
• Geslaagde proef voor verlaging
Maaswaterstanden
• Zes jaar extra voor elf bestrijdingsmiddelen
• ‘Haastige vloed’ Harlingen versnelt
niet meer
• Depositie van bestrijdingsmiddelen
beter in beeld
• ‘Nieuwe’ fytoplanktonsoorten in de
Noordzee
• Waterkwaliteit West-Brabant sinds
1972
• Opmerkelijk verlies macrofaunasoorten in Rijn
• Zalmachtigen in de lift
• Nevelgeulen in trek bij stromingsminnende soorten
• Mestbeleid aan de monitor
• Ook broertje van TBT ver boven het
MTR

Meten en analyseren
pagina 7
• Het NAP in beweging?
• Breed kijken naar organische micro’s
met SIVEGOM
• Mariene milieumetingen met
kwaliteitslabel
• Nooit meer de (golf)richting kwijt?
• Nieuw CIW-coderingsstelsel voor
Nederlandse aquatische organismen

Sinds 1992 verschijnen de Watersysteemrapportages. Aan de hand van monitoringresultaten
doet het RIZA hierin verslag van de ecologische toestand van de zoete rijkswateren. Tot dit
najaar ontbrak er in deze rapportages nog altijd één: die over de rijkskanalen. Dat gemis is
verleden tijd met de recentelijk verschenen Watersysteemrapportage Kanalen.
Watersysteemrapportages ontwikkelen zich meer en meer tot integrale rapportages. Daarom zijn in
deze rapportage voor het eerst ook chemische parameters opgenomen. In de volgende rapportages
zal het integrale karakter nog worden versterkt door ook de fysische aspecten erbij te betrekken.
Gegraven ecosystemen

Redactieadres
Rijkswaterstaat,
Redactie trendsinwater.nl
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
telefoon: 0320-298411
e-mail: trendsinwater.nl@riza.rws.minvenw.nl
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Deze plasberm biedt vestigingsmogelijkheden voor oevergebonden dieren en planten door de geleidelijke overgang
van droog naar nat. Zonder plasberm zou dit biotoop in
kanalen vrijwel ontbreken (Bureau Waardenburg)

- vervolg van pagina 1 -

Geslaagde proef voor verlaging Maaswaterstanden

‘Riviergebonden’ stroomdalflora in … de
Twenthekanalen!

Langs het westelijk deel van de Twenthekanalen blijken dijken met een goed ontwikkelde stroomdalflora te liggen. Maar liefst
tien sterk bedreigde soorten planten komen
hier voor. Dit heeft te maken met de ligging
nabij de IJssel als zaadbron, maar ook met
het op verschraling gerichte beheer van
deze dijken. In de Twenthekanalen zijn
kilometers damwand vervangen door natte
oeverzones. Hierdoor zijn de oevers ecologisch gezien een stuk interessanter geworden
voor macrofauna, vissen, oeverplanten en
dagvlinders. Het is opvallend dat langs de
meeste onderzochte rijkskanalen veel soorten vlinders werden waargenomen. Vlinders
worden vaker op de oevers gesignaleerd als
het landschap er gevarieerd is. Dat is bijvoorbeeld het geval in plasbermen of op
plekken waar stad, spoorlijn en kanaal
elkaar ontmoeten.

Eerste serie ecotopenkaarten binnenkort gereed

Na de hoogwaters langs de Maas in 1993 en 1995 is het project Zandmaas/Maasroute gestart.
Doel is een vermindering van de hoogwateroverlast door het verdiepen van de Maas tussen
Roermond en Den Bosch, en verbetering van de Maas als scheepvaartweg. Om ervaring op te
doen met het verdiepen van de rivier, is in 1996 een proefproject uitgevoerd. Hierbij kwam het
laagwaterbed van de Maas tussen Gennep en Grave anderhalf tot drie meter lager te liggen. Het
gaat hier om een verdieping over een lengte van ruim 18 kilometer en over een breedte van 50
meter. Om de (neven-)effecten van deze rivierverruiming in beeld te brengen, heeft het RIZA
een monitoringprogramma opgesteld en laten uitvoeren. De metingen richten zich op waterstanden, grondwaterstanden, bodemligging, zandtransport, slibafzetting, macrofauna en microverontreinigingen.
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Effect van de rivierverruiming op de waterstanden.

Effect met een optimum

Door een vergelijking te maken tussen de
waterstanden bij een bepaalde Maasafvoer,
gemeten voor en na de rivierverruiming, is
de waterstandsdaling als functie van de
afvoer te berekenen (zie figuur). Er is
gebruik gemaakt van afvoer- en waterstandsgegevens uit het bestaande netwerk
van het Monitoring Systeem Water (MSW),
en vier tijdelijke peilschalen die in het kader
van de monitoring zijn bijgeplaatst. De
grootste waterstandsdaling (0,56 meter)
treedt op bij Gennep bij een Maasafvoer
van 1100 m3/s. Bij lagere afvoeren is het
effect geringer als gevolg van de werking
van stuw Grave. Bij hogere afvoeren loopt
het effect terug wanneer een deel van het
water door het winterbed gaat stromen. De

gemeten waterstandsdalingen komen goed
overeen met de waterstandsdalingen die
met behulp van een model zijn berekend.
Lagere waterstanden op de Maas betekenen
lagere grondwaterstanden in de omgeving.
In aanvulling op het bestaande grondwatermeetnet is in 1996 een aantal extra peilbuizen geplaatst. Het effect op de grondwaterstanden is nog niet rechtstreeks uit de
metingen af te leiden, omdat de tijdreeksen
te kort zijn in relatie tot de spreiding in de
metingen.
Alert op erosie

De rivierbodem tussen Gennep en Grave is
een aantal malen per jaar gebiedsdekkend in
beeld gebracht. Nog tijdens de uitvoering van

het baggerwerk ontstond nabij Gennep door
erosie van een laag fijn zand een erosiekuil
van twee meter diepte in de rivierbodem.
De rivier zelf heeft naderhand de kuil weer
grotendeels opgevuld. Op risicolocaties,
zoals brugpijlers en afgedekte kabels en
leidingen, hebben zich geen gevaarlijke
ontgrondingen voorgedaan. Bovenstrooms
is het baggervak dieper geworden door het
uitspoelen van fijn zand uit de bodem,
benedenstrooms zijn de gebaggerde taluds
in het dwarsprofiel uitgezakt. Deze profielveranderingen van het baggervak vormen
geen acute bedreiging voor de stabiliteit
van de oevers.
Verrassende zandvracht

Overigens is op basis van de transportmetingen die binnen dit monitoringprogramma
zijn uitgevoerd een verrassende schatting
gemaakt van de jaarlijkse zandvracht van de
Maas. Een zandvracht van 40.000 tot
60.000 m3 per jaar is circa twee keer zo
veel als tot nog toe werd aangenomen. De
hogere zandvracht is niet een gevolg van de
rivierverruiming, maar waarschijnlijk een
gevolg van verbeterde meetmethoden. Een
grotere zandvracht betekent dat het uitbaggeren van het verlaagde laagwaterbed circa
twee maal zo vaak aan de orde zal zijn als
werd aangenomen.

De biologische monitoring van de rijkskanalen
heeft geleerd dat de kanalen meer natuurwaarden bevatten dan je op het eerste
gezicht zou verwachten. Ruimte scheppen
voor natuur door inrichting en beheer blijkt
daarbij van doorslaggevende betekenis te
zijn. Het is belangrijk om kansen hiervoor in
de toekomst verder te benutten.
Nadere informatie:
André Kaper (RIZA), 0320-298329,
a.kaper@riza.rws.minvenw.nl
Bestelinformatie rapport: zie achterpagina
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lijken nu vrucht te gaan afwerpen. Voor het
eerst in waarschijnlijk tientallen jaren is in
Nederland jonge Fint aangetroffen. De zeldzame trekvis heeft zich voortgeplant in de
aangelegde oeverzone. Er is meer wat het
Noordzeekanaal bijzonder maakt: het herbergt een, in Europa zeldzame, brakwaternatuur. Door het beheer van de zeesluizen gaat
het water op het traject IJmuiden-Amsterdam
geleidelijk over van zout in zoet. Als gevolg
daarvan heeft het Noordzeekanaal niet alleen
een zeer gevarieerde visstand, maar ook
vele soorten plankton en een rijke flora en
macrofauna. Een bijzondere bewoner is bijvoorbeeld het Zuiderzeekrabbetje.

Van de monitoring van de zomerbedverdieping is een rapport verschenen. Voor
bestelinformatie zie achterpagina.

Zes jaar extra voor elf bestrijdingsmiddelen
Begin september 2000 werd door een stemming in de Tweede Kamer besloten dat elf bestrijdingsmiddelen in verband met hun ‘landbouwkundige onmisbaarheid’ nog zes extra jaren toegelaten worden. De toelating van deze middelen zou eigenlijk niet verlengd worden. Het doek
zou vallen op grond van overschrijding van één of meer van de drie toelatingscriteria: toxiciteit
voor waterorganismen, uitspoeling naar grondwater en geringe afbreekbaarheid. Een rondje
langs deze middelen, om te zien wat er vanuit de monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit
over bekend is.

Het elftal te water
Monitoringgegevens van het landelijke
meetnet in de rijkswateren (uit 1999 en
2000) en de gegevens voor regionale wateren (CIW-gegevens uit 1997 en 1998) laten
een zelfde beeld zien (zie tabel).
Voor wat betreft vijf bestrijdingsmiddelen
(carbofuran, carbaryl, chloridazon, penconazool en propachloor) zijn er voor het
oppervlaktewater geen problemen gesignaleerd. De gemeten concentraties van deze
stoffen liggen ver onder hun MTR
(Maximaal Toelaatbaar Risico, de minimumkwaliteitseis uit de vierde Nota waterhuishouding). De MTR’s liggen vrij hoog door
de relatief lage giftigheid van deze middelen
voor waterorganismen. Voor penconazool
en propachloor is dit beeld alleen gebaseerd
op de resultaten van metingen uit 1997 en
1998 in regionale wateren.
Over de concentraties van fenbutatinoxide
in oppervlaktewater zijn geen gegevens
2

beschikbaar. Deze stof is niet opgenomen in
het monitoringprogramma. Op grond van
de hoge giftigheid van deze stof voor
waterorganismen (zeer lage MTR) zijn echter wel problemen te verwachten.
Voor de overige vijf bestrijdingsmiddelen
(chloorpyrifos, dichloorvos, parathion-ethyl,
pirimifos-methyl en simazine) zijn (hoge)
overschrijdingen van het MTR geconstateerd in zowel de rijkswateren als de regionale wateren. Vooral voor de eerste vier
middelen, de insecticiden in het vijftal, geldt
dat ze zeer giftig zijn voor waterorganismen. De MTR’s voor deze middelen liggen
laag, zo laag zelfs dat deze stoffen in concentraties onder hun MTR niet of nauwelijks vallen aan te tonen. Een aangetoonde
aanwezigheid staat daarom onmiddellijk
voor een overschrijding van het MTR. In
sommige gevallen zijn in regionale wateren
concentraties gevonden die het MTR duizend keer overschrijden. Worden de stoffen
daarentegen niet aangetoond, dan betekent
dit niet dat er geen problemen zijn.

Simazine heeft een veel hogere MTR dan
genoemde insecticiden. Desalniettemin
wordt het MTR in zoete wateren regelmatig
overschreden met concentraties die enkele
malen hoger liggen. Voor simazine geldt
bovendien dat de concentraties in zoete
wateren zo hoog zijn dat ze af en toe de
drinkwaternorm (0,1 µg/l) overschrijden. Te

verwachten is dat de komende zes jaar de
bedreiging van het waterleven door deze
laatste groep van vijf bestrijdingsmiddelen
zal blijven voortbestaan.
Nadere informatie:
Marca Schrap (RIZA), 0320-298770,
s.schrap@riza.rws.minvenw.nl

Overzicht besproken bestrijdingsmiddelen
bestrijdingsmiddel werkingsgebied

‘onmisbaar’ in de teelten

MTR (µg/l)

concentratierange
% locaties waar
(µg/l) (Rijkswateren, MTR wordt over1999-2000)
schreden (Regionale
wateren, 1997-1998)

Carbofuran

insecticide

0,91

<0,052)

1

Carbaryl
Chloridazon
Penconazool

insecticide
herbicide
fungicide

0,23
73
171)

<0,012) - 0,05
<0,0052) - 0,006
geen gegevens

2
0
0

Propachloor

herbicide

aardbei, bleekselderij,
bollen, bloemen, planten
appel, peer, kers, pruim
bollen
aardbei, braam,
framboos
uien, sjalotten, prei,
radijs, koolraap,
koolrabi, bloemen

1,3

geen gegevens

1

Fenbutatinoxide

insecticide

appel, peer, pruim, aardbei,
kers, planten, kasproducten

0,00151)

geen gegevens

geen gegevens

Chloorpyrifos

insecticide

0,003

<0,12)

Dichloorvos
Parathion-ethyl

insecticide
insecticide

0,0007
0,002

<0,0052) - 0,006
<0,012)

12
12

Pirimifos-methyl

insecticide

0,0021)

geen gegevens

25

Simazine

herbicide

aardappelen, kool, prei,
broccoli, andijvie, kroot,
bloemen, bollen, planten
kasteelten
frambozen, bramen,
bessen
kasproducten, bloemen,
planten
aardbei, erwten, prei
rabarber, planten

0,14

<0,012) - 0,32
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1)
2)

Een ecotopenstelsel is een classificatiesysteem
waarmee homogene landschapselementen de ecotopen - worden onderscheiden op
vegetatiestructuur, landgebruik, geomorfologische en hydrologische kenmerken.
Momenteel worden de ecotopenstelsels en
-kaarten ingezet bij onder andere het
opstellen van natuurstreefbeelden, in MERstudies en in de analyse van inrichtingsvarianten.
Van foto tot ecotopenbestand

Sinds 1996 is de ecotopenkartering opgenomen in het Biologisch Monitoringsprogramma van het RIZA. In opdracht van het RIZA
voert de Meetkundige Dienst de kartering
uit. Met de ecotopenkartering wordt één
maal per acht jaar de situatie van de grote
rivieren, het IJsselmeergebied, VolkerakZoommeer en het Benedenrivierengebied
vastgelegd. Luchtfoto’s met een schaal van
1:10.000 vormen de basis voor de kartering.
Op deze foto’s, die worden bekeken met
een spiegelstereoscoop, worden eenheden
onderscheiden op basis van eigenschappen
van het bodemoppervlak (zoals bedekking
met vegetatie, verhard/onverhard,
land/water) en vegetatiehoogte. Deze eenheden worden ingetekend en gedigitaliseerd,
en in een GIS gecombineerd met aanvullende abiotische informatie over het gebied,
zoals overstromingsduur (voor rivierengebied) of een hoogte- en waterdieptebestand
(voor de meren). Deze kaartvlakken samen
leveren een nieuw bestand op: het ecoto-

IJssel
Diepe bedding
Aangekoppeld zand/grindgat
Afgesloten zand/grindgat
Klein diep water/kolk
Hoogwatervrij bos (hardhout)
Hoogwatervrij produktiegrasland
Hoogwatervrij schraalgrasland
Hoogwatervrije akker
Moerasruigte
Oeverwal produktiegrasland
Oeverwal stroomdalgrasland
Structuurrijk uiterwaardgrasland
Structuurrijke oeverwalruigte
Structuurrijke uiterwaardruigte
Uiterwaard produktiegrasland

penbestand. Ook oeverlijnen worden
gekarteerd en opgeslagen in het oeverlijnenbestand. De gekarteerde ecotopen zijn minimaal 50 x 50 m; oeverlijnen hebben een
minimum lengte van 50 m.
ArcView en internet

Per watersysteem wordt een behoorlijk aantal ecotopen onderscheiden: bij de rivieren
zo’n 60. Deze ecotopen kunnen, afhankelijk
van de toepassing, eenvoudig geclusterd
worden. Zo kunnen alle typen uiterwaardgraslanden of bossen en struwelen bijeengenomen worden in ecotoopgroepen.
De ecotopenbestanden zijn te bekijken en te
bewerken in ArcView. Daarnaast wordt het
op korte termijn mogelijk via internet ecotopenkaarten te bekijken. Het is ook mogelijk
ecotopen of ecotoopclusters te selecteren en
oppervlaktes te berekenen. Zo kan bijvoorbeeld het oppervlak Rietmoeras langs de
IJsselmeerkust opgevraagd worden, of het
aantal meters Rietoever langs het VolkerakZoommeer.
Recentelijk zijn nieuwe (verbeterde) versies
van het hele IJsselmeergebied en de Maas
opgeleverd en is de kaart van het VolkerakZoommeer afgerond. Aan de kaart van het
Benedenrivierengebied wordt momenteel
gewerkt. De volgende kaarten zijn op dit
moment beschikbaar:
IJsselmeer en Markermeer 1996, Maas
1996, Randmeren 1997, Rijn 1997,
Volkerak-Zoommeer 1997, waarbij de

Ecotopenkaart van het IJsseltraject Deventer-Zutphen

jaartallen verwijzen naar het jaar waarin de
luchtfoto’s gemaakt zijn. De bestanden zijn,
samen met een begeleidend rapport over de
methodiek, opvraagbaar bij het GEOloket
van de Meetkundige Dienst (015-2691444).
Het ecotopenproject is ook op internet te
vinden, http://www.riza.nl/ecotopen/.

Nadere informatie
Ingeborg van Splunder (RIZA),
0320-298661,
i.vsplunder@riza.rws.minvenw.nl
Dian Jansen (Meetkundige Dienst),
015-2691466,
b.j.m.jansen@mdi.rws.minvenw.nl

interactieve manier statistische overzichten
en grafieken op het scherm krijgen. Deze
informatie biedt een goede basis voor ontwerpers en uitvoerders van waterbouwkundige constructies in het mariene milieu. Rond
de zomer 2001 worden ook de zogeheten
kengetallen (gemiddelden, medianen, etc.)
via de Watermarkt ontsloten. Het streven is
om ook de meetgegevens zelf via de
Watermarkt te ontsluiten. Afhankelijk van de
informatiebehoefte van de klanten wordt de
Watermarktsite de komende jaren nog verder uitgebouwd.

Kersvers is de uitbreiding van de Getijsite
met de functies van het pc-programma ‘de
Getij-Generator’. Naast de bekende tafels
van hoog- en laagwaters kan de bezoeker
nu dus zelf online de volledige getijcurve
genereren, zonder dat hiervoor extra software aangeschaft en geïnstalleerd hoeft te
worden.

Het landelijke water op internet

Nadere informatie:
Max Schropp (RIZA), 026-3688576,
m.schropp@riza.rws.minvenw.nl

Uitvoering van het baggerwerk op de Maas tussen Gennep en Grave in 1996 (Meetkundige Dienst)

Rijkswateren worden intensief gebruikt: waterafvoer, transport, visserij, natuur, recreatie, landbouw, het moet allemaal een plek hebben. In beleid- en beheerstudies voor deze gebieden is een
juiste afweging van de verschillende functies en een goede communicatie tussen de uiteenlopende belanghebbenden van groot belang. Eenduidige ruimtelijke informatie vormt hierin een
belangrijk hulpmiddel. Het RIZA heeft hiervoor ecotopenstelsels opgesteld; het RIKZ werkt
momenteel aan een vergelijkbaar stelsel voor de zoute wateren.

De afstand tussen klant en leverancier kan
kleiner worden door informatie via internet
aan te bieden, maatschappelijke discussies
kunnen openbaar worden gevoerd en de
herleidbaarheid en onderbouwing van overheidsbeslissingen wordt beter traceerbaar
gemaakt. Een stap dichter naar het begrip
‘Open Overheid’.
In dat licht moet ook het RIKZ/RIZA-initiatief
worden gezien om de schat aan gegevens,
informatie en producten vanuit de (landelijke)
watermonitoring, via het internet beschikbaar te maken. De twee hebben de
watersite, www.watermarkt.nl. opgezet,
waar de bezoeker vanuit één omgeving kan
winkelen in de wereld van de landelijke
watermonitoring. Naast allerlei relevante
achtergrondinformatie over watermonitoring
bevat de site een productcatalogus, een

dienstverleningsloket, links naar andere interessante watersites en de digitale versie van
trendsinwater.nl. Een nieuwsrubriek geeft de
laatste nieuwtjes op het gebied van de
watermonitoring. Wie de Watermarkt regelmatig bezoekt blijft dus op de hoogte van
bijvoorbeeld wijzigingen in meetprogramma’s en producten, maar ook van opmerkelijke inhoudelijke ontwikkelingen.
Themasites

Behalve informatie over de landelijke watermonitoring staat op de Watermarkt ook een
aantal themasites, waar de bezoeker verder
kan inzoomen op een specifiek thema.
Momenteel zijn in deze ‘categorie’ de Getijen de Jaarboek-site operationeel. Begin volgend jaar wordt de Golvensite opgeleverd.
Bezoekers kunnen vanaf deze site op een

Nadere informatie:
Henk Oosterwijk (RIKZ), 070-3114510,
h.j.m.oosterwijk@rikz.rws.minvenw.nl
René reukel (RIZA), 0320-298747,
r.breukel@riza.rws.minvenw.nl

Zo maar een vraag

Dit jaar werd de BasisInfoDesk van het RIKZ benaderd door medewerkers
van Diergaarde Blijdorp uit Rotterdam. Zij vroegen waar zij zeewater zouden
kunnen innemen voor de nieuwe attractie Oceanium. De Diergaarde bleek
op zoek te zijn naar een geschikte locatie op het traject Thames-Rotterdam.
In de omgeving van dit traject, voor de kust van het Zuid-Hollandse eiland
Goeree en de Zeeuwse eilanden Schouwen en Walcheren, ligt een aantal
locaties uit het landelijke chemische monitoringprogramma. Op basis van de
analyseresultaten van zware metalen in water en PAK’s en PCB’s in sediment
kwam de BasisInfoDesk tot een advies. Ze stelde voor het water in te nemen
in de omgeving van de locatie Walcheren, 70 kilometer uit de kust.

onbekend

Ad hoc MTR’s, risicogrenzen die afgeleid zijn volgens dezelfde methodiek als de officiële MTR’s, maar deze zijn nog niet
beleidsmatig overgenomen.
< betekent dat de concentraties beneden de detectiegrens liggen.

De vraag van Diergaarde Blijdorp is er een van de vele die aan de
BasisInfoDesk van het RIKZ gesteld worden.
P.S.: Naar verluidt maken de vissen het nog steeds goed!
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Ecologisch Beoordelingssysteem Aquatisch Nederland
- Meetgegevens /
- Concentraties
- uit scenariostudies

Beoordelingssysteem

Kennisregels
- hoofdlijnen voor
maatregelen
- hulpmodellen
- etc.

- tabbladen per watertype
- 5 kwaliteitsklassen
- watersysteembenadering

Voorspellingsmodellen

Maatregelen

Voorgestelde structuur van het Ecologisch Beoordelingssysteem voor Aquatisch Nederland (EBAN).

iSWR: een mooi vervolg op Waterdialoog
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Nadere informatie:
Jan Duyzer (TNO-MEP), 055-5493944,
duyzer@mep.tno.nl
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‘Nieuwe’ fytoplanktonsoorten in de Noordzee

jaar

Gemiddelde duur stijging in Harlingen.

Water heeft verschillende instanties aangezet tot analyse van eisen en wensen die
gesteld moeten worden aan monitoring en
rapportage aan de EU.
Om verschillen in de ontwikkeling van de
diverse ecologische beoordelingssystemen
te voorkomen hebben RIZA, RIVM, IPO en
STOWA gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar eisen en wensen die gesteld
worden aan een nieuwe generatie monitorings- en beoordelingssystemen. Deze actie
is kort na de start ‘geadopteerd’ door de
Commissie Integraal Waterbeheer (CIW).
De deelnemende partijen hebben afgesproken dat toekomstige ontwikkelingen van
beoordelingssystemen zullen aansluiten bij
de gezamenlijk uitgevoerde verkenning.
Aangeraden wordt een Ecologisch
Beoordelingssysteem voor Aquatisch

Nederland (werktitel: EBAN) te ontwikkelen. Dit als kader voor onderzoek en toekomstige ontwikkelingen, zonder dat het
als een keurslijf gaat functioneren. Een
geschikte structuur van EBAN (zie schema)
en wensen waaraan het zou moeten voldoen (zie kader) zijn al aan te geven.
Over de inventarisatie van eisen en wensen
is inmiddels een conceptrapportage. Deze
rapportage is voor inspraak beschikbaar,
onder andere op de website van de
STOWA (http://www.stowa.nl). Na overleg
met de achterban zal de notitie worden
vastgesteld door CIW.
Nader informatie:
Bas van der Wal (STOWA),
030-2321199,
b.van.der.wal@stowa.nl

Storm? SVSD op www
De Stormvloedwaarschuwingsdienst
(SVSD) verstrekt tijdens storm langs de
Nederlandse kust op meerdere manieren
informatie. De dienst stelt dijkbeheerders
rechtstreeks op de hoogte van de te verwachten waterstand in hun gebied.
Dezelfde informatie is ook via teletekst
(pagina 710) beschikbaar, Bekend is ook de
zin die gebruikt wordt bij inschakeling van
de radionieuwsdienst: "Rijkswaterstaat
adviseert dijkbewaking voor de sector ….".
Recent is ook via internet informatie

beschikbaar gekomen (http://www.waterland.net/rikz/svsd/). Middels kleuren op
een kaart van Nederland wordt aangegeven
of er in een bepaalde sector sprake is van
een waarschuwing (geel) of alarmering
(rood) (zie figuur). Daarbij is ook zichtbaar
gemaakt of de stormvloedkeringen gesloten
zijn.
Nadere informatie: Jan Kroos (RIKZ),
070-3114512,
j.kroos@rikz.rws.minvenw.nl

Het RIKZ houdt zich sinds 1988 bezig met de monitoring van fytoplankton in de Noordzee en de
zoute kustwateren. Doel is een tijdreeks op te bouwen over de aanwezigheid en talrijkheid van
fytoplanktonsoorten. Deze informatie geeft inzicht in de biodiversiteit en de seizoensafhankelijke
ontwikkeling van de fytoplanktongemeenschap, de variatie van jaar tot jaar, en de lange-termijn
veranderingen als gevolg van klimaatveranderingen, eutrofiëring of andere factoren.

Depositie van bestrijdingsmiddelen beter in beeld
Nederland gebruikt circa twaalf miljoen kilogram bestrijdingsmiddelen per jaar. Minstens een
kwart daarvan komt in de lucht terecht en wordt door de wind meegevoerd. Tijdens het transport
door de atmosfeer kunnen de stoffen worden afgebroken of, al dan niet met de neerslag, op
bodem en water terechtkomen. De wind kan de bestrijdingsmiddelen, voorafgaand aan depositie,
over enorme afstanden meevoeren. De depositie van bestrijdingsmiddelen vanuit de atmosfeer is
medebepalend voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De omvang van deze route is gebaseerd op schattingen. Onderzocht wordt nu hoe de betrouwbaarheid van die schattingen te verbeteren valt.

Schattingen zijn niet genoeg
De huidige schattingen van de depositie
zijn veelal gebaseerd op berekeningen met
computermodellen. Dergelijke modellen
berekenen de verspreiding door de atmosfeer op basis van emissieschattingen.
Sommige schattingen wijken mogelijk een
factor vijf of nog meer af van de werkelijkheid. Voor een effectief beleid, gericht op
verbetering van de waterkwaliteit, is dus
meer kennis nodig.
In opdracht van het RIKZ heeft TNO
Milieu, Energie en Procesinnovatie enkele
jaren geleden de mogelijkheden onderzocht om depositiemetingen uit te voeren.
Op basis van dit vooronderzoek heeft
TNO in samenwerking met het RIVM een
programma geformuleerd dat wordt gefinancierd door de ministeries van VROM,
V&W en LNV, de STOWA (Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de
Provincie Noord-Holland.
In 1999 ging het programma van start.
Gedurende een periode van twee jaar worden metingen uitgevoerd op drie kernstations en vijftien regiostations verspreid
over heel Nederland. Het vinden van
geschikte meetlocaties bleek lastig.
Uiteindelijk hebben waterschappen in veel
gevallen geschikte locaties beschikbaar
gesteld. Op de meetlocaties worden
bestrijdingsmiddelen gemeten, maar kijkt
men tegelijkertijd naar de concentraties
van stikstof, PCB’s en PAK’s.
De eerste resultaten zijn binnen
Interpretatie van de metingen vindt plaats
door het vergelijken van de meetresultaten
met modelberekeningen. Door afstemming
van de meetresultaten met de modelberekeningen ontstaat een landelijk overzicht
met, op regionale schaal, betrouwbare
gegevens over de belasting van bodem,
oppervlakte- en kustwater met pesticiden
vanuit de atmosfeer. Aan de hand van
modelberekeningen valt bovendien aan te
geven wat bronnen, in binnen- en buitenland, bijdragen aan deze belasting.
Op dit moment is het onderzoek in volle

gang en komen de eerste resultaten binnen. De figuur geeft een eerste, voorlopig,
beeld van de resultaten uit het najaar
1999. De concentratie van lindaan in neerslag vertoont een duidelijk profiel over
Nederland dat lijkt samen te hangen met
gebruik in de Westelijke Randstad.
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Nadere informatie:
John Maaskant (RIZA),
0320-298790,
j.maaskant@riza.rws.minvenw.nl
Lukas Meursing (RIKZ),
070-3114494,
l.meursing@rikz.rws.minvenw.nl

0.4

De concentratie van trifluralin in lucht (ng/m3) in de periode van 29-09-1999 tot 05-01-2000.
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Veelzijdig gebruik
De in het iWSR toegepaste methoden zijn
grotendeels gebaseerd op die van de
Waterdialoog, het PC-programma dat voor
de landelijke Watersysteemverkenningen
werd gemaakt. iWSR kan, in tegenstelling
tot de Waterdialoog, werken met eigen
gegevens van de gebruiker en bovendien
kunnen eigen indicatoren worden gedefinieerd. Het programma bevat anders dan

Het iWSR bestaat uit een aantal modules
en maakt optimaal gebruik van bestaande
programma’s zoals BEVER en NOTOVE en
de GIS-pakketten ArcView of Smallworld.
De modules zijn inmiddels gebouwd en
worden momenteel getest. Provincies,
waterschappen en Verkeer en Waterstaat
krijgen de software in februari 2001 tot hun
beschikking. Op 22 maart zal het iWSR tijdens een symposium worden gepresenteerd.

320

1

De gezamenlijke provincies, verenigd in het
Interprovinciaal Overleg (IPO), hebben
begin 1999 een handleiding Regionale
Watersysteemrapportage (RWSR) vastgesteld. Het doel is de meetinspanningen in
de regionale wateren, de informatie-uitwisseling en de rapportage op elkaar af te
stemmen. Hiervoor worden indicatoren ontwikkeld die per watersysteem aangeven of
een doelstelling gehaald is, of hoe ver men
daarvan nog verwijderd is. Voor het combineren van vele (meet)gegevens tot deze
indicatoren hebben IPO, de Unie van
Waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk een nieuw programma ontwikkeld,
het informatiesysteem watersysteemrapportage (iWSR).

de Waterdialoog zelf geen meetgegevens.
Toepassing van iWSR is mogelijk op ieder
gewenst schaalniveau, van de bovenloop
van een beek tot rivierdelta of de Noordzee.
Zo kan er ook worden gerapporteerd op
stroomgebiedniveau, wat in de nabije toekomst nodig is voor de Europese
Kaderrichtlijn Water.
Waterschappen, provincies en het rijk zullen
het systeem gaan gebruiken. Door de
uniforme omgang met gegevens kunnen
verschillende organisaties nu veel beter
gegevens uitwisselen en vindt er standaardisatie in presentatievormen plaats.
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Nadere informatie :
Koos Doekes (RIKZ), 070-3114520,
j.doekes@rikz.rws.minvenw.nl
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Gezamenlijke verkenning

EBAN moet:
• recht doen aan gedifferentieerdheid in (regionale) watertypen;
• duidelijke referentiebeelden per watertype geven;
• op verschillende schaalniveaus te gebruiken zijn (Europees, landelijk, regionaal);
• zowel voor aquatische als semi-terrestrische systemen bruikbaar zijn;
• toepasbaar zijn voor de beoordeling van watersystemen (waarbij ook de relaties tussen
abiotische en biotische factoren worden meegenomen);
• in de beoordeling aangeven welke oorzaken aan te wijzen zijn (inclusief betrouwbaarheid) en welke mogelijke maatregelen er zijn;
• een transparante methode zijn, waarbij duidelijk is hoe het eindoordeel tot stand komt;
• aansluiten op c.q. sturend zijn voor monitoringstelsels;
• volledig aansluiten bij de Kaderrichtlijn Water.

0.3

De beoordelingssystemen zijn regelmatig
toe aan herziening. Dat kan bijvoorbeeld
nodig zijn door het toegenomen inzicht in
het functioneren van aquatische levensgemeenschappen of het beschikbaar komen
van betere determinatiewerken. Ook kan er
aanleiding zijn tot herziening als gevolg van
de ontwikkeling van steeds geavanceerder
statistische technieken om relaties op eco-

Wensen die ten aanzien van EBAN zijn geformuleerd

Het ontstaan van deze trend hield waarschijnlijk verband met de grootschalige veranderingen in de westelijke Waddenzee na
de afsluiting van de Zuiderzee in 1932.
Hierbij veranderde het patroon van geulen
en platen langzaam in de richting van een
nieuw dynamisch evenwicht. Het tot staan
komen van de trend bij Harlingen zou er op
kunnen wijzen, dat het nieuwe evenwicht
inmiddels is bereikt.

0.4

Voor vele doeleinden

systeemniveau te ontrafelen en te beschrijven. Op dit moment wordt nagedacht over
herziening van bestaande systemen als
gevolg van nieuwe beleidsvragen.
De waterschappen vragen om gedetailleerde
systemen die hen in staat stellen de resultaten van hun beheer in beeld te brengen en
een ‘diagnose’ te stellen. De huidige beoordelingssystemen zijn in hun ogen nog
onvoldoende gebiedsspecifiek en onvoldoende differentiërend in watertypen en
kwaliteitsniveaus. De provincies zijn in het
kader van hun toezichthoudende rol geïnteresseerd in beleidsindicatoren op provinciaal
niveau. De rijksoverheid verschaft een beeld
op landelijk niveau. Het RIZA rapporteert
daarnaast nog aan de Europese Unie over
waterkwaliteitsaspecten.

Nieuw evenwicht

hogere concentraties verwacht kunnen
worden. Pas begin 2001 zal er een eerste,
meer compleet, overzicht van de belasting
van het Nederlands oppervlaktewater vanuit de lucht beschikbaar komen. De modelberekeningen zullen vervolgens moeten
aangeven waar deze stoffen vandaan
komen.

0.5

De waterbeheerders in Nederland
(Rijkswaterstaat en de waterschappen)
monitoren niet alleen de fysische en chemische kwaliteit van watersystemen (de ‘randvoorwaarden’), maar ook de ecologische
kwaliteit van water (de ‘effecten’).
Veelgebruikte systemen voor de monitoring
en beoordeling van de ecologische waterkwaliteit zijn bijvoorbeeld de Amoebe, de
STOWA-systemen en EKOO.

0.4

Ecologische beoordeling op nieuwe leest

Het waterstandsverloop bij Harlingen is
opvallend asymmetrisch. De tijdsduur van
laag- naar hoogwater (ook wel duur stijging
genoemd) is gemiddeld 4 uur en 55 minuten. Het traject van hoog- naar laagwater
(duur daling) neemt daarentegen gemiddeld
7 uur en 30 minuten in beslag.
In 1984 werd reeds geconstateerd dat de
duur van de stijging sinds het begin van de
eeuw vrijwel lineair korter was geworden.
Uit de cijfers tot en met 1999 lijkt op te
maken dat deze verandering tot staan is
gekomen (zie figuur).

5
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Verwerking en verstrekking

‘Haastige vloed’ Harlingen versnelt niet meer
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De concentratie van lindaan in neerslag (ng/l) in de periode
van 29-09-1999 tot 05-01-2000.

De tweede figuur geeft een interessant
beeld van het voorkomen van trifluralin in
lucht. Hoewel dit bestrijdingsmiddel in
Nederland niet is toegelaten komt het middel in meetbare concentraties in de lucht en
neerslag voor. De bron ligt waarschijnlijk in
het buitenland.
Verder wordt in de genoemde periode een
aantal andere stoffen in relatief hoge concentraties (boven het Maximaal Toelaatbaar
Risico voor oppervlaktewater) in neerslag
aangetroffen. Het gaat hier om stoffen
zoals coumafos, dichloorvos en methiocarb.
Nieuwsgierig
De nu beschikbare resultaten maken
nieuws-gierig naar de metingen in het
voorjaar en de zomer van 2000, wanneer

Giftige gasten

De Noordzee is geen geïsoleerde watermassa.
Door waterverplaatsing kunnen soorten uit
andere gebieden de Noordzee binnendringen. Dit kan een natuurlijk proces zijn
(bijvoorbeeld het werk van de Golfstroom)
of door de mens veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door het lozen van ballastwater.
Sinds de eerste helft van de twintigste eeuw
hebben bijvoorbeeld de kiezelwieren
Thalassiosira punctigera, Coscinodiscus
wailesii en Odontella sinensis zich in de
Noordzee weten te vestigen. Deze soorten
zijn nu een algemene verschijning.
Waakzaamheid is geboden wanneer het om
giftige nieuwkomers gaat. Zo trad in 1995
aan de westkust van Spanje, Galicië, een
Pseudo-nitzschia australis-bloei op. Deze
soort was tot dan toe alleen bekend uit de
Pacific en de zuidelijke Atlantische oceaan,
waar hij in verband gebracht werd met vergiftigingsverschijnselen na het eten van
schelpdieren. In Galicië bleek het gif zich op
te hopen in mosselcultures, wat ertoe leidde
dat de schelpdierhandel daar tijdelijk gesloten werd.
Ook bij de monitoring van fytoplankton in
de Noordzee en de zoute kustwateren worden regelmatig ‘nieuwe’ soorten aangetroffen. Sommige soorten zijn volledig nieuw en
zijn niet eerder waargenomen of beschreven.
Een tweede categorie zijn soorten die wel
nieuw zijn in de Noordzee, maar elders al
langer voorkomen en zijn beschreven. Ten
derde is er soms sprake van een verbeterde
techniek waarmee soorten worden onderscheiden die voorheen over het hoofd werden gezien. Met name bij soorten die klein
zijn of die in lage aantallen voorkomen
komt dit nog al eens voor. Een voorbeeld is
Chrysochromulina waarvan de aanwezigheid al wel werd vermoed, maar die pas in
1992 met behulp van de olie-immersiemicroscopie werd ‘ontdekt’.
Vijftien stuks in tien jaar

In de tabel staan per categorie, als voorbeeld, een aantal nieuwe soorten in het
Nederlandse deel van de Noordzee met
daarbij hun jaar van ontdekking, verschijning, beschrijving of vermelding. Soorten
die een andere naam hebben gekregen op
basis van veranderde taxonomische inzichten
zijn hierin buiten beschouwing gelaten. In
de tabel is te zien dat gedurende de eerste
tien jaar van de fytoplanktonmonitoring
tenminste vijftien ‘nieuwe’ soorten in de

Chattonella sp (Reinoud Koeman/Koeman en Bijkerk bv)

Noordzee zijn waargenomen, waaronder een
aantal potentieel toxische. Tot op heden
hebben zich geen problemen voorgedaan.
Mogelijk omdat deze soorten in lage aantallen voorkwamen of doordat de omstandigheden (bijvoorbeeld de verhouding tussen
fosfaat- en stikstofconcentraties in water) ze
niet heeft aangezet tot de vorming van toxines.
Nadere informatie:
Reinoud Koeman (Koeman en Bijkerk bv),
050-3632265,
koeman.en.bijkerk@biol.rug.nl
Bert Wetsteyn (RIKZ), 0118-672302,
l.p.m.j.wetsteyn@rikz.rws.minvenw.nl
Voorbeelden van ‘nieuwe’ soorten in de Noordzee
Aangegeven is het jaar van eerste waarneming, ingedeeld
naar verschillende categoriën. Soorten met een * achter de
naam zijn potentieel toxisch.
De nummers tussen [ ] achter een aantal soorten verwijzen
naar het fotoarchief van het analyserende bureau.
Overal ‘Nieuw’
Herkend
‘nieuw’ in de
d.m.v.
Noordzee verbeterde
techniek
Soort
Peridiniaceae sp 1
Peridiniaceae sp 2
Peridiniaceae sp 3
Chaetoceros sp [6010]
Haslea sp [5640]
Rhizosolenia sp [6989]
Pseudo-nitzschia sp [269014]*
Alexandrium leei*
Alexandrium margalefii*
Dicroerisma sp
Oxyphysis oxytoxioïdes
Thalassiosira hendeyi
Chattonella sp*
Chrysochromulina sp*
Coronosphaera mediteranea

1992
1992
1992
1993
1993
1993
1999
1991
1992
1992
1992
1995
1992
1992
2000
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Nooit meer de (golf)richting kwijt?

Waterkwaliteit West-Brabant sinds 1972
De totaal-stikstofgehalten ondergaan daarentegen weinig verandering in de loop van
de jaren. Overschrijdingen van het MTR
komen nog steeds voor. Dit ondanks het
terugdringen van ongezuiverde lozingen,
het verbeteren van de effluentkwaliteit en
het verplaatsen van effluentlozingen naar
buitenwater. Het is een aanwijzing voor een
toename van diffuse belasting.
Voor fosfaat geldt dat het water dat het
gebied verlaat een beduidend betere
kwaliteit heeft dan het water dat het gebied
binnenkomt via grensoverschrijdende
beken. De verschillen komen voort uit een
verschil in belasting. Het speelt ook een rol
dat in de West-Brabantse wateren binding
van fosfaten aan zwevend stof en bezinking
plaatsvindt. De kwaliteitsverschillen tussen
in- en uitstromend water worden de laatste
jaren wel steeds kleiner (zie figuur).
Voor stikstof is er nauwelijks verschil tussen
de in- en uitstromend water. Belangrijke
resterende bronnen voor fosfaat en stikstof
zijn landbouw en natuurlijke uit- en afspoeling, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

Sinds 1972 voert het Hoogheemraadschap van West-Brabant in het westelijk deel van de
provincie Noord-Brabant routinematig waterkwaliteitsonderzoek uit. Daaruit is een goed beeld
te verkrijgen van ontwikkelingen over een vrij lange periode. Bijvoorbeeld ontwikkelingen in
concentraties meststoffen en de ecologische kwaliteit.

Voor een aantal hoofdmeetpunten zijn
meerjarige meetreeksen op een rij gezet.
Het gaat om fosfaat, stikstof en zuurstof
(sinds 1972); koper, nikkel en zink (sinds
1981) en de ecologische kwaliteit (sinds
1984). Het meetgebied, het westelijk deel
van Noord-Brabant, bestaat uit pleistocene
zandgronden in het zuiden, laaggelegen
kleipolders in het noorden en daartussen
een smalle overgangszone met veengronden.
Een groot areaal wordt intensief door de
landbouw gebruikt. De afwatering vindt
voor een belangrijk deel plaats via beken en
enkele kleine rivieren. Een aantal van deze
beken ontspringt in Vlaanderen. De

benedenlopen van de rivieren hebben een
boezemfunctie en ontvangen ook water uit
de poldergebieden.
Fosfaat teruggedrongen

De totaal-fosfaatgehalten zijn in de loop
der jaren sterk verbeterd, ook al liggen de
concentraties nog altijd duidelijk boven het
MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico). Er zijn
twee punten in de tijd waarop zich een
beduidende verbetering inzette. Omstreeks
1980 startte de terugdringing van fosfaat in
wasmiddelen en omstreeks 1990 begon de
defosfatering op rioolwaterzuiveringsinstallaties.
60%
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grensoverschrijdende beken
uitstromende rivieren en
polderwateren
MTR
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Ecologische waterkwaliteit

Voor het beoordelen van de ecologische
waterkwaliteit is vanaf 1993 gebruik
gemaakt van de door de STOWA ontwikkelde ecologische beoordelingssystemen.
Als na te streven ecologisch basisniveau
(minimumkwaliteitseis) geldt het middelste
niveau volgens deze STOWA-systemen.

0%

0

1985

1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999

Totaal fosfaatgehalten voor grensoverschrijdende beken
(gemiddeld) en voor uitstromende rivieren en polderwateren (gemiddeld).

1987

1989

1991

1993

1995

1997

Percentage meetpunten dat voldoet aan het ecologisch
basisniveau.

Het aandeel van de meetpunten dat aan het
ecologisch basisniveau voldoet schommelt
rond de 25% (zie figuur). Verschillen tussen
afzonderlijke jaren zijn vaak terug te voeren
op de meteorologische gesteldheid (natdroog, warm-koud en dergelijke). De geconstateerde verbetering van de chemische
waterkwaliteit voor een aantal parameters
vertaalt zich nog niet in een trendmatige
verbetering van de algehele ecologische
kwaliteit. Dit wordt veroorzaakt doordat
inrichting, waterhuishouding en beheer vaak
onvoldoende afgestemd zijn op het realiseren van het ecologisch basisniveau.
Onvoldoende stroomsnelheid en een eenzijdige inrichting zijn daardoor nog de meest
remmende factoren voor de ontwikkeling
van een goede ecologische kwaliteit van de
stromende wateren.
Verbetering wordt nagestreefd door een
gebiedsgerichte aanpak. Hierbij kan de
waterkwaliteitsdoelstelling versneld gerealiseerd worden door het treffen van een
aantal, voor een bepaald oppervlaktewater
specifieke maatregelen. Voorbeelden van
dergelijke maatregelen zijn oeverherinrichting, baggeren, instellen van een natuurlijk
peilbeheer, gericht visstandbeheer en zuivering van inlaatwater.

door grote schommelingen in het aantal
soorten (zie figuur). Vanaf 1995 is de diversiteit echter sterk afgenomen van circa 65
soorten in 1995 tot circa 40 in 1998 en
1999. In Borgharen (Maas) ontstond een rijkere macrofauna. Het aantal soorten steeg
langzaam van circa 25 in 1992 tot meer dan
50 in 1999. In 1998 was het aantal soorten
in de Maas voor het eerst groter dan in de
Rijn.
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Het aantal macrofauna-soorten in de korfjes wordt met name bepaald door twee
groepen: muggenlarven en weekdieren. Dit
zijn beide soortenrijke macrofauna-groepen
en veranderingen in het milieu zullen tot
uitdrukking komen in het aantal soorten
binnen deze groepen.
De reeks van de Rijn wordt gekenmerkt

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

jaar

Aantal macrofauna-soorten in Lobith (Rijn) en Borgharen
(Maas).

Verschillende mogelijke verklaringen voor de
veranderingen in het aantal macrofaunasoorten in de Rijn zijn onderzocht. De afname in de Rijn zou in de eerste plaats ver-

klaard kunnen worden door de opmars van
enkele exoten: Corophium curvispinum
(slijkgarnaal), Dikerogammarus villosus
(vlokreeft) en Jaera istri (waterpissebed).
Deze niet inheemse soorten zijn in staat om
de knikkerkorfjes en ook ander (hard) substraat in relatief hoge dichtheden te koloniseren. Gevolg hiervan is dat de leefruimte
voor andere soorten sterk afneemt.
Daarnaast neemt de voedselconcurrentie
toe. De overige soorten worden door de
exoten dus als het ware uit hun leefgebied
verdreven. In de jaren 1993 tot en met
1997 bestond tot 70% van alle gevangen
dieren uit slijkgarnalen. In de Maas komen
deze exoten slechts in geringe hoeveelheden
voor.
Af- en aanvoer?

Een tweede mogelijke verklaring is een
relatie tussen het aantal macrofauna-soorten en de afvoer van de rivieren. In de
Maas vertoont de jaargemiddelde afvoer
een opmerkelijk verband met het aantal
gevonden soorten. Bij een hoge jaargemiddelde afvoer werden meer soorten aangetroffen. Hoe zo’n verband moet worden
verklaard is nog niet volledig duidelijk. In

de Rijn is zo’n verband niet zichtbaar. Ook
de effecten van de extreme hoogwaters in
de Rijn (eind januari 1995) en de Maas
(januari 1994 en februari 1995) zijn niet
aantoonbaar in de meetresultaten.
Een derde mogelijke factor is de verbetering
in de eutrofiëringstoestand van de rivieren.
Dit lijkt in tegenstelling met de geconstateerde afname van het aantal soorten in de
Rijn. Een afname van het aanbod aan nutriënten (verbetering van de eutrofiëringstoestand) veroorzaakt echter ook een teruglopende hoeveelheid algen en detritus, een
belangrijke voedselbron voor macrofauna.
Hierdoor worden bepaalde macrofaunasoorten negatief beïnvloed. Ook in de Maas
is de eutrofiëringstoestand verbeterd, maar
hier wordt geen negatief verband met het
aantal soorten gevonden.
Een sluitende verklaring voor het lage aantal soorten in de Rijn is nog niet te geven,
maar zal uit verder onderzoek moeten
komen.
Nadere informatie:
Bart Reeze (RIZA), 0320-298548,
b.reeze@riza.rws.minvenw.nl

In 1987 is de zalm in het Rijn-actieprogramma
uitgeroepen tot symbool van het rivierecosysteem, omdat het een kwetsbare
soort is. Voor een terugkeer van deze vis
waren veel verbeteringen nodig: herstel van
paaigebieden, toegankelijke passages tussen
zoet en zout water, bereikbaarheid van
4

bovenstroomse gebieden (onder andere via
vistrappen) en verbetering van de waterkwaliteit. In bovenstroomse gebieden zijn
zalmachtigen uitgezet.
Op een viertal locaties in het Nederlandse
deel van het rivierengebied (sinds 1994 in
Lek, Waal, Maas, en sinds 1997 in
Neder-rijn/IJssel) worden inmiddels
stroomopwaarts trekkende zalmachtigen
gemonitord. Het RIVO voert deze monito-

Opmerkelijke vangsten

Van 1994 tot en met 1999 zijn in totaal
1166 zeeforellen en 212 zalmen gevangen
(zie figuur).

aantal

Veeleisende symboolsoort

ring uit in opdracht van Rijkswaterstaat en
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij. Doel is inzicht te krijgen in een
mogelijk herstel van de zalmachtigenpopulatie, waarmee tevens de uitzetactiviteiten
bovenstrooms geëvalueerd kunnen worden.
Voor de monitoring vissen beroepsvissers
jaarlijks gedurende twaalf weken (zes
weken in de voorzomer en zes weken in
het najaar) met zalmsteken. Deze zalmsteken zijn ouderwetse, grofmazige vistuigen
die vroeger voor de zalmvisserij werden
ingezet. Na vangst worden de vissen gemeten, op (soort)naam gebracht en weer vrijgelaten.

Momenteel vertrouwt men voor operationele golfrichtingsinformatie voornamelijk op
golfrichtingsmeetboeien (Directional
Waverider, WAVEC). Daaraan kleven echter
toch wel serieuze nadelen. De onderhoudskosten zijn hoog en er is de kans dat men
het lange perioden zonder informatie moet
doen omdat zo’n boei is weggeslagen of
‘uitgevallen’. Derhalve sloegen Rijkswaterstaat (Directie Noordzee en RIKZ), MARIN,
Radac en TNO-TPD de handen ineen om te
onderzoeken in hoeverre golfrichtingsinformatie valt in te winnen met een opstelling
van een aantal onderhoudsvriendelijke
radarniveaumeters op een platform of een
schip. Informatie, die zich qua kwaliteit en
presentatievorm zou moeten kunnen meten
met de informatie die de standaard golfverwerking op dit moment levert.

600
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500

Zeeforel

Eind 1999 werden gedurende een aantal
maanden metingen verricht vanaf het overhangbordes van de Meetpost Noordwijk
(15 meter boven gemiddeld zeeniveau).
Een drietal loodrecht omlaag kijkende
radarniveaumeters in een driehoeksopstelling verzamelde de gegevens. Na verwerking van de gegevens bleek dat met deze
opstelling van radarniveaumeters op continue basis relevante golfrichtingsinformatie
van goede kwaliteit kan worden ingewonnen. Het is zeker de moeite waard om deze
goede perspectieven nader te onderzoeken
en af te zetten tegen andere actuele ontwikkelingen op dit vlak. Maar we zijn er

Meetpost Noordwijk; de pijlen geven de posities van de radarniveaumeters op het overhangplatform en de kijkrichting aan (Rijkswaterstaat)

nog niet! Het komt nu bijvoorbeeld aan op
optimalisering van de opstelling (schuin
meten vanuit één punt is het streven) en
van de verwerking van de gegevens.

Nadere informatie:
Jos Kokke (RIKZ),
070-3114515,
j.m.m.kokke@rikz.rws.minvenw.nl

Nieuw CIW-coderingsstelsel voor Nederlandse aquatische organismen
De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW)
heeft een nieuw coderingsstelsel ontwikkeld
voor Nederlandse aquatische organismen:
de Taxonomische Code Nederland. Dit stelsel
is opgeslagen in een centrale database, die
gebruikers via het internet snel en eenvoudig
kunnen raadplegen. Met behulp van moderne internetsoftware kunnen gebruikers
bovendien informatie uit deze database
downloaden en gebruiken in eigen software-applicaties.

inzichten veranderen.
Om de genoemde problemen het hoofd te
bieden, heeft de werkgroep een nieuw
coderingsstelsel ontwikkeld, dat de standaard
wordt voor soortherkenning en gegevensuitwisseling: de Taxonomische Code Nederland
(TCN). De TCN biedt in de nabije toekomst
een volledig overzicht van alle in Nederland
voorkomende aquatische organismen. Iedere
soort krijgt in de TCN een unieke code, die
vergezeld gaat van alle namen waaronder
een soort bekend is. Het stelsel bevat geen

taxonomische informatie en is daarmee
ongevoeligheid voor veranderende
taxonomische inzichten. Inmiddels zijn in
de TCN de coderingen van macrofauna en
diatomeeën afgerond. Het coderen van
fytoplankton, vissen en macrofyten is in
voorbereiding.
Werkwijze

Om gebruikers snel en eenvoudig toegang
te geven tot de informatie uit de TCN,
wordt het gehele coderingsstelsel opgesla-

Nieuwe standaard

Zalmachtigen in de lift
Zalmachtigen, zoals forel en zalm, worden momenteel weer aangetroffen in de Nederlandse
rivieren. Ze zijn waar te nemen op hun tocht als jonge vis van bovenstroomse zijrivieren naar
zee, of als volwassen vis die vanuit zee naar de bovenstroomse paaigebieden terugkeert. Ook in
de kuststrook, het Waddengebied en het IJsselmeer worden af en toe zalmachtigen aangetroffen.

Uit de boeien

Omlaag kijken

Nadere informatie:
Guido Waajen (Hoogheemraadschap van
West-Brabant), 076-5641510,
g.waajen@ws-hwb.nl

Opmerkelijk verlies macrofauna-soorten in Rijn
De aanwezigheid van bepaalde macrofauna-soorten (zoals bijvoorbeeld slakken en
muggenlarven) en het aantal aangetroffen
soorten zijn indicatief voor de kwaliteit van
het watermilieu. Al vanaf 1987 wordt de
macrofauna-levensgemeenschap van de
Rijn (Lobith) intensief bemonsterd. Dit
gebeurt met behulp van een kunstmatig
substraat: korfjes die met knikkers gevuld
zijn. Deze korfjes worden van april tot en
met september in de rivier uitgehangen.
Elke maand wordt bekeken welke soorten
zich op de korfjes hebben gevestigd.
Onlangs zijn de resultaten van deze
bemonstering op een rij gezet en vergeleken met ontwikkelingen in de Maas
(Borgharen), waar vanaf 1992 korfjes worden uitgehangen.

Waterstand en golfhoogte kunnen contactloos met een radarniveaumeter worden
gemeten. Gebruikmakend van de informatie van een aantal dicht bij elkaar opgestelde golfhoogtemeters kan in principe ook
golfrichtingsinformatie worden ingewonnen.
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Een werkgroep van de CIW heeft de afgelopen jaren in kaart gebracht welke coderingstelsels in ons land gebruikt worden voor
planten en dieren die leven in en rond de
Nederlandse wateren. Daaruit is gebleken
dat geen van de bestaande stelsels dekkend
is voor alle groepen organismen. De meeste
stelsels hebben bovendien een taxonomische
opbouw, dat wil zeggen een opbouw
gericht op de onderlinge verwantschap. Dit
betekent dat stelsels steeds opnieuw moeten
worden aangepast, wanneer taxonomische

gen in een centrale database. Dit is de
Encyclopaedia Taxonomica. Gebruikers kunnen
deze database raadplegen via het internet,
http://www.taxonomica.com/. Hier kunnen
ze bovendien een speciale windows-applicatie downloaden, de EcoWorkbench. De
applicatie stelt hen in staat informatie in de
centrale database te zoeken, bekijken en
selecteren. De gebruikers kunnen de informatie desgewenst ook importeren in eigen
applicaties - zoals een database - op de
eigen computer. Gebruikers kunnen bovendien wijzigingen in de soort- en codenamen
voorstellen en nieuwe soorten aanmelden
aan soortgroeps-gerelateerde expertteams.
Deze expertteams zullen de wijzigingsvoorstellen valideren, voordat ze in de centrale
database worden opgenomen.
Nadere informatie:
Ludolph Wentholt (STOWA),
030-2321199,
wentholt@stowa.nl

Hoe was uw naam ook alweer?
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Vangsten van zalm en zeeforel op vier locaties in het
Nederlandse rivierengebied in de periode 1994-1999.
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Breed kijken naar organische micro’s met SIVEGOM
De meetstations in Lobith en Eysden controleren de kwaliteit van de Rijn en de Maas
dagelijks op een groot aantal verbindingen.
Een van de toegepaste analyses is de zogenaamde SIVEGOM-analyse. SIVEGOM staat
voor SIgnalering van VErhoogde Gehaltes
van Organische Microverontreinigingen. De
analyse is ontwikkeld voor de bewaking van
organische verontreinigingen in de
Nederlandse wateren. Indien organische
microverontreinigingen in hoge concentraties
(doorgaans groter dan 1 - 10 µg/l) worden
gesignaleerd treedt een alarmprocedure in
werking.

Nadere informatie:
Joan Staeb (RIZA), 0320-298657,
j.staeb@riza.rws.minvenw.nl

Vaatverwijdingsmiddel in de Rijn

Elk monster bevat duizenden verbindingen, die op dit plaatje, een ‘chromatogram’, zichtbaar zijn als pieken. Rechts in het
plaatje smelten de pieken samen tot een brede bult. De verbindingen zijn deels van natuurlijke oorsprong en deels afkomstig
van de mens. Slechts een klein aantal is op dit moment te identificeren. Een klein piekje dat net boven de bult uitsteekt bij de
tijd van 58.4 minuten werd hier geïdentificeerd als pentoxyfylline

Signalen

Analyse is mogelijk omdat een verbinding
altijd op dezelfde plaats uit de gaschromatograaf komt en omdat dit apparaat vooraf is
gekalibreerd met bekende verbindingen. Een
aangetroffen stof kan zo met beperkte
zekerheid worden geïdentificeerd en de concentratie valt te berekenen. Voor meer zekerheid worden stoffen aanvullend onderworpen aan massaspectrometrische detectie en
herkend op basis van hun specifieke vingerafdruk (massaspectrum).
In aanvulling op de SIVEGOM-analyse bij de
meetstations wordt vier keer per jaar een
monster opgestuurd naar het laboratorium in
Lelystad. De monsters ondergaan daar een
uitgebreidere versie van de SIVEGOM-analyse. Daarbij wordt ook naar lagere concentraties gezocht, concentraties beneden de waarde waarbij een alarmprocedure in werking
treedt. Bovendien maakt het laboratorium in
Lelystad voor de identificatie van onbekende
stoffen gebruik van een massaspectrometer
met uitgebreide zoekbibliotheken, waarin de
massaspectra van veel stoffen zijn opgenomen (zie figuur).

Bij identificatie van een verbinding aan de hand van het specifieke massaspectrum (vingerafdruk) wordt gebruik gemaakt van
een speciale spectra bibliotheek

Dit jaar werd in de SIVEGOM-analyse
een onbekende verbinding gevonden
die een zeer specifiek massaspectrum
had. De verbinding luistert naar de
naam pentoxifylline (Trental). Het
betreft hier een geneesmiddel: de stof
wordt volgens de literatuur onder
andere bij vaatvernauwing gebruikt.
Uit navraag bij andere organisaties die
de kwaliteit van het rivierwater monitoren bleek dat watertransportbedrijf
Rijn-Kennemerland (WRK) de verbinding in december 1997 al in Rijnwater
had aangetroffen. WRK heeft dit
gerapporteerd in de inventarisatie van
de Waterleidingbedrijven (KIWA
1999).
De vraag is waar de verbinding vandaan komt. Een voor de hand liggend
vermoeden is dat het om een lozing
van een farmaceutisch bedrijf gaat.
Recent zijn verschillende (inventariserende en analytische) studies gedaan
naar het voorkomen van geneesmiddelen in oppervlaktewater maar in geen
van deze geraadpleegde studies werd
de verbinding of zijn herkomst
genoemd.
De stof wordt niet permanent in het
Rijnwater aangetroffen. WRK kwam de
verbinding over ettelijke jaren wel
diverse keren tegen, maar voor RIZA
was het de eerste keer. Een echte toevalstreffer dat net in dit monster de
stof werd gevonden. Het is niet bekend
welke effecten pentoxifylline op het
ecosysteem heeft, maar RIZA zal in de
toekomst alert blijven op het voorkomen van deze verbinding, onder meer
bij inventariserend onderzoek.

Het is voor een gebruiker van milieudata van groot belang, om inzicht te hebben in de kwaliteit
van de meetgegevens en de bijbehorende mate van onzekerheden in die data. Door het gebruik
van gevalideerde en gecertificeerde analysemethoden is deze kwaliteitsinformatie tegenwoordig
beschikbaar voor de klant.
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De monitoring heeft tot dusver laten zien
dat het mogelijk is een beeld te krijgen van
het herstel van een zeldzame vissoort zoals
zalm, en dat de eerste uitzettingsinspanningen succesvol zijn geweest. Ook vanuit
andere onderzoeken blijkt dat zalm en zeeforel inmiddels weer de mogelijkheid hebben
de verschillende stadia van de levenscyclus
te voltooien. Er liggen nog een aantal vragen
die beantwoord moeten worden. Wanneer
kunnen we spreken van een zelfstandige
populatie? Welke bestaande problemen
moeten nog worden aangepakt om dat punt
te bereiken?

analysemethoden voor PAK's, PCB's, tributyltin (TBT) en organisch koolstof in sediment. Jaarlijks wordt bezien of nieuwe analysemethoden kunnen worden voorgedragen voor accreditatie. In november 2000
was het zover voor de analysemethode
voor bestrijdingsmiddelen in zeewater, de
bepaling van de deeltjesgrootteverdeling en
de bepaling van chlorofyl in sediment.
Twee belangrijke eigenschappen van analysemethoden die de kwaliteit van milieumetingen bepalen zijn de zogenaamde ‘juistheid’ en ‘precisie’. Deze eigenschappen
worden prestatiekenmerken genoemd; ze

beschrijven een prestatie van een specifieke
analysemethode. De juistheid wordt
bepaald door mate van overeenkomst tussen de meetwaarde, de concentratie van
een stof, en de werkelijke waarde. De precisie kan worden gezien als de variatie in
een meetwaarde bij herhaling van dezelfde
meting. De precisie van een meetmethode
is als het ware een maat voor de constantheid van de methode.
Groen licht voor toepassing

De prestatiekenmerken van een analysemethode worden vastgesteld met een zogenaamd validatie-onderzoek. Een validatieonderzoek wordt zodanig uitgevoerd, dat
alle nodige prestatiekenmerken er statistisch
betrouwbaar mee kunnen worden bepaald.
De resultaten van een validatie-onderzoek
worden vastgelegd in een validatierapport.

Op het moment dat voor een analysemethode van het RIKZ een validatierapport
beschikbaar is gekomen, is de methode
gevalideerd en in te zetten voor de waterkwaliteitsmonitoring. Met het validatierapport in de hand kan de kwaliteit van de
meetresultaten van de betreffende methode
nu worden bewezen aan opdrachtgevers
van de RIKZ-laboratoria. Een opdrachtgever
kan hiermee vooraf bepalen of een analysemethode de gewenste kwaliteit levert. Voor
praktisch alle analysemethoden van de
RIKZ-laboratoria zijn inmiddels validatierapporten beschikbaar.

Kleine nevengeulen leveren veel op voor de natuur die karakteristiek is voor rivieren. In de geulen
zijn stromingsminnende ongewervelden en vissen aangetroffen die erg zeldzaam zijn in de
Rijntakken zelf. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor migratie van deze soorten in de lengterichting van de rivier en tussen de hoofdgeul en de nevengeulen. Bovendien is het goed mogelijk
kleine nevengeulen aan te leggen zonder de scheepvaart te hinderen. Dit zijn de belangrijkste
conclusies uit het recent verschenen evaluatierapport van het RIZA na vijf jaar monitoring aan de
geulen bij Opijnen en Beneden-Leeuwen.

Geschikte biotopen
In 1994 werd op de rechteroever van de
Waal bij Opijnen - bij wijze van proef - een
nevengeul aangelegd, de eerste in
Nederland. In 1997 kwam de geul bij
Beneden-Leeuwen, die vanaf 1994 al periodiek meestroomde, geheel gereed. De
nevengeulen hebben natuur als hoofddoel.
Bij Beneden-Leeuwen is de geul gerealiseerd
dankzij de kleiwinning voor de verbetering
van dijken.
In een nevengeul stroomt het water een
groot deel van het jaar, dit in tegenstelling
tot andere uiterwaardwateren die grotendeels stil staan. Vergeleken met de hoofdgeul
van alle Rijntakken is het water in de nevengeulen erg ondiep. Dit ondiepe stromende
water is heel voedselrijk, warmt snel op en
heeft licht tot op de bodem. Daardoor is het
een geschikt biotoop voor karakteristieke
rivierorganismen of levensstadia die zich niet
kunnen handhaven in de hoofdgeul.
Maximaal 1,2% van het water dat door de
Waal stroomt, loopt door de twee
aangelegde nevengeulen. Bij lage waterstanden staat het water in de geulen een
aantal dagen stil.
In Opijnen wordt er zand en slib afgezet in
de geul, waardoor de periode dat de geul
niet stroomt geleidelijk langer wordt. De
stroomsnelheid in deze geul varieert van 0
tot 0,8 m/s, met een gemiddelde van 0,3
m/s. De zandwinput voor de instroomopening van de nevengeul bij Beneden-Leeuwen
werkt goed als zand- en slibvang. In combinatie met de lage stroomsnelheid (tussen 0
en 0,3 m/s) vindt hierdoor in deze nevengeul
nauwelijks erosie en sedimentatie plaats.

Vergelijkbaar monitoren
Voor het bemonsteren van aquatische ongewervelden, vegetatie en overwinterende
vogels is zo veel mogelijk aangesloten bij de
landelijke monitoring van Rijkswaterstaat en
de SOVON/Staatsbosbeheer-methodiek

Twee van de drie takken van de nevengeul in Beneden-Leeuwen in januari 2000 (Jennie Simons/RIZA)

achtigen en schelpdieren) is verviervoudigd
en de dichtheid aan individuen is veertig keer
zo groot geworden. In Beneden-Leeuwen zijn
direct na de beide hoogwaters relatief veel
stroomminnende ongewervelden aangetroffen, ook soorten die voor Nederland zeldzaam zijn. Deze soorten hebben zich in beide
geulen (nog) niet kunnen handhaven. Een
relatie tussen aantallen stroomminnende
soorten en de aanleg van de geul is hier minder duidelijk.
Jonge vissen komen in hoge dichtheid en
met een grote soortendiversiteit in de geulen
voor. Het betreft hier voor het grootste
gedeelte soorten die algemeen in de
Rijntakken voorkomen, zoals Blankvoorn,
Brasem en Alver. Sinds 1994 zijn vooral in
Opijnen ieder jaar jonge stromingsminnende
vissen aangetroffen zoals Winde en, zeer verrassend, in de Rijntakken zeldzame soorten
als Barbeel, Kopvoorn, Serpeling en Sneep.

voor de broedvogels. Dit maakt de vergelijking van de nevengeulen ten opzichte van
de hoofdgeul en het winterbed van de rivier
beter mogelijk. Voor vissen kon alleen een
vergelijking gemaakt worden op hoofdlijnen
omdat, door biotoopverschillen, de methoden van bevissing verschillen. In de toekomst
zal de projectmonitoring nog beter aansluiten op het landelijk monitoringprogramma
en de metingen in de verschillende nevengeulen zodat betere vergelijkingen gemaakt
kunnen worden.

traties komen voor op de hogere zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland
en in de kleigebieden van West-Brabant.
Opvallend zijn verder de zeer hoge concentraties in het Westland (jaargemiddelde concentraties van 50 tot 150 mg/l).
Naast de jaargemiddelde concentraties wordt
in het rapport ook ingegaan op het verloop
van de maximumwaarden, als indicatie van
periodieke belasting van het oppervlaktewater. Uiteraard variëren deze maxima sterker in
de loop der tijd. De maxima zijn in de landbouwbeïnvloede regionale wateren (gemiddeld circa 40 tot 55 mg/l) duidelijk hoger dan
die in de overige regionale wateren (30-40
mg/l). Bovendien is sinds de tweede helft van
de tachtiger jaren sprake van een stijging van
de maximumconcentraties in de landbouwbeïnvloede wateren. Periodiek hoge belasting,
bijvoorbeeld via uit- en afspoeling, lijkt in
deze wateren vaker en in stijgende mate voor
te komen. De maximum nitraatconcentraties
in de rijkswateren vertonen veel minder jaarvariatie en liggen op een niveau van circa 20
mg/l.
Ondanks al deze getallen is het nog te vroeg
om uitspraken te doen over de effecten van
het Nederlandse actieprogramma op de kwaliteit van het oppervlaktewater, zo wordt in
het rapport betoogd.

Vraagtekens en witte vlekken aanpakken
Voor de rapportage over de Nitraatrichtlijn is
onder andere aan de waterbeheerders
gevraagd om meetresultaten te verstrekken
van wateren die in hoofdzaak door de landbouw beïnvloed worden. Hiermee zou een
goed beeld te geven zijn van de nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen en de effecten
van het mestbeleid. Alhoewel er sprake is van
een gelijkmatige verdeling van de landbouwbeïnvloede wateren over hoog en laagNederland, valt op dat er nogal wat gebieden
zijn waarvoor geen informatie beschikbaar is.
Dit bemoeilijkt de interpretatie op landelijke
schaal. Ook is er soms twijfel of de gegevens
echt betrekking hebben op wateren die
hoofdzakelijk door de landbouw beïnvloed
worden. Om over vier jaar een volgende rapportage aan de Europese Commissie goed te
kunnen onderbouwen, moet daarom nu al
gewerkt worden aan een verbetering van de
monitoring en gegevensinzameling voor de
landbouwbeïnvloede wateren. De komende
tijd zal hiervoor aandacht worden gevraagd bij
waterbeheerders via de Commissie Integraal
Waterbeheer.

Nadere informatie:
Jennie Simons (RIZA), 026-3688591,
j.simons@riza.rws.minvenw.nl
Luc Jans (RIZA), 0320-298394,
l.jans@riza.rws.minvenw.nl
Bestelinformatie rapport: zie achterpagina

Mestbeleid aan de monitor

Nadere informatie:
Elizabeth Hartgers (RIVO, Nederlands
Instituut voor Visserijonderzoek),
0255-564702, eli@rivo.wag-ur.nl
Erwin Winter (RIVO, Nederlands Instituut
voor Visserijonderzoek), 0255-564661,
erwin@rivo.wag-ur.nl

Mestbeleid aan de monitor
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Nadere informatie:
Dik Bril (RIKZ), 050-5331300,
d.bril@rikz.rws.minvenw.nl

Nevengeulen in trek bij stromingsminnende soorten

Snelle verovering
Vooral in Opijnen zijn de verschillen tussen
voor en na de aanleg van de geul goed
merkbaar. Het aantal soorten stromingsminnende ongewervelden (zoals insecten, kreeft-

Zal ik je een handje helpen?

Mariene milieumetingen met kwaliteitslabel

Sinds circa tien jaar bestaat de mogelijkheid
om analysemethoden te laten accrediteren
door STERLAB. Dit is een onafhankelijke
certificeringsorganisatie van de Raad voor
Accreditatie. Doel is de kwaliteit van laboratoria, hun analysemethoden en hun meetresultaten te waarborgen. Tegenwoordig
wordt een STERLAB-accreditatie in veel
gevallen als een vereiste gezien.
Sinds 1999 zijn de laboratoria van RIKZ
geaccrediteerd door STERLAB. Deze laboratoria hebben bijvoorbeeld geaccrediteerde

Succes

mg/l

Het principe van de analyses is dat rivierwater door een kolommetje met adsorptiemateriaal wordt gepompt waarbij de organische
verbindingen aan het adsorptiemateriaal blijven kleven. Het kolommetje wordt vervolgens schoongespoeld met een oplosmiddel
waarin de stoffen dan in geconcentreerde
vorm weer oplossen. Met een gaschromatograaf worden alle stoffen in de tijd gescheiden naar een detector geleid. Dit levert een
‘chromatogram’ op (zie figuur).
De SIVEGOM-analyse kijkt op een andere
manier naar het watermonster dan gebruikelijk is in het reguliere monitoringonderzoek.
Wordt normaal zeer specifiek naar een lijst
met vooraf vastgestelde verbindingen gekeken; bij de SIVEGOM-analyse worden alle
verbindingen die een signaal geven gerapporteerd.

Bij ontwikkeling en gebruik van deze, maar
ook andere analytische meetmethoden werken de meetstations en het laboratorium in
Lelystad samen. Zo worden momenteel alle
meetresultaten van Eysden - nadat ze zijn
beoordeeld voor hun primaire doel, de
bewaking - doorgestuurd naar Lelystad. Daar
probeert men nog meer informatie uit de
meetgegevens te halen.

De eerste resultaten van 2000 laten zien dat
ook dit jaar weer enkele tientallen zalmen en
zeeforellen in het net belandden, waaronder
enkele opmerkelijk grote zalmen van meer
dan één meter op de Lek en de Maas! De
vangsten over de jaren heen zijn redelijk
constant te noemen. Tussen de verschillende
gebieden zijn wel verschillen aan te geven.
Op de Lek wordt gevist in het stuwkanaal
van het sluizencomplex te Hagestein. Dit is
de eerste barrière die optrekkende zalmachtigen op de Lek tegenkomen. Opvallend was
de relatief grote hoeveelheid zalm die hier
gevangen is in met name 1999. In de
Waal/Boven Merwede vindt de monitoring
plaats ter hoogte van Woudrichem en
Gorinchem. Zalmachtigen kunnen de Waal
zonder barrières bereiken via de Nieuwe
Waterweg. Op de splitsing van Nederrijn en
IJssel is alle jaren weinig gevangen. Hierdoor
bestaat het vermoeden dat de IJssel op dit
moment niet van groot belang is voor migratie van volwassen zalmachtigen, hoewel jaarlijks in het IJsselmeer kleine hoeveelheden
zalm en zeeforel worden aangemeld die in
lengte overeenkomen met stroomopwaarts
migrerende vis. Optrek via de Nederrijn is,
vanwege de nog bestaande barrières, op dit
moment nog nauwelijks mogelijk.
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Gemiddelde nitraatconcentraties in het zoete oppervlaktewater.
Gestippelde lijnen wijzen op relatief weinig waarnemingen.

Om de waterverontreiniging door nitraten uit
agrarische bronnen te verminderen is sinds
1991 de Europese Nitraatrichtlijn van kracht.
De lidstaten moeten actieprogramma’s opstellen, de effectiviteit ervan controleren en eens
per vier jaar rapporteren aan de Europese
Commissie. Voor controle en rapportage
moeten onder meer de nitraatconcentraties in
oppervlaktewater worden gevolgd. In de eerste rapportage uit 1996 werden de resultaten
van deze monitoring niet gepresenteerd. Het
was toen nog te vroeg om de effecten van de
actieprogramma’s (feitelijk het Nederlandse
mestbeleid) te kunnen aantonen. Binnenkort
zal de tweede rapportage verschijnen, waarin
wel wordt ingegaan op het verloop van de
nitraatconcentraties in het oppervlaktewater
in de periode 1992-1997.
Een daling ten dele
In de periode 1992-1997 is in tweederde van
alle wateren sprake van een daling van de
nitraatconcentratie. Er is echter ten opzichte
van eind tachtiger jaren geen wezenlijke verandering opgetreden in de nitraatconcentraties van de landbouwbeïnvloede en overige
regionale wateren (zie figuur). Verder is, niet
geheel verrassend, te zien dat de concentraties in de landbouwbeïnvloede wateren ongeveer 5 mg/l hoger liggen dan in de overige
regionale wateren. De hoogste nitraatconcen-

Nadere informatie:
Paul Latour (RIZA), 0320-298729,
p.latour@riza.rws.minvenw.nl
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Ook broertje van TBT ver boven het MTR
De afgelopen jaren is er veel aandacht
geweest voor de effecten van het gebruik
van tributyltin (TBT) in aangroeiwerende
verf. De stof verstoort bijvoorbeeld het hormonale systeem van slakken (vorming van
mannelijke geslachtskenmerken bij vrouwtjes). Aan triphenyltin (TPhT), een stof die
qua structuur en qua effect lijkt op TBT, is
minder aandacht besteed. Hoewel de aangroeiwerende verf op basis van organotin

meestal een kleine hoeveelheid triphenyltin
bevat, is de grootste bron van TPhT het
gebruik als bestrijdingsmiddel tegen de aardappelschimmelziekte Phytophtera.
Normoverschrijding troef
Net als TBT is TPhT vanaf 1998 opgenomen
in het monitoringprogramma van zoute
wateren. En evenals bij TBT overschrijden de
gehalten in alle kustwateren ruim het MTR

(Maximaal Toelaatbaar Risico). In sediment
loopt de normoverschrijding uiteen van ruwweg een factor 15 in de Waddenzee tot een
factor 150 in het Veerse Meer. Ten opzichte
van het MTR lagen de gehalten in zwevend
stof in 1999 in de Waddenzee circa tienmaal, en in de Westerschelde (maximaal)
vijftigmaal hoger. De oorzaak van de hoge
gehalten ligt in de persistente aard van TPhT
dat na toepassing in het oppervlaktewater

Nadere informatie:
Otto Swertz (RIKZ), 070-3114523,
o.c.swertz@rikz.rws.minvenw.nl

Monitoringstrategie
Fysische monitoringprogramma’s onder de loep

Eens in de zoveel jaar

De werkzaamheden met betrekking tot de
monitoring laten zich het best beschrijven
door middel van de informatiekringloop.
Jaarlijks worden er, aan de hand van veranderde informatiebehoefte, nieuwe technieken en/of andere (financiële) randvoorwaarden, kleine aanpassingen doorgevoerd
in de monitoringprogramma’s. Een diepgaande, samenhangende evaluatie van de
informatiebehoefte, de informatiestrategie
en de informatieoverdracht vindt niet ieder
jaar plaats. In 2000/2001 ligt het fysische
monitoringprogramma van de zoute en
zoete rijkswateren onder de loep.
Het fysische monitoringprogramma voor
de zoute rijkswateren bestaat op dit
moment uit metingen van waterstanden,
golven, watertemperaturen, kustmetingen,
vaklodingen en een aantal kleinere onderdelen (o.a. sedimentatie Westerschelde).
Voor de zoete rijkswateren gaat het om

Het NAP in beweging?

Internationaal waterinstituut in Nederland geopend

Doen we de goede dingen? En wat we doen, doen we dat goed? Deze twee ‘bezinnende’ vragen voor de fysische monitoringprogramma’s van RIKZ en RIZA worden de komende periode
in een optimalisatieproject beantwoord. Er moeten adviezen voor verbeterpunten uitrollen.

metingen van waterstanden en -afvoeren.
Voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte en het evalueren van de informatieoverdracht houdt de projectgroep
interviews, organiseert ze workshops en
doet ze een literatuurstudie. De informatiestrategie wordt geëvalueerd door het
inventariseren van meetmethoden en het
uitvoeren van statistisch onderzoek.
Belangrijk is dat de kosten en de baten
iedere keer in beeld worden gebracht.
De eerste activiteiten zijn in mei 2000 gaan
lopen. Het streven is de evaluatie in juli
2001 af te ronden. Met deze planning zal
het mogelijk zijn de (eventuele) wijzigingen
in het meetnet en de informatieoverdracht
voor het jaar 2002 door te voeren.

Op zaterdag 23 september jl. was het
zover: mevrouw Danuta Hübner, uitvoerend secretaris van de Economische
Commissie voor Europa van de Verenigde
Naties (VN/ECE), opende het International
Water Assessment Centre (IWAC).
Aan het centrum wordt een belangrijke
functie toegekend als kennisplatform van
samenwerkende waterinstituten in het hele

ciënter worden uitgevoerd? Dit zijn een
aantal van de strategische vragen waarop
het IWAC een antwoord probeert te
geven.
De zogenaamde ‘transitielanden’
(Centraal- en Oost-Europa) en ontwikkelingslanden zoeken naar mogelijkheden om
belangrijke milieu-informatie op doeltreffende wijze te verkrijgen, tegen zo laag

Waterbeleid
Sprekers heffen het glas bij opening IWAC (Martin de Groot/ Foto Haasdijk)

Informatie
behoefte

Europese continent. Tot de oprichting van
het IWAC was in maart 2000 besloten in
het Vredespaleis in Den Haag, tijdens een
vergadering van de partners in het verdrag
voor bescherming en gebruik van grensoverschrijdende wateren en internationale
meren, het zogenaamde VN/ECE
Waterverdrag (Helsinki 1992). Het IWAC is
ondergebracht bij het RIZA in Lelystad.
Strategische vragen

Informatiebewerking

Informatiestrategie

Informatieinwinning

De informatiekringloop
(Meetstrategie 2000+)

In Nederland is het gebruikelijk om hoogten
te refereren aan het Normaal Amsterdams
Peil (NAP), bijvoorbeeld voor infrastructurele
voorzieningen, waterstandsmetingen en
kustbescherming. Het gebruik van NAP als
hoogtereferentie is soms expliciet opgenomen in wet- en regelgeving, zoals bij peilbesluiten van waterschappen.

misverstand, zo leken de resultaten van de
3e Nauwkeurigheidswaterpassing uit de
jaren vijftig aan te geven. Tijdens de 3e
Nauwkeurigheidswaterpassing werd in 1956
de NAP-hoogte van de laatste oorspronkelijke peilmerksteen overgebracht naar een
nieuwe vastlegging, het Ondergrondse
Merk op de Dam in Amsterdam.

Het NAP wordt voor gebruikers toegankelijk
gemaakt door de gepubliceerde hoogten
van enkele tienduizenden peilmerken. De
hoogten van deze peilmerken worden voor
het merendeel eens in de vijf tot tien jaar
gecontroleerd. Gemiddeld is in Nederland
binnen één tot twee kilometer altijd een
nauwkeurige NAP-hoogte voorhanden.

De resultaten van de 4e Nauwkeurigheidswaterpassing ondersteunden een decennium
later het vermoeden dat de Ondergrondse
Merken ten opzichte van elkaar bewegen.
De aangetroffen verschillen tussen de
werkelijke en de verwachte resultaten van
de metingen bleken echter zo klein, dat niet
met zekerheid viel te zeggen of er sprake
was van onnauwkeurigheid van metingen,
of dat de Ondergrondse Merken daadwerkelijk hadden bewogen.

Ondergronds

Nadere informatie:
Peter Heinen (RIKZ), 070-3114522,
p.f.heinen@rikz.rws.minvenw.nl
Matthijs ten Harkel (RIZA), 0320-297624,
m.tharkel@riza.rws.minvenw.nl

Informatieoverdracht

Meten en analyseren

terechtkomt. Hier hecht de slecht oplosbare
verbinding aan het zwevende stof en
belandt zo in het sediment. Voor TBT zijn
inmiddels maatregelen genomen om de
emissie tegen te gaan; het gebruik van
triphenyltin is tot nu toe toegestaan.

Welke informatie is nodig voor een integraal beheer van grensoverschrijdende
rivieren, stroomgebieden, grondwater en
internationale meren? Wat zijn de prioriteiten voor milieu-informatie? Hoe kan zo
effectief mogelijk tegemoet gekomen worden aan de informatiebehoefte van zowel
de waterbeheerders als de burger?
Hoe kunnen monitoring en assessment effi-

mogelijke kosten en met een gemakkelijk
te gebruiken kwaliteitssysteem.
Het IWAC zal adviezen en aanbevelingen
geven over het meten en beoordelen van
watersystemen. Bij de kennisuitwisseling op
het gebied van wateronderzoek, een
belangrijke functie van het IWAC, zal internet een cruciale rol gaan spelen. De informatie komt op een website beschikbaar,
http://www.iwac-riza.org. Verder zal het
centrum cursussen, conferenties en workshops organiseren. Hiermee wordt technische ondersteuning geboden aan internationale rivierencommissies in Europa en in
het bijzonder de Midden- en Oosteuropese
landen.
Nadere informatie:
Ilonka Zaborszky (RIZA), 0320-298894,
i.zaborszky@riza.rws.minvenw.nl

In 1682 zijn peilmerkstenen aangebracht in
de toen nieuwe sluizen in de verhoogde dijk
langs het IJ. De stenen lagen op een hoogte
van negen voet en vijf duim (dit is 2,68 m)
boven de gemiddelde zomervloed, het
zogeheten Amsterdamse (Stadts)peyl. Rond
1800, in de Franse Tijd, werd dit peil met
name langs de Zuiderzee en de grote rivieren
verspreid, om na 1890 als Normaal
Amsterdams Peil door het leven te gaan. In
1818 werd het (N)AP bij Koninklijk Besluit
voorgeschreven als hoogtereferentie voor
het beheer van de Rijkswateren. De huidige
landelijke verspreiding van dit NAP buiten
Amsterdam dateert van na 1926 door de
zogenaamde 2e Nauwkeurigheidswaterpassing. Een nauwkeurigheidswaterpassing
wordt uitgevoerd om de hoogten van de
peilmerken ten opzichte van NAP te controleren.
Betonnen zuilen werden rond die tijd in de
pleistocene zandlaag gefundeerd. Deze
Ondergrondse Merken zijn na geologisch
onderzoek zodanig geplaatst dat ze geacht
werden niet te verzakken. Bovenop de
betonnen zuilen zijn, veelal onder het maaiveld, halfronde bronzen bouten aangebracht. De hoogte ten opzichte van het
NAP-vlak van deze bouten is bepaald door
middel van waterpassen vanuit Amsterdam.
Later zijn er vooral in het westen van
Nederland, waar de pleistocene grondlagen
relatief diep onder het maaiveld liggen, ook
nog andersoortige Ondergrondse Merken
geplaatst. De hoogten van de NAP-peilmerken zijn op basis van de Ondergrondse
Merken bepaald.
Hoe zeker is vast?

De veronderstelling was dat de pleistocene
zandlaag letterlijk en figuurlijk vastlag. Een

spiegelstijging en het handhaven van de
kustlijn. Een (relatief grote) aanpassing van
de hoogten van de ondergrondse merken en
nulpalen langs de kust veroorzaken een
sprong en een trendbreuk in de tijdreeksen
als historische data niet alsnog een correctie
krijgt. Hier dient dus terdege rekening mee
te worden gehouden. Zo zal de gemiddelde
relatieve zeespiegelstijging (de stijging ten
opzichte van het NAP) getalsmatig verminderen, en blijkt er ineens minder zand langs

de kust boven NAP te liggen dan men altijd
gedacht heeft, terwijl er in feite niets verandert.
Nadere informatie:
Ronald Molendijk (Meetkundige Dienst),
015-2691464,
r.e.molendijk@mdi.rws.minvenw.nl
Peter Heinen (RIKZ), 070-3114522,
p.f.heinen@rikz.rws.minvenw.nl

De 5e Nauwkeurigheidswaterpassing, uitgevoerd van maart 1996 tot september 1999,
moet aan gaan tonen wat er precies aan de
hand is. Voorlopige bevindingen laten zien
dat de Ondergrondse Merken, en daarmee
de daarvan afgeleide hoogten van peilmerken, op een andere dan de veronderstelde
hoogten ten opzichte van NAP liggen.
Hierbij worden verschillen gevonden in de
orde van grootte van -2 cm in het westen
van Nederland tot zo’n +3 cm in het zuidoosten van Nederland, onder de aanname
dat het Ondergrondse Merk in Amsterdam
niet bewogen heeft.
Gegeven het bewegingsgedrag van de pleistocene laag en daarmee van de
Ondergrondse Merken onderzoekt de
Meetkundige Dienst, als beheerder, de
consequenties voor de definitie van het
NAP. Strikt genomen heeft een aangepaste
definitie van het NAP geen gevolgen voor
de hoogten van de peilmerken.
Daarentegen moet wel de vraag beantwoord worden of de hoogten van de
Ondergrondse Merken (en daarmee de
hoogten van alle peilmerken) gecorrigeerd
moeten worden voor bodembeweging.
Corrigeren met terugwerkende kracht

Voor veel toepassingen, zoals de aanleg van
infrastructurele voorzieningen, is het voldoende te beschikken over de meest recente
hoogte van nabijgelegen peilmerken en is
een getalsmatige aanpassing van de NAPhoogte geen probleem. Anders ligt het bij
die toepassingen waarbij trends, afgeleid
uit metingen in heden en verleden, een
belangrijke rol spelen, zoals bij relatieve zee-

Het NAP referentievlak zichtbaar gemaakt in de Stopera in Amsterdam (Afdeling Multimedia/Meetkundige Dienst)
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Ook broertje van TBT ver boven het MTR
De afgelopen jaren is er veel aandacht
geweest voor de effecten van het gebruik
van tributyltin (TBT) in aangroeiwerende
verf. De stof verstoort bijvoorbeeld het hormonale systeem van slakken (vorming van
mannelijke geslachtskenmerken bij vrouwtjes). Aan triphenyltin (TPhT), een stof die
qua structuur en qua effect lijkt op TBT, is
minder aandacht besteed. Hoewel de aangroeiwerende verf op basis van organotin

meestal een kleine hoeveelheid triphenyltin
bevat, is de grootste bron van TPhT het
gebruik als bestrijdingsmiddel tegen de aardappelschimmelziekte Phytophtera.
Normoverschrijding troef
Net als TBT is TPhT vanaf 1998 opgenomen
in het monitoringprogramma van zoute
wateren. En evenals bij TBT overschrijden de
gehalten in alle kustwateren ruim het MTR

(Maximaal Toelaatbaar Risico). In sediment
loopt de normoverschrijding uiteen van ruwweg een factor 15 in de Waddenzee tot een
factor 150 in het Veerse Meer. Ten opzichte
van het MTR lagen de gehalten in zwevend
stof in 1999 in de Waddenzee circa tienmaal, en in de Westerschelde (maximaal)
vijftigmaal hoger. De oorzaak van de hoge
gehalten ligt in de persistente aard van TPhT
dat na toepassing in het oppervlaktewater

Nadere informatie:
Otto Swertz (RIKZ), 070-3114523,
o.c.swertz@rikz.rws.minvenw.nl

Monitoringstrategie
Fysische monitoringprogramma’s onder de loep

Eens in de zoveel jaar

De werkzaamheden met betrekking tot de
monitoring laten zich het best beschrijven
door middel van de informatiekringloop.
Jaarlijks worden er, aan de hand van veranderde informatiebehoefte, nieuwe technieken en/of andere (financiële) randvoorwaarden, kleine aanpassingen doorgevoerd
in de monitoringprogramma’s. Een diepgaande, samenhangende evaluatie van de
informatiebehoefte, de informatiestrategie
en de informatieoverdracht vindt niet ieder
jaar plaats. In 2000/2001 ligt het fysische
monitoringprogramma van de zoute en
zoete rijkswateren onder de loep.
Het fysische monitoringprogramma voor
de zoute rijkswateren bestaat op dit
moment uit metingen van waterstanden,
golven, watertemperaturen, kustmetingen,
vaklodingen en een aantal kleinere onderdelen (o.a. sedimentatie Westerschelde).
Voor de zoete rijkswateren gaat het om

Het NAP in beweging?

Internationaal waterinstituut in Nederland geopend

Doen we de goede dingen? En wat we doen, doen we dat goed? Deze twee ‘bezinnende’ vragen voor de fysische monitoringprogramma’s van RIKZ en RIZA worden de komende periode
in een optimalisatieproject beantwoord. Er moeten adviezen voor verbeterpunten uitrollen.

metingen van waterstanden en -afvoeren.
Voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte en het evalueren van de informatieoverdracht houdt de projectgroep
interviews, organiseert ze workshops en
doet ze een literatuurstudie. De informatiestrategie wordt geëvalueerd door het
inventariseren van meetmethoden en het
uitvoeren van statistisch onderzoek.
Belangrijk is dat de kosten en de baten
iedere keer in beeld worden gebracht.
De eerste activiteiten zijn in mei 2000 gaan
lopen. Het streven is de evaluatie in juli
2001 af te ronden. Met deze planning zal
het mogelijk zijn de (eventuele) wijzigingen
in het meetnet en de informatieoverdracht
voor het jaar 2002 door te voeren.

Op zaterdag 23 september jl. was het
zover: mevrouw Danuta Hübner, uitvoerend secretaris van de Economische
Commissie voor Europa van de Verenigde
Naties (VN/ECE), opende het International
Water Assessment Centre (IWAC).
Aan het centrum wordt een belangrijke
functie toegekend als kennisplatform van
samenwerkende waterinstituten in het hele

ciënter worden uitgevoerd? Dit zijn een
aantal van de strategische vragen waarop
het IWAC een antwoord probeert te
geven.
De zogenaamde ‘transitielanden’
(Centraal- en Oost-Europa) en ontwikkelingslanden zoeken naar mogelijkheden om
belangrijke milieu-informatie op doeltreffende wijze te verkrijgen, tegen zo laag

Waterbeleid
Sprekers heffen het glas bij opening IWAC (Martin de Groot/ Foto Haasdijk)

Informatie
behoefte

Europese continent. Tot de oprichting van
het IWAC was in maart 2000 besloten in
het Vredespaleis in Den Haag, tijdens een
vergadering van de partners in het verdrag
voor bescherming en gebruik van grensoverschrijdende wateren en internationale
meren, het zogenaamde VN/ECE
Waterverdrag (Helsinki 1992). Het IWAC is
ondergebracht bij het RIZA in Lelystad.
Strategische vragen

Informatiebewerking

Informatiestrategie

Informatieinwinning

De informatiekringloop
(Meetstrategie 2000+)

In Nederland is het gebruikelijk om hoogten
te refereren aan het Normaal Amsterdams
Peil (NAP), bijvoorbeeld voor infrastructurele
voorzieningen, waterstandsmetingen en
kustbescherming. Het gebruik van NAP als
hoogtereferentie is soms expliciet opgenomen in wet- en regelgeving, zoals bij peilbesluiten van waterschappen.

misverstand, zo leken de resultaten van de
3e Nauwkeurigheidswaterpassing uit de
jaren vijftig aan te geven. Tijdens de 3e
Nauwkeurigheidswaterpassing werd in 1956
de NAP-hoogte van de laatste oorspronkelijke peilmerksteen overgebracht naar een
nieuwe vastlegging, het Ondergrondse
Merk op de Dam in Amsterdam.

Het NAP wordt voor gebruikers toegankelijk
gemaakt door de gepubliceerde hoogten
van enkele tienduizenden peilmerken. De
hoogten van deze peilmerken worden voor
het merendeel eens in de vijf tot tien jaar
gecontroleerd. Gemiddeld is in Nederland
binnen één tot twee kilometer altijd een
nauwkeurige NAP-hoogte voorhanden.

De resultaten van de 4e Nauwkeurigheidswaterpassing ondersteunden een decennium
later het vermoeden dat de Ondergrondse
Merken ten opzichte van elkaar bewegen.
De aangetroffen verschillen tussen de
werkelijke en de verwachte resultaten van
de metingen bleken echter zo klein, dat niet
met zekerheid viel te zeggen of er sprake
was van onnauwkeurigheid van metingen,
of dat de Ondergrondse Merken daadwerkelijk hadden bewogen.

Ondergronds

Nadere informatie:
Peter Heinen (RIKZ), 070-3114522,
p.f.heinen@rikz.rws.minvenw.nl
Matthijs ten Harkel (RIZA), 0320-297624,
m.tharkel@riza.rws.minvenw.nl

Informatieoverdracht

Meten en analyseren

terechtkomt. Hier hecht de slecht oplosbare
verbinding aan het zwevende stof en
belandt zo in het sediment. Voor TBT zijn
inmiddels maatregelen genomen om de
emissie tegen te gaan; het gebruik van
triphenyltin is tot nu toe toegestaan.

Welke informatie is nodig voor een integraal beheer van grensoverschrijdende
rivieren, stroomgebieden, grondwater en
internationale meren? Wat zijn de prioriteiten voor milieu-informatie? Hoe kan zo
effectief mogelijk tegemoet gekomen worden aan de informatiebehoefte van zowel
de waterbeheerders als de burger?
Hoe kunnen monitoring en assessment effi-

mogelijke kosten en met een gemakkelijk
te gebruiken kwaliteitssysteem.
Het IWAC zal adviezen en aanbevelingen
geven over het meten en beoordelen van
watersystemen. Bij de kennisuitwisseling op
het gebied van wateronderzoek, een
belangrijke functie van het IWAC, zal internet een cruciale rol gaan spelen. De informatie komt op een website beschikbaar,
http://www.iwac-riza.org. Verder zal het
centrum cursussen, conferenties en workshops organiseren. Hiermee wordt technische ondersteuning geboden aan internationale rivierencommissies in Europa en in
het bijzonder de Midden- en Oosteuropese
landen.
Nadere informatie:
Ilonka Zaborszky (RIZA), 0320-298894,
i.zaborszky@riza.rws.minvenw.nl

In 1682 zijn peilmerkstenen aangebracht in
de toen nieuwe sluizen in de verhoogde dijk
langs het IJ. De stenen lagen op een hoogte
van negen voet en vijf duim (dit is 2,68 m)
boven de gemiddelde zomervloed, het
zogeheten Amsterdamse (Stadts)peyl. Rond
1800, in de Franse Tijd, werd dit peil met
name langs de Zuiderzee en de grote rivieren
verspreid, om na 1890 als Normaal
Amsterdams Peil door het leven te gaan. In
1818 werd het (N)AP bij Koninklijk Besluit
voorgeschreven als hoogtereferentie voor
het beheer van de Rijkswateren. De huidige
landelijke verspreiding van dit NAP buiten
Amsterdam dateert van na 1926 door de
zogenaamde 2e Nauwkeurigheidswaterpassing. Een nauwkeurigheidswaterpassing
wordt uitgevoerd om de hoogten van de
peilmerken ten opzichte van NAP te controleren.
Betonnen zuilen werden rond die tijd in de
pleistocene zandlaag gefundeerd. Deze
Ondergrondse Merken zijn na geologisch
onderzoek zodanig geplaatst dat ze geacht
werden niet te verzakken. Bovenop de
betonnen zuilen zijn, veelal onder het maaiveld, halfronde bronzen bouten aangebracht. De hoogte ten opzichte van het
NAP-vlak van deze bouten is bepaald door
middel van waterpassen vanuit Amsterdam.
Later zijn er vooral in het westen van
Nederland, waar de pleistocene grondlagen
relatief diep onder het maaiveld liggen, ook
nog andersoortige Ondergrondse Merken
geplaatst. De hoogten van de NAP-peilmerken zijn op basis van de Ondergrondse
Merken bepaald.
Hoe zeker is vast?

De veronderstelling was dat de pleistocene
zandlaag letterlijk en figuurlijk vastlag. Een

spiegelstijging en het handhaven van de
kustlijn. Een (relatief grote) aanpassing van
de hoogten van de ondergrondse merken en
nulpalen langs de kust veroorzaken een
sprong en een trendbreuk in de tijdreeksen
als historische data niet alsnog een correctie
krijgt. Hier dient dus terdege rekening mee
te worden gehouden. Zo zal de gemiddelde
relatieve zeespiegelstijging (de stijging ten
opzichte van het NAP) getalsmatig verminderen, en blijkt er ineens minder zand langs

de kust boven NAP te liggen dan men altijd
gedacht heeft, terwijl er in feite niets verandert.
Nadere informatie:
Ronald Molendijk (Meetkundige Dienst),
015-2691464,
r.e.molendijk@mdi.rws.minvenw.nl
Peter Heinen (RIKZ), 070-3114522,
p.f.heinen@rikz.rws.minvenw.nl

De 5e Nauwkeurigheidswaterpassing, uitgevoerd van maart 1996 tot september 1999,
moet aan gaan tonen wat er precies aan de
hand is. Voorlopige bevindingen laten zien
dat de Ondergrondse Merken, en daarmee
de daarvan afgeleide hoogten van peilmerken, op een andere dan de veronderstelde
hoogten ten opzichte van NAP liggen.
Hierbij worden verschillen gevonden in de
orde van grootte van -2 cm in het westen
van Nederland tot zo’n +3 cm in het zuidoosten van Nederland, onder de aanname
dat het Ondergrondse Merk in Amsterdam
niet bewogen heeft.
Gegeven het bewegingsgedrag van de pleistocene laag en daarmee van de
Ondergrondse Merken onderzoekt de
Meetkundige Dienst, als beheerder, de
consequenties voor de definitie van het
NAP. Strikt genomen heeft een aangepaste
definitie van het NAP geen gevolgen voor
de hoogten van de peilmerken.
Daarentegen moet wel de vraag beantwoord worden of de hoogten van de
Ondergrondse Merken (en daarmee de
hoogten van alle peilmerken) gecorrigeerd
moeten worden voor bodembeweging.
Corrigeren met terugwerkende kracht

Voor veel toepassingen, zoals de aanleg van
infrastructurele voorzieningen, is het voldoende te beschikken over de meest recente
hoogte van nabijgelegen peilmerken en is
een getalsmatige aanpassing van de NAPhoogte geen probleem. Anders ligt het bij
die toepassingen waarbij trends, afgeleid
uit metingen in heden en verleden, een
belangrijke rol spelen, zoals bij relatieve zee-
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Breed kijken naar organische micro’s met SIVEGOM
De meetstations in Lobith en Eysden controleren de kwaliteit van de Rijn en de Maas
dagelijks op een groot aantal verbindingen.
Een van de toegepaste analyses is de zogenaamde SIVEGOM-analyse. SIVEGOM staat
voor SIgnalering van VErhoogde Gehaltes
van Organische Microverontreinigingen. De
analyse is ontwikkeld voor de bewaking van
organische verontreinigingen in de
Nederlandse wateren. Indien organische
microverontreinigingen in hoge concentraties
(doorgaans groter dan 1 - 10 µg/l) worden
gesignaleerd treedt een alarmprocedure in
werking.

Nadere informatie:
Joan Staeb (RIZA), 0320-298657,
j.staeb@riza.rws.minvenw.nl

Vaatverwijdingsmiddel in de Rijn

Elk monster bevat duizenden verbindingen, die op dit plaatje, een ‘chromatogram’, zichtbaar zijn als pieken. Rechts in het
plaatje smelten de pieken samen tot een brede bult. De verbindingen zijn deels van natuurlijke oorsprong en deels afkomstig
van de mens. Slechts een klein aantal is op dit moment te identificeren. Een klein piekje dat net boven de bult uitsteekt bij de
tijd van 58.4 minuten werd hier geïdentificeerd als pentoxyfylline

Signalen

Analyse is mogelijk omdat een verbinding
altijd op dezelfde plaats uit de gaschromatograaf komt en omdat dit apparaat vooraf is
gekalibreerd met bekende verbindingen. Een
aangetroffen stof kan zo met beperkte
zekerheid worden geïdentificeerd en de concentratie valt te berekenen. Voor meer zekerheid worden stoffen aanvullend onderworpen aan massaspectrometrische detectie en
herkend op basis van hun specifieke vingerafdruk (massaspectrum).
In aanvulling op de SIVEGOM-analyse bij de
meetstations wordt vier keer per jaar een
monster opgestuurd naar het laboratorium in
Lelystad. De monsters ondergaan daar een
uitgebreidere versie van de SIVEGOM-analyse. Daarbij wordt ook naar lagere concentraties gezocht, concentraties beneden de waarde waarbij een alarmprocedure in werking
treedt. Bovendien maakt het laboratorium in
Lelystad voor de identificatie van onbekende
stoffen gebruik van een massaspectrometer
met uitgebreide zoekbibliotheken, waarin de
massaspectra van veel stoffen zijn opgenomen (zie figuur).

Bij identificatie van een verbinding aan de hand van het specifieke massaspectrum (vingerafdruk) wordt gebruik gemaakt van
een speciale spectra bibliotheek

Dit jaar werd in de SIVEGOM-analyse
een onbekende verbinding gevonden
die een zeer specifiek massaspectrum
had. De verbinding luistert naar de
naam pentoxifylline (Trental). Het
betreft hier een geneesmiddel: de stof
wordt volgens de literatuur onder
andere bij vaatvernauwing gebruikt.
Uit navraag bij andere organisaties die
de kwaliteit van het rivierwater monitoren bleek dat watertransportbedrijf
Rijn-Kennemerland (WRK) de verbinding in december 1997 al in Rijnwater
had aangetroffen. WRK heeft dit
gerapporteerd in de inventarisatie van
de Waterleidingbedrijven (KIWA
1999).
De vraag is waar de verbinding vandaan komt. Een voor de hand liggend
vermoeden is dat het om een lozing
van een farmaceutisch bedrijf gaat.
Recent zijn verschillende (inventariserende en analytische) studies gedaan
naar het voorkomen van geneesmiddelen in oppervlaktewater maar in geen
van deze geraadpleegde studies werd
de verbinding of zijn herkomst
genoemd.
De stof wordt niet permanent in het
Rijnwater aangetroffen. WRK kwam de
verbinding over ettelijke jaren wel
diverse keren tegen, maar voor RIZA
was het de eerste keer. Een echte toevalstreffer dat net in dit monster de
stof werd gevonden. Het is niet bekend
welke effecten pentoxifylline op het
ecosysteem heeft, maar RIZA zal in de
toekomst alert blijven op het voorkomen van deze verbinding, onder meer
bij inventariserend onderzoek.

Het is voor een gebruiker van milieudata van groot belang, om inzicht te hebben in de kwaliteit
van de meetgegevens en de bijbehorende mate van onzekerheden in die data. Door het gebruik
van gevalideerde en gecertificeerde analysemethoden is deze kwaliteitsinformatie tegenwoordig
beschikbaar voor de klant.

8

De monitoring heeft tot dusver laten zien
dat het mogelijk is een beeld te krijgen van
het herstel van een zeldzame vissoort zoals
zalm, en dat de eerste uitzettingsinspanningen succesvol zijn geweest. Ook vanuit
andere onderzoeken blijkt dat zalm en zeeforel inmiddels weer de mogelijkheid hebben
de verschillende stadia van de levenscyclus
te voltooien. Er liggen nog een aantal vragen
die beantwoord moeten worden. Wanneer
kunnen we spreken van een zelfstandige
populatie? Welke bestaande problemen
moeten nog worden aangepakt om dat punt
te bereiken?

analysemethoden voor PAK's, PCB's, tributyltin (TBT) en organisch koolstof in sediment. Jaarlijks wordt bezien of nieuwe analysemethoden kunnen worden voorgedragen voor accreditatie. In november 2000
was het zover voor de analysemethode
voor bestrijdingsmiddelen in zeewater, de
bepaling van de deeltjesgrootteverdeling en
de bepaling van chlorofyl in sediment.
Twee belangrijke eigenschappen van analysemethoden die de kwaliteit van milieumetingen bepalen zijn de zogenaamde ‘juistheid’ en ‘precisie’. Deze eigenschappen
worden prestatiekenmerken genoemd; ze

beschrijven een prestatie van een specifieke
analysemethode. De juistheid wordt
bepaald door mate van overeenkomst tussen de meetwaarde, de concentratie van
een stof, en de werkelijke waarde. De precisie kan worden gezien als de variatie in
een meetwaarde bij herhaling van dezelfde
meting. De precisie van een meetmethode
is als het ware een maat voor de constantheid van de methode.
Groen licht voor toepassing

De prestatiekenmerken van een analysemethode worden vastgesteld met een zogenaamd validatie-onderzoek. Een validatieonderzoek wordt zodanig uitgevoerd, dat
alle nodige prestatiekenmerken er statistisch
betrouwbaar mee kunnen worden bepaald.
De resultaten van een validatie-onderzoek
worden vastgelegd in een validatierapport.

Op het moment dat voor een analysemethode van het RIKZ een validatierapport
beschikbaar is gekomen, is de methode
gevalideerd en in te zetten voor de waterkwaliteitsmonitoring. Met het validatierapport in de hand kan de kwaliteit van de
meetresultaten van de betreffende methode
nu worden bewezen aan opdrachtgevers
van de RIKZ-laboratoria. Een opdrachtgever
kan hiermee vooraf bepalen of een analysemethode de gewenste kwaliteit levert. Voor
praktisch alle analysemethoden van de
RIKZ-laboratoria zijn inmiddels validatierapporten beschikbaar.

Kleine nevengeulen leveren veel op voor de natuur die karakteristiek is voor rivieren. In de geulen
zijn stromingsminnende ongewervelden en vissen aangetroffen die erg zeldzaam zijn in de
Rijntakken zelf. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor migratie van deze soorten in de lengterichting van de rivier en tussen de hoofdgeul en de nevengeulen. Bovendien is het goed mogelijk
kleine nevengeulen aan te leggen zonder de scheepvaart te hinderen. Dit zijn de belangrijkste
conclusies uit het recent verschenen evaluatierapport van het RIZA na vijf jaar monitoring aan de
geulen bij Opijnen en Beneden-Leeuwen.

Geschikte biotopen
In 1994 werd op de rechteroever van de
Waal bij Opijnen - bij wijze van proef - een
nevengeul aangelegd, de eerste in
Nederland. In 1997 kwam de geul bij
Beneden-Leeuwen, die vanaf 1994 al periodiek meestroomde, geheel gereed. De
nevengeulen hebben natuur als hoofddoel.
Bij Beneden-Leeuwen is de geul gerealiseerd
dankzij de kleiwinning voor de verbetering
van dijken.
In een nevengeul stroomt het water een
groot deel van het jaar, dit in tegenstelling
tot andere uiterwaardwateren die grotendeels stil staan. Vergeleken met de hoofdgeul
van alle Rijntakken is het water in de nevengeulen erg ondiep. Dit ondiepe stromende
water is heel voedselrijk, warmt snel op en
heeft licht tot op de bodem. Daardoor is het
een geschikt biotoop voor karakteristieke
rivierorganismen of levensstadia die zich niet
kunnen handhaven in de hoofdgeul.
Maximaal 1,2% van het water dat door de
Waal stroomt, loopt door de twee
aangelegde nevengeulen. Bij lage waterstanden staat het water in de geulen een
aantal dagen stil.
In Opijnen wordt er zand en slib afgezet in
de geul, waardoor de periode dat de geul
niet stroomt geleidelijk langer wordt. De
stroomsnelheid in deze geul varieert van 0
tot 0,8 m/s, met een gemiddelde van 0,3
m/s. De zandwinput voor de instroomopening van de nevengeul bij Beneden-Leeuwen
werkt goed als zand- en slibvang. In combinatie met de lage stroomsnelheid (tussen 0
en 0,3 m/s) vindt hierdoor in deze nevengeul
nauwelijks erosie en sedimentatie plaats.

Vergelijkbaar monitoren
Voor het bemonsteren van aquatische ongewervelden, vegetatie en overwinterende
vogels is zo veel mogelijk aangesloten bij de
landelijke monitoring van Rijkswaterstaat en
de SOVON/Staatsbosbeheer-methodiek

Twee van de drie takken van de nevengeul in Beneden-Leeuwen in januari 2000 (Jennie Simons/RIZA)

achtigen en schelpdieren) is verviervoudigd
en de dichtheid aan individuen is veertig keer
zo groot geworden. In Beneden-Leeuwen zijn
direct na de beide hoogwaters relatief veel
stroomminnende ongewervelden aangetroffen, ook soorten die voor Nederland zeldzaam zijn. Deze soorten hebben zich in beide
geulen (nog) niet kunnen handhaven. Een
relatie tussen aantallen stroomminnende
soorten en de aanleg van de geul is hier minder duidelijk.
Jonge vissen komen in hoge dichtheid en
met een grote soortendiversiteit in de geulen
voor. Het betreft hier voor het grootste
gedeelte soorten die algemeen in de
Rijntakken voorkomen, zoals Blankvoorn,
Brasem en Alver. Sinds 1994 zijn vooral in
Opijnen ieder jaar jonge stromingsminnende
vissen aangetroffen zoals Winde en, zeer verrassend, in de Rijntakken zeldzame soorten
als Barbeel, Kopvoorn, Serpeling en Sneep.

voor de broedvogels. Dit maakt de vergelijking van de nevengeulen ten opzichte van
de hoofdgeul en het winterbed van de rivier
beter mogelijk. Voor vissen kon alleen een
vergelijking gemaakt worden op hoofdlijnen
omdat, door biotoopverschillen, de methoden van bevissing verschillen. In de toekomst
zal de projectmonitoring nog beter aansluiten op het landelijk monitoringprogramma
en de metingen in de verschillende nevengeulen zodat betere vergelijkingen gemaakt
kunnen worden.

traties komen voor op de hogere zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland
en in de kleigebieden van West-Brabant.
Opvallend zijn verder de zeer hoge concentraties in het Westland (jaargemiddelde concentraties van 50 tot 150 mg/l).
Naast de jaargemiddelde concentraties wordt
in het rapport ook ingegaan op het verloop
van de maximumwaarden, als indicatie van
periodieke belasting van het oppervlaktewater. Uiteraard variëren deze maxima sterker in
de loop der tijd. De maxima zijn in de landbouwbeïnvloede regionale wateren (gemiddeld circa 40 tot 55 mg/l) duidelijk hoger dan
die in de overige regionale wateren (30-40
mg/l). Bovendien is sinds de tweede helft van
de tachtiger jaren sprake van een stijging van
de maximumconcentraties in de landbouwbeïnvloede wateren. Periodiek hoge belasting,
bijvoorbeeld via uit- en afspoeling, lijkt in
deze wateren vaker en in stijgende mate voor
te komen. De maximum nitraatconcentraties
in de rijkswateren vertonen veel minder jaarvariatie en liggen op een niveau van circa 20
mg/l.
Ondanks al deze getallen is het nog te vroeg
om uitspraken te doen over de effecten van
het Nederlandse actieprogramma op de kwaliteit van het oppervlaktewater, zo wordt in
het rapport betoogd.

Vraagtekens en witte vlekken aanpakken
Voor de rapportage over de Nitraatrichtlijn is
onder andere aan de waterbeheerders
gevraagd om meetresultaten te verstrekken
van wateren die in hoofdzaak door de landbouw beïnvloed worden. Hiermee zou een
goed beeld te geven zijn van de nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen en de effecten
van het mestbeleid. Alhoewel er sprake is van
een gelijkmatige verdeling van de landbouwbeïnvloede wateren over hoog en laagNederland, valt op dat er nogal wat gebieden
zijn waarvoor geen informatie beschikbaar is.
Dit bemoeilijkt de interpretatie op landelijke
schaal. Ook is er soms twijfel of de gegevens
echt betrekking hebben op wateren die
hoofdzakelijk door de landbouw beïnvloed
worden. Om over vier jaar een volgende rapportage aan de Europese Commissie goed te
kunnen onderbouwen, moet daarom nu al
gewerkt worden aan een verbetering van de
monitoring en gegevensinzameling voor de
landbouwbeïnvloede wateren. De komende
tijd zal hiervoor aandacht worden gevraagd bij
waterbeheerders via de Commissie Integraal
Waterbeheer.

Nadere informatie:
Jennie Simons (RIZA), 026-3688591,
j.simons@riza.rws.minvenw.nl
Luc Jans (RIZA), 0320-298394,
l.jans@riza.rws.minvenw.nl
Bestelinformatie rapport: zie achterpagina

Mestbeleid aan de monitor

Nadere informatie:
Elizabeth Hartgers (RIVO, Nederlands
Instituut voor Visserijonderzoek),
0255-564702, eli@rivo.wag-ur.nl
Erwin Winter (RIVO, Nederlands Instituut
voor Visserijonderzoek), 0255-564661,
erwin@rivo.wag-ur.nl

Mestbeleid aan de monitor
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Nadere informatie:
Dik Bril (RIKZ), 050-5331300,
d.bril@rikz.rws.minvenw.nl

Nevengeulen in trek bij stromingsminnende soorten

Snelle verovering
Vooral in Opijnen zijn de verschillen tussen
voor en na de aanleg van de geul goed
merkbaar. Het aantal soorten stromingsminnende ongewervelden (zoals insecten, kreeft-

Zal ik je een handje helpen?

Mariene milieumetingen met kwaliteitslabel

Sinds circa tien jaar bestaat de mogelijkheid
om analysemethoden te laten accrediteren
door STERLAB. Dit is een onafhankelijke
certificeringsorganisatie van de Raad voor
Accreditatie. Doel is de kwaliteit van laboratoria, hun analysemethoden en hun meetresultaten te waarborgen. Tegenwoordig
wordt een STERLAB-accreditatie in veel
gevallen als een vereiste gezien.
Sinds 1999 zijn de laboratoria van RIKZ
geaccrediteerd door STERLAB. Deze laboratoria hebben bijvoorbeeld geaccrediteerde

Succes

mg/l

Het principe van de analyses is dat rivierwater door een kolommetje met adsorptiemateriaal wordt gepompt waarbij de organische
verbindingen aan het adsorptiemateriaal blijven kleven. Het kolommetje wordt vervolgens schoongespoeld met een oplosmiddel
waarin de stoffen dan in geconcentreerde
vorm weer oplossen. Met een gaschromatograaf worden alle stoffen in de tijd gescheiden naar een detector geleid. Dit levert een
‘chromatogram’ op (zie figuur).
De SIVEGOM-analyse kijkt op een andere
manier naar het watermonster dan gebruikelijk is in het reguliere monitoringonderzoek.
Wordt normaal zeer specifiek naar een lijst
met vooraf vastgestelde verbindingen gekeken; bij de SIVEGOM-analyse worden alle
verbindingen die een signaal geven gerapporteerd.

Bij ontwikkeling en gebruik van deze, maar
ook andere analytische meetmethoden werken de meetstations en het laboratorium in
Lelystad samen. Zo worden momenteel alle
meetresultaten van Eysden - nadat ze zijn
beoordeeld voor hun primaire doel, de
bewaking - doorgestuurd naar Lelystad. Daar
probeert men nog meer informatie uit de
meetgegevens te halen.

De eerste resultaten van 2000 laten zien dat
ook dit jaar weer enkele tientallen zalmen en
zeeforellen in het net belandden, waaronder
enkele opmerkelijk grote zalmen van meer
dan één meter op de Lek en de Maas! De
vangsten over de jaren heen zijn redelijk
constant te noemen. Tussen de verschillende
gebieden zijn wel verschillen aan te geven.
Op de Lek wordt gevist in het stuwkanaal
van het sluizencomplex te Hagestein. Dit is
de eerste barrière die optrekkende zalmachtigen op de Lek tegenkomen. Opvallend was
de relatief grote hoeveelheid zalm die hier
gevangen is in met name 1999. In de
Waal/Boven Merwede vindt de monitoring
plaats ter hoogte van Woudrichem en
Gorinchem. Zalmachtigen kunnen de Waal
zonder barrières bereiken via de Nieuwe
Waterweg. Op de splitsing van Nederrijn en
IJssel is alle jaren weinig gevangen. Hierdoor
bestaat het vermoeden dat de IJssel op dit
moment niet van groot belang is voor migratie van volwassen zalmachtigen, hoewel jaarlijks in het IJsselmeer kleine hoeveelheden
zalm en zeeforel worden aangemeld die in
lengte overeenkomen met stroomopwaarts
migrerende vis. Optrek via de Nederrijn is,
vanwege de nog bestaande barrières, op dit
moment nog nauwelijks mogelijk.
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Gemiddelde nitraatconcentraties in het zoete oppervlaktewater.
Gestippelde lijnen wijzen op relatief weinig waarnemingen.

Om de waterverontreiniging door nitraten uit
agrarische bronnen te verminderen is sinds
1991 de Europese Nitraatrichtlijn van kracht.
De lidstaten moeten actieprogramma’s opstellen, de effectiviteit ervan controleren en eens
per vier jaar rapporteren aan de Europese
Commissie. Voor controle en rapportage
moeten onder meer de nitraatconcentraties in
oppervlaktewater worden gevolgd. In de eerste rapportage uit 1996 werden de resultaten
van deze monitoring niet gepresenteerd. Het
was toen nog te vroeg om de effecten van de
actieprogramma’s (feitelijk het Nederlandse
mestbeleid) te kunnen aantonen. Binnenkort
zal de tweede rapportage verschijnen, waarin
wel wordt ingegaan op het verloop van de
nitraatconcentraties in het oppervlaktewater
in de periode 1992-1997.
Een daling ten dele
In de periode 1992-1997 is in tweederde van
alle wateren sprake van een daling van de
nitraatconcentratie. Er is echter ten opzichte
van eind tachtiger jaren geen wezenlijke verandering opgetreden in de nitraatconcentraties van de landbouwbeïnvloede en overige
regionale wateren (zie figuur). Verder is, niet
geheel verrassend, te zien dat de concentraties in de landbouwbeïnvloede wateren ongeveer 5 mg/l hoger liggen dan in de overige
regionale wateren. De hoogste nitraatconcen-

Nadere informatie:
Paul Latour (RIZA), 0320-298729,
p.latour@riza.rws.minvenw.nl
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Nooit meer de (golf)richting kwijt?

Waterkwaliteit West-Brabant sinds 1972
De totaal-stikstofgehalten ondergaan daarentegen weinig verandering in de loop van
de jaren. Overschrijdingen van het MTR
komen nog steeds voor. Dit ondanks het
terugdringen van ongezuiverde lozingen,
het verbeteren van de effluentkwaliteit en
het verplaatsen van effluentlozingen naar
buitenwater. Het is een aanwijzing voor een
toename van diffuse belasting.
Voor fosfaat geldt dat het water dat het
gebied verlaat een beduidend betere
kwaliteit heeft dan het water dat het gebied
binnenkomt via grensoverschrijdende
beken. De verschillen komen voort uit een
verschil in belasting. Het speelt ook een rol
dat in de West-Brabantse wateren binding
van fosfaten aan zwevend stof en bezinking
plaatsvindt. De kwaliteitsverschillen tussen
in- en uitstromend water worden de laatste
jaren wel steeds kleiner (zie figuur).
Voor stikstof is er nauwelijks verschil tussen
de in- en uitstromend water. Belangrijke
resterende bronnen voor fosfaat en stikstof
zijn landbouw en natuurlijke uit- en afspoeling, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

Sinds 1972 voert het Hoogheemraadschap van West-Brabant in het westelijk deel van de
provincie Noord-Brabant routinematig waterkwaliteitsonderzoek uit. Daaruit is een goed beeld
te verkrijgen van ontwikkelingen over een vrij lange periode. Bijvoorbeeld ontwikkelingen in
concentraties meststoffen en de ecologische kwaliteit.

Voor een aantal hoofdmeetpunten zijn
meerjarige meetreeksen op een rij gezet.
Het gaat om fosfaat, stikstof en zuurstof
(sinds 1972); koper, nikkel en zink (sinds
1981) en de ecologische kwaliteit (sinds
1984). Het meetgebied, het westelijk deel
van Noord-Brabant, bestaat uit pleistocene
zandgronden in het zuiden, laaggelegen
kleipolders in het noorden en daartussen
een smalle overgangszone met veengronden.
Een groot areaal wordt intensief door de
landbouw gebruikt. De afwatering vindt
voor een belangrijk deel plaats via beken en
enkele kleine rivieren. Een aantal van deze
beken ontspringt in Vlaanderen. De

benedenlopen van de rivieren hebben een
boezemfunctie en ontvangen ook water uit
de poldergebieden.
Fosfaat teruggedrongen

De totaal-fosfaatgehalten zijn in de loop
der jaren sterk verbeterd, ook al liggen de
concentraties nog altijd duidelijk boven het
MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico). Er zijn
twee punten in de tijd waarop zich een
beduidende verbetering inzette. Omstreeks
1980 startte de terugdringing van fosfaat in
wasmiddelen en omstreeks 1990 begon de
defosfatering op rioolwaterzuiveringsinstallaties.
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Ecologische waterkwaliteit

Voor het beoordelen van de ecologische
waterkwaliteit is vanaf 1993 gebruik
gemaakt van de door de STOWA ontwikkelde ecologische beoordelingssystemen.
Als na te streven ecologisch basisniveau
(minimumkwaliteitseis) geldt het middelste
niveau volgens deze STOWA-systemen.
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Totaal fosfaatgehalten voor grensoverschrijdende beken
(gemiddeld) en voor uitstromende rivieren en polderwateren (gemiddeld).
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Percentage meetpunten dat voldoet aan het ecologisch
basisniveau.

Het aandeel van de meetpunten dat aan het
ecologisch basisniveau voldoet schommelt
rond de 25% (zie figuur). Verschillen tussen
afzonderlijke jaren zijn vaak terug te voeren
op de meteorologische gesteldheid (natdroog, warm-koud en dergelijke). De geconstateerde verbetering van de chemische
waterkwaliteit voor een aantal parameters
vertaalt zich nog niet in een trendmatige
verbetering van de algehele ecologische
kwaliteit. Dit wordt veroorzaakt doordat
inrichting, waterhuishouding en beheer vaak
onvoldoende afgestemd zijn op het realiseren van het ecologisch basisniveau.
Onvoldoende stroomsnelheid en een eenzijdige inrichting zijn daardoor nog de meest
remmende factoren voor de ontwikkeling
van een goede ecologische kwaliteit van de
stromende wateren.
Verbetering wordt nagestreefd door een
gebiedsgerichte aanpak. Hierbij kan de
waterkwaliteitsdoelstelling versneld gerealiseerd worden door het treffen van een
aantal, voor een bepaald oppervlaktewater
specifieke maatregelen. Voorbeelden van
dergelijke maatregelen zijn oeverherinrichting, baggeren, instellen van een natuurlijk
peilbeheer, gericht visstandbeheer en zuivering van inlaatwater.

door grote schommelingen in het aantal
soorten (zie figuur). Vanaf 1995 is de diversiteit echter sterk afgenomen van circa 65
soorten in 1995 tot circa 40 in 1998 en
1999. In Borgharen (Maas) ontstond een rijkere macrofauna. Het aantal soorten steeg
langzaam van circa 25 in 1992 tot meer dan
50 in 1999. In 1998 was het aantal soorten
in de Maas voor het eerst groter dan in de
Rijn.
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Het aantal macrofauna-soorten in de korfjes wordt met name bepaald door twee
groepen: muggenlarven en weekdieren. Dit
zijn beide soortenrijke macrofauna-groepen
en veranderingen in het milieu zullen tot
uitdrukking komen in het aantal soorten
binnen deze groepen.
De reeks van de Rijn wordt gekenmerkt
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Aantal macrofauna-soorten in Lobith (Rijn) en Borgharen
(Maas).

Verschillende mogelijke verklaringen voor de
veranderingen in het aantal macrofaunasoorten in de Rijn zijn onderzocht. De afname in de Rijn zou in de eerste plaats ver-

klaard kunnen worden door de opmars van
enkele exoten: Corophium curvispinum
(slijkgarnaal), Dikerogammarus villosus
(vlokreeft) en Jaera istri (waterpissebed).
Deze niet inheemse soorten zijn in staat om
de knikkerkorfjes en ook ander (hard) substraat in relatief hoge dichtheden te koloniseren. Gevolg hiervan is dat de leefruimte
voor andere soorten sterk afneemt.
Daarnaast neemt de voedselconcurrentie
toe. De overige soorten worden door de
exoten dus als het ware uit hun leefgebied
verdreven. In de jaren 1993 tot en met
1997 bestond tot 70% van alle gevangen
dieren uit slijkgarnalen. In de Maas komen
deze exoten slechts in geringe hoeveelheden
voor.
Af- en aanvoer?

Een tweede mogelijke verklaring is een
relatie tussen het aantal macrofauna-soorten en de afvoer van de rivieren. In de
Maas vertoont de jaargemiddelde afvoer
een opmerkelijk verband met het aantal
gevonden soorten. Bij een hoge jaargemiddelde afvoer werden meer soorten aangetroffen. Hoe zo’n verband moet worden
verklaard is nog niet volledig duidelijk. In

de Rijn is zo’n verband niet zichtbaar. Ook
de effecten van de extreme hoogwaters in
de Rijn (eind januari 1995) en de Maas
(januari 1994 en februari 1995) zijn niet
aantoonbaar in de meetresultaten.
Een derde mogelijke factor is de verbetering
in de eutrofiëringstoestand van de rivieren.
Dit lijkt in tegenstelling met de geconstateerde afname van het aantal soorten in de
Rijn. Een afname van het aanbod aan nutriënten (verbetering van de eutrofiëringstoestand) veroorzaakt echter ook een teruglopende hoeveelheid algen en detritus, een
belangrijke voedselbron voor macrofauna.
Hierdoor worden bepaalde macrofaunasoorten negatief beïnvloed. Ook in de Maas
is de eutrofiëringstoestand verbeterd, maar
hier wordt geen negatief verband met het
aantal soorten gevonden.
Een sluitende verklaring voor het lage aantal soorten in de Rijn is nog niet te geven,
maar zal uit verder onderzoek moeten
komen.
Nadere informatie:
Bart Reeze (RIZA), 0320-298548,
b.reeze@riza.rws.minvenw.nl

In 1987 is de zalm in het Rijn-actieprogramma
uitgeroepen tot symbool van het rivierecosysteem, omdat het een kwetsbare
soort is. Voor een terugkeer van deze vis
waren veel verbeteringen nodig: herstel van
paaigebieden, toegankelijke passages tussen
zoet en zout water, bereikbaarheid van
4

bovenstroomse gebieden (onder andere via
vistrappen) en verbetering van de waterkwaliteit. In bovenstroomse gebieden zijn
zalmachtigen uitgezet.
Op een viertal locaties in het Nederlandse
deel van het rivierengebied (sinds 1994 in
Lek, Waal, Maas, en sinds 1997 in
Neder-rijn/IJssel) worden inmiddels
stroomopwaarts trekkende zalmachtigen
gemonitord. Het RIVO voert deze monito-

Opmerkelijke vangsten

Van 1994 tot en met 1999 zijn in totaal
1166 zeeforellen en 212 zalmen gevangen
(zie figuur).

aantal

Veeleisende symboolsoort

ring uit in opdracht van Rijkswaterstaat en
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij. Doel is inzicht te krijgen in een
mogelijk herstel van de zalmachtigenpopulatie, waarmee tevens de uitzetactiviteiten
bovenstrooms geëvalueerd kunnen worden.
Voor de monitoring vissen beroepsvissers
jaarlijks gedurende twaalf weken (zes
weken in de voorzomer en zes weken in
het najaar) met zalmsteken. Deze zalmsteken zijn ouderwetse, grofmazige vistuigen
die vroeger voor de zalmvisserij werden
ingezet. Na vangst worden de vissen gemeten, op (soort)naam gebracht en weer vrijgelaten.

Momenteel vertrouwt men voor operationele golfrichtingsinformatie voornamelijk op
golfrichtingsmeetboeien (Directional
Waverider, WAVEC). Daaraan kleven echter
toch wel serieuze nadelen. De onderhoudskosten zijn hoog en er is de kans dat men
het lange perioden zonder informatie moet
doen omdat zo’n boei is weggeslagen of
‘uitgevallen’. Derhalve sloegen Rijkswaterstaat (Directie Noordzee en RIKZ), MARIN,
Radac en TNO-TPD de handen ineen om te
onderzoeken in hoeverre golfrichtingsinformatie valt in te winnen met een opstelling
van een aantal onderhoudsvriendelijke
radarniveaumeters op een platform of een
schip. Informatie, die zich qua kwaliteit en
presentatievorm zou moeten kunnen meten
met de informatie die de standaard golfverwerking op dit moment levert.
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Eind 1999 werden gedurende een aantal
maanden metingen verricht vanaf het overhangbordes van de Meetpost Noordwijk
(15 meter boven gemiddeld zeeniveau).
Een drietal loodrecht omlaag kijkende
radarniveaumeters in een driehoeksopstelling verzamelde de gegevens. Na verwerking van de gegevens bleek dat met deze
opstelling van radarniveaumeters op continue basis relevante golfrichtingsinformatie
van goede kwaliteit kan worden ingewonnen. Het is zeker de moeite waard om deze
goede perspectieven nader te onderzoeken
en af te zetten tegen andere actuele ontwikkelingen op dit vlak. Maar we zijn er

Meetpost Noordwijk; de pijlen geven de posities van de radarniveaumeters op het overhangplatform en de kijkrichting aan (Rijkswaterstaat)

nog niet! Het komt nu bijvoorbeeld aan op
optimalisering van de opstelling (schuin
meten vanuit één punt is het streven) en
van de verwerking van de gegevens.

Nadere informatie:
Jos Kokke (RIKZ),
070-3114515,
j.m.m.kokke@rikz.rws.minvenw.nl

Nieuw CIW-coderingsstelsel voor Nederlandse aquatische organismen
De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW)
heeft een nieuw coderingsstelsel ontwikkeld
voor Nederlandse aquatische organismen:
de Taxonomische Code Nederland. Dit stelsel
is opgeslagen in een centrale database, die
gebruikers via het internet snel en eenvoudig
kunnen raadplegen. Met behulp van moderne internetsoftware kunnen gebruikers
bovendien informatie uit deze database
downloaden en gebruiken in eigen software-applicaties.

inzichten veranderen.
Om de genoemde problemen het hoofd te
bieden, heeft de werkgroep een nieuw
coderingsstelsel ontwikkeld, dat de standaard
wordt voor soortherkenning en gegevensuitwisseling: de Taxonomische Code Nederland
(TCN). De TCN biedt in de nabije toekomst
een volledig overzicht van alle in Nederland
voorkomende aquatische organismen. Iedere
soort krijgt in de TCN een unieke code, die
vergezeld gaat van alle namen waaronder
een soort bekend is. Het stelsel bevat geen

taxonomische informatie en is daarmee
ongevoeligheid voor veranderende
taxonomische inzichten. Inmiddels zijn in
de TCN de coderingen van macrofauna en
diatomeeën afgerond. Het coderen van
fytoplankton, vissen en macrofyten is in
voorbereiding.
Werkwijze

Om gebruikers snel en eenvoudig toegang
te geven tot de informatie uit de TCN,
wordt het gehele coderingsstelsel opgesla-

Nieuwe standaard

Zalmachtigen in de lift
Zalmachtigen, zoals forel en zalm, worden momenteel weer aangetroffen in de Nederlandse
rivieren. Ze zijn waar te nemen op hun tocht als jonge vis van bovenstroomse zijrivieren naar
zee, of als volwassen vis die vanuit zee naar de bovenstroomse paaigebieden terugkeert. Ook in
de kuststrook, het Waddengebied en het IJsselmeer worden af en toe zalmachtigen aangetroffen.

Uit de boeien

Omlaag kijken

Nadere informatie:
Guido Waajen (Hoogheemraadschap van
West-Brabant), 076-5641510,
g.waajen@ws-hwb.nl

Opmerkelijk verlies macrofauna-soorten in Rijn
De aanwezigheid van bepaalde macrofauna-soorten (zoals bijvoorbeeld slakken en
muggenlarven) en het aantal aangetroffen
soorten zijn indicatief voor de kwaliteit van
het watermilieu. Al vanaf 1987 wordt de
macrofauna-levensgemeenschap van de
Rijn (Lobith) intensief bemonsterd. Dit
gebeurt met behulp van een kunstmatig
substraat: korfjes die met knikkers gevuld
zijn. Deze korfjes worden van april tot en
met september in de rivier uitgehangen.
Elke maand wordt bekeken welke soorten
zich op de korfjes hebben gevestigd.
Onlangs zijn de resultaten van deze
bemonstering op een rij gezet en vergeleken met ontwikkelingen in de Maas
(Borgharen), waar vanaf 1992 korfjes worden uitgehangen.

Waterstand en golfhoogte kunnen contactloos met een radarniveaumeter worden
gemeten. Gebruikmakend van de informatie van een aantal dicht bij elkaar opgestelde golfhoogtemeters kan in principe ook
golfrichtingsinformatie worden ingewonnen.
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Een werkgroep van de CIW heeft de afgelopen jaren in kaart gebracht welke coderingstelsels in ons land gebruikt worden voor
planten en dieren die leven in en rond de
Nederlandse wateren. Daaruit is gebleken
dat geen van de bestaande stelsels dekkend
is voor alle groepen organismen. De meeste
stelsels hebben bovendien een taxonomische
opbouw, dat wil zeggen een opbouw
gericht op de onderlinge verwantschap. Dit
betekent dat stelsels steeds opnieuw moeten
worden aangepast, wanneer taxonomische

gen in een centrale database. Dit is de
Encyclopaedia Taxonomica. Gebruikers kunnen
deze database raadplegen via het internet,
http://www.taxonomica.com/. Hier kunnen
ze bovendien een speciale windows-applicatie downloaden, de EcoWorkbench. De
applicatie stelt hen in staat informatie in de
centrale database te zoeken, bekijken en
selecteren. De gebruikers kunnen de informatie desgewenst ook importeren in eigen
applicaties - zoals een database - op de
eigen computer. Gebruikers kunnen bovendien wijzigingen in de soort- en codenamen
voorstellen en nieuwe soorten aanmelden
aan soortgroeps-gerelateerde expertteams.
Deze expertteams zullen de wijzigingsvoorstellen valideren, voordat ze in de centrale
database worden opgenomen.
Nadere informatie:
Ludolph Wentholt (STOWA),
030-2321199,
wentholt@stowa.nl

Hoe was uw naam ook alweer?
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Vangsten van zalm en zeeforel op vier locaties in het
Nederlandse rivierengebied in de periode 1994-1999.
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De onlangs vastgestelde EU Kaderrichtlijn

Ecologisch Beoordelingssysteem Aquatisch Nederland
- Meetgegevens /
- Concentraties
- uit scenariostudies

Beoordelingssysteem

Kennisregels
- hoofdlijnen voor
maatregelen
- hulpmodellen
- etc.

- tabbladen per watertype
- 5 kwaliteitsklassen
- watersysteembenadering

Voorspellingsmodellen

Maatregelen

Voorgestelde structuur van het Ecologisch Beoordelingssysteem voor Aquatisch Nederland (EBAN).

iSWR: een mooi vervolg op Waterdialoog
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Nadere informatie:
Jan Duyzer (TNO-MEP), 055-5493944,
duyzer@mep.tno.nl
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‘Nieuwe’ fytoplanktonsoorten in de Noordzee

jaar

Gemiddelde duur stijging in Harlingen.

Water heeft verschillende instanties aangezet tot analyse van eisen en wensen die
gesteld moeten worden aan monitoring en
rapportage aan de EU.
Om verschillen in de ontwikkeling van de
diverse ecologische beoordelingssystemen
te voorkomen hebben RIZA, RIVM, IPO en
STOWA gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar eisen en wensen die gesteld
worden aan een nieuwe generatie monitorings- en beoordelingssystemen. Deze actie
is kort na de start ‘geadopteerd’ door de
Commissie Integraal Waterbeheer (CIW).
De deelnemende partijen hebben afgesproken dat toekomstige ontwikkelingen van
beoordelingssystemen zullen aansluiten bij
de gezamenlijk uitgevoerde verkenning.
Aangeraden wordt een Ecologisch
Beoordelingssysteem voor Aquatisch

Nederland (werktitel: EBAN) te ontwikkelen. Dit als kader voor onderzoek en toekomstige ontwikkelingen, zonder dat het
als een keurslijf gaat functioneren. Een
geschikte structuur van EBAN (zie schema)
en wensen waaraan het zou moeten voldoen (zie kader) zijn al aan te geven.
Over de inventarisatie van eisen en wensen
is inmiddels een conceptrapportage. Deze
rapportage is voor inspraak beschikbaar,
onder andere op de website van de
STOWA (http://www.stowa.nl). Na overleg
met de achterban zal de notitie worden
vastgesteld door CIW.
Nader informatie:
Bas van der Wal (STOWA),
030-2321199,
b.van.der.wal@stowa.nl

Storm? SVSD op www
De Stormvloedwaarschuwingsdienst
(SVSD) verstrekt tijdens storm langs de
Nederlandse kust op meerdere manieren
informatie. De dienst stelt dijkbeheerders
rechtstreeks op de hoogte van de te verwachten waterstand in hun gebied.
Dezelfde informatie is ook via teletekst
(pagina 710) beschikbaar, Bekend is ook de
zin die gebruikt wordt bij inschakeling van
de radionieuwsdienst: "Rijkswaterstaat
adviseert dijkbewaking voor de sector ….".
Recent is ook via internet informatie

beschikbaar gekomen (http://www.waterland.net/rikz/svsd/). Middels kleuren op
een kaart van Nederland wordt aangegeven
of er in een bepaalde sector sprake is van
een waarschuwing (geel) of alarmering
(rood) (zie figuur). Daarbij is ook zichtbaar
gemaakt of de stormvloedkeringen gesloten
zijn.
Nadere informatie: Jan Kroos (RIKZ),
070-3114512,
j.kroos@rikz.rws.minvenw.nl

Het RIKZ houdt zich sinds 1988 bezig met de monitoring van fytoplankton in de Noordzee en de
zoute kustwateren. Doel is een tijdreeks op te bouwen over de aanwezigheid en talrijkheid van
fytoplanktonsoorten. Deze informatie geeft inzicht in de biodiversiteit en de seizoensafhankelijke
ontwikkeling van de fytoplanktongemeenschap, de variatie van jaar tot jaar, en de lange-termijn
veranderingen als gevolg van klimaatveranderingen, eutrofiëring of andere factoren.

Depositie van bestrijdingsmiddelen beter in beeld
Nederland gebruikt circa twaalf miljoen kilogram bestrijdingsmiddelen per jaar. Minstens een
kwart daarvan komt in de lucht terecht en wordt door de wind meegevoerd. Tijdens het transport
door de atmosfeer kunnen de stoffen worden afgebroken of, al dan niet met de neerslag, op
bodem en water terechtkomen. De wind kan de bestrijdingsmiddelen, voorafgaand aan depositie,
over enorme afstanden meevoeren. De depositie van bestrijdingsmiddelen vanuit de atmosfeer is
medebepalend voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De omvang van deze route is gebaseerd op schattingen. Onderzocht wordt nu hoe de betrouwbaarheid van die schattingen te verbeteren valt.

Schattingen zijn niet genoeg
De huidige schattingen van de depositie
zijn veelal gebaseerd op berekeningen met
computermodellen. Dergelijke modellen
berekenen de verspreiding door de atmosfeer op basis van emissieschattingen.
Sommige schattingen wijken mogelijk een
factor vijf of nog meer af van de werkelijkheid. Voor een effectief beleid, gericht op
verbetering van de waterkwaliteit, is dus
meer kennis nodig.
In opdracht van het RIKZ heeft TNO
Milieu, Energie en Procesinnovatie enkele
jaren geleden de mogelijkheden onderzocht om depositiemetingen uit te voeren.
Op basis van dit vooronderzoek heeft
TNO in samenwerking met het RIVM een
programma geformuleerd dat wordt gefinancierd door de ministeries van VROM,
V&W en LNV, de STOWA (Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de
Provincie Noord-Holland.
In 1999 ging het programma van start.
Gedurende een periode van twee jaar worden metingen uitgevoerd op drie kernstations en vijftien regiostations verspreid
over heel Nederland. Het vinden van
geschikte meetlocaties bleek lastig.
Uiteindelijk hebben waterschappen in veel
gevallen geschikte locaties beschikbaar
gesteld. Op de meetlocaties worden
bestrijdingsmiddelen gemeten, maar kijkt
men tegelijkertijd naar de concentraties
van stikstof, PCB’s en PAK’s.
De eerste resultaten zijn binnen
Interpretatie van de metingen vindt plaats
door het vergelijken van de meetresultaten
met modelberekeningen. Door afstemming
van de meetresultaten met de modelberekeningen ontstaat een landelijk overzicht
met, op regionale schaal, betrouwbare
gegevens over de belasting van bodem,
oppervlakte- en kustwater met pesticiden
vanuit de atmosfeer. Aan de hand van
modelberekeningen valt bovendien aan te
geven wat bronnen, in binnen- en buitenland, bijdragen aan deze belasting.
Op dit moment is het onderzoek in volle

gang en komen de eerste resultaten binnen. De figuur geeft een eerste, voorlopig,
beeld van de resultaten uit het najaar
1999. De concentratie van lindaan in neerslag vertoont een duidelijk profiel over
Nederland dat lijkt samen te hangen met
gebruik in de Westelijke Randstad.
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Nadere informatie:
John Maaskant (RIZA),
0320-298790,
j.maaskant@riza.rws.minvenw.nl
Lukas Meursing (RIKZ),
070-3114494,
l.meursing@rikz.rws.minvenw.nl

0.4

De concentratie van trifluralin in lucht (ng/m3) in de periode van 29-09-1999 tot 05-01-2000.
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Veelzijdig gebruik
De in het iWSR toegepaste methoden zijn
grotendeels gebaseerd op die van de
Waterdialoog, het PC-programma dat voor
de landelijke Watersysteemverkenningen
werd gemaakt. iWSR kan, in tegenstelling
tot de Waterdialoog, werken met eigen
gegevens van de gebruiker en bovendien
kunnen eigen indicatoren worden gedefinieerd. Het programma bevat anders dan

Het iWSR bestaat uit een aantal modules
en maakt optimaal gebruik van bestaande
programma’s zoals BEVER en NOTOVE en
de GIS-pakketten ArcView of Smallworld.
De modules zijn inmiddels gebouwd en
worden momenteel getest. Provincies,
waterschappen en Verkeer en Waterstaat
krijgen de software in februari 2001 tot hun
beschikking. Op 22 maart zal het iWSR tijdens een symposium worden gepresenteerd.
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De gezamenlijke provincies, verenigd in het
Interprovinciaal Overleg (IPO), hebben
begin 1999 een handleiding Regionale
Watersysteemrapportage (RWSR) vastgesteld. Het doel is de meetinspanningen in
de regionale wateren, de informatie-uitwisseling en de rapportage op elkaar af te
stemmen. Hiervoor worden indicatoren ontwikkeld die per watersysteem aangeven of
een doelstelling gehaald is, of hoe ver men
daarvan nog verwijderd is. Voor het combineren van vele (meet)gegevens tot deze
indicatoren hebben IPO, de Unie van
Waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk een nieuw programma ontwikkeld,
het informatiesysteem watersysteemrapportage (iWSR).

de Waterdialoog zelf geen meetgegevens.
Toepassing van iWSR is mogelijk op ieder
gewenst schaalniveau, van de bovenloop
van een beek tot rivierdelta of de Noordzee.
Zo kan er ook worden gerapporteerd op
stroomgebiedniveau, wat in de nabije toekomst nodig is voor de Europese
Kaderrichtlijn Water.
Waterschappen, provincies en het rijk zullen
het systeem gaan gebruiken. Door de
uniforme omgang met gegevens kunnen
verschillende organisaties nu veel beter
gegevens uitwisselen en vindt er standaardisatie in presentatievormen plaats.
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Nadere informatie :
Koos Doekes (RIKZ), 070-3114520,
j.doekes@rikz.rws.minvenw.nl
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Gezamenlijke verkenning

EBAN moet:
• recht doen aan gedifferentieerdheid in (regionale) watertypen;
• duidelijke referentiebeelden per watertype geven;
• op verschillende schaalniveaus te gebruiken zijn (Europees, landelijk, regionaal);
• zowel voor aquatische als semi-terrestrische systemen bruikbaar zijn;
• toepasbaar zijn voor de beoordeling van watersystemen (waarbij ook de relaties tussen
abiotische en biotische factoren worden meegenomen);
• in de beoordeling aangeven welke oorzaken aan te wijzen zijn (inclusief betrouwbaarheid) en welke mogelijke maatregelen er zijn;
• een transparante methode zijn, waarbij duidelijk is hoe het eindoordeel tot stand komt;
• aansluiten op c.q. sturend zijn voor monitoringstelsels;
• volledig aansluiten bij de Kaderrichtlijn Water.

0.3

De beoordelingssystemen zijn regelmatig
toe aan herziening. Dat kan bijvoorbeeld
nodig zijn door het toegenomen inzicht in
het functioneren van aquatische levensgemeenschappen of het beschikbaar komen
van betere determinatiewerken. Ook kan er
aanleiding zijn tot herziening als gevolg van
de ontwikkeling van steeds geavanceerder
statistische technieken om relaties op eco-

Wensen die ten aanzien van EBAN zijn geformuleerd

Het ontstaan van deze trend hield waarschijnlijk verband met de grootschalige veranderingen in de westelijke Waddenzee na
de afsluiting van de Zuiderzee in 1932.
Hierbij veranderde het patroon van geulen
en platen langzaam in de richting van een
nieuw dynamisch evenwicht. Het tot staan
komen van de trend bij Harlingen zou er op
kunnen wijzen, dat het nieuwe evenwicht
inmiddels is bereikt.

0.4

Voor vele doeleinden

systeemniveau te ontrafelen en te beschrijven. Op dit moment wordt nagedacht over
herziening van bestaande systemen als
gevolg van nieuwe beleidsvragen.
De waterschappen vragen om gedetailleerde
systemen die hen in staat stellen de resultaten van hun beheer in beeld te brengen en
een ‘diagnose’ te stellen. De huidige beoordelingssystemen zijn in hun ogen nog
onvoldoende gebiedsspecifiek en onvoldoende differentiërend in watertypen en
kwaliteitsniveaus. De provincies zijn in het
kader van hun toezichthoudende rol geïnteresseerd in beleidsindicatoren op provinciaal
niveau. De rijksoverheid verschaft een beeld
op landelijk niveau. Het RIZA rapporteert
daarnaast nog aan de Europese Unie over
waterkwaliteitsaspecten.

Nieuw evenwicht

hogere concentraties verwacht kunnen
worden. Pas begin 2001 zal er een eerste,
meer compleet, overzicht van de belasting
van het Nederlands oppervlaktewater vanuit de lucht beschikbaar komen. De modelberekeningen zullen vervolgens moeten
aangeven waar deze stoffen vandaan
komen.

0.5

De waterbeheerders in Nederland
(Rijkswaterstaat en de waterschappen)
monitoren niet alleen de fysische en chemische kwaliteit van watersystemen (de ‘randvoorwaarden’), maar ook de ecologische
kwaliteit van water (de ‘effecten’).
Veelgebruikte systemen voor de monitoring
en beoordeling van de ecologische waterkwaliteit zijn bijvoorbeeld de Amoebe, de
STOWA-systemen en EKOO.

0.4

Ecologische beoordeling op nieuwe leest

Het waterstandsverloop bij Harlingen is
opvallend asymmetrisch. De tijdsduur van
laag- naar hoogwater (ook wel duur stijging
genoemd) is gemiddeld 4 uur en 55 minuten. Het traject van hoog- naar laagwater
(duur daling) neemt daarentegen gemiddeld
7 uur en 30 minuten in beslag.
In 1984 werd reeds geconstateerd dat de
duur van de stijging sinds het begin van de
eeuw vrijwel lineair korter was geworden.
Uit de cijfers tot en met 1999 lijkt op te
maken dat deze verandering tot staan is
gekomen (zie figuur).
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Verwerking en verstrekking

‘Haastige vloed’ Harlingen versnelt niet meer
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De concentratie van lindaan in neerslag (ng/l) in de periode
van 29-09-1999 tot 05-01-2000.

De tweede figuur geeft een interessant
beeld van het voorkomen van trifluralin in
lucht. Hoewel dit bestrijdingsmiddel in
Nederland niet is toegelaten komt het middel in meetbare concentraties in de lucht en
neerslag voor. De bron ligt waarschijnlijk in
het buitenland.
Verder wordt in de genoemde periode een
aantal andere stoffen in relatief hoge concentraties (boven het Maximaal Toelaatbaar
Risico voor oppervlaktewater) in neerslag
aangetroffen. Het gaat hier om stoffen
zoals coumafos, dichloorvos en methiocarb.
Nieuwsgierig
De nu beschikbare resultaten maken
nieuws-gierig naar de metingen in het
voorjaar en de zomer van 2000, wanneer

Giftige gasten

De Noordzee is geen geïsoleerde watermassa.
Door waterverplaatsing kunnen soorten uit
andere gebieden de Noordzee binnendringen. Dit kan een natuurlijk proces zijn
(bijvoorbeeld het werk van de Golfstroom)
of door de mens veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door het lozen van ballastwater.
Sinds de eerste helft van de twintigste eeuw
hebben bijvoorbeeld de kiezelwieren
Thalassiosira punctigera, Coscinodiscus
wailesii en Odontella sinensis zich in de
Noordzee weten te vestigen. Deze soorten
zijn nu een algemene verschijning.
Waakzaamheid is geboden wanneer het om
giftige nieuwkomers gaat. Zo trad in 1995
aan de westkust van Spanje, Galicië, een
Pseudo-nitzschia australis-bloei op. Deze
soort was tot dan toe alleen bekend uit de
Pacific en de zuidelijke Atlantische oceaan,
waar hij in verband gebracht werd met vergiftigingsverschijnselen na het eten van
schelpdieren. In Galicië bleek het gif zich op
te hopen in mosselcultures, wat ertoe leidde
dat de schelpdierhandel daar tijdelijk gesloten werd.
Ook bij de monitoring van fytoplankton in
de Noordzee en de zoute kustwateren worden regelmatig ‘nieuwe’ soorten aangetroffen. Sommige soorten zijn volledig nieuw en
zijn niet eerder waargenomen of beschreven.
Een tweede categorie zijn soorten die wel
nieuw zijn in de Noordzee, maar elders al
langer voorkomen en zijn beschreven. Ten
derde is er soms sprake van een verbeterde
techniek waarmee soorten worden onderscheiden die voorheen over het hoofd werden gezien. Met name bij soorten die klein
zijn of die in lage aantallen voorkomen
komt dit nog al eens voor. Een voorbeeld is
Chrysochromulina waarvan de aanwezigheid al wel werd vermoed, maar die pas in
1992 met behulp van de olie-immersiemicroscopie werd ‘ontdekt’.
Vijftien stuks in tien jaar

In de tabel staan per categorie, als voorbeeld, een aantal nieuwe soorten in het
Nederlandse deel van de Noordzee met
daarbij hun jaar van ontdekking, verschijning, beschrijving of vermelding. Soorten
die een andere naam hebben gekregen op
basis van veranderde taxonomische inzichten
zijn hierin buiten beschouwing gelaten. In
de tabel is te zien dat gedurende de eerste
tien jaar van de fytoplanktonmonitoring
tenminste vijftien ‘nieuwe’ soorten in de

Chattonella sp (Reinoud Koeman/Koeman en Bijkerk bv)

Noordzee zijn waargenomen, waaronder een
aantal potentieel toxische. Tot op heden
hebben zich geen problemen voorgedaan.
Mogelijk omdat deze soorten in lage aantallen voorkwamen of doordat de omstandigheden (bijvoorbeeld de verhouding tussen
fosfaat- en stikstofconcentraties in water) ze
niet heeft aangezet tot de vorming van toxines.
Nadere informatie:
Reinoud Koeman (Koeman en Bijkerk bv),
050-3632265,
koeman.en.bijkerk@biol.rug.nl
Bert Wetsteyn (RIKZ), 0118-672302,
l.p.m.j.wetsteyn@rikz.rws.minvenw.nl
Voorbeelden van ‘nieuwe’ soorten in de Noordzee
Aangegeven is het jaar van eerste waarneming, ingedeeld
naar verschillende categoriën. Soorten met een * achter de
naam zijn potentieel toxisch.
De nummers tussen [ ] achter een aantal soorten verwijzen
naar het fotoarchief van het analyserende bureau.
Overal ‘Nieuw’
Herkend
‘nieuw’ in de
d.m.v.
Noordzee verbeterde
techniek
Soort
Peridiniaceae sp 1
Peridiniaceae sp 2
Peridiniaceae sp 3
Chaetoceros sp [6010]
Haslea sp [5640]
Rhizosolenia sp [6989]
Pseudo-nitzschia sp [269014]*
Alexandrium leei*
Alexandrium margalefii*
Dicroerisma sp
Oxyphysis oxytoxioïdes
Thalassiosira hendeyi
Chattonella sp*
Chrysochromulina sp*
Coronosphaera mediteranea

1992
1992
1992
1993
1993
1993
1999
1991
1992
1992
1992
1995
1992
1992
2000
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Geslaagde proef voor verlaging Maaswaterstanden

‘Riviergebonden’ stroomdalflora in … de
Twenthekanalen!

Langs het westelijk deel van de Twenthekanalen blijken dijken met een goed ontwikkelde stroomdalflora te liggen. Maar liefst
tien sterk bedreigde soorten planten komen
hier voor. Dit heeft te maken met de ligging
nabij de IJssel als zaadbron, maar ook met
het op verschraling gerichte beheer van
deze dijken. In de Twenthekanalen zijn
kilometers damwand vervangen door natte
oeverzones. Hierdoor zijn de oevers ecologisch gezien een stuk interessanter geworden
voor macrofauna, vissen, oeverplanten en
dagvlinders. Het is opvallend dat langs de
meeste onderzochte rijkskanalen veel soorten vlinders werden waargenomen. Vlinders
worden vaker op de oevers gesignaleerd als
het landschap er gevarieerd is. Dat is bijvoorbeeld het geval in plasbermen of op
plekken waar stad, spoorlijn en kanaal
elkaar ontmoeten.

Eerste serie ecotopenkaarten binnenkort gereed

Na de hoogwaters langs de Maas in 1993 en 1995 is het project Zandmaas/Maasroute gestart.
Doel is een vermindering van de hoogwateroverlast door het verdiepen van de Maas tussen
Roermond en Den Bosch, en verbetering van de Maas als scheepvaartweg. Om ervaring op te
doen met het verdiepen van de rivier, is in 1996 een proefproject uitgevoerd. Hierbij kwam het
laagwaterbed van de Maas tussen Gennep en Grave anderhalf tot drie meter lager te liggen. Het
gaat hier om een verdieping over een lengte van ruim 18 kilometer en over een breedte van 50
meter. Om de (neven-)effecten van deze rivierverruiming in beeld te brengen, heeft het RIZA
een monitoringprogramma opgesteld en laten uitvoeren. De metingen richten zich op waterstanden, grondwaterstanden, bodemligging, zandtransport, slibafzetting, macrofauna en microverontreinigingen.
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Effect van de rivierverruiming op de waterstanden.

Effect met een optimum

Door een vergelijking te maken tussen de
waterstanden bij een bepaalde Maasafvoer,
gemeten voor en na de rivierverruiming, is
de waterstandsdaling als functie van de
afvoer te berekenen (zie figuur). Er is
gebruik gemaakt van afvoer- en waterstandsgegevens uit het bestaande netwerk
van het Monitoring Systeem Water (MSW),
en vier tijdelijke peilschalen die in het kader
van de monitoring zijn bijgeplaatst. De
grootste waterstandsdaling (0,56 meter)
treedt op bij Gennep bij een Maasafvoer
van 1100 m3/s. Bij lagere afvoeren is het
effect geringer als gevolg van de werking
van stuw Grave. Bij hogere afvoeren loopt
het effect terug wanneer een deel van het
water door het winterbed gaat stromen. De

gemeten waterstandsdalingen komen goed
overeen met de waterstandsdalingen die
met behulp van een model zijn berekend.
Lagere waterstanden op de Maas betekenen
lagere grondwaterstanden in de omgeving.
In aanvulling op het bestaande grondwatermeetnet is in 1996 een aantal extra peilbuizen geplaatst. Het effect op de grondwaterstanden is nog niet rechtstreeks uit de
metingen af te leiden, omdat de tijdreeksen
te kort zijn in relatie tot de spreiding in de
metingen.
Alert op erosie

De rivierbodem tussen Gennep en Grave is
een aantal malen per jaar gebiedsdekkend in
beeld gebracht. Nog tijdens de uitvoering van

het baggerwerk ontstond nabij Gennep door
erosie van een laag fijn zand een erosiekuil
van twee meter diepte in de rivierbodem.
De rivier zelf heeft naderhand de kuil weer
grotendeels opgevuld. Op risicolocaties,
zoals brugpijlers en afgedekte kabels en
leidingen, hebben zich geen gevaarlijke
ontgrondingen voorgedaan. Bovenstrooms
is het baggervak dieper geworden door het
uitspoelen van fijn zand uit de bodem,
benedenstrooms zijn de gebaggerde taluds
in het dwarsprofiel uitgezakt. Deze profielveranderingen van het baggervak vormen
geen acute bedreiging voor de stabiliteit
van de oevers.
Verrassende zandvracht

Overigens is op basis van de transportmetingen die binnen dit monitoringprogramma
zijn uitgevoerd een verrassende schatting
gemaakt van de jaarlijkse zandvracht van de
Maas. Een zandvracht van 40.000 tot
60.000 m3 per jaar is circa twee keer zo
veel als tot nog toe werd aangenomen. De
hogere zandvracht is niet een gevolg van de
rivierverruiming, maar waarschijnlijk een
gevolg van verbeterde meetmethoden. Een
grotere zandvracht betekent dat het uitbaggeren van het verlaagde laagwaterbed circa
twee maal zo vaak aan de orde zal zijn als
werd aangenomen.

De biologische monitoring van de rijkskanalen
heeft geleerd dat de kanalen meer natuurwaarden bevatten dan je op het eerste
gezicht zou verwachten. Ruimte scheppen
voor natuur door inrichting en beheer blijkt
daarbij van doorslaggevende betekenis te
zijn. Het is belangrijk om kansen hiervoor in
de toekomst verder te benutten.
Nadere informatie:
André Kaper (RIZA), 0320-298329,
a.kaper@riza.rws.minvenw.nl
Bestelinformatie rapport: zie achterpagina

3,50

waterstandverschil met Grave-boven (m)

lijken nu vrucht te gaan afwerpen. Voor het
eerst in waarschijnlijk tientallen jaren is in
Nederland jonge Fint aangetroffen. De zeldzame trekvis heeft zich voortgeplant in de
aangelegde oeverzone. Er is meer wat het
Noordzeekanaal bijzonder maakt: het herbergt een, in Europa zeldzame, brakwaternatuur. Door het beheer van de zeesluizen gaat
het water op het traject IJmuiden-Amsterdam
geleidelijk over van zout in zoet. Als gevolg
daarvan heeft het Noordzeekanaal niet alleen
een zeer gevarieerde visstand, maar ook
vele soorten plankton en een rijke flora en
macrofauna. Een bijzondere bewoner is bijvoorbeeld het Zuiderzeekrabbetje.

Van de monitoring van de zomerbedverdieping is een rapport verschenen. Voor
bestelinformatie zie achterpagina.

Zes jaar extra voor elf bestrijdingsmiddelen
Begin september 2000 werd door een stemming in de Tweede Kamer besloten dat elf bestrijdingsmiddelen in verband met hun ‘landbouwkundige onmisbaarheid’ nog zes extra jaren toegelaten worden. De toelating van deze middelen zou eigenlijk niet verlengd worden. Het doek
zou vallen op grond van overschrijding van één of meer van de drie toelatingscriteria: toxiciteit
voor waterorganismen, uitspoeling naar grondwater en geringe afbreekbaarheid. Een rondje
langs deze middelen, om te zien wat er vanuit de monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit
over bekend is.

Het elftal te water
Monitoringgegevens van het landelijke
meetnet in de rijkswateren (uit 1999 en
2000) en de gegevens voor regionale wateren (CIW-gegevens uit 1997 en 1998) laten
een zelfde beeld zien (zie tabel).
Voor wat betreft vijf bestrijdingsmiddelen
(carbofuran, carbaryl, chloridazon, penconazool en propachloor) zijn er voor het
oppervlaktewater geen problemen gesignaleerd. De gemeten concentraties van deze
stoffen liggen ver onder hun MTR
(Maximaal Toelaatbaar Risico, de minimumkwaliteitseis uit de vierde Nota waterhuishouding). De MTR’s liggen vrij hoog door
de relatief lage giftigheid van deze middelen
voor waterorganismen. Voor penconazool
en propachloor is dit beeld alleen gebaseerd
op de resultaten van metingen uit 1997 en
1998 in regionale wateren.
Over de concentraties van fenbutatinoxide
in oppervlaktewater zijn geen gegevens
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beschikbaar. Deze stof is niet opgenomen in
het monitoringprogramma. Op grond van
de hoge giftigheid van deze stof voor
waterorganismen (zeer lage MTR) zijn echter wel problemen te verwachten.
Voor de overige vijf bestrijdingsmiddelen
(chloorpyrifos, dichloorvos, parathion-ethyl,
pirimifos-methyl en simazine) zijn (hoge)
overschrijdingen van het MTR geconstateerd in zowel de rijkswateren als de regionale wateren. Vooral voor de eerste vier
middelen, de insecticiden in het vijftal, geldt
dat ze zeer giftig zijn voor waterorganismen. De MTR’s voor deze middelen liggen
laag, zo laag zelfs dat deze stoffen in concentraties onder hun MTR niet of nauwelijks vallen aan te tonen. Een aangetoonde
aanwezigheid staat daarom onmiddellijk
voor een overschrijding van het MTR. In
sommige gevallen zijn in regionale wateren
concentraties gevonden die het MTR duizend keer overschrijden. Worden de stoffen
daarentegen niet aangetoond, dan betekent
dit niet dat er geen problemen zijn.

Simazine heeft een veel hogere MTR dan
genoemde insecticiden. Desalniettemin
wordt het MTR in zoete wateren regelmatig
overschreden met concentraties die enkele
malen hoger liggen. Voor simazine geldt
bovendien dat de concentraties in zoete
wateren zo hoog zijn dat ze af en toe de
drinkwaternorm (0,1 µg/l) overschrijden. Te

verwachten is dat de komende zes jaar de
bedreiging van het waterleven door deze
laatste groep van vijf bestrijdingsmiddelen
zal blijven voortbestaan.
Nadere informatie:
Marca Schrap (RIZA), 0320-298770,
s.schrap@riza.rws.minvenw.nl

Overzicht besproken bestrijdingsmiddelen
bestrijdingsmiddel werkingsgebied

‘onmisbaar’ in de teelten

MTR (µg/l)

concentratierange
% locaties waar
(µg/l) (Rijkswateren, MTR wordt over1999-2000)
schreden (Regionale
wateren, 1997-1998)

Carbofuran

insecticide

0,91

<0,052)

1

Carbaryl
Chloridazon
Penconazool

insecticide
herbicide
fungicide

0,23
73
171)

<0,012) - 0,05
<0,0052) - 0,006
geen gegevens

2
0
0

Propachloor

herbicide

aardbei, bleekselderij,
bollen, bloemen, planten
appel, peer, kers, pruim
bollen
aardbei, braam,
framboos
uien, sjalotten, prei,
radijs, koolraap,
koolrabi, bloemen

1,3

geen gegevens

1

Fenbutatinoxide

insecticide

appel, peer, pruim, aardbei,
kers, planten, kasproducten

0,00151)

geen gegevens

geen gegevens

Chloorpyrifos

insecticide

0,003

<0,12)

Dichloorvos
Parathion-ethyl

insecticide
insecticide

0,0007
0,002

<0,0052) - 0,006
<0,012)

12
12

Pirimifos-methyl

insecticide

0,0021)

geen gegevens

25

Simazine

herbicide

aardappelen, kool, prei,
broccoli, andijvie, kroot,
bloemen, bollen, planten
kasteelten
frambozen, bramen,
bessen
kasproducten, bloemen,
planten
aardbei, erwten, prei
rabarber, planten

0,14

<0,012) - 0,32

21

1)
2)

Een ecotopenstelsel is een classificatiesysteem
waarmee homogene landschapselementen de ecotopen - worden onderscheiden op
vegetatiestructuur, landgebruik, geomorfologische en hydrologische kenmerken.
Momenteel worden de ecotopenstelsels en
-kaarten ingezet bij onder andere het
opstellen van natuurstreefbeelden, in MERstudies en in de analyse van inrichtingsvarianten.
Van foto tot ecotopenbestand

Sinds 1996 is de ecotopenkartering opgenomen in het Biologisch Monitoringsprogramma van het RIZA. In opdracht van het RIZA
voert de Meetkundige Dienst de kartering
uit. Met de ecotopenkartering wordt één
maal per acht jaar de situatie van de grote
rivieren, het IJsselmeergebied, VolkerakZoommeer en het Benedenrivierengebied
vastgelegd. Luchtfoto’s met een schaal van
1:10.000 vormen de basis voor de kartering.
Op deze foto’s, die worden bekeken met
een spiegelstereoscoop, worden eenheden
onderscheiden op basis van eigenschappen
van het bodemoppervlak (zoals bedekking
met vegetatie, verhard/onverhard,
land/water) en vegetatiehoogte. Deze eenheden worden ingetekend en gedigitaliseerd,
en in een GIS gecombineerd met aanvullende abiotische informatie over het gebied,
zoals overstromingsduur (voor rivierengebied) of een hoogte- en waterdieptebestand
(voor de meren). Deze kaartvlakken samen
leveren een nieuw bestand op: het ecoto-

IJssel
Diepe bedding
Aangekoppeld zand/grindgat
Afgesloten zand/grindgat
Klein diep water/kolk
Hoogwatervrij bos (hardhout)
Hoogwatervrij produktiegrasland
Hoogwatervrij schraalgrasland
Hoogwatervrije akker
Moerasruigte
Oeverwal produktiegrasland
Oeverwal stroomdalgrasland
Structuurrijk uiterwaardgrasland
Structuurrijke oeverwalruigte
Structuurrijke uiterwaardruigte
Uiterwaard produktiegrasland

penbestand. Ook oeverlijnen worden
gekarteerd en opgeslagen in het oeverlijnenbestand. De gekarteerde ecotopen zijn minimaal 50 x 50 m; oeverlijnen hebben een
minimum lengte van 50 m.
ArcView en internet

Per watersysteem wordt een behoorlijk aantal ecotopen onderscheiden: bij de rivieren
zo’n 60. Deze ecotopen kunnen, afhankelijk
van de toepassing, eenvoudig geclusterd
worden. Zo kunnen alle typen uiterwaardgraslanden of bossen en struwelen bijeengenomen worden in ecotoopgroepen.
De ecotopenbestanden zijn te bekijken en te
bewerken in ArcView. Daarnaast wordt het
op korte termijn mogelijk via internet ecotopenkaarten te bekijken. Het is ook mogelijk
ecotopen of ecotoopclusters te selecteren en
oppervlaktes te berekenen. Zo kan bijvoorbeeld het oppervlak Rietmoeras langs de
IJsselmeerkust opgevraagd worden, of het
aantal meters Rietoever langs het VolkerakZoommeer.
Recentelijk zijn nieuwe (verbeterde) versies
van het hele IJsselmeergebied en de Maas
opgeleverd en is de kaart van het VolkerakZoommeer afgerond. Aan de kaart van het
Benedenrivierengebied wordt momenteel
gewerkt. De volgende kaarten zijn op dit
moment beschikbaar:
IJsselmeer en Markermeer 1996, Maas
1996, Randmeren 1997, Rijn 1997,
Volkerak-Zoommeer 1997, waarbij de

Ecotopenkaart van het IJsseltraject Deventer-Zutphen

jaartallen verwijzen naar het jaar waarin de
luchtfoto’s gemaakt zijn. De bestanden zijn,
samen met een begeleidend rapport over de
methodiek, opvraagbaar bij het GEOloket
van de Meetkundige Dienst (015-2691444).
Het ecotopenproject is ook op internet te
vinden, http://www.riza.nl/ecotopen/.

Nadere informatie
Ingeborg van Splunder (RIZA),
0320-298661,
i.vsplunder@riza.rws.minvenw.nl
Dian Jansen (Meetkundige Dienst),
015-2691466,
b.j.m.jansen@mdi.rws.minvenw.nl

interactieve manier statistische overzichten
en grafieken op het scherm krijgen. Deze
informatie biedt een goede basis voor ontwerpers en uitvoerders van waterbouwkundige constructies in het mariene milieu. Rond
de zomer 2001 worden ook de zogeheten
kengetallen (gemiddelden, medianen, etc.)
via de Watermarkt ontsloten. Het streven is
om ook de meetgegevens zelf via de
Watermarkt te ontsluiten. Afhankelijk van de
informatiebehoefte van de klanten wordt de
Watermarktsite de komende jaren nog verder uitgebouwd.

Kersvers is de uitbreiding van de Getijsite
met de functies van het pc-programma ‘de
Getij-Generator’. Naast de bekende tafels
van hoog- en laagwaters kan de bezoeker
nu dus zelf online de volledige getijcurve
genereren, zonder dat hiervoor extra software aangeschaft en geïnstalleerd hoeft te
worden.

Het landelijke water op internet

Nadere informatie:
Max Schropp (RIZA), 026-3688576,
m.schropp@riza.rws.minvenw.nl

Uitvoering van het baggerwerk op de Maas tussen Gennep en Grave in 1996 (Meetkundige Dienst)

Rijkswateren worden intensief gebruikt: waterafvoer, transport, visserij, natuur, recreatie, landbouw, het moet allemaal een plek hebben. In beleid- en beheerstudies voor deze gebieden is een
juiste afweging van de verschillende functies en een goede communicatie tussen de uiteenlopende belanghebbenden van groot belang. Eenduidige ruimtelijke informatie vormt hierin een
belangrijk hulpmiddel. Het RIZA heeft hiervoor ecotopenstelsels opgesteld; het RIKZ werkt
momenteel aan een vergelijkbaar stelsel voor de zoute wateren.

De afstand tussen klant en leverancier kan
kleiner worden door informatie via internet
aan te bieden, maatschappelijke discussies
kunnen openbaar worden gevoerd en de
herleidbaarheid en onderbouwing van overheidsbeslissingen wordt beter traceerbaar
gemaakt. Een stap dichter naar het begrip
‘Open Overheid’.
In dat licht moet ook het RIKZ/RIZA-initiatief
worden gezien om de schat aan gegevens,
informatie en producten vanuit de (landelijke)
watermonitoring, via het internet beschikbaar te maken. De twee hebben de
watersite, www.watermarkt.nl. opgezet,
waar de bezoeker vanuit één omgeving kan
winkelen in de wereld van de landelijke
watermonitoring. Naast allerlei relevante
achtergrondinformatie over watermonitoring
bevat de site een productcatalogus, een

dienstverleningsloket, links naar andere interessante watersites en de digitale versie van
trendsinwater.nl. Een nieuwsrubriek geeft de
laatste nieuwtjes op het gebied van de
watermonitoring. Wie de Watermarkt regelmatig bezoekt blijft dus op de hoogte van
bijvoorbeeld wijzigingen in meetprogramma’s en producten, maar ook van opmerkelijke inhoudelijke ontwikkelingen.
Themasites

Behalve informatie over de landelijke watermonitoring staat op de Watermarkt ook een
aantal themasites, waar de bezoeker verder
kan inzoomen op een specifiek thema.
Momenteel zijn in deze ‘categorie’ de Getijen de Jaarboek-site operationeel. Begin volgend jaar wordt de Golvensite opgeleverd.
Bezoekers kunnen vanaf deze site op een

Nadere informatie:
Henk Oosterwijk (RIKZ), 070-3114510,
h.j.m.oosterwijk@rikz.rws.minvenw.nl
René reukel (RIZA), 0320-298747,
r.breukel@riza.rws.minvenw.nl

Zo maar een vraag

Dit jaar werd de BasisInfoDesk van het RIKZ benaderd door medewerkers
van Diergaarde Blijdorp uit Rotterdam. Zij vroegen waar zij zeewater zouden
kunnen innemen voor de nieuwe attractie Oceanium. De Diergaarde bleek
op zoek te zijn naar een geschikte locatie op het traject Thames-Rotterdam.
In de omgeving van dit traject, voor de kust van het Zuid-Hollandse eiland
Goeree en de Zeeuwse eilanden Schouwen en Walcheren, ligt een aantal
locaties uit het landelijke chemische monitoringprogramma. Op basis van de
analyseresultaten van zware metalen in water en PAK’s en PCB’s in sediment
kwam de BasisInfoDesk tot een advies. Ze stelde voor het water in te nemen
in de omgeving van de locatie Walcheren, 70 kilometer uit de kust.

onbekend

Ad hoc MTR’s, risicogrenzen die afgeleid zijn volgens dezelfde methodiek als de officiële MTR’s, maar deze zijn nog niet
beleidsmatig overgenomen.
< betekent dat de concentraties beneden de detectiegrens liggen.

De vraag van Diergaarde Blijdorp is er een van de vele die aan de
BasisInfoDesk van het RIKZ gesteld worden.
P.S.: Naar verluidt maken de vissen het nog steeds goed!
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Ja zeg, moeten jullie eens luisteren.
Als ik voor trendsinwater.nl aan het
werk ben moet ik wel mijn handen
vrij hebben....

Informatie

Mocht u nadere informatie willen over de inhoud van trendsinwater.nl dan kunt u contact
opnemen met de genoemde personen bij de afzonderlijke artikelen. Voor al uw overige vragen
over de monitoring van de rijkswateren kunt u contact opnemen met:
RIZA (zoete rijkswateren)
WaterDataDesk
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 06-51997741
fax: 0320-249218
e-mail: waterdatadesk@riza.rws.minvenw.nl

RIKZ (zoute rijkswateren)
BasisInfoDesk
Postbus 20907, 2500 EX Den Haag
tel.: 070-3114444
fax: 070-3114500
e-mail: basisinfodesk@rikz.rws.minvenw.nl

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Publicaties en producten
In trendsinwater.nl is ruimte gereserveerd voor recent uitgekomen publicaties en producten
rond de monitoring van de Nederlandse wateren. Kent u publicaties of producten die in de
volgende trendsinwater.nl opgenomen zouden moeten worden, laat dit dan weten aan de
redactie.
Radioactieve stoffen in de zoute wateren Een evaluatie van monitoring van radioactiviteit
over de periode 1985-1997, analysemethoden, enkele trendbreuken en een aanbeveling
voor het meetprogramma 1999-2005.
Bestelinformatie: Rapport nummer RIKZ/2000.041; aanschafprijs: gratis; bestellen:
070-3114272
Wat moeten we nu weten? Samenvatting van de nieuwe informatiebehoefte van NW4
Bestelinformatie: brochure; aanschafprijs: gratis; bestellen: 070-3114315
Guidelines on Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers First review of the
1996 Guidelines of the UN/ECE Task Force on Monitoring & Assessment on Water-quality
Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers.
Bestelinformatie: ISBN 90-369-5320-0, aanschafprijs: gratis; bestellen: 0320-298894
Evaluatie monitoring zomerbedverdieping Gennep-Grave
Bestelinformatie: rapportnummer RIZA/2000.017; aanschafprijs: fl 25,001); bestellen:
0320-285333
Evaluatie nevengeulen Opijnen en Beneden-Leeuwen 1993-1998
Bestelinformatie: rapportnummer RIZA/2000.040; aanschafprijs: fl 25,001); bestellen:
0320-285333
Biologische monitoring zoete rijkswateren. Watersysteemrapportage Noordzeekanaal,
Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaal Gent-Terneuzen en de Twenthekanalen
Bestelinformatie: rapportnummer RIZA/2000.031; aanschafprijs: fl 25,001); bestellen:
0320-285333
The current status of the new generation ocean colour sensors for monitoring dutch
waters Een overzicht van de mogelijkheden van remote sensing voor waterkwaliteit.
Kaarten van concentraties zwevend stof en chlorofyl-a voor kust- en binnenwateren.
Bestelinformatie: rapportnummer 99-28; aanschafprijs: gratis; bestellen: 015-2691384
Kroniek 1999 Dit onderdeel van het Jaarboek Monitoring Rijkswateren beschrijft de ontwikkelingen in en om de rijkswateren in 1999 en geeft een overzicht van de resultaten van de
landelijke watermonitoring (MWTL).
Bestelinformatie: ISSN 0928-4214; aanschafprijs; fl 25,001); bestellen: 070-3114444
Presentator 1999 Dit Windows95 programma op cd-rom bevat kengetallen uit de landelijke
watermonitoring programma’s (MWTL) voor 1999 en eerder, alsmede de digitale versie van
de Kroniek 1999.
Bestelinformatie: ISSN 0928-4214, aanschafprijs fl 25,001); bestellen: 070-3114444
Getij-Generator 2001 Een programma waarmee van 76 locaties de astronomische waterstanden voor het jaar 2001 berekend kunnen worden. De Getij-Generator werkt onder
Windows (3.x en hoger).
Bestelinformatie: ISBN 90-369-3425-7; aanschafprijs: fl 35,001); bestellen: 070-3114444
1)

Monitoringresultaten van de Nederlandse wateren en
vernieuwingen in en rond monitoring.

Internet
Een greep uit interessante internet-sites.
Kent u interessante sites die opgenomen
zouden moeten worden, dan kunt u dit
doorgeven aan de redactie van
trendsinwater.nl.
www.minvenw.nl/rws/mdi/bcrs

Informatie over de Beleidscommissie
Remote Sensing (BCRS) met onder
andere een overzicht van projecten en
rapporten.
www.iwac-riza.org Actuele informatie
over het recent geopende International
Water Assessment Centre met een overzicht van relevante publicaties.
www.taxonomica.com De Encyclopaedia
Taxonomica, zie ook het artikel ‘Nieuw
CIW-coderingsstelsel voor Nederlandse
aquatische organismen’ elders in
trendsinwater.nl
www.stowa.nl Homepage van de
Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer

gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat indien verzonden naar het kantooradres

Reacties

We zien al uw suggesties, bijvoorbeeld onderwerpen voor trendsinwater.nl graag tegemoet.
Neemt u hiervoor contact op met de redactie.

www.riza.nl/ecotopen

Wilt u op de hoogte gehouden worden van actuele ontwikkelingen in en rond de monitoring van de Nederlandse wateren? Vul onderstaande bon in voor een gratis abonnement en stuur deze naar: Rijkswaterstaat, t.a.v. P. Hoogeveen, Postbus 17, 8200 AA
Lelystad, of per e-mail naar p.hoogeveen@riza.rws.minvenw.nl.
Ook op www.trendsinwater.nl kunt u een abonnement aanvragen.
Bon voor gratis abonnement op trendsinwater.nl
Bedrijf/organisatie:
Afdeling:
Naam:

Voorletters:

m/v*

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Mijn functie valt binnen de sector*:
beleid/ beheer/ onderzoek/ monitoring/ meten en laboratorium/
anders namelijk:…......
* omcirkelen wat van toepassing is

$

Ik behoor tot de categorie*:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/ Overige Rijksoverheid/ Provincie/
Waterschap/ Waterleidingbedrijf/ GTI, Ingenieursbureau/ NGO/ Particulier/
anders namelijk:………

Achtergrondinformatie over de ecotopenstels, zie ook het artikel ‘Eerste serie
ecotopenkaarten binnenkort gereed’
elders in trendsinwater.nl
www.watermarkt.nl Een RIKZ/RIZA-initiatief met gegevens, informatie en producten vanuit de landelijke watermonitoring.
www.waddenzee.nl Het trefpunt voor
vragen, antwoorden en meningen over
de Waddenzee, ook resultaten uit de
chemische, biologische en fysische monitoring zijn te raadplegen.
go.to/scheldeschorren/ Een Belgische site
met allerlei informatie over brakwaterschorren aan de Schelde, ook de mogelijkheid recente watervogeltellingen per
e-mail te ontvangen.
waterland.net Erg veel informatie en links
op het gebied van water in Nederland.
Van ecologie tot offshore, van waterstanden tot een evenementenkalender.
water.pagina.nl Een dochter van
www.startpagina.nl met een enorme
hoeveelheid links binnen de waterwereld.
Onder andere links naar waterschappen,
wetenschappelijke instituten en internationale water-sites.
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Met Hansje Brinker dacht ik: alweer een blad? In plaats van welke nieuwsbrieven komt ie? Maar ik kan niet anders zeggen: het eerste nummer
is bijzonder informatief! Het eerste nummer heeft nog wel een hoog Rijkswaterstaats-gehalte, maar ik vertrouw er op dat de waterschappen
meer van zich zullen laten horen.
Monitoring en onderzoek scoren politiek nauwelijks. Ook in de nieuwe begroting wordt er weer op bezuinigd. Dat gaat ten koste van toekomstgerichte zaken. Maar er is hoop. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft innovatie en kennis tot speerpunten benoemd.
Productvernieuwing in de meetsector bijvoorbeeld zal op termijn tot aanzienlijke besparingen kunnen leiden. Voor het beeld van monitoring
en onderzoek is het de kunst om deze te koppelen aan nieuwe beleidsimpulsen. En die zijn er in het waterbeleid volop!
Nu ik sinds kort werk in de waterschapswereld, zie ik dat vanuit het bestuur grote belangstelling bestaat voor eenduidige op monitoring
gebaseerde informatie. In toenemende mate bestaat er behoefte aan beleidsevaluatie en -toetsing. Dit betekent een sterke stimulans voor de
optimalisatie en het doelgericht inrichten van de informatiehuishouding: dichtheid van meetnetten, aantal parameters, frequenties, de representativiteit van de informatie enz.
Bij het waterschap Veluwe is een evaluatie en optimalisatie van het huidige meetnet (debieten, waterkwaliteit, macrofauna) gestart. Het doel
is het verkrijgen van een betere gerichtheid op het in ontwikkeling zijnde integrale beheersplan en op toekomstige vraagstukken.
De onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten in de diverse (deel)stroomgebieden en die met het hoofdsysteem van rijkswateren is van
cruciaal belang. Denk alleen maar aan het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en de EU-kaderrichtlijn water.
De woorden van Maarten Hofstra in het eerste nummer, dat dit blad een verbindingsschakel moet worden tussen onderzoekers en de wereld
van waterbeleid en beheer, zowel binnen als buiten de Rijkswaterstaat, zijn mij dan ook uit het hart gegrepen.
Gert Verwolf, dijkgraaf Waterschap Veluwe.

Monitoringresultaten
Onverwachte natuur langs drukke vaarwegen
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Kanalen zijn gegraven door de mens en
hebben in hoofdzaak een functie voor de
scheepvaart en de waterhuishouding. Daar
zijn ze voor gemaakt en daar zien ze ook
naar uit: lang en recht, met steile oevers en
diepe bodems. Toch hebben kanalen ook een
natuurfunctie, zij het marginaal vergeleken
met bijvoorbeeld de grote rivieren of het
IJsselmeer. De Watersysteemrapportage
Kanalen laat zien dat er belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn, ondanks de drukke
scheepvaart en plaatselijke bodemvervuiling.
Deze natuurwaarden zijn ontstaan door

natuurvriendelijke inrichting, natuurvriendelijk beheer en een verbetering van de waterkwaliteit. Als gevolg hiervan zijn de kanalen
meer gaan functioneren als verbindingszone
tussen natuurgebieden. De ecologische toestand van de meeste rijkskanalen is door al
deze factoren verbeterd.
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• Fysische monitoringsprogramma’s
onder de loep
• Internationaal waterinstituut in
Nederland geopend

Verwerking en verstrekking pagina 10
• Ecologische beoordeling op nieuwe
leest
• iSWR: een mooi vervolg op Waterdialoog
• Storm? SVSD op www
• Eerste serie ecotopenkaarten binnenkort gereed
• Het landelijke water op internet
• Zo maar een vraag

Zeldzame vis in … het Noordzeekanaal!

De zeesluizen bij IJmuiden zijn in 1995 passeerbaar gemaakt voor vissen. In 1996 is bij
Spaarnwoude een grote natuurvriendelijke
oeverzone aangelegd. Deze verbeteringen
- vervolg op pagina 2 -
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• Onverwachte natuur langs drukke
vaarwegen
• Geslaagde proef voor verlaging
Maaswaterstanden
• Zes jaar extra voor elf bestrijdingsmiddelen
• ‘Haastige vloed’ Harlingen versnelt
niet meer
• Depositie van bestrijdingsmiddelen
beter in beeld
• ‘Nieuwe’ fytoplanktonsoorten in de
Noordzee
• Waterkwaliteit West-Brabant sinds
1972
• Opmerkelijk verlies macrofaunasoorten in Rijn
• Zalmachtigen in de lift
• Nevelgeulen in trek bij stromingsminnende soorten
• Mestbeleid aan de monitor
• Ook broertje van TBT ver boven het
MTR
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• Het NAP in beweging?
• Breed kijken naar organische micro’s
met SIVEGOM
• Mariene milieumetingen met
kwaliteitslabel
• Nooit meer de (golf)richting kwijt?
• Nieuw CIW-coderingsstelsel voor
Nederlandse aquatische organismen

Sinds 1992 verschijnen de Watersysteemrapportages. Aan de hand van monitoringresultaten
doet het RIZA hierin verslag van de ecologische toestand van de zoete rijkswateren. Tot dit
najaar ontbrak er in deze rapportages nog altijd één: die over de rijkskanalen. Dat gemis is
verleden tijd met de recentelijk verschenen Watersysteemrapportage Kanalen.
Watersysteemrapportages ontwikkelen zich meer en meer tot integrale rapportages. Daarom zijn in
deze rapportage voor het eerst ook chemische parameters opgenomen. In de volgende rapportages
zal het integrale karakter nog worden versterkt door ook de fysische aspecten erbij te betrekken.
Gegraven ecosystemen
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Deze plasberm biedt vestigingsmogelijkheden voor oevergebonden dieren en planten door de geleidelijke overgang
van droog naar nat. Zonder plasberm zou dit biotoop in
kanalen vrijwel ontbreken (Bureau Waardenburg)

