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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.

DAT DE MONITORINGPROGRAMMA’S VAN DE BIJ HET
WATERBEHEER BETROKKEN PARTIJEN
NIET OP ELKAAR ZIJN AFGESTEMD,
IS ONVERKOOPBAAR”

Water in beeld 2002, voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland.

Bestelinformatie: aanschafprijs: gratis; bestellen: e-mail ciw@cabri.nl of fax 0320-285311,
het rapport is ook te downloaden van www.waterinbeeld.nl
Water in cijfers 2002, achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland.

Bestrijdingsmiddelenrapportage 2002

Bestelinformatie: aanschafprijs: gratis; bestellen: e-mail ciw@cabri.nl of fax 0320-285311;
het rapport is ook te downloaden van www.ciw.nl
Verspreidingsatlas zoetwatervissen in Overijssel

Bestelinformatie: Provincie Overijssel, februari 2002; aanschafprijs: € 20,00; bestellen:
038-4251510 en 038-4251537
Water en zand in balans. P. Roelse, In dit rapport vanuit een morfologische invalshoek het
Nederlandse kustbeleid geëvalueerd.
Bestelinformatie: rapport RIKZ/2002.003; aanschafprijs: gratis; bestellen: 0118-672236
M. Schroevers, Testresultaten van een alternatieve meetmethode voor het continu meten van
afvoeren, gebaseerd op een horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeter.
Bestelinformatie: artikel in "Conference Proceedings Hydraulic Measurements and Experimental
Methods 2002"; aanschafprijs: gratis; bestellen: 070-3114526

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Denk mee over de toekomst van
de watermonitoring en breng uw
stem uit op deze stelling vóór
1 december 2002 via de watermarkt op www.watermarkt.nl

Bestelinformatie: aanschafprijs: gratis; bestellen: e-mail ciw@cabri.nl of fax 0320-285311,
het rapport is ook te downloaden van www.waterincijfers.nl

A test of a medium range horizontal Doppler current profiler as a discharge meter.

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA

Op diezelfde website komen
ook de uitkomsten te staan.
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:

Net fluxes of pesticides from the Scheldt Estuary into the North Sea: a model approach.

R.J.C.A. Steen, E.H.G. Evers, B. Van Hattum, W.P. Cofino and U.A.Th. Brinkman. Environmental
Pollution, 2002, 116 (1), 75-84.
Bestelinformatie: wetenschappelijk artikel in tijdschrift via bibliotheken
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2001: uitwerking tweede ronde Maas.
Rapportage biomonitoring van de oevervegetatie (FLORON)

Bestelinformatie: RIZA-rapport nr. 2002.010 ISBN-nr 9036954312; aanschafprijs: € 13,00;
bestellen: tel. 071-5273531
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Het rapport presenteert de resultaten van de vogeltelling in het Deltagebied van Zuidwest-Nederland in het jaar 2001.
Bestelinformatie: rapportnummer RIKZ/2002.021; aanschafprijs: gratis2); bestellen: 070-3114444
Getijtafels voor Nederland 2003. Tabellen met astronomische hoog- en laagwater standen en tijdstippen voor 21 locaties langs de Nederlandse kust.
Bestelinformatie: ISBN 90 12 09545-X; aanschafprijs: € 13,001); bestellen: medewerkers van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 070-3114444, overige geïnteresseerden: de boekhandel of
via www.sdu.nl
Evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring. T.P.A. Rutten, A Sandee, A.R.T. Hofman, Het
rapport geeft een overzicht en evaluatie van fytoplankton aantallen en biomassa van een zestal
locaties uit het landelijk monitoringprogramma, zoals bepaald met behulp van flowcytometrie.
Bestelinformatie: rapportnummer RIKZ/2001.034; aanschafprijs: gratis2); bestellen: 070-3114444
Broedvogelmeetnet zoete Rijkswateren 2001. Jaarlijkse rapportage biomonitoring van de broedvogels

(SOVON)
Bestelinformatie: RIZA-rapport nr. BM02.04; aanschafprijs: € 8,00; bestellen: tel. 024-6848111 of
www.sovon.nl
Historische Stormvloedstanden.

Bestelinformatie: rapportnummer 2001.11.1 Aqua Systems International; aanschafprijs: gratis;
bestellen: 070-3114272
Dynamisch rivierbeheer; inventarisatie informatiebehoefte, resultaten eerste fase. N. Douben,
J. Simons, M ten Harkel.
Bestelinformatie: rapportnummer RIZA/2002.004; aanschafprijs: € 11,351); bestellen: e-mail
riza@cabri.nl of fax 0320-285333
Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: Samenstelling van de visstand op basis
van vangsten met fuiken en zalmsteken in 2001 (RIVO)

Bestelinformatie: RIZA-rapport nr. BM02.05; aanschafprijs: € 12,00; bestellen: tel. 0255-564646
1) gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat indien verzonden naar het
kantooradres
2) ook te bestellen via de productcatalogus op www.watermarkt.nl

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:

Ik behoor tot de categorie*:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/ Overige Rijksoverheid/ Provincie/ Waterschap/
Waterleidingbedrijf/ GTI, Ingenieursbureau/ NGO/ Particulier/
anders namelijk:………
Mijn functie valt binnen de sector*:
beleid/ beheer/ onderzoek/ monitoring/ meten en laboratorium/
anders namelijk:…......
* omcirkelen wat van toepassing is

RIZA (zoete rijkswateren)
Infocentrum Binnenwateren
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 0320-298888
fax: 0320-298580
e-mail: infocentrum@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

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

We zien al uw suggesties, bijvoorbeeld
onderwerpen voor trendsinwater.nl graag
tegemoet. Neemt u hiervoor contact op
met de redactie.
Internet
Een greep uit interessante internetsites. Kent u interessante sites die opgenomen zouden moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van
trendsinwater.nl.
www.namwa.nl De site met informatie over
National Accounting Matrix including Water
Accounts (NAMWA)
www.waterinbeeld.nl De online versie van het rapport Water in beeld 2002.
www.waterincijfers.nl De online versie van het rapport Water in cijfers 2002.
www.iksr.org Alle informatie over de Internationale
Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR). De
site geeft ook toegang tot de online-database met
waterkwaliteitsgegevens van de Rijn.
www.ciw.nl De website van de Commissie Integraal
Waterbeheer (CIW) is vernieuwd. Veel publicaties
van de CIW zijn te downloaden van de website.
www.wwwim.nl Meer dan 1400 links over natuurbeleid en -beheer, thematisch en geografisch geordend
www.water-wijzer.nl Water-Wijzer helpt bij het vinden
van deskundigen op het gebied van water en waterbeheer. Door het incorporeren van verschillende
modules zal het instrument automatisch gegevens
toevoegen aan de database, deze actueel houden en
kunnen waarderen op relevantie voor de gestelde
vraag.
www.limnodata.nl De databank waarin een groot aantal waarnemingen van planten en dieren die leven in
de Nederlandse oppervlaktewateren is samengebracht,
mogelijkheid tot het maken van verspreidingskaarten
van alle aangetroffen soorten (STOWA)
www.sahfos.org Website van de Sir Alister Hardy
Foundation for Ocean Science (SAHFOS), coördinator van de planktonbemonsteringen met de
Continuous Plankton Recorder (CPR) in de
Atlantische Oceaan.
www.cefas.co.uk/bequalm In het project Biological
Effects Quality assurance in Monitoring Programmes
(BEQUALM) wordt gestreefd naar een Europese
infrastructuur om de vergelijkbaarheid van marienbiologische gegevens te beoordelen.
www.nmbaqcs.org In het BEQUALM-project zal een
schema worden gebruikt dat is opgesteld voor de
kwaliteitsborging van het Engelse biologische monitoring programma.Informatie van het National
Marine Biological Analytical Quality Control
(NMBAQC) programma. Dit schema is
www.edios-project.de Informatie over de European
Directory of the Initial Ocean-observing System
(EDIOS) metadata-database
www.waterland.net De website met informatie over
alles in Nederland wat met water te maken heeft.
www.sovon.nl Website van de Vereniging SOVON
Vogelonderzoek Nederland.
www.floron.nl Website van de Stichting Floristisch
Onderzoek Nederland.
www.ravon.nl Website van de Stichting Reptielen,
Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland.
www.natuurloket.nl Het Natuurloket verstrekt gegevens over de aanwezigheid van soorten planten en
dieren in Nederland. Het gaat daarbij om soorten die
bescherming genieten vanuit wet- en regelgeving,
zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en de
Natuurbeschermingswet, maar ook over soorten van
Rode lijsten.

Colofon
De trendsinwater.nl heeft als doel
bekendheid te geven aan monitoringresultaten van de Nederlandse wateren en
vernieuwingen in en rond monitoring. De
artikelen zijn veelal geschreven op persoonlijke titel en weerspiegelen daarom
niet altijd het beleid van de organisaties
waar de auteurs werkzaam zijn.
Artikelen uit trendsinwater.nl mogen worden overgenomen onder volledige bronvermelding.
trendsinwater.nl verschijnt 3x per jaar.
Uitgave

Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA).

Nederland heeft door zijn geografische ligging altijd veel waarde gehecht aan internationale afstemming van het waterbeheer. We zijn
immers sterk afhankelijk van de kwaliteit en de hoedanigheid van Rijn, Maas en Schelde; de staat waarin ze ons land binnenstromen.
Monitoring en daarmee verband houdende beoordeling van de monitoringresultaten is bijvoorbeeld in Rijnverband reeds jaren een goed
lopende praktijk. Daarbij is sprake van internationaal overeengekomen maatgevende meetpunten (voor Nederland: Bimmen-Lobith,
Kampen en Maassluis), afgestemde analyseprogramma’s, vergelijkbaarheid van analyseresultaten, gezamenlijke waterkwaliteitsdoelstellingen (‘Zielvorgaben’) en van een afgestemde methode om de monitoringresultaten aan de ‘Zielvorgaben’ te toetsen. De toetsresultaten zijn een basis voor verdere emissiereducties.
Het Rijnoverleg is meer dan een halve eeuw oud. De huidige basis voor dit overleg wordt gevormd door het nieuwe Rijnverdrag (het
actieprogramma ‘Rijn 2020’) alsmede het Rijn-werkprogramma voor de periode 2000-2005. Er is in een halve eeuw veel veranderd en
bereikt. Echter, de wereld staat niet stil en er zijn telkens nieuwe ontwikkelingen om op in te spelen. Het Rijnoverleg is bijvoorbeeld één
van de toonaangevende activiteiten als het gaat om de internationaal gecoördineerde bescherming tegen de gevolgen van hoogwater.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In feite houdt de KRW zich bezig met het bereiken van
een goede ecologische en chemische toestand van onze oppervlaktewateren en een goede chemische toestand van onze grondwateren.
De resultaten van 50 jaar Rijnoverleg vormen gedegen bouwstenen om gezamenlijk met de Rijnoeverstaten invulling te geven aan
verplichtingen van de KRW, waarbij de oeverstaten hun activiteiten onderling moeten coördineren.
De tegenwoordige aanpak in het waterbeheer is dat we stapsgewijs te werk gaan door achtereenvolgens een aantal vragen te beantwoorden: ‘Wat is de huidige toestand?’, ‘Wat is de gewenste toestand?’, ‘Waar zijn tekortkomingen die tot maatregelen moeten leiden?’
en ‘Kan ik op termijn mijn doelstellingen halen?’. Dit concept zal de komende jaren een zeer grote inspanning van alle EU-lidstaten
vragen. Daarbij moeten we ons realiseren dat voor oppervlaktewateren naast ‘chemie’ veel meer zal worden ingezoomd op ‘ecologie’.
Daarnaast zullen te nemen maatregelen veel breder uitpakken dan we tot nu toe gewend zijn. We zullen daarbij min of meer als waterbeheerders ‘de wal op moeten kruipen’ om bij de bronnen en de gebruikers van bepaalde stoffen aan de gewenste verandering te werken.
Verder zullen (hydromorfologische) ingrepen in de watersystemen onderdeel worden van brede afwegingen, zodat nadrukkelijker wordt
meegenomen of een bepaalde goede ecologische toestand gerealiseerd kan worden.
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Monitoringresultaten
Kustbroedvogels in het Deltagebied: kommer en kansen
Door waterstaatkundige ingrepen voor veiligheid, zoetwatervoorziening en landaanwinning is
de invloed van getij, zout en verstuiving in het Deltagebied sterk teruggedrongen. Veel planten- en diersoorten zijn hierdoor in de verdrukking geraakt. Dat geldt in het bijzonder voor
kustbroedvogels (plevieren, sterns, kluten), pioniersoorten, die zijn aangewezen op schaars
begroeide gebieden. Om adviezen te kunnen geven voor het toekomstige beheer en beleid
combineerde RIKZ onderzoek naar kenmerken van broedgebieden met resultaten van het
landelijk monitoringprogramma.

Kustbroedvogels komen van nature voor in
dynamische gebieden met weinig begroeiing: duinen, stranden, droog blijvende
delen van zandplaten, kwelders en schorren.
Nederland herbergt een groot deel van de
West-Europese populaties. De populaties
van een aantal soorten zijn echter nu
beduidend kleiner dan in de eerste helft
van de 20e eeuw. Het internationale
belang en de bedreigde status van veel
soorten vormden mede de aanleiding om
watersystemen zoals Oosterschelde en
Grevelingen tot Vogelrichtlijngebied aan te

wijzen en om nationale soortbeschermingsplannen te ontwikkelen. In deze Vogelrichtlijngebieden zijn ingrepen die schadelijk
zijn voor populaties kustbroedvogels in
principe verboden of dienen deze te worden
gecompenseerd.
Kommer en kwel?

De sterke afname van diverse soorten
kustbroedvogels wordt goed geïllustreerd
door de Strandplevier, een soort die in
aantal de laatste 20 jaar is gehalveerd. Het
is echter niet allemaal kommer en kwel. In
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Dwergstern (RIKZ)

bestaande broedgebieden nemen veel
soorten weliswaar af, maar in natuurontwikkelingsgebieden zijn ze sterk toegenomen (zie figuur). Naar aanleiding van
resultaten van het landelijke monitoring- vervolg op pagina 2 -

Aanbevelingen voor ecologisch herstel

aantal

Mogelijke maatregelen bestaan uit het
grootschalig herstellen van natuurlijke
morfologische processen van opbouw en
afbraak; kleinschalige kunstmatige ingrepen
(zoals de aanleg van broedeilanden), en
allerlei varianten daartussenin. Elke maatregel heeft duidelijke voor- en nadelen.
Grootschalig herstel vergt veel ruimte en
geld, gaat vaak ten koste van andere
belangen (landbouw, scheepvaart) en is
daardoor moeilijk
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Opmars op eigen kracht

De Marmergrondel heeft zich vanuit zijn
oorspronkelijke verspreidingsgebied rond
de Kaspische- en Zwarte Zee via de
Donau steeds verder uitgebreid naar WestEuropa. In 1985 werd de soort voor het
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Hoe goed Waterland ook te boek stond,
de site kon niet stil blijven staan. In het
digitale tijdperk voltrekken de ontwikkelingen zich razendsnel. Wat in 1997 een
vooruitstrevende website was, is in 2002
hopeloos verouderd. De technologische
mogelijkheden zijn veel groter geworden,
mede dankzij de toename in bandbreedte:
er is tegenwoordig kabel, ADSL of ISDN.
Ook de gebruiker is niet meer dezelfde: de
samenleving is gewend geraakt aan het
gebruik van internet en verwend door
goed verzorgde actuele sites. Waterland
moest zich wel vernieuwen.
Wat is er vernieuwd?
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Geïndexeerd aantal broedparen in het Deltagebied
in relatie tot de leeftijd van het gebied, voor locaties
in zoute- en zoete meren. Natuurontwikkeling blijkt
succesvol, maar vaak slechts tijdelijk, met name in
zoete wateren.
De weergegeven index is berekend door per gebied
het aantal broedparen in een jaar uit te drukken als
een percentage van het maximum aantal broedparen
dat ooit in het gebied is aangetroffen en deze percentages te middelen over het aantal gebieden (N).

Nadere informatie:
Jaap Graveland (RIKZ), 0118-672283,
j.graveland@rikz.rws.minvenw.nl
Peter Meininger (RIKZ), 0118-672331,
p.l.meininger@rikz.rws.minvenw.nl

De Marmergrondel (Proterorhinus marmoratus) is dit voorjaar voor het eerst in Nederland waargenomen, in de Waal bij Nijmegen. Het bijzondere is dat deze grondel op eigen kracht vanuit
zijn oorspronkelijke leefgebied rond de Zwarte Zee Nederland heeft bereikt.

eerst waargenomen in de bovenloop van
de Donau, in het Duitse Beieren. Via het
Main-Donau-kanaal, dat in 1992 verder is
uitgegraven, kwam de soort in 1998 aan
in de Main, een zijrivier van de Rijn. In
2000 was de grondel tot Bonn gevorderd
en dit voorjaar bleek de soort in ons land
gearriveerd. Nu wordt deze route vaak
ten onrechte genoemd als reden voor het
voorkomen van andere Oost-Europese
vissoorten in het stroomgebied van de
Rijn, zoals Roofblei (Aspius aspius), Blauwneus (Vimba vimba) en Donaubrasem
(Abramis sapa). Van deze soorten is overigens in de Nederlandse Rijntakken alleen
de Roofblei vrij talrijk. De Blauwneus
wordt hier sporadisch gezien en de
Donaubrasem is nog in het geheel niet
gesignaleerd. Al deze soorten zijn via het
uitzetten van partijen vis uit het voormalige
Oostblok ten behoeve van de sportvisserij
doelbewust (Roofblei), dan wel onbedoeld
(Blauwneus, Donaubrasem) geïntroduceerd
in zogenaamde ‘Baggerseen’ in het Duitse
stroomgebied van de Rijn. Van hieruit
hebben de soorten zich verder verspreid,
daarbij geholpen door de extreme hoogwaterpieken in 1993 en vooral 1995.
Alleen voor de Marmergrondel staat vast
dat deze het stroomgebied van de Rijn

Waterland is de site met informatie over alles in Nederland wat met water te maken heeft.
Waterland, de nieuwsvoorziening voor waterwerkers en iedereen die geïnteresseerd is in de
waterwereld. Waterland, het virtuele knooppunt waar alle partners, van overheid tot bedrijfsleven, elkaar tegenkomen en hun waterwaren ten toon kunnen spreiden. Waterland, de webvoorziening die in 2000 van minister Van Boxtel de WebWijzer Award jaarprijs ontving, omdat de
site dienstverlenend, toegankelijk en actueel, goed geschreven en ondersteunend vormgegeven
was. Dat was Waterland en dat is Waterland nog steeds, maar wel anders, want Waterland is
geredesigned, zoals dat heet. Dat komt neer op een nieuw uiterlijk en een totaal andere opzet
van de site. Wat is er veranderd en waarom?
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Nieuwe vissoort in Nederland: de Marmergrondel

Jaarlijks voert het Nederlands Instituut
voor Visserij Onderzoek (RIVO) in
opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij en het
RIZA een vismonitoringprogramma op de
grote rivieren uit.
Tijdens de bemonsteringen in de Waal
werden in totaal vijf marmergrondels
gevangen, variërend in lengte van 6-8
cm. De grondel is te herkennen aan zijn
gemarmerde tekening en de kleine buisjes
aan de neus. In het Engels heet de soort
dan ook ‘Tubenose goby’. Deze bodemvis, die maximaal 10 cm groot wordt,
leeft van kleine bodemdieren. De vissen
leggen hun eieren in een ondiep kuiltje
en bewaken deze.

Een nieuw gezicht voor Waterland

N=31
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Toekomstperspectief

Zonder maatregelen zullen de populaties
van een aantal soorten zoals Strandplevier
en Dwergstern sterk afnemen. Er liggen
echter beslist kansen voor kustbroedvogels.
Verzilveren van de kansen vergt wel een
forse beleidsinspanning, want welke maatregel je ook neemt, er kleven duidelijke
bezwaren aan. Voor morfologische processen die steeds opnieuw broedgebieden doen
ontstaan moet veel ruimte en sediment
beschikbaar zijn. Die omstandigheden
vinden we momenteel alleen nog in de
Waddenzee (denk aan Griend, Rottumeroog) en de noordelijke Voordelta (Westplaat, Kwade Hoek). De beste perspectieven
voor kustbroedvogels liggen in het creëren
van strandreservaten in het Waddengebied
en de Voordelta; het aanleggen van forse
broedgebieden in de zoute Grevelingen;
het uitvoeren van binnendijkse herstelprojecten in gebieden met zoute kwel; het
stimuleren van de vorming van zandbanken
en brede stranden in de Voordelta, en het
meeliften met activiteiten van haven en
industrie. De noodzakelijke kennis is nu
aanwezig.

Dwergstern
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echter dat de maatregelen weinig ruimte
kosten en makkelijk uitvoerbaar zijn. Door
de broedlocaties te situeren in zoute wateren en uit te gaan van een substraat met
weinig voedingsstoffen (grof zand, kiezel)
kunnen beheerskosten sterk worden
beperkt. Bij dat kleinschalige herstel is het
ook goed mogelijk aan te sluiten bij
havenactiviteiten en industrie. De vogels
zullen snel bezit nemen van opgespoten
gebieden en gebieden die in het kader van
havenuitbreiding en industrie tijdelijk braak
liggen. Tenslotte zijn er ook nog de stranden
en jonge duinen, dynamische gebieden die
nog wel grotendeels intact zijn gebleven.
Ze worden momenteel echter nauwelijks
door kustbroedvogels gebruikt vanwege
het strandtoerisme. Wanneer recreatie in
bepaalde gebieden wordt uitgesloten, zullen
vogels deze doorgaans snel herbezetten.
Ook daar liggen dus in principe mogelijkheden.
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programma deed het RIKZ in de jaren 19992001 onderzoek naar de eigenschappen
van gebieden waar wel en waar geen
kustbroedvogels broedden.
Kustbroedvogels blijken zich doorgaans
snel in natuurontwikkelingsgebieden te
vestigen: binnen een jaar na aanleg zijn de
meeste gebieden al goed bezet (zie figuur).
Na enkele jaren lopen de aantallen echter
weer terug. De figuur laat zien dat die
afname in gebieden langs zoete meren
(met name Haringvliet, Volkerak en Zoommeer) sneller verloopt dan in de zoute
Grevelingen. In wateren zonder getij gaat
het sneller dan in wateren met getij. Het
aantalsverloop weerspiegelt de vegetatieontwikkeling.
Uit een analyse van veranderingen in de
broedgebieden blijkt dat het totale areaal
aan potentieel broedgebied niet sterk is
veranderd, maar dat binnen het areaal het
aandeel gebieden onder invloed van zout
en getij sterk is afgenomen. Een versnelling
van de vegetatiesuccessie door teruglopende

invloed van zout en getij blijkt een belangrijke oorzaak van de afname van kustbroedvogels. Deze ontwikkeling werd vertraagd
doordat waterstaatkundige ingrepen ook
leidden tot het tijdelijk beschikbaar komen
van nieuw broedareaal in de vorm van
droogvallende slikken en platen (bijvoorbeeld Slikken van Flakkee), werkeilanden
(Neeltje Jans) en aangelegde vooroeververdediging (Volkerak). De meeste van
die gebieden zijn nu echter ongeschikt
geworden. Zonder aanvullende maatregelen
is het toekomstperspectief voor kustbroedvogels dus somber.
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De vormgeving is aangepast aan de wensen van de gebruiker van vandaag. Strak,
zonder vormgeverspoespas, helder en toch
aantrekkelijk voor de bezoeker. Bij een
eerste bezoek lonkt direct de Watertuner
die staat opgesteld in het midden van het
scherm. De bezoeker kan daar meteen
afstemmen op één van de zeven hoofdingangen die toegang geven tot het laatste
nieuws en een schat aan waterinformatie.
De bezoeker kan ook direct op z’n doel

afgaan via de uiterst geavanceerde en
gebruiksvriendelijke zoekmachine.
Zoeken kan daarmee bijvoorbeeld op
trefwoord of persoon.
Wie is de gebruiker?

Het uitgangspunt van de nieuwe site is
afstemming met de gebruikers. Is hij/zij
een deskundige of professionele waterwereldbewoner? Of krijgt de site bezoek
van een scholier of student? Of is de surfer
een burger, iemand die te maken krijgt
met lastige vergunningen, iemand die wil
weten of het water veilig genoeg is om te
gaan zwemmen, of iemand die nieuwsgierig is naar wat een waterschap precies
uitvoert? Via hun ‘eigen’ ingang krijgen zij
informatie op maat voorgeschoteld.
Maatwerk en actualiteit

De hoeveelheid informatie in de waterwereld is gigantisch en het grootste
probleem voor de voorlichter is hoe deze
informatie helder en duidelijk aan te bieden.
Waterland stelt zich in eerste instantie op
als een faciliterende organisatie. Dat wil
zeggen: Waterland wijst de gebruiker de

De Internationale Commisie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft haar website uitgebreid
met gegevens over de chemische en fysische toestand van de Rijn.

Op Nederlands initiatief zijn in 1950 de
Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk,
Luxemburg, Duitsland en Nederland samen
gaan werken om de verontreiniging van de
Rijn te verminderen en de toestand van de
rivier te verbeteren. De Internationale Commisie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
legt lange-termijndoelstellingen vast in
actieprogramma’s. Tijdens de Rijnministers-

conferentie 2001 is het actieprogramma
‘Rijn 2020’ vastgesteld. Doelstellingen uit dit
actieprogramma zijn: verbetering van het
ecosysteem; voorkomen van- en bescherming tegen hoogwater; verbetering van de
waterkwaliteit, en bescherming van het
grondwater. Om de effecten van programma’s te kunnen meten wordt de toestand van
van de Rijn sinds 1953 structureel gemonitord.

RIKZ werkt samen met RIZA en Meetkundige Dienst aan WADI (WAter Data Infrastructuur), de
opvolger van DONAR en bedoeld voor de opslag en ontsluiting van natte meetgegevens van
Rijkswaterstaat. De WADI e-mail update is een mogelijkheid om de voortgang van dit project
op de voet te volgen.

Vorig jaar is een verkennende studie uitgevoerd door de projectgroep WADI, vastgelegd in het rapport 'Verkenning WADI'.
Dit jaar loopt een definitiestudie die
antwoord moet geven op de belangrijke
vraag wat WADI moet omvatten. Later
komt aan bod hoe WADI eruit moet zien en
waarmee WADI gemaakt moet worden. In
het kader van de definitiestudie vindt
momenteel een groot aantal interviews met

vanuit het Main-Donau-Kanaal heeft
gekoloniseerd.
Aangezien de soort zich ook thuis voelt
in brakke en zoute wateren, zou de
opmars van de Marmergrondel wel eens
veel verder kunnen reiken. Een doorsteek
naar de Noordzee-kustwateren lijkt nu
eenvoudig te maken. Het feit dat er,

verdeeld over drie monsters, direct al vijf
exemplaren zijn gevangen geeft aan dat
de soort in de Waal bij Nijmegen al niet
zeldzaam meer is.
Nadere informatie:
Erwin Winter (RIVO), 0255-564661,
h.v.winter@rivo.dlo.nl

weg naar de gewenste informatie, snel en
accuraat. Een scholier die een werkstuk
moet maken over kustverdediging moet
zich niet lam klikken door een oerwoud
vol hyperlinks naar de vele nota's en
amendementen. En een waterschapsmedewerker moet niet op een dood spoor raken
bij een uitleg over de gevaren van tsunami's.
De site is zo opgebouwd dat de gebruiker
richting wordt gewezen naar informatie
die zich in veel gevallen bij de aangesloten
'specialisten' (de partners) bevindt. Eén
van de belangrijkste onderdelen van de
site is de zogeheten Waterkrant. Dagelijks
zal de krant nieuwtjes opnemen. De
redactie wordt uitgebreid met medewerkers
uit de waterwereld, zodat de redactionele
voelsprieten nog gevoeliger worden.

Netwerk verstevigen

Nieuw jasje

kengetallen zijn op te vragen vanaf het
begin van de metingen, voor een aantal
parameters dus al vanaf 1953. Binnenkort
is het mogelijk om de waterkwaliteitsgegevens ook uit te zetten tegen de doelstellingen uit het Rijn actieprogramma.

Waterland heeft de afgelopen jaren
bewezen een belangrijke rol te spelen in
de informatievoorziening van organisaties
die hun stempel zetten op waterbeleid en
waterbeheer. Met de groeiende rol van
internet zal die functie van de site alleen
nog maar belangrijker worden. Waterland
wil daarom het netwerk van informatieleveranciers verstevigen en het gebruik
bevorderen.
Nadere informatie:
Redactie Waterland,
redactie@waterland.net
Zie ook: www.waterland.net

Gegevens Rijn online

Volledig op de hoogte met de WADI e-mail update

Portret van één van de vijf marmergrondels die in de Waal bij Nijmegen zijn gevangen (Sieto Verver)

http://www.waterland.net

toekomstige gebruikers plaats. Op basis
van een informatie-analyse, als onderdeel
van de definitiestudie, wordt een aantal
oplossingsrichtingen beschreven, waaruit
de adviesgroep WADI er één zal selecteren.
Bijblijven

Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen rondom WADI, dan kunt u
zich abonneren op de WADI e-mail update.
Zonder dat het u moeite kost, komt u te
weten wanneer er belangrijke documenten
zijn verschenen op de website www.wadi.nl,
of welke beslissingen er worden en zijn
genomen. Bent u geïnteresseerd in een
abonnement op deze WADI e-mail update,
dan kunt u contact opnemen met de auteur.
Nadere informatie:
Ronald Marseille (RIKZ), 070-3114508,
r.f.marseille@rikz.rws.minvenw.nl
zie ook: www.wadi.nl

De ICBR presenteerde de meetresultaten
van de chemische en fysische monitoring
jaarlijks in een tabellenboek
(‘Zahlentabeln’). Recent heeft ze op haar
website (www.iksr.org) de tabellenboeken
in een modern jasje gegoten. Op de site
zijn de meetgegevens en kengetallen in
het traditionele tabelformaat beschikbaar,
maar ze kunnen ook interactief worden
opgevraagd. Bij de tabellen gaat het om
de jaren vanaf 1990. Meetgegevens en

Nadere informatie:
Dorien ten Hulscher (RIZA), 0320-298397,
d.thulscher@riza.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.iksr.org

Zomaar een vraag

Recent is de BasisInfoDesk benaderd door een Engelsman die probeert te achterhalen wat er met zijn oom is gebeurd, nadat zijn vliegtuig op 20 mei 1940 is
neergeschoten voor de kust van IJmuiden. In zijn speurtocht heeft hij een rapport
ontdekt waarin staat dat het lichaam van een onbekende Engelse piloot op 15
augustus 1940 op het strand van Terschelling is aangespoeld. De ring van de
vliegenier heeft, alhoewel moeilijk leesbaar, dezelfde initialen als die van zijn
oom. Inmiddels heeft hij bij de War Graves Commission en het Internationale
Rode Kruis de volledig rapportage opgevraagd. In afwachting van dit rapport
wil hij van de BasisInfoDesk weten of het mogelijk is dat een lichaam dat ter
hoogte van IJmuiden in zee terechtkomt drie maanden later op het strand van
Terschelling kan aanspoelen.
Deze vraag is door de BasisInfoDesk bevestigend beantwoord. Langs de
Nederlandse kust staat namelijk een reststroom van 3-5 cm/s in noordoostelijke
richting. Dit komt neer op een afstand van 300 km in drie maanden, ongeveer
de afstand tussen IJmuiden en vindplaats van de man op Terschelling. De kans is
groot dat 60 jaar na dato alsnog een onbekende soldaat wordt geïdentificeerd.
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Kleine modderkruiper (OVB)

Zoetwatervissen krijgen meer aandacht in zowel het provinciaal als in het Europees waterkwaliteitsbeleid. Dit uit zich in het Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+ en de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). In de KRW is het monitoren van de vis een belangrijke graadmeter
voor de ecologische toestand van een water. In het provinciaal waterhuishoudingsplan zijn
streefdoelen voor vissen opgenomen, voor zowel de ‘gewone’ wateren als wateren met hogere
natuurdoelstellingen. In Overijssel bestond er tot voor kort echter nauwelijks een beeld van de
actuele verspreiding van zoetwatervissen.

Ecomorfologische kartering Rijntakken in ICBR-verband
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Redelijke presentie

Er zijn circa 13.000 verspreidingsgegevens
verzameld uit de periode 1980 tot en met
2001, afkomstig van 885 kilometerhokken
in Overijssel. Ze geven, ondanks het voorlopige karakter van de atlas, al een redelijk
beeld van de ‘nulsituatie’ in Overijssel.
Op grond van de kilometerhok-frequentie
zijn de soorten ingedeeld in zes zeldzaamheidsklassen (zie figuur). Hieruit blijkt dat
een groot aantal vissoorten in Overijssel
voorkomt. In hoofdzaak gaat het om soorten zonder een voorkeur voor stromende of
stagnante wateren (eurytoop) en soorten
met juist een voorkeur voor stagnante
wateren (limnofiel). Daarnaast leert de

inventarisatie dat de soorten die in Nederland als ‘gevoelig’ en ‘kwetsbaar’ worden
aangemerkt in Overijssel soms nog een
redelijke presentie hebben. Het totaal aantal
zoetwatervissoorten in Nederland bedraagt
57. In Overijssel zijn er 47 waargenomen,
waarvan 21 rode-lijst-soorten (zie figuur).
Stromingminnende soorten zijn, net als in de
rest van Nederland, nog maar in beperkte
mate aanwezig. In de kleinere watertypen,
zoals beken, veen- en zandsloten, slootbeken en weteringen is veel minder gevist
dan in de grote wateren (rivieren, meren,
kanalen). Het belang van deze kleinere
watertypen voor de visfauna is duidelijk
nog onvoldoende bekend. Meer inzicht in
de waarde van deze wateren voor kleine
beschermde vissoorten, zoals Bittervoorn,
Grote modderkruiper en Kleine modderkruiper is gewenst.
Relevant in KRW-kader

De verspreidingsgegevens in de ‘groeiatlas’
zijn van belang bij de voorbereiding op het
uitvoeren van de KRW. Voor ‘toestand- en
trendmonitoring’ (twee van de drie typen
monitoring die in de KRW zijn opgenomen)
is de informatie die is weergegeven in de
figuren relevant. De doelstellingen van de
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KRW zijn immers gericht op kwaliteitsverbetering en deze kan zich onder meer
manifesteren in de aanwezigheid van de
meer kritische vissoorten.
Voor het aantoonbaar maken van het effect
van genomen maatregelen (operationele
monitoring uit KRW) zijn de resultaten uit
de atlas in de toekomst eveneens bruikbaar.
De atlas doet nu al dienst als naslagwerk
voor het water-, visstand- en natuurbeheer
en kan uitstekend van pas komen bij het
opstellen van beheer- en inrichtingsadviezen
voor wateren.

De bedoeling is om door aanvullend
onderzoek binnen twee tot vier jaar te
komen tot een definitieve verspreidingsatlas van zoetwatervissen in Overijssel. Deze
atlas zal, net als de groeiatlas, ontstaan
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riviergrondel
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Eens in de vijf jaar maakt de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) een
bestandsopname; een beschrijving van hoe het er voor staat met de Rijn op het gebied van
onder andere waterkwaliteit en ecologie. Over het jaar 2000 omvatte deze voor het eerst ook
de ecomorfologische situatie van de Rijntakken, in ICBR termen ‘Gewässerstruktur’ of ‘milieu
physique’. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist ook zo’n kartering en waardering.

uit een samenwerkingsverband van alle
betrokken partijen, zoals de waterschappen,
de hengelsportverenigingen, de beroepsbinnenvissers en natuurbeschermingsorganisaties. Alleen door constructieve samenwerking kan een goed beeld van de visstand
in Overijssel worden verkregen, met als
einddoel ‘een gezonde en gevarieerde
visstand in Overijssel’.
Nadere informatie:
Elly van Mourik (Provincie Overijssel),
038-4251535,
ek.v.mourik@prv-overijssel.nl
Ben Crombaghs (Natuurbalans/Limes
Divergens), 024-3528801,
crombaghs@natuurbalans.nl
Voor bestelinformatie van de atlas: zie
achterpagina

De werkgroep Biologie van de ICBR heeft
een expertgroep ecomorfologie in het
leven geroepen met als taak het ecomorfologisch karteren van de gehele Rijn.
RIZA vertegenwoordigt Nederland in de
expertgroep. Verder zijn er leden uit
Zwitserland, Frankrijk en vier Duitse deelstaten. Het doel van de ecomorfologische
kartering is een objectieve en reproduceerbare beoordeling geven van de ecologische
toestand van de hoofdgeul, de oevers en
de uiterwaarden van de Rijntakken aan de
hand van morfologische indicatorparameters. Zo kan iets gezegd worden over
de habitatkwaliteit, morfodynamiek en/of
de hydrodynamiek in de rivier. Een belangrijk tweede doel is dat het beoordelingssysteem als instrument gehanteerd kan
worden voor de inschatting van de
ecologische effecten van ingrepen en maatregelen in het riviersysteem.
In de werkgroep moest overeenstemming
worden bereikt over diverse zaken die
voor een stroomgebiedskartering van de
ecomorfologische situatie van belang zijn:
onderverdeling van de waardering van
parameters in 5 klassen (waarmee wordt
aangesloten bij de Kaderrichtlijn Water);
een aparte waardering van hoofdgeul,
linker- en rechteroever, linker en rechter
uiterwaard, en waardering per kilometer.
De landen mogen voor de waardering hun
eigen methodiek gebruiken. Daardoor zullen
verschillen optreden in bijvoorbeeld de
referentiesituatie en de te waarderen parameters. Onderliggende gedachte daarbij is,
dat de deskundigen in de afzonderlijke
landen het beste zelf kunnen bepalen
welke parameters voor hun deel van de
rivier van belang zijn en welke referentietoestand van toepassing is. Minstens zo
belangrijk is dat men zo niet belandt in
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In het centrale Data Opslagsysteem voor de Natte Rijkswaterstaat
(DONAR) waren veel biologische gegevens nog niet te vinden, maar
dit verandert snel.
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Verspreidingsgegevens over zoetwatervissen
in de provincie Overijssel waren fragmentarisch en versnipperd aanwezig en daardoor voor het beleid ontoegankelijk.
Omdat de gegevens voor zowel de uitvoering van het provinciale beleid als voor de
KRW van belang zijn, verrichtte de provincie
in 2001 een algemene inventarisatie van
de visfauna in Overijssel. De visfaunagegevens, grotendeels ontleend aan literatuurstudie, zijn verwerkt in een voorlopige verspreidingsatlas, de zogenaamde ‘groeiatlas’.
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Sinds 1992 verzamelt het RIZA, als onderdeel van het landelijk monitoringprogramma, biologische gegevens over de zoete
rijkswateren. De beschikbaarheid van veel
van die gegevens in het centrale opslagsysteem DONAR (Data Opslagsysteem
voor de Natte Rijkswaterstaat) heeft op
zich laten wachten. Een van de oorzaken is
dat er - in vergelijking met chemische- en
fysische monitoring - nog maar weinig
ervaring is met de opslag van biologische
gegevens. Dit komt niet alleen doordat het
een jonger onderzoeksveld is, maar ook
omdat het een heel ander type gegeven
betreft. Bij biologische monitoring, in de
breedste zin van het woord, gaat het
namelijk veelal om inventarisaties van een
van te voren onbekend aantal soorten,
terwijl de chemische monitoring zich veelal
richt op een vooraf bekend aantal stoffen.
Daarnaast wordt er voor de interpretatie
van de biologische data relatief veel belang
gehecht aan een goede omschrijving van
de omgevingsfactoren.

maken. Veel controles en aanpassingen
zijn al afgerond. Nadat een laatste steekproef is uitgevoerd zal worden begonnen
met het laden in DONAR. Momenteel zijn
van de groep macrofauna de resultaten
van tien jaar monitoring op kunstmatig
substraat beschikbaar. Dat geldt - voor wat
betreft de groep ecotoxicologie - ook voor
de resultaten van het bioaccumulatieonderzoek in driehoeksmossel en aal.
Hierna volgen nog verschillende macrofaunagegevens, maar ook de gegevens
van de groepen fytoplankton, zoöplankton
en waterplanten. Op het moment dat
nieuwe gegevens uit DONAR kunnen
worden opgevraagd, staat dat te lezen op
de nieuwspagina van www.watermarkt.nl.
DONAR-gebruikers kunnen de biologische
gegevens zelf ophalen. Andere belangstellenden kunnen hiervoor terecht bij het
Infocentrum Binnenwateren van het RIZA.
Het Infocentrum is bereikbaar onder
telefoonnummer 0320-298888 of per
mail: infocentrum@riza.rws.minvenw.nl.

Gecontroleerd

Nadere informatie:
Arie Naber (RIZA), 0320-298794,
a.naber@riza.rws.minvenw.nl

RIZA controleert de verzamelde biologische
gegevens om deze breed toepasbaar te

oeverloze discussies vanuit standpunten
die waarschijnlijk toch niet nader tot elkaar
komen.

Looptype
Barrières overdwars
Breedte-diepteverhouding
Opwoeling bodemsubstraat
Bodembescherming/bodemstabiliteit

Werk aan de winkel

Bij het van start gaan van de expertgroep,
werd de landen duidelijk dat er nog het een
en ander te doen stond. In de bestaande
methoden van Duitsland en Frankrijk bleken
aanpassingen nodig om ze behalve voor
kleine wateren ook voor grote rivieren
geschikt te maken. Daarnaast bleek de
noodzaak tot een vermindering van het
aantal klassen (van 7 naar 5) in de Duitse
methode en een schaalverfijning in de
Franse (waardering per kilometer en niet
per traject van enkele kilometers). Het
bestaan van methodieken betekende ook
niet dat alles al gekarteerd was. Voor
Nederland werd duidelijk dat ons land
nogal wat afwijkt met een ecotopenkartering en streefbeelden, kentallen en
richtlijnen voor morfodynamiek, zoals de
breedte-diepteverhouding. Om aan te
sluiten op de methoden van de anderen
en op de vereisten vanuit de KRW heeft
het RIZA voor Nederland een methodiek
ontwikkeld die is afgeleid van de Duitse
systematiek. Ook Zwitserland richtte zich
op de Duitse methodiek. Door de ligging
in de Rijndelta en door de beschikbaarheid
van data afkomstig uit modellen en GIS
(bijvoorbeeld ecotopenkarteringen) heeft
de Nederlandse beoordelingsmethodiek
wel een eigen karakter gekregen.
De Nederlandse ecomorfologische kartering

De huidige ‘ecologische toestand’ wordt
beoordeeld door de waardering van 17
parameters, waarvan enkele weer zijn
opgebouwd uit subparameters (zie kader).
Elke parameter wordt beoordeeld op zijn

Oever

Uiterwaard

verandering ten opzichte van de huidige
potentieel natuurlijke toestand. Deze
referentiesituatie, vergelijkbaar met die van
het rivierengebied in 1850, ontwikkelt zich
wanneer de rivieren en de uiterwaarden
niet meer intensief gebruikt worden. De
totaalwaardering, het gemiddelde van de
waardering van de parameters behorende
bij hoofdgeul, oevers en uiterwaarden,
staan per riviertak afgebeeld in de figuur.
De Waal is met de hoogste waardering
voor oevers en uiterwaarden de meest
natuurlijke riviertak in Nederland. De
oevers van de Nederrijn-Lek, de IJssel en
de benedenrivieren kregen een slechte
waardering, voornamelijk als gevolg van
verharding, een smalle laagwaterzone als
gevolg van stuwing of afname van de
getijslag. In vergelijking met Duitsland
scoren we relatief goed. Dit komt voor een
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groot deel doordat veel oevers in
Nederland uit kribvakken bestaan, terwijl
in Duitsland veel stortsteen wordt
gebruikt. Ook het feit dat Waal en IJssel
vrij afstromen heeft een positief effect, net
als de aanwezigheid van overstroombare
uiterwaarden, die op veel plaatsen even
groot zijn als in 1850. De lagere waardering op veel plaatsen in Duitsland wekte
daar verbazing: de Rijn zag er toch best
mooi uit. De Duitsers verklaarden de score
uit de aanwezigheid van stuwen in de
hoofdgeul, stortsteen op de oevers en het
veelal ontbreken van uiterwaarden. Het
mooie van de Rijn is het heuvelland waar
hij doorheen stroomt en dat telt niet mee
in de waardering.
Nadere informatie:
Margriet Schoor (RIZA), 026-3258297,
m.schoor@riza.rws.minvenw.nl
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Bestrijdingsmiddelenrapportage 2002
De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) inventariseerde de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater in de jaren 1999 en 2000. Het terugdringen van
de verontreiniging met deze stoffen is een moeizaam proces. Ook in 1999 en 2000 waren er
nog aanzienlijke overschrijdingen van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR).

Met het onderzoek, dat aansluit bij inventarisaties over de jaren 1992-1998, is getracht
een zo volledig mogelijk beeld te geven van
de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen.
Ook zou het eventuele trends of ontwikkelingen in de gemeten concentraties van
bestrijdingsmiddelen aan het licht moeten
brengen. Voor het onderzoek is gebruik
gemaakt van gegevens van zowel regionaleals rijkswateren.
Bedreiging met lichtpuntjes

Bestrijdingsmiddelen kwamen in 1999 en
2000 voor in concentraties die het MTR
vele malen te boven gingen. De grootste
overschrijdingsfactoren zijn gemeten voor
dichloorvos, coumafos, ethylparathion,

permethrin en mevinfos. Voor deze stoffen
lopen de maximale overschrijdingsfactoren
op van 340 voor mevinfos tot 100.000
maal het MTR voor dichloorvos.
Aquatische ecosystemen worden dus nog
steeds in ernstige mate door bestrijdingsmiddelen bedreigd. Toch lijken er ook kleine
signalen van verbetering te melden: er is
een vermindering in het aantal locaties
waar ten minste één stof niet aan het MTR
voldoet (zie figuur). Dit aantal is gedaald
van rond de 60% in 1995-1998 tot rond
de 40% in 1999-2000. De landelijke
probleemstoffen uit de voorgaande jaren
(diuron, simazine, carbendazim, trifenyltinverbindingen, ethylparathion, propoxur
en dichloorvos) zijn, met uitzondering van

diuron, onder dezelfde definitie (in beide
jaren aangetroffen door vijf of meer waterbeheerders -en- in beide jaren normoverschrijdend op meer dan 20% van de locaties) niet meer landelijk probleemstoffen.
Waarschijnlijk zijn hier de eerste effecten
zichtbaar van het feit dat bepaalde middelen
niet meer zijn toegelaten. Het zal ook
meespelen dat in verschillende gebieden
in Nederland convenanten zijn afgesloten
tussen waterkwaliteitsbeheerders en de
agrarische sector, waarin zij afspraken
hebben gemaakt over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Ook hebben er
diverse projecten gelopen om de waterkwaliteitsproblematiek aan te pakken.
Nadere informatie:
Astrid Driesprong (RIZA), 078-6332730,
a.driesprong@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport: zie
achterpagina
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Belangstelling voor historische stormvloedstanden
De bruikbaarheid van vele historische gegevens is zodanig dat nader onderzoek ervan niet
alleen van geschiedkundig, maar ook van waterloopkundig of zelfs klimatologisch belang is.

De kennis van waterstanden op rivieren, in
getijdewateren en in poldergebieden is
belangrijk voor Nederland. Het is daarom
ook niet geheel toevallig dat de eerste
systematische inwinning van waterhoogten
ter wereld van start ging in de Nederlanden,
en wel op 1 januari 1700, aan het IJ te
Amsterdam. Het ging toen om uurlijkse en
deels halfuurlijkse aflezingen van de getijhoogten. Deze metingen werden voortgezet
tot 1930. Vanaf 1925 nam de betekenis af
vanwege de start van de Zuiderzeewerken,
waarmee Amsterdam uiteindelijk zijn directe
verbinding met de zee zou verliezen. Het is
de oudste waarnemingsreeks ter wereld,
lange tijd enig in zijn soort en daarom van

grote betekenis. De figuur laat het verloop
van de jaargemiddelde zeestand te Amsterdam zien. Het beeld is nogal grillig.
Verschillen van jaar tot jaar worden voornamelijk veroorzaakt door verschillen in
windklimaat, luchtdruk, watertemperatuur
en zoutgehalten.
In de figuur valt op dat er in de 18e eeuw
niet of nauwelijks sprake was van zeepiegelstijging. De stijging daarna kan nog
niets te maken hebben met een versterkt
broeikaseffect door menselijke invloed. Een
mogelijke verklaring is de overgang van de
zogenaamde Kleine IJstijd (grofweg van de
16e tot de 18e eeuw) naar de huidige,
warmere tijd. In de tweede helft van 19e
eeuw zet zich een stijging in
die ook wordt gevonden in de
gefilterd signaal berekend met de SSA-methoden
(later begonnen) meetreeksen
(Singular Spectrum Analysis)
van peilmeetstations aan de
gemiddelde zeestand per jaar in cm + NAP
Nederlandse kust.
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Terug naar de 15e eeuw

Het onderzoek naar oude
getijwaterstanden kreeg tegen
het einde van de vorige eeuw
een impuls door de verhoogde
belangstelling voor klimaatverandering en zeespiegelstijging.
In 1989 verscheen het stageverslag "Over den verschrikkelijken watervloed" bij de
toenmalige Dienst Getijdewateren, thans RIKZ. In relatief
korte tijd bracht literatuur- en
archiefonderzoek veel oude
getijwaterstanden boven tafel.
Het leek mogelijk nog veel
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meer oude gegevens te verzamelen. Het
onderzoek is dan ook sindsdien (met enige
onderbrekingen) voortgezet. De bevindingen van dit vervolgonderzoek zijn onlangs
vastgelegd in een rapport "Historische
stormvloedstanden" door ir. J. van Malde,
oud medewerker van het RIKZ. Zonder deze
rapportage zou veel verkregen informatie
verloren zijn gegaan. De beschouwde
periode begint in de 15e eeuw en loopt
tot 1855, vanaf welk jaar Rijkswaterstaat
beschikt over volledige lijsten van stormvloedstanden.

Wist u dat Rijnlanders op grotere voet
leefden dan Amsterdammers en over
een grotere duim beschikten?
Het rapport "Historische stormvloedstanden" toont aan dat omgaan met oude
waarnemingen niet zo eenvoudig is. Wat
dat betreft zijn we in de moderne tijd wel
verwend met een nationaal referentiestelsel, gestandaardiseerde lengtematen en
automatische meetopstellingen. Dat was
vroeger wel anders. Vaak werden alleen bij
daglicht waarnemingen gedaan. De oudste
waterstandsgegevens betreffen meestal
standen ten opzichte van de kruin van een
dijk (bijvoorbeeld ‘drie palm boven de dijkkruin’), kerkvloer, kade of straat. Later werden vaak lokale referentiepeilen gebruikt,
zoals ‘Volzee’ (zoiets als gemiddeld hoogwater). Later kwam het Amsterdamsch Peil
dat ook naar elders werd overgebracht.
In de tijd voor invoering van het metrieke
stelsel verschilde het maatstelsel per streek.
Wel waren de voornaamste benamingen
gelijk, met bijvoorbeeld de roede verdeeld
in voeten, en de voet in duimen. Echter: de
Rijnlandse voet en duim overtroffen de
overeenkomstige Amsterdamse maten met
respectievelijk 10,9% en 1,6%. Maar ook
de tijdrekening was vroeger wat ingewikkelder dan vandaag. Zo lag vroeger het
begin van het jaar niet op 1 januari, maar
bij Kerst, Paasnacht of Annunciatie. Voor
de dagtekening kennen we de Juliaanse
kalender en de Gregoriaanse kalender en
voor de plaatselijke tijd kennen we bijvoorbeeld de zonnetijd, de plaatselijke middelbare tijd en de Amsterdamse middelbare
tijd.

Bruikbaar, al is het lang na datum

Oude waterstandsgegevens zijn vaak losse
gegevens, bewaard gebleven door een ramp
of grote dreiging van een ramp. Na een
dijkverhoging wordt een voorheen dreigende stand niet meer als zodanig ervaren
en dus niet opgetekend. Reeksen waarnemingen zijn over het algemeen van korte
duur en omvatten zelden ook nachtelijke
waarnemingen. Onvolledigheid door
dergelijke en andere oorzaken beperkt
het gebruik van veel gegevens voor
statistische analyses, zodat de gegevens
vooral historische waarde hebben. Veel
oude waarnemingen konden niet meer op
een betrouwbare wijze herleid worden naar
ons huidige maat- en referentiestelsel. Veel
waarnemingen hebben ook hun betekenis
verloren door ingrijpende veranderingen in
de waterstaatkundige toestand. Toch is de
bruikbaarheid van vele historische gegevens
zodanig dat nader onderzoek ervan
gerechtvaardigd is.
Nadere informatie:
Douwe Dillingh (RIKZ), 070-3114356,
d.dillingh@rikz.rws.minvenw.nl

vervolgfase is de bedoeling dat het
programma, analoog aan het QUASIMEMEprogramma voor chemische metingen,
op eigen benen komt te staan door middel
van contributies van de deelnemers. Alle
laboratoria die betrokken zijn bij biologische
monitoring in het zoute milieu, en in het
bijzonder de laboratoria in Europa, zijn
welkom om zich aan te sluiten. Laatste
nieuws is dat de interlaboratoriumtesten
voor bodemfauna waarschijnlijk onder de
paraplu van het NMBAQC (zie kader)
uitgevoerd gaan worden.
Nadere informatie:
Max Latuhihin (RIKZ), 070-3114529,
m.j.latuhihin@rikz.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.cefas.co.uk/bequalm
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IJsselmeervis worden blijkbaar veroorzaakt
door de drukke (recreatie)vaart.

plaats. Een vergelijking met analyseresultaten van mosselen uit 1995 leert dat de
afname van tributyltin-concentraties,
verwacht door de afname in tributyltin
gebruik, gering is. Het onderzoek maakte
ook duidelijk dat niet alleen de (plezier)vaart maar ook de landbouw oorzaak is
van de belasting van het watermilieu. Het
gebruik van fenyltinverbindingen als gewasbeschermingsmiddel wordt aan banden
gelegd door wetgeving vanuit de EU.
Gezien de persistentie van deze verbindingen zullen deze echter nog lang in het
watersysteem aanwezig zijn.

Liefhebbers

De gemeten concentraties vormen geen
probleem voor de consumptie van vis,
schelp en schaaldieren. De toelaatbare
dagelijkse inname (TDI: de hoeveelheid die
je een leven lang dagelijks kunt consumeren
zonder dat er negatieve gevolgen te
verwachten zijn) wordt bij een normale
visconsumptie bij lange na niet gehaald.
Ook liefhebbers (50 g vis per dag), zelfs als
zij alleen de meest verontreinigde producten
zouden eten, overschrijden de TDI niet.
Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat er
geen milieubelasting is. Tributyltin heeft
sterke effecten op het onderwaterleven en
een verdere uitbanning is zeker op zijn
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Nadere informatie:
Michiel Kotterman (RIVO), 0255-564638,
michiel@rivo.dlo.nl

80

Westerschelde

Uit zowel de Noordzee, Waddenzee, Duitse
bocht, Oosterschelde, Westerschelde,
Markermeer en IJsselmeer is een wijd scala
aan consumptieproducten onderzocht op de
aanwezigheid van organotinverbindingen.
Of het nu ging om haring, kabeljauw,
makreel, wijting, schar, tong, schol, garnalen, mosselen, kokkels, paling of snoekbaars; in al deze onderzochte producten
werden organotinverbindingen aangetoond.
De figuur geeft een kleine selectie weer.
De afbraakproducten van trifenyltin en
tributyltin: difenyltin, monofenyltin,
dibutyltin en monobutyltin, waren doorgaans in zeer lage concentraties aanwezig.
Het is duidelijk dat zowel de vangplaats als
de vissoort van invloed zijn op het gemeten
organotingehalte. Aal en snoekbaars uit
het IJsselmeer bevatten hoge trifenyltin
maar ook hoge tributyltin concentraties. In
garnalen is relatief veel tributyltin te vinden,
terwijl schol juist relatief weinig tributyltin
maar wel veel trifenyltin bevat. Deze data
suggereren dat trifenyltin persistenter is en
sterker accumuleert dan tributyltin.
De hoge tributyltin concentraties in de

deel van de Atlantische Oceaan; na de
oorlog (vanaf 1946) wordt ook de
Noordzee maandelijks bemonsterd. In het
CPR-apparaat bevindt zich een mechaniek
dat het zeewater tussen twee lagen van
speciaal gemaakt zijde filtreert om
vervolgens het achtergebleven plankton
(verzameld over maximaal 450 zeemijl) te
conserveren (zie figuur). Het verzamelde
materiaal, dat is verpakt in een cassette,
gaat vervolgens naar de Sir Alister Hardy
Foundation for Ocean Science (SAHFOS)
in het Engelse Plymouth, de internationale
stichting die het programma coördineert.
De analyses - in de loop der jaren zijn er al
zo’n 170.000 verricht - worden ook door
SAHFOS uitgevoerd.

De gegevens lenen zich uitstekend voor
het doen van onderzoek naar kortetermijnveranderingen van plankton zoals
dag/nacht-ritmen en seizoensveranderingen. De kracht van het programma is de
grote ruimtelijke dekking en het grote
aantal jaren waarover op dezelfde manier
informatie is verzameld. Dit biedt namelijk
de mogelijkheid om grootschalige veranderingen in het mariene systeem waar te
nemen. Zo blijkt dat gedurende het afgelopen decennium de samenstelling van het
plankton ten zuidwesten van Groenland is
opgeschoven in de richting van de meer
warmteminnende soorten. Dit kan duiden

Een indicatie voor de variatie van het
klimaat in dit gebied wordt gegeven door
de zogenaamde Noord-Atlantische oscillatie
(NAO). De NAO-index is een maat voor
het verschil tussen de gemiddelde hoge
druk boven de Azoren en de gemiddelde
lage druk boven IJsland. Deze index
varieert in de tijd en is in de afgelopen
decennia relatief hoog geweest. Dit kan
een indicatie zijn voor veranderingen in
het klimaat van de Noord-Atlantische
Oceaan en, in samenhang daarmee, van
de stromingen in dat gebied. Voor WestEuropa heeft dit een toename van
westelijke winden en neerstag tot gevolg.
Uit de gegevens van de CPR blijkt dat in
de Noordzee in dezelfde periode, door een
toegenomen instroom van Atlantisch water,
grotere hoeveelheden en meer soorten
Atlantische zoöplankton worden gevonden.
Dit kan een verklaring zijn voor het toegenomen succes van de Horsmakreel in
het noordelijke deel van de Noordzee en
voor waarnemingen dat de verspreiding
van haring is veranderd. De metingen met
de CPR verschaffen zo meer inzicht in de
verbanden tussen veranderende zeestromen en veranderende mariene
ecosystemen.
Nadere informatie:
Peter Bot (RIKZ), 070-3114220,
p.v.m.bot@rikz.rws.minvenw.nl.

Continuous Plankton Recorder

Verwerking en verstrekking

Hollandse kust

Wijdverbreid

De Continuous Plankton Recorder (CPR) is
ontworpen om gesleept achter een schip
zoöplankton te verzamelen. Het grote
voordeel van deze aanpak is dat er gebruik
wordt gemaakt van commerciële schepen
die kosteloos of voor een kleine vergoeding
voor de uitvoering zorgen. Het eerste
prototype van het instrument, een vinding
van de Engelsman Sir Alister Hardy, dateert
uit de jaren twintig van de vorige eeuw.
Vanaf 1931 wordt dit apparaat gebruikt in
de reguliere monitoring, dat daarmee één
van de langstlopende zeegaande marienbiologische meetprogramma’s is. In de
loop der jaren is een steeds groter gebied
op deze manier bemonsterd. Was het in
het begin voornamelijk het noordelijke

op een afbuiging van de warme golfstroom richting Groenland en, daardoor,
een verminderde invloed van die golfstroom in de Noord-Atlantische Oceaan.

Voor bestelinformatie van het rapport: zie
achterzijde

tinverbinding µg/kg

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw (onder andere op
aardappelen) en het gebruik van aangroeiwerende verf op de romp van schepen
vormen de belangrijkste bronnen voor de
verontreiniging van het oppervlaktewater
met organotinverbindingen. In de gewasbeschermingsmiddelen wordt trifenyltin
verwerkt dat uitspoelt naar het oppervlaktewater. Een zeer effectieve aangroeiwerende
verf op schepen bevat als werkzame stof
tributyltin. Deze stof komt zo ook in het
water terecht en heeft daar in lage
concentraties al schadelijke effecten op
bijvoorbeeld de voortplanting van wulken
en oesters. Tributyltin is in hoge concentraties aangetoond in schelpdieren. Door
deze negatieve effecten is het gebruik van
tributyltin op schepen kleiner dan 25 meter
sinds 1990 in Nederland verboden.

Dankzij informatie over de planktonsamenstelling, die uit de meetreeksen van de Continuous
Plankton Recorder (CPR) is verkregen, is er meer bekend over de relatie tussen de veranderingen in de circulatie op de Atlantische Oceaan en die van het ecosysteem van de Noordzee.

Kracht

Organotinverbindingen in visserijproducten
In 2000 bleek uit een steekproef van Greenpeace dat visserijproducten uit de Noordzee en
Waddenzee duidelijk aantoonbare concentraties tributyltin (tot 25 µg/kg) en ook andere
organotinverbindingen bevatten. RIVO en het IVM deden, in opdracht van de ministeries van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitgebreid onderzoek om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Ze keken naar de gehalten van
organotinverbindingen in visserijproducten die de Nederlandse consument aangeboden krijgt en
maakten een schatting van zijn dagelijkse inname van organotinverbindingen door consumptie
van deze producten.

Planktonbemonstering op grote schaal toont grootschalige veranderingen
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EDIOS, de Gouden Gids voor mariene monitoring
De European Directory of the Initial Ocean-observing System, kortweg EDIOS, is een metadatabase die inzichtelijk maakt welke parameters waar in Europa regulier worden gemeten. Het
gaat hierbij niet om de gegevens zelf maar om de zogenaamde metadata.

EDIOS is een initiatief van EuroGOOS, de
organisatie die werkt aan het European
Global Ocean Observing System. De bouw
van de database vormde een logische volgende stap op de weg die was ingeslagen
met het koppelen van alle operationele
vaste meetnetten rond de Noordzee middels Seanet. EDIOS omvat alle zeeën van
Europa en naast de fysische ook de chemische en biologische monitoringprogramma’s; of het nu gaat om vaste meetnetten
of om metingen vanaf schepen. Reguliere
remote-sensing producten en metingen
van zogenaamde Ships-Of-Oppertunity
(bijvoorbeeld veerboten met een meetopstelling) zullen ook opgenomen worden.
Optimalisatie

EDIOS maakt het voor het eerst mogelijk
een analyse te maken van mariene metingen die regulier in Europa beschikbaar zijn.
Daarmee kan de plaatsing van instrumenten en de meetstrategie geoptimaliseerd
worden. De verwachting is verder dat een
EDIOS-classificatie van de meetplatforms
en de meetinstrumenten de Europese
standaard zal zetten voor mariene metingen.
De meta-database gaat onder andere de
volgende informatie bevatten: technische
specificaties van meet- en analysemethoden;

technische specificaties van instrumenten,
sensoren, meetplatforms en meetnetten;
beschrijvende informatie over metingen,
en informatie voor het real-time of het uit
het archief ophalen van gegevens.
De bouw van de database is 1 oktober
2001 gestart en gaat drie jaar in beslag
nemen. RIKZ en het British Oceanographic
Data Centre (BODC) zullen samen zorgen
voor de continuïteit na de bouwfase. Het
verzamelen van de metadata voor het
project gebeurt onder leiding van regionale
coördinatoren (zie figuur). Voor Nederland
is dat het Noorse Institute of Marine
Research (IMR).
Voor de ontsluiting van de database is
gekozen voor een webapplicatie met
geografische selectiemogelijkheid. Beperkt
EDIOS zich nu tot metadata; het doorkoppelen naar de feitelijke data zal naar
verwachting niet lang meer op zich laten
wachten.
Nadere informatie:
Kees Borst (RIKZ), 070-3114568,
j.c.borst@rikz.rws.minvenw.nl
Pieter Haaring (RIKZ), 070-3114570,
p.a.haaring@rikz.rws.minvenw.nl
Zie ook www.edios-project.de

Regio verdeling Europa voor het verzamelen van
EDIOS metadata
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Monitoringstrategie

Meten en analyseren

Het Keuze-Instrument Monitoring Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO)

Microcystines in zwemwater door cyanobacteriën
De Nederlandse Gezondheidsraad heeft onlangs in het rapport ‘Microbiële risico’s van
zwemmen in de natuur’ de advieswaarde van de World Health Organization (WHO) voor
microcystines in zwemwater (maximaal 20 microgram per liter) overgenomen. De giftige
microcystines komen in Nederland in het overgrote deel van de binnenwateren voor. Het
aantal gezondheidsklachten na het zwemmen in oppervlaktewater van bacteriologisch goede
kwaliteit is de afgelopen jaren toegenomen. Sommige cyanobacteriën (‘blauwalgen’) zouden
een deel van deze klachten kunnen veroorzaken.

Cyanobacteriën behoren tot de oudste
organismen op aarde. Ze komen overal ter
wereld voor en groeien optimaal bij een
watertemperatuur tussen de 20 en 30oC.
Zij komen dan ook juist tot bloei in warme
zomers, wanneer er ook veel waterrecreatie
is. Bloei van cyanobacteriën kan in principe
het hele jaar optreden, maar de kans erop
is het grootst aan het eind van het zomerseizoen. In Nederland zijn vooral de soorten
van belang die horen tot de geslachten
Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon
en Planktothrix. Slechts van Planktothrix is
bekend dat het organisme zich ook in de
winter kan handhaven in de waterkolom;
alle andere soorten overwinteren in het
sediment. Microcystis-, Anabaena- en
Aphanizomenon-soorten kunnen bij voldoende hoge concentratie drijflagen vormen
die op groenblauwe olieverf lijken. Bij weinig
wind is het mogelijk dat deze drijflagen
intact blijven en aan lager wal bijeengedreven worden. Hierdoor ontstaan dichte

populaties waarin zich veel microcystine
kan ophopen. Bij verandering van windrichting kunnen zulke drijflagen ook weer
binnen een etmaal verdwijnen door
verspreiding en vermenging met het
oppervlaktewater. Zwemmers kunnen in
drijflagen aan te hoge concentraties microcystine worden blootgesteld. Dit kan zowel
door het inslikken van water als via contact
met huid of ogen.
Problemen met blauwalgen?

In de Europese zwemwaterrichtlijn en de
Nederlandse Wet Hygiëne Veiligheid en
Beheer Zwemgelegenheden (WHVBZ) zijn
geen normen opgenomen voor cyanobacteriën en hun toxines. Omdat microcystines voorkomen in het overgrote deel
van de binnenwateren is, onder andere bij
waterbeheerders, behoefte ontstaan aan
uniforme richtlijnen. Om te zorgen dat in
onze zwemwateren veilig kan worden
gezwommen, is het belangrijk dat het

Sterk verbeterde analyse van polaire verontreinigingen Rijnwater

drijflaag cyanobacteriën (RIZA, WSE)

bevoegd gezag, onder andere provincies,
op tijd beslissingen kan nemen om mogelijke risico’s te voorkomen. De landelijke
cyanobacteriënwerkgroep stelde in 1999
een cyanobacteriënprotocol op om het
bevoegd gezag te helpen in beslissingen
over waarschuwingen of zwemverboden.
Na het recente advies van de Gezondheids-

raad is dit cyanobacteriënprotocol aangepast. Eind september wordt het protocol
ter accordering aangeboden aan de
Commissie Integraal Waterbeheer (CIW),
waarna de volledige en definitieve tekst
beschikbaar zal zijn. Het protocol geeft nu
de volgende aanbevelingen:
• < 20 µg/l microcystines: geen actie.
• ≥ 20 µg/l microcystines: zwemverbod
(eventueel dwingende waarschuwing)
en meting herhalen. Indien weer een
hoge waarde gevonden wordt is er
zeker een verhoogde kans op vele
gezondheidsklachten. Een zwemverbod
wordt opgeheven als de microcystinegehaltes weer tot een aanvaardbaar
niveau zijn gedaald. (< 20 µg/l).
• een drijflaag: waarschuwing uit laten
gaan en de zwemplaats bemonsteren
op cyanobacteriën en microcystines.
Deze waarschuwing wordt pas ingetrokken als de drijflaag verdwenen is
en er < 20 µg/l microcystines wordt
gevonden op de zwemplaats.
Bij herhaaldelijke problemen geldt de aanbeveling permanent een waarschuwingsbord te plaatsen.
Nadere informatie:
Hans Ruiter (RIZA), 0320-298682,
h.ruiter@riza.rws.minvenw.nl

Kwaliteit van marien-biologische monitoring in Europa

Op meetstation Bimmen-Lobith is onlangs een nieuwe meetmethode geïntroduceerd voor het
meten van polaire verbindingen. Het betekent een sprong voorwaarts in de detectie van
belangrijke stoffen binnen deze categorie, zoals bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.

Het BEQUALM-project moet een Europese infrastructuur opleveren om de vergelijkbaarheid
van marien-biologische gegevens te beoordelen. De eerste fase liep in april van dit jaar af. Een
vervolg is in de maak.

Het organisch laboratorium van het RIZA
ontwikkelde de nieuwe methode, die
gebruik maakt van vloeistofchromatografie
gekoppeld aan een dubbele massaspectrometer (LCMSMS). Stoffen kunnen hiermee
heel specifiek worden geïdentificeerd en
heel gevoelig gedetecteerd. De analysemethode zal het oude SAMOS-systeem
(vloeistofchromatografie met ultraviolet
detectie) op termijn vervangen.

Voor biologische meetgegevens geldt, net
als voor andere gegevens, dat ze pas
bruikbaar zijn als ze zich met soortgelijke
gegevens laten vergelijken en van goede
kwaliteit zijn. Om tot een betere omschrijving van de kwaliteit te komen en deze te
waarborgen, is in november 1998 het
BEQUALM-project gestart. BEQUALM
staat voor 'Biological Effects QUALity
assurance in Monitoring programmes' en
richt zich op marien-biologische metingen.
Met name landen die monitoren op de
Noordzee, de Baltische Zee, de Atlantische
Oceaan en de Middellandse Zee zijn in het
project vertegenwoordigd. BEQUALM is
het eerste project waarin op Europese
schaal marien-biologische metingen met
elkaar vergeleken en afgestemd worden.
Het loopt in feite parallel aan het QUASIMEME-programma, dat sinds 1993 voor
de chemische monitoringgegevens operationeel is.
BEQUALM omvat in totaal 12 verschillende
onderwerpen. Twee daarvan, fytoplankton
(inclusief chlorofyl-a) en bodemfauna, zijn
ook onderdeel van het biologische monitoringprogramma van de zoute rijkswateren.
Het RIKZ is hiervoor verantwoordelijk.

Factor twintig

Het nieuwe systeem betekent een enorme
winst. De detectiegrens voor bestrijdingsmiddelen is verlaagd van 0,2 µg/l naar
0,01 µg/l. Hierdoor kan het RIZA onder
meer beter tegemoet komen aan de wensen van drinkwaterbedrijven, die graag al
bij een grens van 0,1 µg/l geïnformeerd

willen worden. Deze 0,1 µg/l is de wettelijke
norm voor bestrijdingsmiddelen en hun
afbraakproducten in water dat wordt
gebruikt voor de bereiding van drinkwater.
Dit voorjaar nog heeft de gemeente
Amsterdam in de media zijn verontrusting
uitgesproken over het feit dat isoproturon
en chloortoluron regelmatig boven deze
norm in het Rijnwater voorkomen, waardoor gedurende langere tijd de waterinname
gestaakt moest worden.
Met de introductie van de nieuwe methode
kan het RIZA niet alleen verhogingen in
een vroeg stadium aankondigen, maar ook
andere potentieel gevaarlijke stoffen die in
zeer lage concentraties in het oppervlaktewater voorkomen op het spoor komen.
Stoffen in het polaire bereik zijn met de
gangbare methodes moeilijk te scheiden en
te identificeren. Met de nieuwe generatie
LCMSMS systemen worden echter steeds
meer ‘nieuwe’ stoffen, zoals bijvoorbeeld
geneesmiddelen, zichtbaar gemaakt. Op
meetstation Bimmen-Lobith zal daarom dit
jaar naast bestrijdingsmiddelendetectie een
inventariserende screeningsmethode worden
geïmplementeerd om te verkennen welke
potentieel bezwaarlijke stoffen in de Rijn
voorkomen.
Nadere informatie:
Thomas Gerke (Internationaal meetstation
Bimmen-Lobith), 00-49-2821-7306-2900,
thomas.gerke@lua.nrw.de
Paul Kienhuis (RIZA), 0320-298593,
p.kienhuis@riza.rws.minvenw.nl

‘Dat de rivier dit moet slikken’
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Ook Nederlandse
laboratoria nemen
op vrijwillige basis
deel. De expertlaboratoria spelen
een sleutelrol in het
opzetten van een
infrastructuur. Zij zijn verantwoordelijk
voor het coördineren en begeleiden van
zogeheten interlaboratoriumtesten (ook
wel ringtesten genoemd) en voor het
organiseren van praktische training door
middel van workshops. Dit laatste is met
name van belang voor taxonomische
kwesties, het op naam brengen van
fytoplankton- en bodemfaunasoorten.

Het monitoren van alle bestaande en toekomstige natuurvriendelijke oeverprojecten is
onbetaalbaar. Voor een gemotiveerde keuze van locaties en meetvariabelen ontwikkelde de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het beslissingondersteunend instrument
KIMONO (Keuze-Instrument Monitoring Natuurvriendelijke Oevers). KIMONO levert de basis
voor een monitoringprogramma voor natuurvriendelijke oevers, gebaseerd op risico-, evaluatie- en
kennisdoelstellingen.

Met monitoring van natuurvriendelijke
oevers (NVO) kan men drie soorten doelen
nastreven. Ten eerste valt zo te controleren
of natuurvriendelijke oevers voldoen aan
alle veiligheidseisen, bijvoorbeeld oeverafslag en waterkering (risico-doelstellingen).
Ten tweede levert monitoring informatie
op om het beleid met betrekking tot de
natuur op de oever te evalueren, bijvoorbeeld aan de hand van een streefbeeld
voor natuur (evaluatie-doelstellingen). Ten
derde kan monitoring dienen om kennis te
vergroten (kennis-doelstellingen). Het
keuze-instrument KIMONO is gebaseerd
op de strategie voor de monitoring van
natuurontwikkelingsprojecten, vervaardigd
door het RIZA en Heidemij Advies in 1996.
Het ondersteunt de waterbeheerder bij de
keuze van oeverlocaties, doelstellingen,
variabelen en meetmethoden. Daarnaast
stimuleert KIMONO standaardisering van
monitoring in (verschillende) watersystemen,
waarmee het vergelijken van monitoringresultaten van oeverprojecten mogelijk
wordt. De monitoring van bijvoorbeeld
constructie, natuur en recreatief medegebruik stonden vaak los van elkaar.
Daardoor was er weinig inzicht in de kosten
en resultaten van alle gemeten onderdelen.
Via KIMONO integreert de beheerder risico,
evaluatie- en kennisdoelstellingen in één
monitoringprogramma, met als gevolg een
goed overzicht voor alle betrokkenen.
Stap voor stap

KIMONO werkt met vijf tabellen waarmee
de waterbeheerder stap voor stap de keuzes
voor het monitoringplan kan maken.
Met de eerste tabel bepaalt de beheerder
tot welk type zijn oever behoort (stap 0).

Vervolgens stelt hij per oeverproject de
monitoringdoelstellingen vast en kent elke
doelstelling een hoge of lage prioriteit toe.
In de volgende twee stappen selecteert de
beheerder per doelstelling achtereenvolgens
de te monitoren variabelen en bijbehorende
meetmethode (stap 2 en 3). In de tabellen
die bij deze stappen horen zijn voorkeursvariabelen en -methoden gemarkeerd.
Met selectiecriteria, waaronder grootte en
representativiteit van de oever, bepaalt
men welke projecten en welke doelstellingen
tegen welke kosten relevant zijn om te
monitoren (stap 4). Bij de laatste stap kan
de waterbeheerder eenvoudig een scenario
voor het monitoringprogramma samenstellen.

Afgelopen winter verscheen de geautomatiseerde versie van KIMONO, kortweg
AUTO-KIMONO. Deze versie werkt via
een database in Excel. Het programma
selecteert in één keer de variabelen en
meetmethoden voor alle oeverprojecten in
de database. Ook het instellen van selectiecriteria is geautomatiseerd. De beheerder
hoeft slechts per oever gegevens over
oevertype, afmetingen en jaar van aanleg
in te voeren en aan te geven of de oever
een speciale kennis- of voorbeeldfunctie
heeft. Het programma berekent vervolgens
welke oevers en welke doelstellingen
relevant zijn om te monitoren. Een sessie
AUTO-KIMONO levert drie scenario’s voor
een monitoringprogramma waaruit de
gebruiker een keuze moet maken. Het
minimaal noodzakelijke scenario bevat
geselecteerde projecten met doelstellingen
met een hoge ‘gecombineerde’ prioriteit.

Overzichtstabel
typen NVO's

Aflezen watertype en
inrichtingsmaatregel/
constructie

Vaststellen type
NVO

Aangeven
prioriteit
hoog/laag

Monitoringdoelstellingen
vaststellen met
prioriteit

Stap 1

Kruistabel
Type NVO versus
Monitoringdoelstellingen

Stap 2

Kruistabel
Monitoringdoelstelling
versus Meetvariabelen

Mogelijke
variabelen aflezen

Eventueel selectie
maken (dit is aan
de gebruiker)

Stap 3

Kruistabel
Meetvariabelen versus
Meetmethoden

Mogelijke
methoden aflezen

Eventueel selectie
maken (dit is aan
de gebruiker)

Geautomatiseerd

Stap 4

Stap 5

Selectietabel
NVO-projecten

Samenstelling scenaria's
- minimaal noodzakelijk
- volledig
- controle (overgebleven
projecten)

Deze ‘gecombineerde’ prioriteit wordt
door het programma berekend uit de
prioriteit die de gebruiker invoerde per
doelstelling per project. Het uitgebreide
scenario bevat geselecteerde projecten met
alle doelstellingen. Het controlescenario
voegt aan het uitgebreide scenario de
doelstellingen met een hoge prioriteit in
niet-geselecteerde projecten toe.
Elk scenario geeft te monitoren oeverprojecten en monitoringdoelstellingen weer.
Daarnaast biedt elk scenario een overzicht
van de mogelijk te meten variabelen met
de daarbij te gebruiken meetmethoden en
een kostenraming. De beheerder moet de
variabelen handmatig selecteren, waarbij
de selectie afhankelijk is van de meetdoelstelling. In een volgende versie van AUTOKIMONO zullen voorkeurvariabelen,
behorend bij de meest voorkomende meetdoelstellingen, aangegeven worden en
zullen de kosten worden geactualiseerd.

Op eigen benen

Deze eerste fase van het project liep tot
april 2002 en is gesubsidieerd door de
Europese Commissie in het kader van het
SMT-programma (Standards,
Measurement and Testing). In juni is het
eindrapport van het BEQUALM-project ter
acceptatie aan de Europese Commissie
aangeboden. Naar verwachting komt het
eindrapport met resultaten in de tweede
helft van dit jaar beschikbaar. In de

Het programma en de bijbehorende handleiding zijn gratis verkrijgbaar bij Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde,
telefoonnummer 015-2518308.

Instellen en
toepassen
selectiecriteria

Kiezen

Te monitoren
projecten
vaststellen

Monitoringplan
vaststellen

De mogelijkheden van KIMONO op
een rij:

• onduidelijke doelen gesteld
aan oeverprojecten verhelderen
• doelstellingen kwantificeren
zodat ze meetbaar worden
voor monitoring en evaluatie
• de prioriteit van de doelstellingen bepalen
• monitoringplannen op diverse
terreinen (constructie, natuur,
recreatie) integreren
• diverse oeverprojecten, binnen
en buiten de eigen organisatie
vergelijken

Nadere informatie:
Prisca Duijn (Rijkswaterstaat Dienst Wegen Waterbouwkunde), 015-2518533,
p.duijn@dww.rws.minvenw.nl
Bertien Besteman, (b&d Natuuradvies),
020-6853645,
bbesteman@bendnatuuradvies.demon.nl

NMBAQC

NMBAQC staat voor National Marine Biological Analytical Quality Control. Het NMBAQCprogramma is in 1994 opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging van het nationale
biologische monitoringprogramma in Engeland. Er zijn jaarlijks interlaboratoriumtesten
voor bodemfauna en sedimentsamenstelling. Daarnaast kiest de organisatie, bij wijze
van steekproef, jaarlijks drie willekeurige bodemfaunamonsters van ieder aangesloten
laboratorium en laat deze opnieuw analyseren door een ander onafhankelijk laboratorium.
Grote verschillen in deze steekproef kunnen aanleiding zijn om de gegevens die een
laboratorium dat jaar heeft aangeleverd niet te accepteren voor de nationale database.
Zie ook: www.nmbaqcs.org
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Stap 0

Dynamisch rivierbeheer, fase 1

Monitoringwereld zet negen actiepunten zwart op wit: Het Monifest van Dalfsen

Waal te Ewijk (Rijkswaterstaat/Meetkundige dienst)

niveau door de politiek afgesproken, maar
pas bij het (dagelijks) rivierbeheer zal dit
tastbaar en zichtbaar worden. De heroverweging van de wijze van inrichting van het
rivierengebied leidt nu ook tot de wens om
over te gaan op een ander type beheermaatregelen.
Beelden en steekwoorden

Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland
heeft het RIZA gevraagd te onderzoeken
welke beelden er zijn bij dynamisch rivierbeheer. Ook het vaststellen van de kennisen informatiebehoefte voor het beheer en
de metingen die hiervoor nodig zijn vormde
een belangrijk onderdeel van de opdracht.
In de eerste fase van het project vond een
verkenning plaats op basis van literatuur,
interviews met mensen van zowel binnen
als buiten Rijkswaterstaat en een tweetal
workshops. Hieruit blijkt dat het beheer
veel meer zal moeten meebewegen met
en aansluiten op natuurlijke processen. De
gemeenschappelijke termen zijn: duurzaamheid, integraal, gebiedsgericht, flexibiliteit
en dynamiek, aangeven van bandbreedtes
en marges, benoemen van onnauwkeurigheden en onzekerheden, denken in samenhangende systemen zowel voor gebruik als

Meten

Voor dynamisch rivierbeheer is (continue)
monitoring van de actuele toestand van de
rivier belangrijk. De metingen worden
gebruikt om de actuele toestand van de
rivier te toetsen aan de beheerindicatoren,
en om toekomstige ontwikkelingen te
voorspellen, te signaleren en desgewenst
te controleren. Ook voor de verbetering
van de handhaving van de Wet Beheer
Rijkswaterstaatswerken en de beleidslijnen
zijn dit soort metingen nodig. En dan is er
ook nog de monitoring die gebruikt kan
worden om de geconstateerde onzekerheden en kennishiaten in relatie tot het

beheer te verkleinen. Dit maakt dat meeten informatiesystemen moeten worden aangepast. Sommige metingen zullen anders en
soms vaker moeten plaatsvinden. De
verwerking zal sneller moeten zijn en de
presentatie zal moeten aansluiten op simpele
doch doeltreffende beheerindicatoren. Het
meetnet dat gekoppeld is aan het beslissingsondersteunde systeem (BOS) voor het
baggeren bij Directie Oost Nederland
vormt een prachtig voorbeeld van meten
in relatie tot de filosofie van dynamisch
rivierbeheer. Dit meet- en beheersysteem
is operationeel en heeft tot een lagere en
efficiëntere baggerinspanning geleid.
Het is ook nodig om beter samen te
werken, kennis en praktische ervaringen
uit te wisselen, met alle (ook externe)
beheerders in het rivierengebied. Hiervoor
zal nadrukkelijk ruimte gemaakt moeten
worden. In het rapport zijn nog tal van
andere aanbevelingen opgenomen die
kunnen helpen bij implementatie van
dynamisch rivierbeheer.
Nadere informatie:
Jennie Simons (RIZA), 026-3688591,
j.simons@riza.rws.minvenw.nl
Jos van Alphen (Rijkswaterstaat Directie
Oost Nederland), 026-3688491,
j.s.l.valphen@don.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport: zie
achterpagina

NAMWA: Water en economie in één geïntegreerd informatiesysteem
De maatschappelijke en economische waarde van water staat hoog op de politieke agenda. In
antwoord op een groeiende vraag naar dergelijke, andersoortige informatie is het informatiesysteem NAMWA (National Accounting Matrix including Water Accounts) ontwikkeld. Het legt
een koppeling tussen informatie over het fysieke watersysteem en gegevens over de economie.
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Het RIZA deed voorbereidend onderzoek
en werkte bij het opzetten van NAMWA
nauw samen met het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS), dat veel economische
informatie op het gebied van water verzamelt, en voorts met DWW, RIKZ en RIVM.
De structuur van het geïntegreerde informatiesysteem voor water en economie is
gebaseerd op de National Accounting
Matrix including Environmental Accounts
(NAMEA) van het CBS uit 1990. In
NAMWA worden financiële transacties
geregistreerd en vastgelegd in de economische boekhouding van Nederland, de
Nationale Rekeningen. Deze worden gekoppeld aan het bijbehorende (kwantitatieve)
Toepassingsmogelijkheden NAMWA op nationaal
en stroomgebiedniveau
Algemene beleidsevaluaties:
- gegevens om huidig beleid te evalueren (diagnose);
- vanuit goed beschreven huidige situatie zijn effecten
van toekomstig beleid te voor spellen (prognose).
Indicatoren brengen in beeld
- toegevoegde waarde water in nationale en
regionale economie;
- kosten en opbrengsten watersector Nederland
(voor Water in Beeld);
- milieukosten gerelateerd aan water (voor de
Milieubalans);
- belasting van het watersysteem door economische
activiteiten (EU KRW*);
- efficiency van watergebruik (EU KRW*);
- Productiekosten waterdiensten (EU KRW*);
- Mate van kostenterugwinning (EU KRW*);
- In hoeverre de vervuiler of gebruiker betaalt (EU
KRW*).
* Voor de economische analyse in de
KRW-stroomgebiedbeheersplannen (artikel 5 en 9).
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watergebruik en de watervervuiling
(emissies). Door dit systematisch voor
meerdere jaren te doen ontstaat een beter
beeld van de relatie tussen water en
economie. De koppeling maakt het bovendien mogelijk om zowel afzonderlijk als in
combinatie economische en fysieke indicatoren samen te stellen. Zo kan het ver- en
gebruik van water door verschillende
economische sectoren direct worden
gekoppeld aan het economisch belang dat
daarmee is gemoeid. De jaarlijkse economische groei van Nederland, een sector of
een bedrijfstak wordt gemeten door de
toegevoegde waarde die jaarlijks wordt
gecreëerd door de inzet van productiemiddelen zoals arbeid en kapitaal, maar ook
het gebruik van water, bijvoorbeeld door
de emissie van stikstof (zie figuur). De
figuur laat zien dat in de loop der jaren
water steeds efficiënter wordt gebruikt in
de economie. De economische waarde
neemt toe terwijl de emissie van stikstof in
dit voorbeeld daalt.
Met name deze integratie van water en
economie maakt NAMWA tot een belangrijk informatiemiddel voor beleidsvragen
op het gebied van integraal waterbeheer.
Economische gegevens zijn uitgedrukt in
geld en gegevens over het watersysteem
in fysieke eenheden zoals m3 water of kg
stikstof of fosfaat. Naast grond- en oppervlaktewater wordt ook kraanwater onderscheiden als aparte waterstroom. NAMWA
beschrijft dus op deze manier de drijvende
krachten (zoals economische activiteiten
en sectoren) achter de verschillende typen
belasting (zoals watergebruik en -verbruik)
van het fysieke watersysteem.
Oog voor de Kaderrichtlijn Water

Speciaal voor de informatiebehoefte die
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Fictief voorbeeld van kostenterugwinning (%) van waterdiensten per stroomgebied

Ruim honderd waterdeskundigen zaten begin juni bijeen tijdens de conferentie
'Monitoring Tailor-Made Nederland' om te praten over monitoring en informatievoorziening. Het resultaat van drie dagen kennisuitwisseling en discussie is gebundeld in het
‘Monifest van Dalfsen’.

Monifest: geen jargon, maar een
woordgrapje. Een samenvoeging van
de woorden manifest en monitoring.
Negen actiepunten telt het 'Monifest
van Dalfsen', grofweg samen te
vatten als: stroomlijnen, integreren,
bundelen en efficiënter werken.
Volgens Bob Papenhuijzen (hoofd
afdeling Informatie en Technologie
van het RIKZ), dagvoorzitter op de
laatste dag van de conferentie
'Monitoring Tailor-Made Nederland',
was het opstellen van het Monifest
een hele klus. "Met drie mensen een
brief schrijven is al lastig, kun je
nagaan als je met honderd deskundigen standpunten moet
innemen." Toch is het
redelijk gelukt, vindt
Papenhuijzen: "Op basis
van de afzonderlijke discussies hebben we plenair de
actiepunten zodanig op
papier kunnen zetten, dat
iedereen zich erin kon vinden. De negen actiepunten
dicteren de gespreksagenda
voor de komende jaren."
Centrale ingang

voortvloeit uit de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW) wordt NAMWA behalve op
nationaal niveau ook uitgewerkt op het
niveau van de vier grote stroomgebieden in
Nederland (Rijn, Maas, Eems en Schelde).
Uit de geregionaliseerde NAMWA wordt
op stroomgebiedniveau de belasting van
het watersysteem door verschillende
economische sectoren duidelijk. NAMWA
biedt daarnaast ook gegevens over de
productiekosten van waterdiensten (zoals
waterzuivering en drinkwaterwinning) en
de terugwinning van deze kosten door
middel van heffingen en marktprijzen,
zoals de WVO-heffing en de drinkwaterprijzen (zie figuur). In NAMWA zijn deze
jaarlijkse aan water gerelateerde geld140
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stromen expliciet en afzonderlijk opgenomen, klaar om te worden overgenomen in
de stroomgebiedbeheersplannen die vanaf
2004 verplicht zijn.
De koppeling van ‘water’ en ‘economie’ in
NAMWA stelt beleidsmakers en waterbeheerders in staat om -op nationaal en
stroomgebiedniveau- een integrale afweging te maken bij het vaststellen van de
maatregelen waarmee de druk op het
watersysteem wordt verminderd en de
ecologische doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water worden gehaald.
NAMWA is tot nu toe uitgewerkt voor
twee jaren: 1991 en 1996. De voorbeelden in de figuren zijn daarom nu nog fictief. De NAMWA’s voor de jaren 1997 tot
en met 1999 zijn binnenkort klaar en voor
het einde van het jaar op nationaal niveau
geregionaliseerd naar de vier KRW-stroomgebieden. Hierdoor moet het in de toekomst
mogelijk worden ook tijdreeksanalyses uit
te voeren met behulp van NAMWA ter
ondersteuning van waterbeleid en –beheer
op nationaal en stroomgebiedniveau.

Het actiepunt dat tijdens de
conferentie eruit sprong, is
volgens Papenhuijzen de
centrale ingang: "Als er
érgens behoefte aan bestaat, dan is
het wel het instellen van één loket
voor vragen over monitoring. Het is
onvoorstelbaar wat voor een schat
aan informatie tegenwoordig wordt
verzameld, zonder dat de verschillende partijen daarvan op de hoogte
zijn. Dubbel werk is dan onvermijdelijk. Soms voeren drie instanties
dezelfde metingen uit op één rivier.
Dat kan en moet efficiënter.
Daarom één centraal loket, waar
iedereen alle informatie kan opvragen,
en waar vandaan wordt gestuurd op
basis van beleidsvragen."
Het Monifest werd aan het einde van
de conferentie overhandigd aan de
werkgroep Monitoring en Evaluatie
van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Papenhuijzen ziet het
CIW als de aangewezen instantie om

de actiepunten verder
handen en voeten te
geven: "Voor het aanpakken van de actiepunten
heb je een platform nodig,
dat het hele integraal
waterbeheer bundelt. En
dan kom je vanzelf bij het
CIW terecht. Als deelnemers aan de conferentie
zeggen we niet: dit hebben
we bedacht, voer het uit,
en wij trekken ons terug.
Voor elk actiepunt is een
informateur aangesteld, bij
wie het CIW kan aankloppen voor nadere informatie.
De informateur weet wat er in de
discussies besproken is."
Scherper

Lilianne van Sprundel is als beleidsmedewerker bij het Directoraat-Generaal
Water van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat lid van de CIW-werkgroep Monitoring en Evaluatie. Nadere
toelichting op het Monifest kan volgens
haar geen kwaad, aangezien het nu
niet echt uitblinkt in helder en simpel
taalgebruik: "Ik vond het prettig dat ik
de laatste dag aanwezig was, want
anders zou ik niet hebben geweten wat
er met elk specifiek punt wordt bedoeld.

Lilianne van Sprundel (Rijkswaterstaat)

Het strak onder controle houden van de
rivier, star vasthoudend aan een statisch
concept (de rivier als ‘kanaal en afvoergoot’), heeft geleid tot hoge beheerinspanningen en –kosten voor onderhoud van
constructies, afname van natuurwaarden
en een forse vergroting van schade bij een
eventuele dijkdoorbraak. Daarnaast is er
sprake van een autonome bodemdaling en
wordt voor de toekomst verwacht dat de
afvoer van water extremer zal worden
(meer hoogwaters, meer lage waterstanden). Integraal waterbeleid is op strategisch

voor natuur (ecologische netwerken).
Alleen als scheepvaart, natuur en recreatie
echt ruimte en aandacht krijgen bij de
Planologische Kernbeslissing (PKB) 'Ruimte
voor de Rivier', zal dynamisch- en integraal
rivierbeheer werken en ten volle bijdragen
aan het bereiken van beleidsdoelstellingen.
De cultuur en organisatie van de Directie
Oost Nederland zullen moeten worden
aangepast met het oog op de nieuwe invulling van de taken en het is ook mogelijk
de aanwezige kennis en ervaring beter te
gaan benutten. Het komt er op aan te
handelen op basis van een heldere en
breed gedragen visie op beheer, ervoor te
zorgen dat er voldoende kennis is over de
actuele toestand van rivier van dijk tot dijk,
en verantwoord om te gaan met onzekerheden.

Bob Papenhuijzen (Rijkswaterstaat)

Rivieren zijn van nature dynamische systemen, maar het rivierbeheer van de afgelopen
decennia dwong deze wateren in een strak keurslijf. Inmiddels wordt duidelijk dat het
beheer meer zal moeten meegaan en aansluiten op natuurlijke processen. Onderzoek leerde
welke beelden er zijn bij dit 'dynamisch rivierbeheer' en wat een nieuwe invulling van de
taken van de waterbeheerder vraagt.

Neem bijvoorbeeld het eerste actiepunt: 'Het stimuleren van de afstemming tussen vraag en aanbod'. De
bedoeling daarvan is mijns inziens dat
beleidsmakers beter aangeven wat ze
vragen, zodat de monitoring haar aanbod daarop kan afstemmen.
Beleidsmakers moeten hun doelen
scherper, concreter en meer afrekenbaar gaan formuleren. Ze moeten
daarbij nadenken over indicatoren, en
helder aangeven wat ze willen meten.
Als CIW hebben we dit actiepunt
afgelopen jaar eigenlijk al opgepakt.
Van onze jaarlijkse voortgangsrapportage
'Water in beeld' gaan we bijvoorbeeld
een meer zakelijke rapportage maken,
met daarin meetbare doelen en daarbij
de indicatoren, die inzicht moeten
geven in de mate waarin de doelen
worden gehaald."

Monitoring Tailor-Made Nederland

Op 4, 5 en 6 juni 2002 organiseerde Rijkswaterstaat-RIZA-RIKZ en RIVM in Dalfsen de
conferentie 'Monitoring Tailor-Made Nederland'. De conferentie stond in het teken van
de 'uitdagingen voor de toekomst van monitoring en informatievoorziening voor
waterbeheer'. Op de conferentie kwamen ruim honderd vertegenwoordigers van overheden (rijk, provincie en waterschappen), onderzoeksinstituten, adviesbureaus en belangenorganisaties bijeen.
Resultaten van de conferentie zijn de uit te voeren actiepunten die samen het 'Monifest
van Dalfsen' vormen. Dit monifest werd op 6 juni 2002 overhandigd aan mevrouw
Driesprong, secretaris van de CIW-werkgroep Monitoring en Evaluatie. Het monifest zal
door de diverse partijen worden uitgewerkt in de praktijk. Op Monitoring Tailor-Made
Nederland 2005 zal de stand van zaken worden gerapporteerd.
Zie ook: www.mtm-nl.nl

De CIW-werkgroep neemt het
Monifest zeer serieus. Van Sprundel:
"We zullen de actiepunten oppakken,
en in ons volgende CIW-werkplan
integreren. Het uitvoeren van het
Monifest kunnen we overigens niet
alleen. Daar hebben we alle CIWpartners bij nodig."
Papenhuijzen roept op om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen:

"Over twee of drie jaar krijgt deze
conferentie een vervolg. Dan zullen
we de vinger aan de pols houden. Ik
ga ervan uit dat er dan een aantal
knelpunten is opgelost. De conferentie in Dalfsen heeft monitoring een
impuls gegeven. Dat moeten we vasthouden."

H et Monifest van Dalfsen
H

1.

et stimuleren van de afstemming tussen vraag en aanbod,
tussen beleid en uitvoering. Dit op basis van intensieve uitwisseling van kennis (communicatie, uitwisseling personeel etc.).

2.

et stimuleren van de integraliteit van de informatievoorziening. Dat betekent dat wij alle stappen van de beleidsketen
en dus alle benodigde disciplines (waaronder ook gamma)
met elkaar in verband brengen.

3.

et onderzoeken van de wenselijkheid en de mogelijkheid
van het instellen van één of eventueel meerdere loketten.
Dit voor het verstrekken van (meta)informatie aan burgers,
onderzoekers, beleidsmakers en overige groepen.

4.

et verkennen van de ervaringen met participatieve monitoring, het identificeren van de mogelijkheden om daar meer uit
te halen, onder meer aan de hand van pilots.

5.

et stroomlijnen van informatie die nodig is voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (als pilot bijvoorbeeld het eerst stroomgebied Eems), voortbouwend op lopende
initiatieven.

6.

et inventariseren en bundelen van bestaande initiatieven
en organisaties op het gebied van natte basisinformatie.

7.

et stimuleren en realiseren van een efficiënte informatiehuishouding.

8.

et gebruiken van de Europese Kaderrichtlijn Water als
breekijzer voor het introduceren van hulpmiddelen voor het
stroomlijnen van gegevens.

9.

et zorgen voor communicatie over de voortgang met
betrekking tot het Monifest van Dalfsen. Dit in de vorm van
informatie over de besluitvorming van CIW5 over het
Monifest en door het geven van informatie over de uit te zetten
acties. Daarnaast komt er een themanummer van H2O over
monitoring.
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Nadere informatie:
Roy Brouwer (RIZA), 0320-298877,
r.brouwer@riza.rws.minvenw.nl
Marret Smekens (CBS), 070-3373800,
msks@cbs.nl
Zie ook: www.namwa.nl
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Dynamisch rivierbeheer, fase 1

Monitoringwereld zet negen actiepunten zwart op wit: Het Monifest van Dalfsen

Waal te Ewijk (Rijkswaterstaat/Meetkundige dienst)

niveau door de politiek afgesproken, maar
pas bij het (dagelijks) rivierbeheer zal dit
tastbaar en zichtbaar worden. De heroverweging van de wijze van inrichting van het
rivierengebied leidt nu ook tot de wens om
over te gaan op een ander type beheermaatregelen.
Beelden en steekwoorden

Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland
heeft het RIZA gevraagd te onderzoeken
welke beelden er zijn bij dynamisch rivierbeheer. Ook het vaststellen van de kennisen informatiebehoefte voor het beheer en
de metingen die hiervoor nodig zijn vormde
een belangrijk onderdeel van de opdracht.
In de eerste fase van het project vond een
verkenning plaats op basis van literatuur,
interviews met mensen van zowel binnen
als buiten Rijkswaterstaat en een tweetal
workshops. Hieruit blijkt dat het beheer
veel meer zal moeten meebewegen met
en aansluiten op natuurlijke processen. De
gemeenschappelijke termen zijn: duurzaamheid, integraal, gebiedsgericht, flexibiliteit
en dynamiek, aangeven van bandbreedtes
en marges, benoemen van onnauwkeurigheden en onzekerheden, denken in samenhangende systemen zowel voor gebruik als

Meten

Voor dynamisch rivierbeheer is (continue)
monitoring van de actuele toestand van de
rivier belangrijk. De metingen worden
gebruikt om de actuele toestand van de
rivier te toetsen aan de beheerindicatoren,
en om toekomstige ontwikkelingen te
voorspellen, te signaleren en desgewenst
te controleren. Ook voor de verbetering
van de handhaving van de Wet Beheer
Rijkswaterstaatswerken en de beleidslijnen
zijn dit soort metingen nodig. En dan is er
ook nog de monitoring die gebruikt kan
worden om de geconstateerde onzekerheden en kennishiaten in relatie tot het

beheer te verkleinen. Dit maakt dat meeten informatiesystemen moeten worden aangepast. Sommige metingen zullen anders en
soms vaker moeten plaatsvinden. De
verwerking zal sneller moeten zijn en de
presentatie zal moeten aansluiten op simpele
doch doeltreffende beheerindicatoren. Het
meetnet dat gekoppeld is aan het beslissingsondersteunde systeem (BOS) voor het
baggeren bij Directie Oost Nederland
vormt een prachtig voorbeeld van meten
in relatie tot de filosofie van dynamisch
rivierbeheer. Dit meet- en beheersysteem
is operationeel en heeft tot een lagere en
efficiëntere baggerinspanning geleid.
Het is ook nodig om beter samen te
werken, kennis en praktische ervaringen
uit te wisselen, met alle (ook externe)
beheerders in het rivierengebied. Hiervoor
zal nadrukkelijk ruimte gemaakt moeten
worden. In het rapport zijn nog tal van
andere aanbevelingen opgenomen die
kunnen helpen bij implementatie van
dynamisch rivierbeheer.
Nadere informatie:
Jennie Simons (RIZA), 026-3688591,
j.simons@riza.rws.minvenw.nl
Jos van Alphen (Rijkswaterstaat Directie
Oost Nederland), 026-3688491,
j.s.l.valphen@don.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport: zie
achterpagina

NAMWA: Water en economie in één geïntegreerd informatiesysteem
De maatschappelijke en economische waarde van water staat hoog op de politieke agenda. In
antwoord op een groeiende vraag naar dergelijke, andersoortige informatie is het informatiesysteem NAMWA (National Accounting Matrix including Water Accounts) ontwikkeld. Het legt
een koppeling tussen informatie over het fysieke watersysteem en gegevens over de economie.
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Het RIZA deed voorbereidend onderzoek
en werkte bij het opzetten van NAMWA
nauw samen met het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS), dat veel economische
informatie op het gebied van water verzamelt, en voorts met DWW, RIKZ en RIVM.
De structuur van het geïntegreerde informatiesysteem voor water en economie is
gebaseerd op de National Accounting
Matrix including Environmental Accounts
(NAMEA) van het CBS uit 1990. In
NAMWA worden financiële transacties
geregistreerd en vastgelegd in de economische boekhouding van Nederland, de
Nationale Rekeningen. Deze worden gekoppeld aan het bijbehorende (kwantitatieve)
Toepassingsmogelijkheden NAMWA op nationaal
en stroomgebiedniveau
Algemene beleidsevaluaties:
- gegevens om huidig beleid te evalueren (diagnose);
- vanuit goed beschreven huidige situatie zijn effecten
van toekomstig beleid te voor spellen (prognose).
Indicatoren brengen in beeld
- toegevoegde waarde water in nationale en
regionale economie;
- kosten en opbrengsten watersector Nederland
(voor Water in Beeld);
- milieukosten gerelateerd aan water (voor de
Milieubalans);
- belasting van het watersysteem door economische
activiteiten (EU KRW*);
- efficiency van watergebruik (EU KRW*);
- Productiekosten waterdiensten (EU KRW*);
- Mate van kostenterugwinning (EU KRW*);
- In hoeverre de vervuiler of gebruiker betaalt (EU
KRW*).
* Voor de economische analyse in de
KRW-stroomgebiedbeheersplannen (artikel 5 en 9).

6

watergebruik en de watervervuiling
(emissies). Door dit systematisch voor
meerdere jaren te doen ontstaat een beter
beeld van de relatie tussen water en
economie. De koppeling maakt het bovendien mogelijk om zowel afzonderlijk als in
combinatie economische en fysieke indicatoren samen te stellen. Zo kan het ver- en
gebruik van water door verschillende
economische sectoren direct worden
gekoppeld aan het economisch belang dat
daarmee is gemoeid. De jaarlijkse economische groei van Nederland, een sector of
een bedrijfstak wordt gemeten door de
toegevoegde waarde die jaarlijks wordt
gecreëerd door de inzet van productiemiddelen zoals arbeid en kapitaal, maar ook
het gebruik van water, bijvoorbeeld door
de emissie van stikstof (zie figuur). De
figuur laat zien dat in de loop der jaren
water steeds efficiënter wordt gebruikt in
de economie. De economische waarde
neemt toe terwijl de emissie van stikstof in
dit voorbeeld daalt.
Met name deze integratie van water en
economie maakt NAMWA tot een belangrijk informatiemiddel voor beleidsvragen
op het gebied van integraal waterbeheer.
Economische gegevens zijn uitgedrukt in
geld en gegevens over het watersysteem
in fysieke eenheden zoals m3 water of kg
stikstof of fosfaat. Naast grond- en oppervlaktewater wordt ook kraanwater onderscheiden als aparte waterstroom. NAMWA
beschrijft dus op deze manier de drijvende
krachten (zoals economische activiteiten
en sectoren) achter de verschillende typen
belasting (zoals watergebruik en -verbruik)
van het fysieke watersysteem.
Oog voor de Kaderrichtlijn Water

Speciaal voor de informatiebehoefte die
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Fictief voorbeeld van kostenterugwinning (%) van waterdiensten per stroomgebied

Ruim honderd waterdeskundigen zaten begin juni bijeen tijdens de conferentie
'Monitoring Tailor-Made Nederland' om te praten over monitoring en informatievoorziening. Het resultaat van drie dagen kennisuitwisseling en discussie is gebundeld in het
‘Monifest van Dalfsen’.

Monifest: geen jargon, maar een
woordgrapje. Een samenvoeging van
de woorden manifest en monitoring.
Negen actiepunten telt het 'Monifest
van Dalfsen', grofweg samen te
vatten als: stroomlijnen, integreren,
bundelen en efficiënter werken.
Volgens Bob Papenhuijzen (hoofd
afdeling Informatie en Technologie
van het RIKZ), dagvoorzitter op de
laatste dag van de conferentie
'Monitoring Tailor-Made Nederland',
was het opstellen van het Monifest
een hele klus. "Met drie mensen een
brief schrijven is al lastig, kun je
nagaan als je met honderd deskundigen standpunten moet
innemen." Toch is het
redelijk gelukt, vindt
Papenhuijzen: "Op basis
van de afzonderlijke discussies hebben we plenair de
actiepunten zodanig op
papier kunnen zetten, dat
iedereen zich erin kon vinden. De negen actiepunten
dicteren de gespreksagenda
voor de komende jaren."
Centrale ingang

voortvloeit uit de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW) wordt NAMWA behalve op
nationaal niveau ook uitgewerkt op het
niveau van de vier grote stroomgebieden in
Nederland (Rijn, Maas, Eems en Schelde).
Uit de geregionaliseerde NAMWA wordt
op stroomgebiedniveau de belasting van
het watersysteem door verschillende
economische sectoren duidelijk. NAMWA
biedt daarnaast ook gegevens over de
productiekosten van waterdiensten (zoals
waterzuivering en drinkwaterwinning) en
de terugwinning van deze kosten door
middel van heffingen en marktprijzen,
zoals de WVO-heffing en de drinkwaterprijzen (zie figuur). In NAMWA zijn deze
jaarlijkse aan water gerelateerde geld140
120
100
80
60

stromen expliciet en afzonderlijk opgenomen, klaar om te worden overgenomen in
de stroomgebiedbeheersplannen die vanaf
2004 verplicht zijn.
De koppeling van ‘water’ en ‘economie’ in
NAMWA stelt beleidsmakers en waterbeheerders in staat om -op nationaal en
stroomgebiedniveau- een integrale afweging te maken bij het vaststellen van de
maatregelen waarmee de druk op het
watersysteem wordt verminderd en de
ecologische doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water worden gehaald.
NAMWA is tot nu toe uitgewerkt voor
twee jaren: 1991 en 1996. De voorbeelden in de figuren zijn daarom nu nog fictief. De NAMWA’s voor de jaren 1997 tot
en met 1999 zijn binnenkort klaar en voor
het einde van het jaar op nationaal niveau
geregionaliseerd naar de vier KRW-stroomgebieden. Hierdoor moet het in de toekomst
mogelijk worden ook tijdreeksanalyses uit
te voeren met behulp van NAMWA ter
ondersteuning van waterbeleid en –beheer
op nationaal en stroomgebiedniveau.

Het actiepunt dat tijdens de
conferentie eruit sprong, is
volgens Papenhuijzen de
centrale ingang: "Als er
érgens behoefte aan bestaat, dan is
het wel het instellen van één loket
voor vragen over monitoring. Het is
onvoorstelbaar wat voor een schat
aan informatie tegenwoordig wordt
verzameld, zonder dat de verschillende partijen daarvan op de hoogte
zijn. Dubbel werk is dan onvermijdelijk. Soms voeren drie instanties
dezelfde metingen uit op één rivier.
Dat kan en moet efficiënter.
Daarom één centraal loket, waar
iedereen alle informatie kan opvragen,
en waar vandaan wordt gestuurd op
basis van beleidsvragen."
Het Monifest werd aan het einde van
de conferentie overhandigd aan de
werkgroep Monitoring en Evaluatie
van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Papenhuijzen ziet het
CIW als de aangewezen instantie om

de actiepunten verder
handen en voeten te
geven: "Voor het aanpakken van de actiepunten
heb je een platform nodig,
dat het hele integraal
waterbeheer bundelt. En
dan kom je vanzelf bij het
CIW terecht. Als deelnemers aan de conferentie
zeggen we niet: dit hebben
we bedacht, voer het uit,
en wij trekken ons terug.
Voor elk actiepunt is een
informateur aangesteld, bij
wie het CIW kan aankloppen voor nadere informatie.
De informateur weet wat er in de
discussies besproken is."
Scherper

Lilianne van Sprundel is als beleidsmedewerker bij het Directoraat-Generaal
Water van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat lid van de CIW-werkgroep Monitoring en Evaluatie. Nadere
toelichting op het Monifest kan volgens
haar geen kwaad, aangezien het nu
niet echt uitblinkt in helder en simpel
taalgebruik: "Ik vond het prettig dat ik
de laatste dag aanwezig was, want
anders zou ik niet hebben geweten wat
er met elk specifiek punt wordt bedoeld.

Lilianne van Sprundel (Rijkswaterstaat)

Het strak onder controle houden van de
rivier, star vasthoudend aan een statisch
concept (de rivier als ‘kanaal en afvoergoot’), heeft geleid tot hoge beheerinspanningen en –kosten voor onderhoud van
constructies, afname van natuurwaarden
en een forse vergroting van schade bij een
eventuele dijkdoorbraak. Daarnaast is er
sprake van een autonome bodemdaling en
wordt voor de toekomst verwacht dat de
afvoer van water extremer zal worden
(meer hoogwaters, meer lage waterstanden). Integraal waterbeleid is op strategisch

voor natuur (ecologische netwerken).
Alleen als scheepvaart, natuur en recreatie
echt ruimte en aandacht krijgen bij de
Planologische Kernbeslissing (PKB) 'Ruimte
voor de Rivier', zal dynamisch- en integraal
rivierbeheer werken en ten volle bijdragen
aan het bereiken van beleidsdoelstellingen.
De cultuur en organisatie van de Directie
Oost Nederland zullen moeten worden
aangepast met het oog op de nieuwe invulling van de taken en het is ook mogelijk
de aanwezige kennis en ervaring beter te
gaan benutten. Het komt er op aan te
handelen op basis van een heldere en
breed gedragen visie op beheer, ervoor te
zorgen dat er voldoende kennis is over de
actuele toestand van rivier van dijk tot dijk,
en verantwoord om te gaan met onzekerheden.

Bob Papenhuijzen (Rijkswaterstaat)

Rivieren zijn van nature dynamische systemen, maar het rivierbeheer van de afgelopen
decennia dwong deze wateren in een strak keurslijf. Inmiddels wordt duidelijk dat het
beheer meer zal moeten meegaan en aansluiten op natuurlijke processen. Onderzoek leerde
welke beelden er zijn bij dit 'dynamisch rivierbeheer' en wat een nieuwe invulling van de
taken van de waterbeheerder vraagt.

Neem bijvoorbeeld het eerste actiepunt: 'Het stimuleren van de afstemming tussen vraag en aanbod'. De
bedoeling daarvan is mijns inziens dat
beleidsmakers beter aangeven wat ze
vragen, zodat de monitoring haar aanbod daarop kan afstemmen.
Beleidsmakers moeten hun doelen
scherper, concreter en meer afrekenbaar gaan formuleren. Ze moeten
daarbij nadenken over indicatoren, en
helder aangeven wat ze willen meten.
Als CIW hebben we dit actiepunt
afgelopen jaar eigenlijk al opgepakt.
Van onze jaarlijkse voortgangsrapportage
'Water in beeld' gaan we bijvoorbeeld
een meer zakelijke rapportage maken,
met daarin meetbare doelen en daarbij
de indicatoren, die inzicht moeten
geven in de mate waarin de doelen
worden gehaald."

Monitoring Tailor-Made Nederland

Op 4, 5 en 6 juni 2002 organiseerde Rijkswaterstaat-RIZA-RIKZ en RIVM in Dalfsen de
conferentie 'Monitoring Tailor-Made Nederland'. De conferentie stond in het teken van
de 'uitdagingen voor de toekomst van monitoring en informatievoorziening voor
waterbeheer'. Op de conferentie kwamen ruim honderd vertegenwoordigers van overheden (rijk, provincie en waterschappen), onderzoeksinstituten, adviesbureaus en belangenorganisaties bijeen.
Resultaten van de conferentie zijn de uit te voeren actiepunten die samen het 'Monifest
van Dalfsen' vormen. Dit monifest werd op 6 juni 2002 overhandigd aan mevrouw
Driesprong, secretaris van de CIW-werkgroep Monitoring en Evaluatie. Het monifest zal
door de diverse partijen worden uitgewerkt in de praktijk. Op Monitoring Tailor-Made
Nederland 2005 zal de stand van zaken worden gerapporteerd.
Zie ook: www.mtm-nl.nl

De CIW-werkgroep neemt het
Monifest zeer serieus. Van Sprundel:
"We zullen de actiepunten oppakken,
en in ons volgende CIW-werkplan
integreren. Het uitvoeren van het
Monifest kunnen we overigens niet
alleen. Daar hebben we alle CIWpartners bij nodig."
Papenhuijzen roept op om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen:

"Over twee of drie jaar krijgt deze
conferentie een vervolg. Dan zullen
we de vinger aan de pols houden. Ik
ga ervan uit dat er dan een aantal
knelpunten is opgelost. De conferentie in Dalfsen heeft monitoring een
impuls gegeven. Dat moeten we vasthouden."

H et Monifest van Dalfsen
H

1.

et stimuleren van de afstemming tussen vraag en aanbod,
tussen beleid en uitvoering. Dit op basis van intensieve uitwisseling van kennis (communicatie, uitwisseling personeel etc.).

2.

et stimuleren van de integraliteit van de informatievoorziening. Dat betekent dat wij alle stappen van de beleidsketen
en dus alle benodigde disciplines (waaronder ook gamma)
met elkaar in verband brengen.

3.

et onderzoeken van de wenselijkheid en de mogelijkheid
van het instellen van één of eventueel meerdere loketten.
Dit voor het verstrekken van (meta)informatie aan burgers,
onderzoekers, beleidsmakers en overige groepen.

4.

et verkennen van de ervaringen met participatieve monitoring, het identificeren van de mogelijkheden om daar meer uit
te halen, onder meer aan de hand van pilots.

5.

et stroomlijnen van informatie die nodig is voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (als pilot bijvoorbeeld het eerst stroomgebied Eems), voortbouwend op lopende
initiatieven.

6.

et inventariseren en bundelen van bestaande initiatieven
en organisaties op het gebied van natte basisinformatie.

7.

et stimuleren en realiseren van een efficiënte informatiehuishouding.

8.

et gebruiken van de Europese Kaderrichtlijn Water als
breekijzer voor het introduceren van hulpmiddelen voor het
stroomlijnen van gegevens.

9.

et zorgen voor communicatie over de voortgang met
betrekking tot het Monifest van Dalfsen. Dit in de vorm van
informatie over de besluitvorming van CIW5 over het
Monifest en door het geven van informatie over de uit te zetten
acties. Daarnaast komt er een themanummer van H2O over
monitoring.

H
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H
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Fictief voorbeeld van de (ont)koppeling van water en
economie (1995=100)

Nadere informatie:
Roy Brouwer (RIZA), 0320-298877,
r.brouwer@riza.rws.minvenw.nl
Marret Smekens (CBS), 070-3373800,
msks@cbs.nl
Zie ook: www.namwa.nl

7

Monitoringstrategie

Meten en analyseren

Het Keuze-Instrument Monitoring Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO)

Microcystines in zwemwater door cyanobacteriën
De Nederlandse Gezondheidsraad heeft onlangs in het rapport ‘Microbiële risico’s van
zwemmen in de natuur’ de advieswaarde van de World Health Organization (WHO) voor
microcystines in zwemwater (maximaal 20 microgram per liter) overgenomen. De giftige
microcystines komen in Nederland in het overgrote deel van de binnenwateren voor. Het
aantal gezondheidsklachten na het zwemmen in oppervlaktewater van bacteriologisch goede
kwaliteit is de afgelopen jaren toegenomen. Sommige cyanobacteriën (‘blauwalgen’) zouden
een deel van deze klachten kunnen veroorzaken.

Cyanobacteriën behoren tot de oudste
organismen op aarde. Ze komen overal ter
wereld voor en groeien optimaal bij een
watertemperatuur tussen de 20 en 30oC.
Zij komen dan ook juist tot bloei in warme
zomers, wanneer er ook veel waterrecreatie
is. Bloei van cyanobacteriën kan in principe
het hele jaar optreden, maar de kans erop
is het grootst aan het eind van het zomerseizoen. In Nederland zijn vooral de soorten
van belang die horen tot de geslachten
Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon
en Planktothrix. Slechts van Planktothrix is
bekend dat het organisme zich ook in de
winter kan handhaven in de waterkolom;
alle andere soorten overwinteren in het
sediment. Microcystis-, Anabaena- en
Aphanizomenon-soorten kunnen bij voldoende hoge concentratie drijflagen vormen
die op groenblauwe olieverf lijken. Bij weinig
wind is het mogelijk dat deze drijflagen
intact blijven en aan lager wal bijeengedreven worden. Hierdoor ontstaan dichte

populaties waarin zich veel microcystine
kan ophopen. Bij verandering van windrichting kunnen zulke drijflagen ook weer
binnen een etmaal verdwijnen door
verspreiding en vermenging met het
oppervlaktewater. Zwemmers kunnen in
drijflagen aan te hoge concentraties microcystine worden blootgesteld. Dit kan zowel
door het inslikken van water als via contact
met huid of ogen.
Problemen met blauwalgen?

In de Europese zwemwaterrichtlijn en de
Nederlandse Wet Hygiëne Veiligheid en
Beheer Zwemgelegenheden (WHVBZ) zijn
geen normen opgenomen voor cyanobacteriën en hun toxines. Omdat microcystines voorkomen in het overgrote deel
van de binnenwateren is, onder andere bij
waterbeheerders, behoefte ontstaan aan
uniforme richtlijnen. Om te zorgen dat in
onze zwemwateren veilig kan worden
gezwommen, is het belangrijk dat het

Sterk verbeterde analyse van polaire verontreinigingen Rijnwater

drijflaag cyanobacteriën (RIZA, WSE)

bevoegd gezag, onder andere provincies,
op tijd beslissingen kan nemen om mogelijke risico’s te voorkomen. De landelijke
cyanobacteriënwerkgroep stelde in 1999
een cyanobacteriënprotocol op om het
bevoegd gezag te helpen in beslissingen
over waarschuwingen of zwemverboden.
Na het recente advies van de Gezondheids-

raad is dit cyanobacteriënprotocol aangepast. Eind september wordt het protocol
ter accordering aangeboden aan de
Commissie Integraal Waterbeheer (CIW),
waarna de volledige en definitieve tekst
beschikbaar zal zijn. Het protocol geeft nu
de volgende aanbevelingen:
• < 20 µg/l microcystines: geen actie.
• ≥ 20 µg/l microcystines: zwemverbod
(eventueel dwingende waarschuwing)
en meting herhalen. Indien weer een
hoge waarde gevonden wordt is er
zeker een verhoogde kans op vele
gezondheidsklachten. Een zwemverbod
wordt opgeheven als de microcystinegehaltes weer tot een aanvaardbaar
niveau zijn gedaald. (< 20 µg/l).
• een drijflaag: waarschuwing uit laten
gaan en de zwemplaats bemonsteren
op cyanobacteriën en microcystines.
Deze waarschuwing wordt pas ingetrokken als de drijflaag verdwenen is
en er < 20 µg/l microcystines wordt
gevonden op de zwemplaats.
Bij herhaaldelijke problemen geldt de aanbeveling permanent een waarschuwingsbord te plaatsen.
Nadere informatie:
Hans Ruiter (RIZA), 0320-298682,
h.ruiter@riza.rws.minvenw.nl

Kwaliteit van marien-biologische monitoring in Europa

Op meetstation Bimmen-Lobith is onlangs een nieuwe meetmethode geïntroduceerd voor het
meten van polaire verbindingen. Het betekent een sprong voorwaarts in de detectie van
belangrijke stoffen binnen deze categorie, zoals bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.

Het BEQUALM-project moet een Europese infrastructuur opleveren om de vergelijkbaarheid
van marien-biologische gegevens te beoordelen. De eerste fase liep in april van dit jaar af. Een
vervolg is in de maak.

Het organisch laboratorium van het RIZA
ontwikkelde de nieuwe methode, die
gebruik maakt van vloeistofchromatografie
gekoppeld aan een dubbele massaspectrometer (LCMSMS). Stoffen kunnen hiermee
heel specifiek worden geïdentificeerd en
heel gevoelig gedetecteerd. De analysemethode zal het oude SAMOS-systeem
(vloeistofchromatografie met ultraviolet
detectie) op termijn vervangen.

Voor biologische meetgegevens geldt, net
als voor andere gegevens, dat ze pas
bruikbaar zijn als ze zich met soortgelijke
gegevens laten vergelijken en van goede
kwaliteit zijn. Om tot een betere omschrijving van de kwaliteit te komen en deze te
waarborgen, is in november 1998 het
BEQUALM-project gestart. BEQUALM
staat voor 'Biological Effects QUALity
assurance in Monitoring programmes' en
richt zich op marien-biologische metingen.
Met name landen die monitoren op de
Noordzee, de Baltische Zee, de Atlantische
Oceaan en de Middellandse Zee zijn in het
project vertegenwoordigd. BEQUALM is
het eerste project waarin op Europese
schaal marien-biologische metingen met
elkaar vergeleken en afgestemd worden.
Het loopt in feite parallel aan het QUASIMEME-programma, dat sinds 1993 voor
de chemische monitoringgegevens operationeel is.
BEQUALM omvat in totaal 12 verschillende
onderwerpen. Twee daarvan, fytoplankton
(inclusief chlorofyl-a) en bodemfauna, zijn
ook onderdeel van het biologische monitoringprogramma van de zoute rijkswateren.
Het RIKZ is hiervoor verantwoordelijk.

Factor twintig

Het nieuwe systeem betekent een enorme
winst. De detectiegrens voor bestrijdingsmiddelen is verlaagd van 0,2 µg/l naar
0,01 µg/l. Hierdoor kan het RIZA onder
meer beter tegemoet komen aan de wensen van drinkwaterbedrijven, die graag al
bij een grens van 0,1 µg/l geïnformeerd

willen worden. Deze 0,1 µg/l is de wettelijke
norm voor bestrijdingsmiddelen en hun
afbraakproducten in water dat wordt
gebruikt voor de bereiding van drinkwater.
Dit voorjaar nog heeft de gemeente
Amsterdam in de media zijn verontrusting
uitgesproken over het feit dat isoproturon
en chloortoluron regelmatig boven deze
norm in het Rijnwater voorkomen, waardoor gedurende langere tijd de waterinname
gestaakt moest worden.
Met de introductie van de nieuwe methode
kan het RIZA niet alleen verhogingen in
een vroeg stadium aankondigen, maar ook
andere potentieel gevaarlijke stoffen die in
zeer lage concentraties in het oppervlaktewater voorkomen op het spoor komen.
Stoffen in het polaire bereik zijn met de
gangbare methodes moeilijk te scheiden en
te identificeren. Met de nieuwe generatie
LCMSMS systemen worden echter steeds
meer ‘nieuwe’ stoffen, zoals bijvoorbeeld
geneesmiddelen, zichtbaar gemaakt. Op
meetstation Bimmen-Lobith zal daarom dit
jaar naast bestrijdingsmiddelendetectie een
inventariserende screeningsmethode worden
geïmplementeerd om te verkennen welke
potentieel bezwaarlijke stoffen in de Rijn
voorkomen.
Nadere informatie:
Thomas Gerke (Internationaal meetstation
Bimmen-Lobith), 00-49-2821-7306-2900,
thomas.gerke@lua.nrw.de
Paul Kienhuis (RIZA), 0320-298593,
p.kienhuis@riza.rws.minvenw.nl

‘Dat de rivier dit moet slikken’
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Ook Nederlandse
laboratoria nemen
op vrijwillige basis
deel. De expertlaboratoria spelen
een sleutelrol in het
opzetten van een
infrastructuur. Zij zijn verantwoordelijk
voor het coördineren en begeleiden van
zogeheten interlaboratoriumtesten (ook
wel ringtesten genoemd) en voor het
organiseren van praktische training door
middel van workshops. Dit laatste is met
name van belang voor taxonomische
kwesties, het op naam brengen van
fytoplankton- en bodemfaunasoorten.

Het monitoren van alle bestaande en toekomstige natuurvriendelijke oeverprojecten is
onbetaalbaar. Voor een gemotiveerde keuze van locaties en meetvariabelen ontwikkelde de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het beslissingondersteunend instrument
KIMONO (Keuze-Instrument Monitoring Natuurvriendelijke Oevers). KIMONO levert de basis
voor een monitoringprogramma voor natuurvriendelijke oevers, gebaseerd op risico-, evaluatie- en
kennisdoelstellingen.

Met monitoring van natuurvriendelijke
oevers (NVO) kan men drie soorten doelen
nastreven. Ten eerste valt zo te controleren
of natuurvriendelijke oevers voldoen aan
alle veiligheidseisen, bijvoorbeeld oeverafslag en waterkering (risico-doelstellingen).
Ten tweede levert monitoring informatie
op om het beleid met betrekking tot de
natuur op de oever te evalueren, bijvoorbeeld aan de hand van een streefbeeld
voor natuur (evaluatie-doelstellingen). Ten
derde kan monitoring dienen om kennis te
vergroten (kennis-doelstellingen). Het
keuze-instrument KIMONO is gebaseerd
op de strategie voor de monitoring van
natuurontwikkelingsprojecten, vervaardigd
door het RIZA en Heidemij Advies in 1996.
Het ondersteunt de waterbeheerder bij de
keuze van oeverlocaties, doelstellingen,
variabelen en meetmethoden. Daarnaast
stimuleert KIMONO standaardisering van
monitoring in (verschillende) watersystemen,
waarmee het vergelijken van monitoringresultaten van oeverprojecten mogelijk
wordt. De monitoring van bijvoorbeeld
constructie, natuur en recreatief medegebruik stonden vaak los van elkaar.
Daardoor was er weinig inzicht in de kosten
en resultaten van alle gemeten onderdelen.
Via KIMONO integreert de beheerder risico,
evaluatie- en kennisdoelstellingen in één
monitoringprogramma, met als gevolg een
goed overzicht voor alle betrokkenen.
Stap voor stap

KIMONO werkt met vijf tabellen waarmee
de waterbeheerder stap voor stap de keuzes
voor het monitoringplan kan maken.
Met de eerste tabel bepaalt de beheerder
tot welk type zijn oever behoort (stap 0).

Vervolgens stelt hij per oeverproject de
monitoringdoelstellingen vast en kent elke
doelstelling een hoge of lage prioriteit toe.
In de volgende twee stappen selecteert de
beheerder per doelstelling achtereenvolgens
de te monitoren variabelen en bijbehorende
meetmethode (stap 2 en 3). In de tabellen
die bij deze stappen horen zijn voorkeursvariabelen en -methoden gemarkeerd.
Met selectiecriteria, waaronder grootte en
representativiteit van de oever, bepaalt
men welke projecten en welke doelstellingen
tegen welke kosten relevant zijn om te
monitoren (stap 4). Bij de laatste stap kan
de waterbeheerder eenvoudig een scenario
voor het monitoringprogramma samenstellen.

Afgelopen winter verscheen de geautomatiseerde versie van KIMONO, kortweg
AUTO-KIMONO. Deze versie werkt via
een database in Excel. Het programma
selecteert in één keer de variabelen en
meetmethoden voor alle oeverprojecten in
de database. Ook het instellen van selectiecriteria is geautomatiseerd. De beheerder
hoeft slechts per oever gegevens over
oevertype, afmetingen en jaar van aanleg
in te voeren en aan te geven of de oever
een speciale kennis- of voorbeeldfunctie
heeft. Het programma berekent vervolgens
welke oevers en welke doelstellingen
relevant zijn om te monitoren. Een sessie
AUTO-KIMONO levert drie scenario’s voor
een monitoringprogramma waaruit de
gebruiker een keuze moet maken. Het
minimaal noodzakelijke scenario bevat
geselecteerde projecten met doelstellingen
met een hoge ‘gecombineerde’ prioriteit.

Overzichtstabel
typen NVO's

Aflezen watertype en
inrichtingsmaatregel/
constructie

Vaststellen type
NVO

Aangeven
prioriteit
hoog/laag

Monitoringdoelstellingen
vaststellen met
prioriteit

Stap 1

Kruistabel
Type NVO versus
Monitoringdoelstellingen

Stap 2

Kruistabel
Monitoringdoelstelling
versus Meetvariabelen

Mogelijke
variabelen aflezen

Eventueel selectie
maken (dit is aan
de gebruiker)

Stap 3

Kruistabel
Meetvariabelen versus
Meetmethoden

Mogelijke
methoden aflezen

Eventueel selectie
maken (dit is aan
de gebruiker)

Geautomatiseerd

Stap 4

Stap 5

Selectietabel
NVO-projecten

Samenstelling scenaria's
- minimaal noodzakelijk
- volledig
- controle (overgebleven
projecten)

Deze ‘gecombineerde’ prioriteit wordt
door het programma berekend uit de
prioriteit die de gebruiker invoerde per
doelstelling per project. Het uitgebreide
scenario bevat geselecteerde projecten met
alle doelstellingen. Het controlescenario
voegt aan het uitgebreide scenario de
doelstellingen met een hoge prioriteit in
niet-geselecteerde projecten toe.
Elk scenario geeft te monitoren oeverprojecten en monitoringdoelstellingen weer.
Daarnaast biedt elk scenario een overzicht
van de mogelijk te meten variabelen met
de daarbij te gebruiken meetmethoden en
een kostenraming. De beheerder moet de
variabelen handmatig selecteren, waarbij
de selectie afhankelijk is van de meetdoelstelling. In een volgende versie van AUTOKIMONO zullen voorkeurvariabelen,
behorend bij de meest voorkomende meetdoelstellingen, aangegeven worden en
zullen de kosten worden geactualiseerd.

Op eigen benen

Deze eerste fase van het project liep tot
april 2002 en is gesubsidieerd door de
Europese Commissie in het kader van het
SMT-programma (Standards,
Measurement and Testing). In juni is het
eindrapport van het BEQUALM-project ter
acceptatie aan de Europese Commissie
aangeboden. Naar verwachting komt het
eindrapport met resultaten in de tweede
helft van dit jaar beschikbaar. In de

Het programma en de bijbehorende handleiding zijn gratis verkrijgbaar bij Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde,
telefoonnummer 015-2518308.

Instellen en
toepassen
selectiecriteria

Kiezen

Te monitoren
projecten
vaststellen

Monitoringplan
vaststellen

De mogelijkheden van KIMONO op
een rij:

• onduidelijke doelen gesteld
aan oeverprojecten verhelderen
• doelstellingen kwantificeren
zodat ze meetbaar worden
voor monitoring en evaluatie
• de prioriteit van de doelstellingen bepalen
• monitoringplannen op diverse
terreinen (constructie, natuur,
recreatie) integreren
• diverse oeverprojecten, binnen
en buiten de eigen organisatie
vergelijken

Nadere informatie:
Prisca Duijn (Rijkswaterstaat Dienst Wegen Waterbouwkunde), 015-2518533,
p.duijn@dww.rws.minvenw.nl
Bertien Besteman, (b&d Natuuradvies),
020-6853645,
bbesteman@bendnatuuradvies.demon.nl

NMBAQC

NMBAQC staat voor National Marine Biological Analytical Quality Control. Het NMBAQCprogramma is in 1994 opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging van het nationale
biologische monitoringprogramma in Engeland. Er zijn jaarlijks interlaboratoriumtesten
voor bodemfauna en sedimentsamenstelling. Daarnaast kiest de organisatie, bij wijze
van steekproef, jaarlijks drie willekeurige bodemfaunamonsters van ieder aangesloten
laboratorium en laat deze opnieuw analyseren door een ander onafhankelijk laboratorium.
Grote verschillen in deze steekproef kunnen aanleiding zijn om de gegevens die een
laboratorium dat jaar heeft aangeleverd niet te accepteren voor de nationale database.
Zie ook: www.nmbaqcs.org
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Stap 0
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Belangstelling voor historische stormvloedstanden
De bruikbaarheid van vele historische gegevens is zodanig dat nader onderzoek ervan niet
alleen van geschiedkundig, maar ook van waterloopkundig of zelfs klimatologisch belang is.

De kennis van waterstanden op rivieren, in
getijdewateren en in poldergebieden is
belangrijk voor Nederland. Het is daarom
ook niet geheel toevallig dat de eerste
systematische inwinning van waterhoogten
ter wereld van start ging in de Nederlanden,
en wel op 1 januari 1700, aan het IJ te
Amsterdam. Het ging toen om uurlijkse en
deels halfuurlijkse aflezingen van de getijhoogten. Deze metingen werden voortgezet
tot 1930. Vanaf 1925 nam de betekenis af
vanwege de start van de Zuiderzeewerken,
waarmee Amsterdam uiteindelijk zijn directe
verbinding met de zee zou verliezen. Het is
de oudste waarnemingsreeks ter wereld,
lange tijd enig in zijn soort en daarom van

grote betekenis. De figuur laat het verloop
van de jaargemiddelde zeestand te Amsterdam zien. Het beeld is nogal grillig.
Verschillen van jaar tot jaar worden voornamelijk veroorzaakt door verschillen in
windklimaat, luchtdruk, watertemperatuur
en zoutgehalten.
In de figuur valt op dat er in de 18e eeuw
niet of nauwelijks sprake was van zeepiegelstijging. De stijging daarna kan nog
niets te maken hebben met een versterkt
broeikaseffect door menselijke invloed. Een
mogelijke verklaring is de overgang van de
zogenaamde Kleine IJstijd (grofweg van de
16e tot de 18e eeuw) naar de huidige,
warmere tijd. In de tweede helft van 19e
eeuw zet zich een stijging in
die ook wordt gevonden in de
gefilterd signaal berekend met de SSA-methoden
(later begonnen) meetreeksen
(Singular Spectrum Analysis)
van peilmeetstations aan de
gemiddelde zeestand per jaar in cm + NAP
Nederlandse kust.
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Terug naar de 15e eeuw

Het onderzoek naar oude
getijwaterstanden kreeg tegen
het einde van de vorige eeuw
een impuls door de verhoogde
belangstelling voor klimaatverandering en zeespiegelstijging.
In 1989 verscheen het stageverslag "Over den verschrikkelijken watervloed" bij de
toenmalige Dienst Getijdewateren, thans RIKZ. In relatief
korte tijd bracht literatuur- en
archiefonderzoek veel oude
getijwaterstanden boven tafel.
Het leek mogelijk nog veel
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Verloop van de gemiddelde zeespiegel te Amsterdam 1700-1925

meer oude gegevens te verzamelen. Het
onderzoek is dan ook sindsdien (met enige
onderbrekingen) voortgezet. De bevindingen van dit vervolgonderzoek zijn onlangs
vastgelegd in een rapport "Historische
stormvloedstanden" door ir. J. van Malde,
oud medewerker van het RIKZ. Zonder deze
rapportage zou veel verkregen informatie
verloren zijn gegaan. De beschouwde
periode begint in de 15e eeuw en loopt
tot 1855, vanaf welk jaar Rijkswaterstaat
beschikt over volledige lijsten van stormvloedstanden.

Wist u dat Rijnlanders op grotere voet
leefden dan Amsterdammers en over
een grotere duim beschikten?
Het rapport "Historische stormvloedstanden" toont aan dat omgaan met oude
waarnemingen niet zo eenvoudig is. Wat
dat betreft zijn we in de moderne tijd wel
verwend met een nationaal referentiestelsel, gestandaardiseerde lengtematen en
automatische meetopstellingen. Dat was
vroeger wel anders. Vaak werden alleen bij
daglicht waarnemingen gedaan. De oudste
waterstandsgegevens betreffen meestal
standen ten opzichte van de kruin van een
dijk (bijvoorbeeld ‘drie palm boven de dijkkruin’), kerkvloer, kade of straat. Later werden vaak lokale referentiepeilen gebruikt,
zoals ‘Volzee’ (zoiets als gemiddeld hoogwater). Later kwam het Amsterdamsch Peil
dat ook naar elders werd overgebracht.
In de tijd voor invoering van het metrieke
stelsel verschilde het maatstelsel per streek.
Wel waren de voornaamste benamingen
gelijk, met bijvoorbeeld de roede verdeeld
in voeten, en de voet in duimen. Echter: de
Rijnlandse voet en duim overtroffen de
overeenkomstige Amsterdamse maten met
respectievelijk 10,9% en 1,6%. Maar ook
de tijdrekening was vroeger wat ingewikkelder dan vandaag. Zo lag vroeger het
begin van het jaar niet op 1 januari, maar
bij Kerst, Paasnacht of Annunciatie. Voor
de dagtekening kennen we de Juliaanse
kalender en de Gregoriaanse kalender en
voor de plaatselijke tijd kennen we bijvoorbeeld de zonnetijd, de plaatselijke middelbare tijd en de Amsterdamse middelbare
tijd.

Bruikbaar, al is het lang na datum

Oude waterstandsgegevens zijn vaak losse
gegevens, bewaard gebleven door een ramp
of grote dreiging van een ramp. Na een
dijkverhoging wordt een voorheen dreigende stand niet meer als zodanig ervaren
en dus niet opgetekend. Reeksen waarnemingen zijn over het algemeen van korte
duur en omvatten zelden ook nachtelijke
waarnemingen. Onvolledigheid door
dergelijke en andere oorzaken beperkt
het gebruik van veel gegevens voor
statistische analyses, zodat de gegevens
vooral historische waarde hebben. Veel
oude waarnemingen konden niet meer op
een betrouwbare wijze herleid worden naar
ons huidige maat- en referentiestelsel. Veel
waarnemingen hebben ook hun betekenis
verloren door ingrijpende veranderingen in
de waterstaatkundige toestand. Toch is de
bruikbaarheid van vele historische gegevens
zodanig dat nader onderzoek ervan
gerechtvaardigd is.
Nadere informatie:
Douwe Dillingh (RIKZ), 070-3114356,
d.dillingh@rikz.rws.minvenw.nl

vervolgfase is de bedoeling dat het
programma, analoog aan het QUASIMEMEprogramma voor chemische metingen,
op eigen benen komt te staan door middel
van contributies van de deelnemers. Alle
laboratoria die betrokken zijn bij biologische
monitoring in het zoute milieu, en in het
bijzonder de laboratoria in Europa, zijn
welkom om zich aan te sluiten. Laatste
nieuws is dat de interlaboratoriumtesten
voor bodemfauna waarschijnlijk onder de
paraplu van het NMBAQC (zie kader)
uitgevoerd gaan worden.
Nadere informatie:
Max Latuhihin (RIKZ), 070-3114529,
m.j.latuhihin@rikz.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.cefas.co.uk/bequalm
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IJsselmeervis worden blijkbaar veroorzaakt
door de drukke (recreatie)vaart.

plaats. Een vergelijking met analyseresultaten van mosselen uit 1995 leert dat de
afname van tributyltin-concentraties,
verwacht door de afname in tributyltin
gebruik, gering is. Het onderzoek maakte
ook duidelijk dat niet alleen de (plezier)vaart maar ook de landbouw oorzaak is
van de belasting van het watermilieu. Het
gebruik van fenyltinverbindingen als gewasbeschermingsmiddel wordt aan banden
gelegd door wetgeving vanuit de EU.
Gezien de persistentie van deze verbindingen zullen deze echter nog lang in het
watersysteem aanwezig zijn.

Liefhebbers

De gemeten concentraties vormen geen
probleem voor de consumptie van vis,
schelp en schaaldieren. De toelaatbare
dagelijkse inname (TDI: de hoeveelheid die
je een leven lang dagelijks kunt consumeren
zonder dat er negatieve gevolgen te
verwachten zijn) wordt bij een normale
visconsumptie bij lange na niet gehaald.
Ook liefhebbers (50 g vis per dag), zelfs als
zij alleen de meest verontreinigde producten
zouden eten, overschrijden de TDI niet.
Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat er
geen milieubelasting is. Tributyltin heeft
sterke effecten op het onderwaterleven en
een verdere uitbanning is zeker op zijn
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Nadere informatie:
Michiel Kotterman (RIVO), 0255-564638,
michiel@rivo.dlo.nl
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Westerschelde

Uit zowel de Noordzee, Waddenzee, Duitse
bocht, Oosterschelde, Westerschelde,
Markermeer en IJsselmeer is een wijd scala
aan consumptieproducten onderzocht op de
aanwezigheid van organotinverbindingen.
Of het nu ging om haring, kabeljauw,
makreel, wijting, schar, tong, schol, garnalen, mosselen, kokkels, paling of snoekbaars; in al deze onderzochte producten
werden organotinverbindingen aangetoond.
De figuur geeft een kleine selectie weer.
De afbraakproducten van trifenyltin en
tributyltin: difenyltin, monofenyltin,
dibutyltin en monobutyltin, waren doorgaans in zeer lage concentraties aanwezig.
Het is duidelijk dat zowel de vangplaats als
de vissoort van invloed zijn op het gemeten
organotingehalte. Aal en snoekbaars uit
het IJsselmeer bevatten hoge trifenyltin
maar ook hoge tributyltin concentraties. In
garnalen is relatief veel tributyltin te vinden,
terwijl schol juist relatief weinig tributyltin
maar wel veel trifenyltin bevat. Deze data
suggereren dat trifenyltin persistenter is en
sterker accumuleert dan tributyltin.
De hoge tributyltin concentraties in de

deel van de Atlantische Oceaan; na de
oorlog (vanaf 1946) wordt ook de
Noordzee maandelijks bemonsterd. In het
CPR-apparaat bevindt zich een mechaniek
dat het zeewater tussen twee lagen van
speciaal gemaakt zijde filtreert om
vervolgens het achtergebleven plankton
(verzameld over maximaal 450 zeemijl) te
conserveren (zie figuur). Het verzamelde
materiaal, dat is verpakt in een cassette,
gaat vervolgens naar de Sir Alister Hardy
Foundation for Ocean Science (SAHFOS)
in het Engelse Plymouth, de internationale
stichting die het programma coördineert.
De analyses - in de loop der jaren zijn er al
zo’n 170.000 verricht - worden ook door
SAHFOS uitgevoerd.

De gegevens lenen zich uitstekend voor
het doen van onderzoek naar kortetermijnveranderingen van plankton zoals
dag/nacht-ritmen en seizoensveranderingen. De kracht van het programma is de
grote ruimtelijke dekking en het grote
aantal jaren waarover op dezelfde manier
informatie is verzameld. Dit biedt namelijk
de mogelijkheid om grootschalige veranderingen in het mariene systeem waar te
nemen. Zo blijkt dat gedurende het afgelopen decennium de samenstelling van het
plankton ten zuidwesten van Groenland is
opgeschoven in de richting van de meer
warmteminnende soorten. Dit kan duiden

Een indicatie voor de variatie van het
klimaat in dit gebied wordt gegeven door
de zogenaamde Noord-Atlantische oscillatie
(NAO). De NAO-index is een maat voor
het verschil tussen de gemiddelde hoge
druk boven de Azoren en de gemiddelde
lage druk boven IJsland. Deze index
varieert in de tijd en is in de afgelopen
decennia relatief hoog geweest. Dit kan
een indicatie zijn voor veranderingen in
het klimaat van de Noord-Atlantische
Oceaan en, in samenhang daarmee, van
de stromingen in dat gebied. Voor WestEuropa heeft dit een toename van
westelijke winden en neerstag tot gevolg.
Uit de gegevens van de CPR blijkt dat in
de Noordzee in dezelfde periode, door een
toegenomen instroom van Atlantisch water,
grotere hoeveelheden en meer soorten
Atlantische zoöplankton worden gevonden.
Dit kan een verklaring zijn voor het toegenomen succes van de Horsmakreel in
het noordelijke deel van de Noordzee en
voor waarnemingen dat de verspreiding
van haring is veranderd. De metingen met
de CPR verschaffen zo meer inzicht in de
verbanden tussen veranderende zeestromen en veranderende mariene
ecosystemen.
Nadere informatie:
Peter Bot (RIKZ), 070-3114220,
p.v.m.bot@rikz.rws.minvenw.nl.

Continuous Plankton Recorder

Verwerking en verstrekking

Hollandse kust

Wijdverbreid

De Continuous Plankton Recorder (CPR) is
ontworpen om gesleept achter een schip
zoöplankton te verzamelen. Het grote
voordeel van deze aanpak is dat er gebruik
wordt gemaakt van commerciële schepen
die kosteloos of voor een kleine vergoeding
voor de uitvoering zorgen. Het eerste
prototype van het instrument, een vinding
van de Engelsman Sir Alister Hardy, dateert
uit de jaren twintig van de vorige eeuw.
Vanaf 1931 wordt dit apparaat gebruikt in
de reguliere monitoring, dat daarmee één
van de langstlopende zeegaande marienbiologische meetprogramma’s is. In de
loop der jaren is een steeds groter gebied
op deze manier bemonsterd. Was het in
het begin voornamelijk het noordelijke

op een afbuiging van de warme golfstroom richting Groenland en, daardoor,
een verminderde invloed van die golfstroom in de Noord-Atlantische Oceaan.

Voor bestelinformatie van het rapport: zie
achterzijde

tinverbinding µg/kg

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw (onder andere op
aardappelen) en het gebruik van aangroeiwerende verf op de romp van schepen
vormen de belangrijkste bronnen voor de
verontreiniging van het oppervlaktewater
met organotinverbindingen. In de gewasbeschermingsmiddelen wordt trifenyltin
verwerkt dat uitspoelt naar het oppervlaktewater. Een zeer effectieve aangroeiwerende
verf op schepen bevat als werkzame stof
tributyltin. Deze stof komt zo ook in het
water terecht en heeft daar in lage
concentraties al schadelijke effecten op
bijvoorbeeld de voortplanting van wulken
en oesters. Tributyltin is in hoge concentraties aangetoond in schelpdieren. Door
deze negatieve effecten is het gebruik van
tributyltin op schepen kleiner dan 25 meter
sinds 1990 in Nederland verboden.

Dankzij informatie over de planktonsamenstelling, die uit de meetreeksen van de Continuous
Plankton Recorder (CPR) is verkregen, is er meer bekend over de relatie tussen de veranderingen in de circulatie op de Atlantische Oceaan en die van het ecosysteem van de Noordzee.

Kracht

Organotinverbindingen in visserijproducten
In 2000 bleek uit een steekproef van Greenpeace dat visserijproducten uit de Noordzee en
Waddenzee duidelijk aantoonbare concentraties tributyltin (tot 25 µg/kg) en ook andere
organotinverbindingen bevatten. RIVO en het IVM deden, in opdracht van de ministeries van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitgebreid onderzoek om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Ze keken naar de gehalten van
organotinverbindingen in visserijproducten die de Nederlandse consument aangeboden krijgt en
maakten een schatting van zijn dagelijkse inname van organotinverbindingen door consumptie
van deze producten.

Planktonbemonstering op grote schaal toont grootschalige veranderingen
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EDIOS, de Gouden Gids voor mariene monitoring
De European Directory of the Initial Ocean-observing System, kortweg EDIOS, is een metadatabase die inzichtelijk maakt welke parameters waar in Europa regulier worden gemeten. Het
gaat hierbij niet om de gegevens zelf maar om de zogenaamde metadata.

EDIOS is een initiatief van EuroGOOS, de
organisatie die werkt aan het European
Global Ocean Observing System. De bouw
van de database vormde een logische volgende stap op de weg die was ingeslagen
met het koppelen van alle operationele
vaste meetnetten rond de Noordzee middels Seanet. EDIOS omvat alle zeeën van
Europa en naast de fysische ook de chemische en biologische monitoringprogramma’s; of het nu gaat om vaste meetnetten
of om metingen vanaf schepen. Reguliere
remote-sensing producten en metingen
van zogenaamde Ships-Of-Oppertunity
(bijvoorbeeld veerboten met een meetopstelling) zullen ook opgenomen worden.
Optimalisatie

EDIOS maakt het voor het eerst mogelijk
een analyse te maken van mariene metingen die regulier in Europa beschikbaar zijn.
Daarmee kan de plaatsing van instrumenten en de meetstrategie geoptimaliseerd
worden. De verwachting is verder dat een
EDIOS-classificatie van de meetplatforms
en de meetinstrumenten de Europese
standaard zal zetten voor mariene metingen.
De meta-database gaat onder andere de
volgende informatie bevatten: technische
specificaties van meet- en analysemethoden;

technische specificaties van instrumenten,
sensoren, meetplatforms en meetnetten;
beschrijvende informatie over metingen,
en informatie voor het real-time of het uit
het archief ophalen van gegevens.
De bouw van de database is 1 oktober
2001 gestart en gaat drie jaar in beslag
nemen. RIKZ en het British Oceanographic
Data Centre (BODC) zullen samen zorgen
voor de continuïteit na de bouwfase. Het
verzamelen van de metadata voor het
project gebeurt onder leiding van regionale
coördinatoren (zie figuur). Voor Nederland
is dat het Noorse Institute of Marine
Research (IMR).
Voor de ontsluiting van de database is
gekozen voor een webapplicatie met
geografische selectiemogelijkheid. Beperkt
EDIOS zich nu tot metadata; het doorkoppelen naar de feitelijke data zal naar
verwachting niet lang meer op zich laten
wachten.
Nadere informatie:
Kees Borst (RIKZ), 070-3114568,
j.c.borst@rikz.rws.minvenw.nl
Pieter Haaring (RIKZ), 070-3114570,
p.a.haaring@rikz.rws.minvenw.nl
Zie ook www.edios-project.de

Regio verdeling Europa voor het verzamelen van
EDIOS metadata
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Kleine modderkruiper (OVB)

Zoetwatervissen krijgen meer aandacht in zowel het provinciaal als in het Europees waterkwaliteitsbeleid. Dit uit zich in het Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+ en de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). In de KRW is het monitoren van de vis een belangrijke graadmeter
voor de ecologische toestand van een water. In het provinciaal waterhuishoudingsplan zijn
streefdoelen voor vissen opgenomen, voor zowel de ‘gewone’ wateren als wateren met hogere
natuurdoelstellingen. In Overijssel bestond er tot voor kort echter nauwelijks een beeld van de
actuele verspreiding van zoetwatervissen.

Ecomorfologische kartering Rijntakken in ICBR-verband
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Redelijke presentie

Er zijn circa 13.000 verspreidingsgegevens
verzameld uit de periode 1980 tot en met
2001, afkomstig van 885 kilometerhokken
in Overijssel. Ze geven, ondanks het voorlopige karakter van de atlas, al een redelijk
beeld van de ‘nulsituatie’ in Overijssel.
Op grond van de kilometerhok-frequentie
zijn de soorten ingedeeld in zes zeldzaamheidsklassen (zie figuur). Hieruit blijkt dat
een groot aantal vissoorten in Overijssel
voorkomt. In hoofdzaak gaat het om soorten zonder een voorkeur voor stromende of
stagnante wateren (eurytoop) en soorten
met juist een voorkeur voor stagnante
wateren (limnofiel). Daarnaast leert de

inventarisatie dat de soorten die in Nederland als ‘gevoelig’ en ‘kwetsbaar’ worden
aangemerkt in Overijssel soms nog een
redelijke presentie hebben. Het totaal aantal
zoetwatervissoorten in Nederland bedraagt
57. In Overijssel zijn er 47 waargenomen,
waarvan 21 rode-lijst-soorten (zie figuur).
Stromingminnende soorten zijn, net als in de
rest van Nederland, nog maar in beperkte
mate aanwezig. In de kleinere watertypen,
zoals beken, veen- en zandsloten, slootbeken en weteringen is veel minder gevist
dan in de grote wateren (rivieren, meren,
kanalen). Het belang van deze kleinere
watertypen voor de visfauna is duidelijk
nog onvoldoende bekend. Meer inzicht in
de waarde van deze wateren voor kleine
beschermde vissoorten, zoals Bittervoorn,
Grote modderkruiper en Kleine modderkruiper is gewenst.
Relevant in KRW-kader

De verspreidingsgegevens in de ‘groeiatlas’
zijn van belang bij de voorbereiding op het
uitvoeren van de KRW. Voor ‘toestand- en
trendmonitoring’ (twee van de drie typen
monitoring die in de KRW zijn opgenomen)
is de informatie die is weergegeven in de
figuren relevant. De doelstellingen van de
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KRW zijn immers gericht op kwaliteitsverbetering en deze kan zich onder meer
manifesteren in de aanwezigheid van de
meer kritische vissoorten.
Voor het aantoonbaar maken van het effect
van genomen maatregelen (operationele
monitoring uit KRW) zijn de resultaten uit
de atlas in de toekomst eveneens bruikbaar.
De atlas doet nu al dienst als naslagwerk
voor het water-, visstand- en natuurbeheer
en kan uitstekend van pas komen bij het
opstellen van beheer- en inrichtingsadviezen
voor wateren.

De bedoeling is om door aanvullend
onderzoek binnen twee tot vier jaar te
komen tot een definitieve verspreidingsatlas van zoetwatervissen in Overijssel. Deze
atlas zal, net als de groeiatlas, ontstaan
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Eens in de vijf jaar maakt de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) een
bestandsopname; een beschrijving van hoe het er voor staat met de Rijn op het gebied van
onder andere waterkwaliteit en ecologie. Over het jaar 2000 omvatte deze voor het eerst ook
de ecomorfologische situatie van de Rijntakken, in ICBR termen ‘Gewässerstruktur’ of ‘milieu
physique’. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist ook zo’n kartering en waardering.

uit een samenwerkingsverband van alle
betrokken partijen, zoals de waterschappen,
de hengelsportverenigingen, de beroepsbinnenvissers en natuurbeschermingsorganisaties. Alleen door constructieve samenwerking kan een goed beeld van de visstand
in Overijssel worden verkregen, met als
einddoel ‘een gezonde en gevarieerde
visstand in Overijssel’.
Nadere informatie:
Elly van Mourik (Provincie Overijssel),
038-4251535,
ek.v.mourik@prv-overijssel.nl
Ben Crombaghs (Natuurbalans/Limes
Divergens), 024-3528801,
crombaghs@natuurbalans.nl
Voor bestelinformatie van de atlas: zie
achterpagina

De werkgroep Biologie van de ICBR heeft
een expertgroep ecomorfologie in het
leven geroepen met als taak het ecomorfologisch karteren van de gehele Rijn.
RIZA vertegenwoordigt Nederland in de
expertgroep. Verder zijn er leden uit
Zwitserland, Frankrijk en vier Duitse deelstaten. Het doel van de ecomorfologische
kartering is een objectieve en reproduceerbare beoordeling geven van de ecologische
toestand van de hoofdgeul, de oevers en
de uiterwaarden van de Rijntakken aan de
hand van morfologische indicatorparameters. Zo kan iets gezegd worden over
de habitatkwaliteit, morfodynamiek en/of
de hydrodynamiek in de rivier. Een belangrijk tweede doel is dat het beoordelingssysteem als instrument gehanteerd kan
worden voor de inschatting van de
ecologische effecten van ingrepen en maatregelen in het riviersysteem.
In de werkgroep moest overeenstemming
worden bereikt over diverse zaken die
voor een stroomgebiedskartering van de
ecomorfologische situatie van belang zijn:
onderverdeling van de waardering van
parameters in 5 klassen (waarmee wordt
aangesloten bij de Kaderrichtlijn Water);
een aparte waardering van hoofdgeul,
linker- en rechteroever, linker en rechter
uiterwaard, en waardering per kilometer.
De landen mogen voor de waardering hun
eigen methodiek gebruiken. Daardoor zullen
verschillen optreden in bijvoorbeeld de
referentiesituatie en de te waarderen parameters. Onderliggende gedachte daarbij is,
dat de deskundigen in de afzonderlijke
landen het beste zelf kunnen bepalen
welke parameters voor hun deel van de
rivier van belang zijn en welke referentietoestand van toepassing is. Minstens zo
belangrijk is dat men zo niet belandt in
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In het centrale Data Opslagsysteem voor de Natte Rijkswaterstaat
(DONAR) waren veel biologische gegevens nog niet te vinden, maar
dit verandert snel.
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Verspreidingsgegevens over zoetwatervissen
in de provincie Overijssel waren fragmentarisch en versnipperd aanwezig en daardoor voor het beleid ontoegankelijk.
Omdat de gegevens voor zowel de uitvoering van het provinciale beleid als voor de
KRW van belang zijn, verrichtte de provincie
in 2001 een algemene inventarisatie van
de visfauna in Overijssel. De visfaunagegevens, grotendeels ontleend aan literatuurstudie, zijn verwerkt in een voorlopige verspreidingsatlas, de zogenaamde ‘groeiatlas’.
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Sinds 1992 verzamelt het RIZA, als onderdeel van het landelijk monitoringprogramma, biologische gegevens over de zoete
rijkswateren. De beschikbaarheid van veel
van die gegevens in het centrale opslagsysteem DONAR (Data Opslagsysteem
voor de Natte Rijkswaterstaat) heeft op
zich laten wachten. Een van de oorzaken is
dat er - in vergelijking met chemische- en
fysische monitoring - nog maar weinig
ervaring is met de opslag van biologische
gegevens. Dit komt niet alleen doordat het
een jonger onderzoeksveld is, maar ook
omdat het een heel ander type gegeven
betreft. Bij biologische monitoring, in de
breedste zin van het woord, gaat het
namelijk veelal om inventarisaties van een
van te voren onbekend aantal soorten,
terwijl de chemische monitoring zich veelal
richt op een vooraf bekend aantal stoffen.
Daarnaast wordt er voor de interpretatie
van de biologische data relatief veel belang
gehecht aan een goede omschrijving van
de omgevingsfactoren.

maken. Veel controles en aanpassingen
zijn al afgerond. Nadat een laatste steekproef is uitgevoerd zal worden begonnen
met het laden in DONAR. Momenteel zijn
van de groep macrofauna de resultaten
van tien jaar monitoring op kunstmatig
substraat beschikbaar. Dat geldt - voor wat
betreft de groep ecotoxicologie - ook voor
de resultaten van het bioaccumulatieonderzoek in driehoeksmossel en aal.
Hierna volgen nog verschillende macrofaunagegevens, maar ook de gegevens
van de groepen fytoplankton, zoöplankton
en waterplanten. Op het moment dat
nieuwe gegevens uit DONAR kunnen
worden opgevraagd, staat dat te lezen op
de nieuwspagina van www.watermarkt.nl.
DONAR-gebruikers kunnen de biologische
gegevens zelf ophalen. Andere belangstellenden kunnen hiervoor terecht bij het
Infocentrum Binnenwateren van het RIZA.
Het Infocentrum is bereikbaar onder
telefoonnummer 0320-298888 of per
mail: infocentrum@riza.rws.minvenw.nl.

Gecontroleerd

Nadere informatie:
Arie Naber (RIZA), 0320-298794,
a.naber@riza.rws.minvenw.nl

RIZA controleert de verzamelde biologische
gegevens om deze breed toepasbaar te

oeverloze discussies vanuit standpunten
die waarschijnlijk toch niet nader tot elkaar
komen.

Looptype
Barrières overdwars
Breedte-diepteverhouding
Opwoeling bodemsubstraat
Bodembescherming/bodemstabiliteit

Werk aan de winkel

Bij het van start gaan van de expertgroep,
werd de landen duidelijk dat er nog het een
en ander te doen stond. In de bestaande
methoden van Duitsland en Frankrijk bleken
aanpassingen nodig om ze behalve voor
kleine wateren ook voor grote rivieren
geschikt te maken. Daarnaast bleek de
noodzaak tot een vermindering van het
aantal klassen (van 7 naar 5) in de Duitse
methode en een schaalverfijning in de
Franse (waardering per kilometer en niet
per traject van enkele kilometers). Het
bestaan van methodieken betekende ook
niet dat alles al gekarteerd was. Voor
Nederland werd duidelijk dat ons land
nogal wat afwijkt met een ecotopenkartering en streefbeelden, kentallen en
richtlijnen voor morfodynamiek, zoals de
breedte-diepteverhouding. Om aan te
sluiten op de methoden van de anderen
en op de vereisten vanuit de KRW heeft
het RIZA voor Nederland een methodiek
ontwikkeld die is afgeleid van de Duitse
systematiek. Ook Zwitserland richtte zich
op de Duitse methodiek. Door de ligging
in de Rijndelta en door de beschikbaarheid
van data afkomstig uit modellen en GIS
(bijvoorbeeld ecotopenkarteringen) heeft
de Nederlandse beoordelingsmethodiek
wel een eigen karakter gekregen.
De Nederlandse ecomorfologische kartering

De huidige ‘ecologische toestand’ wordt
beoordeeld door de waardering van 17
parameters, waarvan enkele weer zijn
opgebouwd uit subparameters (zie kader).
Elke parameter wordt beoordeeld op zijn

Oever

Uiterwaard

verandering ten opzichte van de huidige
potentieel natuurlijke toestand. Deze
referentiesituatie, vergelijkbaar met die van
het rivierengebied in 1850, ontwikkelt zich
wanneer de rivieren en de uiterwaarden
niet meer intensief gebruikt worden. De
totaalwaardering, het gemiddelde van de
waardering van de parameters behorende
bij hoofdgeul, oevers en uiterwaarden,
staan per riviertak afgebeeld in de figuur.
De Waal is met de hoogste waardering
voor oevers en uiterwaarden de meest
natuurlijke riviertak in Nederland. De
oevers van de Nederrijn-Lek, de IJssel en
de benedenrivieren kregen een slechte
waardering, voornamelijk als gevolg van
verharding, een smalle laagwaterzone als
gevolg van stuwing of afname van de
getijslag. In vergelijking met Duitsland
scoren we relatief goed. Dit komt voor een

100%
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60%

60%

60%

40%

40%

40%

0%
oevers

geul

uiterwaarden

oevers

uiterwaarden

groot deel doordat veel oevers in
Nederland uit kribvakken bestaan, terwijl
in Duitsland veel stortsteen wordt
gebruikt. Ook het feit dat Waal en IJssel
vrij afstromen heeft een positief effect, net
als de aanwezigheid van overstroombare
uiterwaarden, die op veel plaatsen even
groot zijn als in 1850. De lagere waardering op veel plaatsen in Duitsland wekte
daar verbazing: de Rijn zag er toch best
mooi uit. De Duitsers verklaarden de score
uit de aanwezigheid van stuwen in de
hoofdgeul, stortsteen op de oevers en het
veelal ontbreken van uiterwaarden. Het
mooie van de Rijn is het heuvelland waar
hij doorheen stroomt en dat telt niet mee
in de waardering.
Nadere informatie:
Margriet Schoor (RIZA), 026-3258297,
m.schoor@riza.rws.minvenw.nl

Waardering IJssel
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Eindwaardering ecomorfologische kartering Nederlandse Rijntakken

Bestrijdingsmiddelenrapportage 2002
De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) inventariseerde de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater in de jaren 1999 en 2000. Het terugdringen van
de verontreiniging met deze stoffen is een moeizaam proces. Ook in 1999 en 2000 waren er
nog aanzienlijke overschrijdingen van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR).

Met het onderzoek, dat aansluit bij inventarisaties over de jaren 1992-1998, is getracht
een zo volledig mogelijk beeld te geven van
de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen.
Ook zou het eventuele trends of ontwikkelingen in de gemeten concentraties van
bestrijdingsmiddelen aan het licht moeten
brengen. Voor het onderzoek is gebruik
gemaakt van gegevens van zowel regionaleals rijkswateren.
Bedreiging met lichtpuntjes

Bestrijdingsmiddelen kwamen in 1999 en
2000 voor in concentraties die het MTR
vele malen te boven gingen. De grootste
overschrijdingsfactoren zijn gemeten voor
dichloorvos, coumafos, ethylparathion,

permethrin en mevinfos. Voor deze stoffen
lopen de maximale overschrijdingsfactoren
op van 340 voor mevinfos tot 100.000
maal het MTR voor dichloorvos.
Aquatische ecosystemen worden dus nog
steeds in ernstige mate door bestrijdingsmiddelen bedreigd. Toch lijken er ook kleine
signalen van verbetering te melden: er is
een vermindering in het aantal locaties
waar ten minste één stof niet aan het MTR
voldoet (zie figuur). Dit aantal is gedaald
van rond de 60% in 1995-1998 tot rond
de 40% in 1999-2000. De landelijke
probleemstoffen uit de voorgaande jaren
(diuron, simazine, carbendazim, trifenyltinverbindingen, ethylparathion, propoxur
en dichloorvos) zijn, met uitzondering van

diuron, onder dezelfde definitie (in beide
jaren aangetroffen door vijf of meer waterbeheerders -en- in beide jaren normoverschrijdend op meer dan 20% van de locaties) niet meer landelijk probleemstoffen.
Waarschijnlijk zijn hier de eerste effecten
zichtbaar van het feit dat bepaalde middelen
niet meer zijn toegelaten. Het zal ook
meespelen dat in verschillende gebieden
in Nederland convenanten zijn afgesloten
tussen waterkwaliteitsbeheerders en de
agrarische sector, waarin zij afspraken
hebben gemaakt over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Ook hebben er
diverse projecten gelopen om de waterkwaliteitsproblematiek aan te pakken.
Nadere informatie:
Astrid Driesprong (RIZA), 078-6332730,
a.driesprong@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport: zie
achterpagina
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Aanbevelingen voor ecologisch herstel

aantal

Mogelijke maatregelen bestaan uit het
grootschalig herstellen van natuurlijke
morfologische processen van opbouw en
afbraak; kleinschalige kunstmatige ingrepen
(zoals de aanleg van broedeilanden), en
allerlei varianten daartussenin. Elke maatregel heeft duidelijke voor- en nadelen.
Grootschalig herstel vergt veel ruimte en
geld, gaat vaak ten koste van andere
belangen (landbouw, scheepvaart) en is
daardoor moeilijk
1000
realiseerbaar.
Voordelen zijn dat
900
het een duurzame
oplossing is, geen
800
aanvullend beheer
Natuurontwikkelingsgebieden
700
vraagt en aansluit
Natuurontwikkelingsgebieden 1950
bij de beleidswens
Getijdewateren
600
om zo weinig
Getijdewateren 1950
mogelijk in te grij500
pen. Kleinschalig
herstel druist juist
400
tegen dat beleid in
300
en wordt ook door
de burger vaak als
200
ongewenst ‘tuinieren’ beschouwd.
100
Bovendien moeten
0
de ingrepen van1975
1980
1985
1990
1995
2000
wege de vegetatiesjaar
uccessie regelmatig
worden herhaald of
Het aantal broedparen van kustbroedvogels (Bontbekplevier, Strandplevier en
Dwergstern) op natuurlijke en kunstmatige broedlocaties in de Delta. Referentie voor is aanvullend beheer
nodig. Voordeel is
een 'onverstoorde' toestand is het jaar 1950.

70

50

zoet
zout

N=11

30
20
10
0
0 2

4

6

8

10 12 14 16 18 20

22 24 26

leeftijd (jaar)

70

Strandplevier

zoet
zout

60
50
40
30
N=35

20

N=10

10
0
0 2

4

6

8

10 12 14 16 18 20

22 24 26

leeftijd (jaar)

70

Visdief

zoet
zout

60
50

N=37

40

Opmars op eigen kracht

De Marmergrondel heeft zich vanuit zijn
oorspronkelijke verspreidingsgebied rond
de Kaspische- en Zwarte Zee via de
Donau steeds verder uitgebreid naar WestEuropa. In 1985 werd de soort voor het

2

Hoe goed Waterland ook te boek stond,
de site kon niet stil blijven staan. In het
digitale tijdperk voltrekken de ontwikkelingen zich razendsnel. Wat in 1997 een
vooruitstrevende website was, is in 2002
hopeloos verouderd. De technologische
mogelijkheden zijn veel groter geworden,
mede dankzij de toename in bandbreedte:
er is tegenwoordig kabel, ADSL of ISDN.
Ook de gebruiker is niet meer dezelfde: de
samenleving is gewend geraakt aan het
gebruik van internet en verwend door
goed verzorgde actuele sites. Waterland
moest zich wel vernieuwen.
Wat is er vernieuwd?
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Geïndexeerd aantal broedparen in het Deltagebied
in relatie tot de leeftijd van het gebied, voor locaties
in zoute- en zoete meren. Natuurontwikkeling blijkt
succesvol, maar vaak slechts tijdelijk, met name in
zoete wateren.
De weergegeven index is berekend door per gebied
het aantal broedparen in een jaar uit te drukken als
een percentage van het maximum aantal broedparen
dat ooit in het gebied is aangetroffen en deze percentages te middelen over het aantal gebieden (N).

Nadere informatie:
Jaap Graveland (RIKZ), 0118-672283,
j.graveland@rikz.rws.minvenw.nl
Peter Meininger (RIKZ), 0118-672331,
p.l.meininger@rikz.rws.minvenw.nl

De Marmergrondel (Proterorhinus marmoratus) is dit voorjaar voor het eerst in Nederland waargenomen, in de Waal bij Nijmegen. Het bijzondere is dat deze grondel op eigen kracht vanuit
zijn oorspronkelijke leefgebied rond de Zwarte Zee Nederland heeft bereikt.

eerst waargenomen in de bovenloop van
de Donau, in het Duitse Beieren. Via het
Main-Donau-kanaal, dat in 1992 verder is
uitgegraven, kwam de soort in 1998 aan
in de Main, een zijrivier van de Rijn. In
2000 was de grondel tot Bonn gevorderd
en dit voorjaar bleek de soort in ons land
gearriveerd. Nu wordt deze route vaak
ten onrechte genoemd als reden voor het
voorkomen van andere Oost-Europese
vissoorten in het stroomgebied van de
Rijn, zoals Roofblei (Aspius aspius), Blauwneus (Vimba vimba) en Donaubrasem
(Abramis sapa). Van deze soorten is overigens in de Nederlandse Rijntakken alleen
de Roofblei vrij talrijk. De Blauwneus
wordt hier sporadisch gezien en de
Donaubrasem is nog in het geheel niet
gesignaleerd. Al deze soorten zijn via het
uitzetten van partijen vis uit het voormalige
Oostblok ten behoeve van de sportvisserij
doelbewust (Roofblei), dan wel onbedoeld
(Blauwneus, Donaubrasem) geïntroduceerd
in zogenaamde ‘Baggerseen’ in het Duitse
stroomgebied van de Rijn. Van hieruit
hebben de soorten zich verder verspreid,
daarbij geholpen door de extreme hoogwaterpieken in 1993 en vooral 1995.
Alleen voor de Marmergrondel staat vast
dat deze het stroomgebied van de Rijn

Waterland is de site met informatie over alles in Nederland wat met water te maken heeft.
Waterland, de nieuwsvoorziening voor waterwerkers en iedereen die geïnteresseerd is in de
waterwereld. Waterland, het virtuele knooppunt waar alle partners, van overheid tot bedrijfsleven, elkaar tegenkomen en hun waterwaren ten toon kunnen spreiden. Waterland, de webvoorziening die in 2000 van minister Van Boxtel de WebWijzer Award jaarprijs ontving, omdat de
site dienstverlenend, toegankelijk en actueel, goed geschreven en ondersteunend vormgegeven
was. Dat was Waterland en dat is Waterland nog steeds, maar wel anders, want Waterland is
geredesigned, zoals dat heet. Dat komt neer op een nieuw uiterlijk en een totaal andere opzet
van de site. Wat is er veranderd en waarom?
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Nieuwe vissoort in Nederland: de Marmergrondel

Jaarlijks voert het Nederlands Instituut
voor Visserij Onderzoek (RIVO) in
opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij en het
RIZA een vismonitoringprogramma op de
grote rivieren uit.
Tijdens de bemonsteringen in de Waal
werden in totaal vijf marmergrondels
gevangen, variërend in lengte van 6-8
cm. De grondel is te herkennen aan zijn
gemarmerde tekening en de kleine buisjes
aan de neus. In het Engels heet de soort
dan ook ‘Tubenose goby’. Deze bodemvis, die maximaal 10 cm groot wordt,
leeft van kleine bodemdieren. De vissen
leggen hun eieren in een ondiep kuiltje
en bewaken deze.

Een nieuw gezicht voor Waterland
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Toekomstperspectief

Zonder maatregelen zullen de populaties
van een aantal soorten zoals Strandplevier
en Dwergstern sterk afnemen. Er liggen
echter beslist kansen voor kustbroedvogels.
Verzilveren van de kansen vergt wel een
forse beleidsinspanning, want welke maatregel je ook neemt, er kleven duidelijke
bezwaren aan. Voor morfologische processen die steeds opnieuw broedgebieden doen
ontstaan moet veel ruimte en sediment
beschikbaar zijn. Die omstandigheden
vinden we momenteel alleen nog in de
Waddenzee (denk aan Griend, Rottumeroog) en de noordelijke Voordelta (Westplaat, Kwade Hoek). De beste perspectieven
voor kustbroedvogels liggen in het creëren
van strandreservaten in het Waddengebied
en de Voordelta; het aanleggen van forse
broedgebieden in de zoute Grevelingen;
het uitvoeren van binnendijkse herstelprojecten in gebieden met zoute kwel; het
stimuleren van de vorming van zandbanken
en brede stranden in de Voordelta, en het
meeliften met activiteiten van haven en
industrie. De noodzakelijke kennis is nu
aanwezig.

Dwergstern

60

index

echter dat de maatregelen weinig ruimte
kosten en makkelijk uitvoerbaar zijn. Door
de broedlocaties te situeren in zoute wateren en uit te gaan van een substraat met
weinig voedingsstoffen (grof zand, kiezel)
kunnen beheerskosten sterk worden
beperkt. Bij dat kleinschalige herstel is het
ook goed mogelijk aan te sluiten bij
havenactiviteiten en industrie. De vogels
zullen snel bezit nemen van opgespoten
gebieden en gebieden die in het kader van
havenuitbreiding en industrie tijdelijk braak
liggen. Tenslotte zijn er ook nog de stranden
en jonge duinen, dynamische gebieden die
nog wel grotendeels intact zijn gebleven.
Ze worden momenteel echter nauwelijks
door kustbroedvogels gebruikt vanwege
het strandtoerisme. Wanneer recreatie in
bepaalde gebieden wordt uitgesloten, zullen
vogels deze doorgaans snel herbezetten.
Ook daar liggen dus in principe mogelijkheden.

index

programma deed het RIKZ in de jaren 19992001 onderzoek naar de eigenschappen
van gebieden waar wel en waar geen
kustbroedvogels broedden.
Kustbroedvogels blijken zich doorgaans
snel in natuurontwikkelingsgebieden te
vestigen: binnen een jaar na aanleg zijn de
meeste gebieden al goed bezet (zie figuur).
Na enkele jaren lopen de aantallen echter
weer terug. De figuur laat zien dat die
afname in gebieden langs zoete meren
(met name Haringvliet, Volkerak en Zoommeer) sneller verloopt dan in de zoute
Grevelingen. In wateren zonder getij gaat
het sneller dan in wateren met getij. Het
aantalsverloop weerspiegelt de vegetatieontwikkeling.
Uit een analyse van veranderingen in de
broedgebieden blijkt dat het totale areaal
aan potentieel broedgebied niet sterk is
veranderd, maar dat binnen het areaal het
aandeel gebieden onder invloed van zout
en getij sterk is afgenomen. Een versnelling
van de vegetatiesuccessie door teruglopende

invloed van zout en getij blijkt een belangrijke oorzaak van de afname van kustbroedvogels. Deze ontwikkeling werd vertraagd
doordat waterstaatkundige ingrepen ook
leidden tot het tijdelijk beschikbaar komen
van nieuw broedareaal in de vorm van
droogvallende slikken en platen (bijvoorbeeld Slikken van Flakkee), werkeilanden
(Neeltje Jans) en aangelegde vooroeververdediging (Volkerak). De meeste van
die gebieden zijn nu echter ongeschikt
geworden. Zonder aanvullende maatregelen
is het toekomstperspectief voor kustbroedvogels dus somber.

index
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De vormgeving is aangepast aan de wensen van de gebruiker van vandaag. Strak,
zonder vormgeverspoespas, helder en toch
aantrekkelijk voor de bezoeker. Bij een
eerste bezoek lonkt direct de Watertuner
die staat opgesteld in het midden van het
scherm. De bezoeker kan daar meteen
afstemmen op één van de zeven hoofdingangen die toegang geven tot het laatste
nieuws en een schat aan waterinformatie.
De bezoeker kan ook direct op z’n doel

afgaan via de uiterst geavanceerde en
gebruiksvriendelijke zoekmachine.
Zoeken kan daarmee bijvoorbeeld op
trefwoord of persoon.
Wie is de gebruiker?

Het uitgangspunt van de nieuwe site is
afstemming met de gebruikers. Is hij/zij
een deskundige of professionele waterwereldbewoner? Of krijgt de site bezoek
van een scholier of student? Of is de surfer
een burger, iemand die te maken krijgt
met lastige vergunningen, iemand die wil
weten of het water veilig genoeg is om te
gaan zwemmen, of iemand die nieuwsgierig is naar wat een waterschap precies
uitvoert? Via hun ‘eigen’ ingang krijgen zij
informatie op maat voorgeschoteld.
Maatwerk en actualiteit

De hoeveelheid informatie in de waterwereld is gigantisch en het grootste
probleem voor de voorlichter is hoe deze
informatie helder en duidelijk aan te bieden.
Waterland stelt zich in eerste instantie op
als een faciliterende organisatie. Dat wil
zeggen: Waterland wijst de gebruiker de

De Internationale Commisie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft haar website uitgebreid
met gegevens over de chemische en fysische toestand van de Rijn.

Op Nederlands initiatief zijn in 1950 de
Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk,
Luxemburg, Duitsland en Nederland samen
gaan werken om de verontreiniging van de
Rijn te verminderen en de toestand van de
rivier te verbeteren. De Internationale Commisie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
legt lange-termijndoelstellingen vast in
actieprogramma’s. Tijdens de Rijnministers-

conferentie 2001 is het actieprogramma
‘Rijn 2020’ vastgesteld. Doelstellingen uit dit
actieprogramma zijn: verbetering van het
ecosysteem; voorkomen van- en bescherming tegen hoogwater; verbetering van de
waterkwaliteit, en bescherming van het
grondwater. Om de effecten van programma’s te kunnen meten wordt de toestand van
van de Rijn sinds 1953 structureel gemonitord.

RIKZ werkt samen met RIZA en Meetkundige Dienst aan WADI (WAter Data Infrastructuur), de
opvolger van DONAR en bedoeld voor de opslag en ontsluiting van natte meetgegevens van
Rijkswaterstaat. De WADI e-mail update is een mogelijkheid om de voortgang van dit project
op de voet te volgen.

Vorig jaar is een verkennende studie uitgevoerd door de projectgroep WADI, vastgelegd in het rapport 'Verkenning WADI'.
Dit jaar loopt een definitiestudie die
antwoord moet geven op de belangrijke
vraag wat WADI moet omvatten. Later
komt aan bod hoe WADI eruit moet zien en
waarmee WADI gemaakt moet worden. In
het kader van de definitiestudie vindt
momenteel een groot aantal interviews met

vanuit het Main-Donau-Kanaal heeft
gekoloniseerd.
Aangezien de soort zich ook thuis voelt
in brakke en zoute wateren, zou de
opmars van de Marmergrondel wel eens
veel verder kunnen reiken. Een doorsteek
naar de Noordzee-kustwateren lijkt nu
eenvoudig te maken. Het feit dat er,

verdeeld over drie monsters, direct al vijf
exemplaren zijn gevangen geeft aan dat
de soort in de Waal bij Nijmegen al niet
zeldzaam meer is.
Nadere informatie:
Erwin Winter (RIVO), 0255-564661,
h.v.winter@rivo.dlo.nl

weg naar de gewenste informatie, snel en
accuraat. Een scholier die een werkstuk
moet maken over kustverdediging moet
zich niet lam klikken door een oerwoud
vol hyperlinks naar de vele nota's en
amendementen. En een waterschapsmedewerker moet niet op een dood spoor raken
bij een uitleg over de gevaren van tsunami's.
De site is zo opgebouwd dat de gebruiker
richting wordt gewezen naar informatie
die zich in veel gevallen bij de aangesloten
'specialisten' (de partners) bevindt. Eén
van de belangrijkste onderdelen van de
site is de zogeheten Waterkrant. Dagelijks
zal de krant nieuwtjes opnemen. De
redactie wordt uitgebreid met medewerkers
uit de waterwereld, zodat de redactionele
voelsprieten nog gevoeliger worden.

Netwerk verstevigen

Nieuw jasje

kengetallen zijn op te vragen vanaf het
begin van de metingen, voor een aantal
parameters dus al vanaf 1953. Binnenkort
is het mogelijk om de waterkwaliteitsgegevens ook uit te zetten tegen de doelstellingen uit het Rijn actieprogramma.

Waterland heeft de afgelopen jaren
bewezen een belangrijke rol te spelen in
de informatievoorziening van organisaties
die hun stempel zetten op waterbeleid en
waterbeheer. Met de groeiende rol van
internet zal die functie van de site alleen
nog maar belangrijker worden. Waterland
wil daarom het netwerk van informatieleveranciers verstevigen en het gebruik
bevorderen.
Nadere informatie:
Redactie Waterland,
redactie@waterland.net
Zie ook: www.waterland.net

Gegevens Rijn online

Volledig op de hoogte met de WADI e-mail update

Portret van één van de vijf marmergrondels die in de Waal bij Nijmegen zijn gevangen (Sieto Verver)

http://www.waterland.net

toekomstige gebruikers plaats. Op basis
van een informatie-analyse, als onderdeel
van de definitiestudie, wordt een aantal
oplossingsrichtingen beschreven, waaruit
de adviesgroep WADI er één zal selecteren.
Bijblijven

Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen rondom WADI, dan kunt u
zich abonneren op de WADI e-mail update.
Zonder dat het u moeite kost, komt u te
weten wanneer er belangrijke documenten
zijn verschenen op de website www.wadi.nl,
of welke beslissingen er worden en zijn
genomen. Bent u geïnteresseerd in een
abonnement op deze WADI e-mail update,
dan kunt u contact opnemen met de auteur.
Nadere informatie:
Ronald Marseille (RIKZ), 070-3114508,
r.f.marseille@rikz.rws.minvenw.nl
zie ook: www.wadi.nl

De ICBR presenteerde de meetresultaten
van de chemische en fysische monitoring
jaarlijks in een tabellenboek
(‘Zahlentabeln’). Recent heeft ze op haar
website (www.iksr.org) de tabellenboeken
in een modern jasje gegoten. Op de site
zijn de meetgegevens en kengetallen in
het traditionele tabelformaat beschikbaar,
maar ze kunnen ook interactief worden
opgevraagd. Bij de tabellen gaat het om
de jaren vanaf 1990. Meetgegevens en

Nadere informatie:
Dorien ten Hulscher (RIZA), 0320-298397,
d.thulscher@riza.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.iksr.org

Zomaar een vraag

Recent is de BasisInfoDesk benaderd door een Engelsman die probeert te achterhalen wat er met zijn oom is gebeurd, nadat zijn vliegtuig op 20 mei 1940 is
neergeschoten voor de kust van IJmuiden. In zijn speurtocht heeft hij een rapport
ontdekt waarin staat dat het lichaam van een onbekende Engelse piloot op 15
augustus 1940 op het strand van Terschelling is aangespoeld. De ring van de
vliegenier heeft, alhoewel moeilijk leesbaar, dezelfde initialen als die van zijn
oom. Inmiddels heeft hij bij de War Graves Commission en het Internationale
Rode Kruis de volledig rapportage opgevraagd. In afwachting van dit rapport
wil hij van de BasisInfoDesk weten of het mogelijk is dat een lichaam dat ter
hoogte van IJmuiden in zee terechtkomt drie maanden later op het strand van
Terschelling kan aanspoelen.
Deze vraag is door de BasisInfoDesk bevestigend beantwoord. Langs de
Nederlandse kust staat namelijk een reststroom van 3-5 cm/s in noordoostelijke
richting. Dit komt neer op een afstand van 300 km in drie maanden, ongeveer
de afstand tussen IJmuiden en vindplaats van de man op Terschelling. De kans is
groot dat 60 jaar na dato alsnog een onbekende soldaat wordt geïdentificeerd.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
STELLING:
“HET FEIT

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.

DAT DE MONITORINGPROGRAMMA’S VAN DE BIJ HET
WATERBEHEER BETROKKEN PARTIJEN
NIET OP ELKAAR ZIJN AFGESTEMD,
IS ONVERKOOPBAAR”

Water in beeld 2002, voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland.

Bestelinformatie: aanschafprijs: gratis; bestellen: e-mail ciw@cabri.nl of fax 0320-285311,
het rapport is ook te downloaden van www.waterinbeeld.nl
Water in cijfers 2002, achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland.

Bestrijdingsmiddelenrapportage 2002

Bestelinformatie: aanschafprijs: gratis; bestellen: e-mail ciw@cabri.nl of fax 0320-285311;
het rapport is ook te downloaden van www.ciw.nl
Verspreidingsatlas zoetwatervissen in Overijssel

Bestelinformatie: Provincie Overijssel, februari 2002; aanschafprijs: € 20,00; bestellen:
038-4251510 en 038-4251537
Water en zand in balans. P. Roelse, In dit rapport vanuit een morfologische invalshoek het
Nederlandse kustbeleid geëvalueerd.
Bestelinformatie: rapport RIKZ/2002.003; aanschafprijs: gratis; bestellen: 0118-672236
M. Schroevers, Testresultaten van een alternatieve meetmethode voor het continu meten van
afvoeren, gebaseerd op een horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeter.
Bestelinformatie: artikel in "Conference Proceedings Hydraulic Measurements and Experimental
Methods 2002"; aanschafprijs: gratis; bestellen: 070-3114526

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Denk mee over de toekomst van
de watermonitoring en breng uw
stem uit op deze stelling vóór
1 december 2002 via de watermarkt op www.watermarkt.nl

Bestelinformatie: aanschafprijs: gratis; bestellen: e-mail ciw@cabri.nl of fax 0320-285311,
het rapport is ook te downloaden van www.waterincijfers.nl

A test of a medium range horizontal Doppler current profiler as a discharge meter.

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA

Op diezelfde website komen
ook de uitkomsten te staan.
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:

Net fluxes of pesticides from the Scheldt Estuary into the North Sea: a model approach.

R.J.C.A. Steen, E.H.G. Evers, B. Van Hattum, W.P. Cofino and U.A.Th. Brinkman. Environmental
Pollution, 2002, 116 (1), 75-84.
Bestelinformatie: wetenschappelijk artikel in tijdschrift via bibliotheken
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2001: uitwerking tweede ronde Maas.
Rapportage biomonitoring van de oevervegetatie (FLORON)

Bestelinformatie: RIZA-rapport nr. 2002.010 ISBN-nr 9036954312; aanschafprijs: € 13,00;
bestellen: tel. 071-5273531
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Het rapport presenteert de resultaten van de vogeltelling in het Deltagebied van Zuidwest-Nederland in het jaar 2001.
Bestelinformatie: rapportnummer RIKZ/2002.021; aanschafprijs: gratis2); bestellen: 070-3114444
Getijtafels voor Nederland 2003. Tabellen met astronomische hoog- en laagwater standen en tijdstippen voor 21 locaties langs de Nederlandse kust.
Bestelinformatie: ISBN 90 12 09545-X; aanschafprijs: € 13,001); bestellen: medewerkers van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 070-3114444, overige geïnteresseerden: de boekhandel of
via www.sdu.nl
Evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring. T.P.A. Rutten, A Sandee, A.R.T. Hofman, Het
rapport geeft een overzicht en evaluatie van fytoplankton aantallen en biomassa van een zestal
locaties uit het landelijk monitoringprogramma, zoals bepaald met behulp van flowcytometrie.
Bestelinformatie: rapportnummer RIKZ/2001.034; aanschafprijs: gratis2); bestellen: 070-3114444
Broedvogelmeetnet zoete Rijkswateren 2001. Jaarlijkse rapportage biomonitoring van de broedvogels

(SOVON)
Bestelinformatie: RIZA-rapport nr. BM02.04; aanschafprijs: € 8,00; bestellen: tel. 024-6848111 of
www.sovon.nl
Historische Stormvloedstanden.

Bestelinformatie: rapportnummer 2001.11.1 Aqua Systems International; aanschafprijs: gratis;
bestellen: 070-3114272
Dynamisch rivierbeheer; inventarisatie informatiebehoefte, resultaten eerste fase. N. Douben,
J. Simons, M ten Harkel.
Bestelinformatie: rapportnummer RIZA/2002.004; aanschafprijs: € 11,351); bestellen: e-mail
riza@cabri.nl of fax 0320-285333
Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: Samenstelling van de visstand op basis
van vangsten met fuiken en zalmsteken in 2001 (RIVO)

Bestelinformatie: RIZA-rapport nr. BM02.05; aanschafprijs: € 12,00; bestellen: tel. 0255-564646
1) gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat indien verzonden naar het
kantooradres
2) ook te bestellen via de productcatalogus op www.watermarkt.nl

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:

Ik behoor tot de categorie*:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/ Overige Rijksoverheid/ Provincie/ Waterschap/
Waterleidingbedrijf/ GTI, Ingenieursbureau/ NGO/ Particulier/
anders namelijk:………
Mijn functie valt binnen de sector*:
beleid/ beheer/ onderzoek/ monitoring/ meten en laboratorium/
anders namelijk:…......
* omcirkelen wat van toepassing is

RIZA (zoete rijkswateren)
Infocentrum Binnenwateren
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 0320-298888
fax: 0320-298580
e-mail: infocentrum@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

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

We zien al uw suggesties, bijvoorbeeld
onderwerpen voor trendsinwater.nl graag
tegemoet. Neemt u hiervoor contact op
met de redactie.
Internet
Een greep uit interessante internetsites. Kent u interessante sites die opgenomen zouden moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van
trendsinwater.nl.
www.namwa.nl De site met informatie over
National Accounting Matrix including Water
Accounts (NAMWA)
www.waterinbeeld.nl De online versie van het rapport Water in beeld 2002.
www.waterincijfers.nl De online versie van het rapport Water in cijfers 2002.
www.iksr.org Alle informatie over de Internationale
Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR). De
site geeft ook toegang tot de online-database met
waterkwaliteitsgegevens van de Rijn.
www.ciw.nl De website van de Commissie Integraal
Waterbeheer (CIW) is vernieuwd. Veel publicaties
van de CIW zijn te downloaden van de website.
www.wwwim.nl Meer dan 1400 links over natuurbeleid en -beheer, thematisch en geografisch geordend
www.water-wijzer.nl Water-Wijzer helpt bij het vinden
van deskundigen op het gebied van water en waterbeheer. Door het incorporeren van verschillende
modules zal het instrument automatisch gegevens
toevoegen aan de database, deze actueel houden en
kunnen waarderen op relevantie voor de gestelde
vraag.
www.limnodata.nl De databank waarin een groot aantal waarnemingen van planten en dieren die leven in
de Nederlandse oppervlaktewateren is samengebracht,
mogelijkheid tot het maken van verspreidingskaarten
van alle aangetroffen soorten (STOWA)
www.sahfos.org Website van de Sir Alister Hardy
Foundation for Ocean Science (SAHFOS), coördinator van de planktonbemonsteringen met de
Continuous Plankton Recorder (CPR) in de
Atlantische Oceaan.
www.cefas.co.uk/bequalm In het project Biological
Effects Quality assurance in Monitoring Programmes
(BEQUALM) wordt gestreefd naar een Europese
infrastructuur om de vergelijkbaarheid van marienbiologische gegevens te beoordelen.
www.nmbaqcs.org In het BEQUALM-project zal een
schema worden gebruikt dat is opgesteld voor de
kwaliteitsborging van het Engelse biologische monitoring programma.Informatie van het National
Marine Biological Analytical Quality Control
(NMBAQC) programma. Dit schema is
www.edios-project.de Informatie over de European
Directory of the Initial Ocean-observing System
(EDIOS) metadata-database
www.waterland.net De website met informatie over
alles in Nederland wat met water te maken heeft.
www.sovon.nl Website van de Vereniging SOVON
Vogelonderzoek Nederland.
www.floron.nl Website van de Stichting Floristisch
Onderzoek Nederland.
www.ravon.nl Website van de Stichting Reptielen,
Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland.
www.natuurloket.nl Het Natuurloket verstrekt gegevens over de aanwezigheid van soorten planten en
dieren in Nederland. Het gaat daarbij om soorten die
bescherming genieten vanuit wet- en regelgeving,
zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en de
Natuurbeschermingswet, maar ook over soorten van
Rode lijsten.

Colofon
De trendsinwater.nl heeft als doel
bekendheid te geven aan monitoringresultaten van de Nederlandse wateren en
vernieuwingen in en rond monitoring. De
artikelen zijn veelal geschreven op persoonlijke titel en weerspiegelen daarom
niet altijd het beleid van de organisaties
waar de auteurs werkzaam zijn.
Artikelen uit trendsinwater.nl mogen worden overgenomen onder volledige bronvermelding.
trendsinwater.nl verschijnt 3x per jaar.
Uitgave

Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA).

Nederland heeft door zijn geografische ligging altijd veel waarde gehecht aan internationale afstemming van het waterbeheer. We zijn
immers sterk afhankelijk van de kwaliteit en de hoedanigheid van Rijn, Maas en Schelde; de staat waarin ze ons land binnenstromen.
Monitoring en daarmee verband houdende beoordeling van de monitoringresultaten is bijvoorbeeld in Rijnverband reeds jaren een goed
lopende praktijk. Daarbij is sprake van internationaal overeengekomen maatgevende meetpunten (voor Nederland: Bimmen-Lobith,
Kampen en Maassluis), afgestemde analyseprogramma’s, vergelijkbaarheid van analyseresultaten, gezamenlijke waterkwaliteitsdoelstellingen (‘Zielvorgaben’) en van een afgestemde methode om de monitoringresultaten aan de ‘Zielvorgaben’ te toetsen. De toetsresultaten zijn een basis voor verdere emissiereducties.
Het Rijnoverleg is meer dan een halve eeuw oud. De huidige basis voor dit overleg wordt gevormd door het nieuwe Rijnverdrag (het
actieprogramma ‘Rijn 2020’) alsmede het Rijn-werkprogramma voor de periode 2000-2005. Er is in een halve eeuw veel veranderd en
bereikt. Echter, de wereld staat niet stil en er zijn telkens nieuwe ontwikkelingen om op in te spelen. Het Rijnoverleg is bijvoorbeeld één
van de toonaangevende activiteiten als het gaat om de internationaal gecoördineerde bescherming tegen de gevolgen van hoogwater.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In feite houdt de KRW zich bezig met het bereiken van
een goede ecologische en chemische toestand van onze oppervlaktewateren en een goede chemische toestand van onze grondwateren.
De resultaten van 50 jaar Rijnoverleg vormen gedegen bouwstenen om gezamenlijk met de Rijnoeverstaten invulling te geven aan
verplichtingen van de KRW, waarbij de oeverstaten hun activiteiten onderling moeten coördineren.
De tegenwoordige aanpak in het waterbeheer is dat we stapsgewijs te werk gaan door achtereenvolgens een aantal vragen te beantwoorden: ‘Wat is de huidige toestand?’, ‘Wat is de gewenste toestand?’, ‘Waar zijn tekortkomingen die tot maatregelen moeten leiden?’
en ‘Kan ik op termijn mijn doelstellingen halen?’. Dit concept zal de komende jaren een zeer grote inspanning van alle EU-lidstaten
vragen. Daarbij moeten we ons realiseren dat voor oppervlaktewateren naast ‘chemie’ veel meer zal worden ingezoomd op ‘ecologie’.
Daarnaast zullen te nemen maatregelen veel breder uitpakken dan we tot nu toe gewend zijn. We zullen daarbij min of meer als waterbeheerders ‘de wal op moeten kruipen’ om bij de bronnen en de gebruikers van bepaalde stoffen aan de gewenste verandering te werken.
Verder zullen (hydromorfologische) ingrepen in de watersystemen onderdeel worden van brede afwegingen, zodat nadrukkelijker wordt
meegenomen of een bepaalde goede ecologische toestand gerealiseerd kan worden.
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Monitoringresultaten
Kustbroedvogels in het Deltagebied: kommer en kansen
Door waterstaatkundige ingrepen voor veiligheid, zoetwatervoorziening en landaanwinning is
de invloed van getij, zout en verstuiving in het Deltagebied sterk teruggedrongen. Veel planten- en diersoorten zijn hierdoor in de verdrukking geraakt. Dat geldt in het bijzonder voor
kustbroedvogels (plevieren, sterns, kluten), pioniersoorten, die zijn aangewezen op schaars
begroeide gebieden. Om adviezen te kunnen geven voor het toekomstige beheer en beleid
combineerde RIKZ onderzoek naar kenmerken van broedgebieden met resultaten van het
landelijk monitoringprogramma.

Kustbroedvogels komen van nature voor in
dynamische gebieden met weinig begroeiing: duinen, stranden, droog blijvende
delen van zandplaten, kwelders en schorren.
Nederland herbergt een groot deel van de
West-Europese populaties. De populaties
van een aantal soorten zijn echter nu
beduidend kleiner dan in de eerste helft
van de 20e eeuw. Het internationale
belang en de bedreigde status van veel
soorten vormden mede de aanleiding om
watersystemen zoals Oosterschelde en
Grevelingen tot Vogelrichtlijngebied aan te

wijzen en om nationale soortbeschermingsplannen te ontwikkelen. In deze Vogelrichtlijngebieden zijn ingrepen die schadelijk
zijn voor populaties kustbroedvogels in
principe verboden of dienen deze te worden
gecompenseerd.
Kommer en kwel?

De sterke afname van diverse soorten
kustbroedvogels wordt goed geïllustreerd
door de Strandplevier, een soort die in
aantal de laatste 20 jaar is gehalveerd. Het
is echter niet allemaal kommer en kwel. In
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Dwergstern (RIKZ)

bestaande broedgebieden nemen veel
soorten weliswaar af, maar in natuurontwikkelingsgebieden zijn ze sterk toegenomen (zie figuur). Naar aanleiding van
resultaten van het landelijke monitoring- vervolg op pagina 2 -

