Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
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.
Aalscholvers in het IJsselmeergebied: Concurrent of graadmeter?
Rijn, Stef van & Mennobart van Eerden
Bestelinformatie: RIZA rapport 2001.058; ISBN 90-369-5416-9; aanschafprijs1): € 11,35;
bestellen: e-mail riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
De Nederlandse Fauna deel 4: De Nederlandse Libellen
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie
Bestelinformatie: ISBN 9050111548; aanschafprijs: € 74,50 (leden KNNV en EIS-studies
€ 67,50); bestellen: 030-2333544 of via de boekhandel.
Mest en oppervlaktewater. Een terugblik 1985-2000
Bestelinformatie: RIZA rapport 2002.019; ISBN 9036954401; aanschafprijs1): € 11,00;
bestellen: e-mail riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
Evaluatie meststoffenbeleid m.b.t. de biologische toestand van de zoete rijkswateren: periode
1985-2000
Bak, A. en H. Ruiter.
Bestelinformatie: RIZA rapport 2002.021; ISBN 9036953804; aanschafprijs1): € 11,00;
bestellen: e-mail riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
Revision of the European Bathing Water Quality Directive: a preliminary assessment of compliance, sources of pollution, management measures and their cost-effectiveness in the
Netherlands
Brouwer, R en I. van Pelt. De mogelijke gevolgen voor Nederland van de komst van de nieuwe
Europese zwemwaterrichtlijn.
Bestelinformatie: RIZA rapport 2002.026; ISBN 9036954525; aanschafprijs1): € 11,00;
bestellen: e-mail riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
Mariene en estuariene vlokreeftjes van zachte bodems in het Deltagebied
Faasse, M. & E. Stikvoort, 2002. Nederlandse Faunistische Mededelingen nr. 17
Bestelinformatie: Artikel, aanschafprijs: gratis; bestellen: 0118-672347
Jaarboek Waddenzee 2001
Deze zesde uitgave van het ‘Jaarboek Waddenzee’ heeft tot doel de gegevens en kennis van
2001 over de Waddenzee gestructureerd te verzamelen en beschikbaar te stellen.
Bestelinformatie: ISBN 90 369 35040; ISSN 1389 – 0905 te bestellen bij Bibliotheek Directie
Noord Nederland; aanschafprijs: gratis; bestellen: 058–2344405
Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van de Alk/Zeekoet op het Nederlands
Continentaal Plat
Berrevoets C.M. & F.A. Arts. Dit rapport bevat ruimtelijke analyse van het voorkomen van de
Zeekoet/Alk op de Noordzee in de periode 1993-2002. De tellingen zijn uitgevoerd in het kader
van het Landelijk Monitoring programma en maken onderdeel uit van de biologische monitoring
in de zoute wateren.
Bestelinformatie: RIKZ /2002/039; aanschafprijs: gratis2); bestellen: 070-3114444
Kustbroedvogels, vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling: implicaties voor toekomstig
beheer van kustgebieden
Arts, F.A., J. Graveland & P. L. Meininger (2000) Limosa 73: 17-28.
Bestelinformatie: Wetenschappelijk artikel in tijdschrift via bibliotheken
Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels: balanceren tussen natuurlijke
processen en ingrijpen
Meininger, P.L. & J. Graveland (2002).
Bestelinformatie: rapportnummer RIKZ 2001-046; aanschafprijs: gratis; bestellen: 070-3114272
De Nederlandse Fauna deel 5: Atlas van de Nederlandse broedvogels - verspreiding, aantallen
en verandering SOVON Vogelonderzoek Nederland
Bestelinformatie: ISBN 9050111610; aanschafprijs: € 62,50; bestellen: 030-2333544 of via de
boekhandel
1)
2)

gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat indien verzonden naar het
kantooradres
ook te bestellen via de productcatalogus op www.watermarkt.nl

STELLING:
“Monitoring leidt tot kostenbesparing: niet doen is duurder dan wel doen”

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:
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

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.mtm-conference.nl De website over de van 15
tot en met 18 september 2003 te houden conferentie Monitoring Tailor-Made 4.
www.natuurloket.nl Een overzicht van verspreidingsgegevens van flora en fauna in heel Nederland.

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.

Tevens biedt het een helpdeskfunctie voor informatie
over de verspreiding van planten en dieren en over

Uitgave

(inter)nationale natuurwetgeving.

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

www.nodc.nl Het platform voor oceanografische
informatie-uitwisseling.
www.kerendtij.nl Kerend Tij richt zich op het inspireren van waterbeleidsmakers en op het initiëren van
www.kaderrichtlijnwater.nl Veel informatie over de

Redactie

Europese Kaderrichtlijn water en alle activiteiten die

Sandra Mol, Michiel Oudendijk en Hans
Ruiter (RIZA)
Henk Oosterwijk en Hans Bots (RIKZ)
Wim Verhoog (Maurits Groen Milieu &
Communicatie)

daar bij horen, inclusief het handboek implementatie

Eems en Midden-Holland. Ook de eindrapporten zijn
hier te downloaden.
www.nederlandleeftmetwater.nl De site is onderdeel

Vormgeving

van een brede publiekscampagne waarin op verschil-

Joke Bolier-van Beek, Dick Brouwer (RDIJ)
en Roel Venema (RIZA)

lende manieren en op wisselende momenten gecomRijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

Illustraties

www.ibever.nl De site over het systeem iBever en de

Wim Rotteveel (RIKZ)

toetsingsmodules Notove en Towabo.
www.waddenzee.nl De site van InterWad, het

Abonnementen en adresadministratie

samenwerkingsverband van overheden in het

Peter Hoogeveen (RIZA)

waddengebied. Alles over de Waddenzee.

Afdeling:
Naam:

Voorletters:

m/v*

www.kustenzee.nl Kust en Zee, vereniging voor zee,

Druk

duinen en delta wordt gevormd door vier Nederlandse

Cabri BV (Lelystad)
De trendsinwater.nl wordt gedrukt op
houtvrij, mat, chloorvrij (TCF), 135 g/m2
papier.

natuurbeschermingsorganisaties gericht op de
kustzone

Adres:

www.kustgids.nl Kustgids.nl biedt omgevingsinformatie over kustgebieden: het landschap, zijn

Postcode:

Woonplaats:

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

ontstaan en bewoningsgeschiedenis; natuur, stranden

Redactieadres

en recreatiegebieden; historische monumenten,

Rijkswaterstaat
Redactie trendsinwater.nl
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
telefoon: 0320-298411
e-mail:
trendsinwater.nl@riza.rws.minvenw.nl

molens en musea; informatie over badplaatsen en
kuststeden, wandelen, fietsen, waterrecreatie en nog
veel meer.
www.watermarkt.nl De RIKZ/RIZA-site met gegevens,
informatie en producten vanuit de landelijke water-

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

monitoring. Ook informatie over de ijsberichtgeving
is hier te vinden.
www.actuelewaterdata.nl Nieuwe URL voor meetnetten site van Rijkswaterstaat

* omcirkelen wat van toepassing is

vernieuwingen in en rond monitoring.
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Rijkswaterstaat op weg naar publieksgerichte dienstverlening

nummer 8, december 2002

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt al enkele jaren gestaag aan een helder onderscheid tussen beleid, uitvoering en inspectie.
Als uitvoeringsorganisatie zal Rijkswaterstaat nog nadrukkelijker het onderdeel worden dat de meeste rechtstreekse contacten heeft met de
samenleving. Hoewel Rijkswaterstaat de politiek en beleidsmakers als belangrijke opdrachtgevers heeft, richten de producten en diensten
zich vrijwel altijd direct op de uiteindelijke gebruiker, zoals weggebruiker, schipper en waterrecreant. Daarnaast zijn er ook veel andere
belanghebbenden, zoals omwonenden, branche- en milieuorganisaties en andere overheden. Die drie groepen: opdrachtgevers, gebruikers
en overige belanghebbenden bepalen dus samen het beeld van de kwaliteit van Rijkswaterstaat: doen we de goede dingen, en doen we
die goed? Dat Rijkswaterstaat een publieksgerichte dienstverlener wil zijn is dan ook een ambitie met verstrekkende gevolgen: veel meer
dan nu, en ook veel structureler dan nu, zal Rijkswaterstaat zich moeten verdiepen in wat opdrachtgevers, gebruikers en overige belanghebbenden nodig hebben, of ze tevreden over ons zijn en hoe we onze organisatie en processen kunnen aanpassen om steeds beter te
functioneren. Steeds denken en handelen vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgevers, gebruikers en overige belanghebbenden. Dat
betekent dat we hen moeten leren kennen, moeten vragen naar hun behoeften én naar hun oordeel. Een gebruikersraad, klantenpanels
(met open terugmelding), gebruikerstevredenheidsmetingen, een goede klachtenprocedure: deze en nog veel meer instrumenten gaan tot
ons standaardpakket behoren.
Het voorgaande heeft ook gevolgen voor de monitoringprogramma’s van Rijkswaterstaat: niet (uitsluitend) meten wat Rijkswaterstaat
zelf nodig heeft, maar ook waar de publieksgroepen behoefte aan hebben. Het wordt natuurlijk niet: men vraagt, wij draaien. Een
'publiekshandvest' zal duidelijk maken waarop de publieksgroepen ons kunnen aanspreken en hoe Rijkswaterstaat met hen wil
omgaan.

Monitoringresultaten
pagina 1
• Ontwikkeling van waterplanten in het
Volkerak–Zoommeer valt in het water
• Meetbaar effect bescherming Drentse
Aa tegen bestrijdingsmiddelen
• Aalscholvers, vis en visserij in het
IJsselmeergebied
• De stand van de Westerschelde
• Stijging laagwater bij Den Oever
• Beelden van waternatuur
• Vlokreeftjes in de Nederlandse Delta

Ontwikkeling van waterplanten in het Volkerak–Zoommeer valt in het water

Monitoringstrategie
pagina 6
• Landelijk Meetnet Libellen:
signalerend en evaluerend
• Veel belangstelling voor symposium
biologische monitoring
• Europese Commissie maant Nederland
tot waterkwaliteitsaanpak
• Acties CIW werkgroep 5 naar aanleiding van Monitoring Tailor-Made
• Monitoring Maas via een integrale
benadering
• Nu meten om later te weten
• Slim meten van bestrijdingsmiddelen:
recherchewerk met verzamelmonsteranalyse

Het gaat niet goed met de waterplanten in het Volkerak-Zoommeer (Zeeland). Als geen
ingrijpende maatregelen worden genomen om het doorzicht van het water te verbeteren, zullen
er nog zelden waterplanten zijn waar te nemen.

Meten en analyseren
pagina 9
• Analyse humane en veterinaire
geneesmiddelen

Wim van den Boogaard (Rijkswaterstaat, HKW)
Procesleider versterking publieksgerichtheid

nieuwe concrete projecten, pilots en experimenten

municeerd wordt over het nieuwe waterbeleid van

Bedrijf/organisatie:

Monitoringresultaten van de Nederlandse wateren en

Reacties

www.pilotskaderrichtlijnwater.nl Alles over de pilots

Bon voor gratis abonnement op trendsinwater.nl

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Denk mee over de toekomst
van de watermonitoring en
breng uw stem uit op deze
stelling vóór 1 maart 2003
via de watermarkt op
www.watermarkt.nl

KRW.

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.

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA

www.getij.nl Alles wat met getij te maken heeft.

ISSN 1567-7877
oplage 3500

Monitoringresultaten

Onder normale omstandigheden hebben
waterplanten een stabiliserende invloed op
het ecosysteem: wanneer ze zich gevestigd
hebben, blijft het water helder. Waterplanten leggen namelijk de waterbodem
vast, concurreren om voedingsstoffen met
algen en bieden schuilmogelijkheden aan
jagende vissoorten zoals snoek. Daarnaast
vormen waterplanten een belangrijke voedingsbron voor vogels. Waterplanten vervullen dus een belangrijke functie voor het
gehele ecosysteem. Een goed ontwikkelde
watervegetatie is een belangrijke doelstelling voor het Volkerak-Zoommeer. Volgens
het korte termijn streefbeeld moet het in
het meer in 2010 een helder, schoon zoetwaterbekken zijn, gekenmerkt door onder
andere een rijkdom aan waterplanten. Ook
is het meer aangewezen als beschermingszone in het kader van de Europese
Vogelrichtlijn. Hiermee heeft Nederland

zich verplicht tot extra inspanningen om
het ecosysteem aantrekkelijk te houden
voor vogels. Een goed ontwikkelde watervegetatie hoort daarbij.

Verwerking en verstrekking pagina 10
• IJsberichtgeving: geen koud kunstje
• Nieuwe versie: iBever 3.0
• Monitoren van de Waddenzee, een
kwestie van samenwerken
• Oceanografische informatie: de balans
na vijf jaar NODC
• Zomaar een vraag

Historie

Het Volkerak-Zoommeer is in 1987 ontstaan
door de aanleg van twee dammen die
onderdeel uitmaakten van de Deltawerken.
Hierdoor veranderde het van oorsprong
zoute getijdengebied in een zoetwatermeer met een vast waterpeil. Deze ingreep
heeft grote gevolgen gehad voor het
ecosysteem.
Gedurende de eerste periode van 19871990 maakten zoutminnende soorten
plaats voor ‘zoete’ soorten. Ondanks de
hoge toevoer van voedingsstoffen vanuit
het Haringvliet en de Brabantse rivieren,
was het meer in deze periode zeer helder.
Een grote populatie watervlooien hield de

In de eerste jaren na de afsluiting was het VolkerakZoommeer een helder meer, waarin waterplanten
zich goed ontwikkelden. (Foto: W. Kolvoort)

- vervolg op pagina 2 -

Zoommeer onderzocht hoe het blauwalgenprobleem kan worden aangepakt. Het
project bekijkt onder andere de opties die
bestaan om de nutriëntenbelasting structureel te verlagen. Daarnaast biedt het
verkorten van de verblijftijd van het water
in het meer (door doorstroming van het
Volkerak met rivierwater) wellicht enig
soelaas. Ook de mogelijkheid om eventueel
weer zout water in het Volkerak-Zoommeer
toe te laten wordt bekeken.
Aanvullend kan gedacht worden aan visstandbeheer, waarbij Brasem weggevangen wordt. Daarnaast kan een natuurlijker
peilbeheer positieve effecten hebben op
de ontwikkeling van waterplanten. In de
loop van 2003 worden de eerste resultaten
verwacht. Dat er voor de waterplantontwikkeling in het Volkerak-Zoommeer
nog hoop is, blijkt uit ervaringen in het
IJsselmeergebied. Door het verlagen van
de nutriëntbelasting en doorspoeling werd
het doorzicht daar zoveel beter, dat waterplanten zich weer konden vestigen.

door zichtjagers zoals Snoek het lieten
afweten en bodemwoelers zoals Brasem
de overhand kregen. Dit veroorzaakte een
verdere vermindering van het doorzicht tot
0,9 meter in 1999. Met het doorzicht is ook
het areaal waterplanten sterk afgenomen.

- vervolg van pagina 1 hoeveelheid algen door begrazing laag en
daarmee het doorzicht zeer goed (gemiddeld 3,2 meter). Waterplanten ontwikkelden zich onder deze omstandigheden uitstekend.
Vanaf 1990 begon de witvispopulatie zich
te ontwikkelen. Dit had een kettingreactie
tot gevolg: door een hoge predatiedruk
van deze vissen op watervlooien, nam de
hoeveelheid algen, met name blauwalgen,
toe. Het doorzicht nam hierdoor af, waar-

De weg terug

Er is helder water nodig om waterplanten
in grote rijkdom en hoeveelheden in het
Volkerak–Zoommeer terug te krijgen.
Momenteel wordt binnen het project
Verkenning Oplossingsrichtingen Volkerak-
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Monitoren van de Waddenzee, een kwestie van samenwerken
Wie op internet 'www.waddenzee.nl' intypt, komt op de site van InterWad terecht, vol informatie
over de Waddenzee. InterWad is een samenwerkingsverband van overheden in het waddengebied. De monitoringprogramma’s die de verschillende overheden uitvoeren maakt een integrale informatievoorziening op de site mogelijk.

100

Nadere informatie:
Bernadette Botman (RIZA), 0320-298386,
b.botman@riza.rws.minvenw.nl
Marcel Tosserams (RIZA), 0320-297087,
m.tosserams@riza.rws.minvenw.nl
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De laatste jaren is het areaal waterplanten sterk teruggelopen.

Vanaf 1990 is het doorzicht sterk afgenomen. Deze
foto is genomen op 20 cm afstand van de stok.
(Foto: W. Kolvoort)

Meetbaar effect bescherming Drentse Aa tegen bestrijdingsmiddelen
stimuleringsprojecten is het percentage
normoverschrijding sterk gedaald. Echte
piekconcentraties komen bijna niet meer
voor. Het stoppen van de inname voor
drinkwater is sindsdien niet meer nodig
geweest. Een fikse verbetering dus.
Stoffen die de laatste jaren nog normoverschrijdingen vertonen zijn de herbiciden:
MCPP, MCPA en glyfosaat.
Het jaar 2001 lijkt een afwijkend jaar te
zijn. Het aantal normoverschrijdingen ligt
hoger dan in de voorgaande jaren. Van de
negen procent normoverschrijding komt
vijf procent voor rekening van glyfosaat.
Dit middel wordt breed toegepast als
loofdoder in de aardappelteelt, als
onkruidbestrijder en als middel voor het
doodspuiten van gras bij wisselteelt met
(poot)aardappelen. Het gebruik van glyfosaat is toegenomen omdat het een
belangrijke vervanger is van het middel
diuron dat sinds juni 1999 verboden is.

Het water van de Drentse Aa wordt al sinds 1884 door het Waterbedrijf Groningen gebruikt
voor de bereiding van drinkwater. Het waterbedrijf controleert het water daarom regelmatig op
de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Uit de meetresultaten van de laatste tien jaar blijkt
dat beschermingsmaatregelen effect hebben.

worden of werden aangetoond in het
stroomgebied van de Drentse Aa (simazine,
atrazine, bentazon, MCPP, MCPA, diuron,
DNOC, 2,4-D, glyfosaat en AMPA, een
afbraakproduct van glyfosaat).
Naast de gebruikelijke steekproefsgewijze
bemonstering worden sinds 1995 ook
tijdsproportionele monsters genomen om
het beeld van de aanwezige bestrijdingsmiddelen verder te verbeteren.
In de figuur is de ontwikkeling weergegeven in de normoverschrijdingen voor
bestrijdingsmiddelen in diverse jaren. De
normoverschrijding is uitgedrukt als het
percentage van het totale aantal waarnemingen. De gehaltes zijn getoetst aan
de drinkwaternorm (voor alle bestrijdingsmiddelen: 0,1 µg/l). Er is een onderverdeling gemaakt in klassen van normoverschrijding, van een geringe tot een forse
overschrijding.
Er is een duidelijk positief beeld te zien.
Sinds het instellen van de beschermingsmaatregelen en de uitvoering van

Trend of toeval?

De resultaten van het bestrijdingsmiddelenonderzoek in de Drentse Aa laten een
positieve trend zien. Welke maatregel
(vulplaatsen, spoelplaatsen, spuitvrije zones,
regelgeving ten aanzien van gebruik) nu
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In de afgelopen decennia had het waterbedrijf regelmatig problemen met te hoge
gehalten aan bestrijdingsmiddelen in het
water van de Drentse Aa. Herhaaldelijk
moest dan ook de waterinname tijdelijk
worden stopgezet. Vanaf 1994 werden in
het stroomgebied daarom beschermingsmaatregelen genomen. Onder regie van
de Provincie Drenthe zijn, samen met het
Waterbedrijf Groningen en het Waterschap
Hunze en Aa’s, diverse vul- en spoelplaatsen
aangelegd. Tegelijkertijd werd het vullen
of spoelen van spuitapparatuur vanuit de
beek verboden. Aan weerszijden van
belangrijke watervoerende waterlopen is
een strook van 5 meter tot grondwaterbeschermingsgebied verklaard. Deze strook
functioneert als spuitvrije zone, waarbinnen
een verbod geldt op het gebruik van
bestrijdingsmiddelen (behoudens pleksgewijze behandeling van Ridderzuring,
Akkerdistel en Brandnetel).
Sinds 2001 is in heel Nederland het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
van kracht. Door dit besluit mogen geen
bestrijdingsmiddelen meer worden toegepast in een zone van (afhankelijk van de
teelt) 0,5 tot 1,5 meter aan weerszijden
van alle watervoerende waterlopen. Het
verbod moet de verwaaiing (drift), afspoeling en uitspoeling van bestrijdingsmiddelen
naar het oppervlaktewater reduceren. Voor
de Drentse Aa betekent het lozingenbesluit
dat nu ook de watervoerende perceelssloten
van een beschermende zone zijn voorzien.
Eveneens positief is dat de laatste jaren
een aantal beekherstelmaatregelen is
genomen, waaronder het saneren van
riooloverstorten.
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Een overzicht is gemaakt voor tien (relevante) bestrijdingsmiddelen die frequent

Het Anloerdiepje; één van de vele bovenlopen van de
Drentse Aa (Foto: Herman Wanningen)

het sterkst heeft bijgedragen aan deze
reductie is moeilijk te zeggen. Het betreft
hoogstwaarschijnlijk een combinatie van de
genoemde maatregelen en bewustwording
onder de agrariërs. De onverwachte
verhoging in 2001 nuanceert het positieve
beeld van de voorgaande jaren.
Mede gezien het instellen van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij worden
de ontwikkelingen in de gebruiksperiode
2002 met veel belangstelling gevolgd. Het
Waterbedrijf Groningen, Provincie Drenthe
en Waterschap Hunze en Aa’s gaan de
komende jaren gezamenlijk beoordelen of
aanvullende (handhavings-) maatregelen
nodig zijn.
Het meten van bestrijdingsmiddelen blijft
een lastige zaak. De aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is
onder meer afhankelijk van de gebruiksperiode, de weersomstandigheden en het
gewastype. Het reguliere meetnet van
Waterschap Hunze en Aa’s is hier niet op
ingericht. Het Waterschap gaat daarom
haar meetnet optimaliseren om een zo
effectief mogelijk meetnet in te richten
tegen acceptabele kosten. Dit optimalisatieproject is in oktober 2002 gestart.
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Normoverschrijdingen voor tien relevante bestrijdingsmiddelen. Bij klasse 2 is het gehalte > 0,1 en ≤ 0,2 µg/l,
klasse 3 staat voor > 0,2 en ≤ 0,5 µg/l en bij klasse 4 tenslotte is het gehalte > 0,5 µg/l.

26 jaar geleden ontstond een ‘trilaterale’
samenwerking met de Waddenzeelanden
Duitsland en Denemarken. Aan het eind
van de jaren 80 werd begonnen met een
gezamenlijke monitoringsstrategie. Dat
leidde in 1993 tot het ‘Trilateral Monitoring
and Assessment Program’ (TMAP), met een
‘Common Package’ dat door alle Waddenzeelanden wordt uitgevoerd. Dit programma
loopt nog steeds. Het ‘Common Package’
bevat parameters op het gebied van habitat,
chemie, biologie en menselijk gebruik.
Daarnaast heeft elk land nog aanvullende
programma’s. De onderlinge afstemming
van de monitoringprogramma’s binnen het
TMAP maakt het mogelijk een integrale
beoordeling van de Waddenzee op te stellen in periodieke Quality Status Reports.
Deze verschijnen eens per 3 à 5 jaar. Het
laatste Waddenzee Quality Status Report
is in 1999 verschenen.
Vruchten plukken

Hoe belangrijk het is om over een hele
verzameling gegevens te beschikken blijkt
bijvoorbeeld uit het analyseren van de
oorzaken van de sterfte van eidereenden
in de afgelopen jaren. Dankzij de kennis
die in de decennia daarvoor was opge-

Programma

Opdrachtgever

Start

Waterstanden
Lodingen
Zeehonden (aantallen)
Watervogels
Bodemdieren
Kinderkamerfunctie noordzeevis
(Demersal Young Fish Survey)
Chemisch meetnet
Hoeveelheid verschoten munitie
Bodemdaling door gaswinning
Recreatie (aantallen wadlopers,
sluispassages, vaarbewegingen)
Verontreiniging in organismen
(Biologisch meetnet)
Kokkel- en mosselbestanden

Rijkswaterstaat (V&W)
Rijkswaterstaat (V&W)
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (LNV)
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (LNV)
Rijkswaterstaat (V&W)

1858
1960
1960
1963
1968

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (LNV)
Rijkswaterstaat (V&W)
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken

1969
1973
1990
1964

Provincies

1982

Rijkswaterstaat (V&W)
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (LNV)

1988
1990

Foto: RIKZ

bouwd kon vergiftiging worden uitgesloten. Voor andere hypotheses waren vooral
de gegevens over schelpdiervisserij en
mosselcultuur van belang. Meer in het
algemeen worden op dit moment ook
monitoringgegevens over sedimentsamenstelling, bodemfauna en vogelstand enerzijds, en schelpdiervisserij anderzijds bestudeerd in verband met de herziening van
het schelpdiervisserijbeleid.
De samenwerking in de monitoringprogramma's voor de Waddenzee heeft

zich al duidelijk bewezen en zal ook in de
toekomst nog vruchtbaar blijken.
Nadere Informatie:
Jaap de Vlas (RIKZ), 050-5331370,
j.dvlas@rikz.rws.minvew.nl
Karel Essink (RIKZ), 050-5331373,
k.essink@riks.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.waddenzee.nl
Voor bestelinformatie van het jaarboek
Waddenzee 2001: zie achterpagina

Zomaar een vraag

De Nationale Oceanografische Data Commissie (NODC) vierde afgelopen september haar vijfjarig bestaan. In die tijd is de NODC uitgegroeid tot hèt Nederlandse platform voor oceanografische informatie-uitwisseling en advisering over datamanagement.

Met dank aan Waterbedrijf Groningen
voor het ter beschikking stellen van de
gegevens.

n=354

2

Internationale samenwerking

Oceanografische informatie: de balans na vijf jaar NODC

n=258

4

Positief beeld

In de loop der tijd zijn er veel waardevolle
gegevens over de Waddenzee verzameld.
Er kwamen diverse meetprogramma’s,
waarmee een systematische uitvoering van
metingen een feit werd. Aanvankelijk was
er geen sprake van een gecoördineerde
uitvoering van de diverse programma’s
door de verschillende overheden. Het jaar
1980 vormde een keerpunt. Nadat in dat
jaar de eerste Planologische Kernbeslissing
Waddenzee tot stand kwam, is een meer
intensieve samenwerking ontstaan tussen
de overheden die actief zijn in en rond de
Waddenzee. Dat geldt ook voor de monitoring. Aan het totale ‘bouwwerk’ van
monitoringactiviteiten werken nu alle
betrokken ministeries en provincies mee.
Het Jaarboek Waddenzee (sinds 1997
jaarlijks uitgegeven) is het product van
deze nationale samenwerking.
Het Jaarboek Waddenzee 2001, met daarin
alles wat de overheden hebben ‘gemonitord’, is net uitgekomen. Het is te vinden
op de website van InterWad -ook een
gemeenschappelijk product- onder het kopje
‘Rapporten’. Elders op de site is onder
meer informatie beschikbaar over de waterkwaliteit en over de samenstelling van de
wadbodem.

Meetprogramma’s en hun startdatum in de Waddenzee

Nader informatie:
Herman Wanningen (Waterschap Hunze
en Aa’s), 0598-693609,
h.wanningen@hunzeenaas.nl

In de jaren negentig groeide het bewustzijn
dat datamanagement een essentieel onderdeel vormt van onderzoek en monitoring.
Daarbij bleek echter dat er tussen de diverse
betrokken organisaties in de praktijk grote
verschillen bestonden in het omgaan met
oceanografische meetgegevens. Ook
ontbrak het aan een nationaal beleid
inzake oceanografische gegevens. Om
deze problemen op te lossen is de NODC
opgericht. Om een zo breed mogelijk
draagvlak te krijgen, werd bewust gekozen
voor een datacommissie en niet voor een
datacentrum, zoals in andere landen.
Inmiddels nemen acht organisaties deel
aan de NODC (zie kader), met MARIS
(Marine Information Service) als adviseur.
Samen beheren zij meer dan 90% van de
Nederlandse oceanografische data.
Drempels verlagen

De NODC heeft als doel te bevorderen dat
kwalitatief hoogstaande oceanografische
gegevens zo effectief mogelijk aan een zo
breed mogelijke gebruikersgroep beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarvoor wil
ze de uitwisseling van oceanografische
gegevens zo makkelijk mogelijk maken,
door de drempels tussen NODC-participanten te verlagen. Er is een NODC website gerealiseerd met daarop informatie
over datasets, projectbeschrijvingen en

vaarschema’s voor onderzoeksschepen. Zo
fungeert deze site als zoekarchief voor
oceanografische data. Om het de gebruiker
zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt
er gewerkt aan technieken om via de
website direct toegang tot de databases
met meetgegevens te geven.
De voorwaarden voor de onderlinge uitwisseling van gegevens zijn vastgelegd in
een nationaal gegevensbeleid.
Verdere samenwerking

Het streven is alle Nederlandse oceanografische instellingen bij de NODC te
betrekken. Ook internationaal heeft de
NODC de afgelopen jaren flink aan de weg
getimmerd. Ze vertegenwoordigt Nederland
in diverse commissies, zoals het International
Oceanographic Data Committee (IODE) en
de ICES Working Group on Marine Data
Management. De NODC zoekt ook actief
de samenwerking met andere landen om
een nog breder aanbod van oceanografische
gegevens mogelijk te maken.
Nadere informatie:
Nico Kaaijk (RIKZ), voorzitter NODC, 0703114502, n.m.kaaijk@rikz.rws.minvenw.nl
Taco de Bruin (Koninklijk NIOZ), secretaris
NODC, 0222-369479, bruin@nioz.nl
Zie ook: www.nodc.nl

Deelnemende organisaties aan de NODC:
Rijkswaterstaat Rijks Instituut voor Kust en Zee (RIKZ)
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Koninklijk NIOZ)
Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (NITG-TNO)
Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Rijkswaterstaat Directie Noordzee
Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie van het Nederlands Instituut voor
Oecologisch Onderzoek (NIOO-CEMO)
Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Adviseur: Marine Information Service (MARIS)

Bij het Infocentrum Binnenwateren kan iedereen terecht met vragen over
de monitoring van de rijkswateren, bijvoorbeeld vragen over de waterkwaliteit of waterstanden. Belangrijke taak van het Infocentrum is het
informeren van de scheepvaart. Het is dan ook logisch dat er veel vragen
van schippers binnenkomen.
Recent zocht een handelaar in schepen contact met het centrum. Hij
heeft een jacht verkocht en wil het schip vervoeren van Lelystad naar
Monaco. Het vaartuig heeft een diepgang van circa 1,80 meter. Of het
Infocentrum kon vertellen of er op de binnendoor-route naar de
Middellandse Zee stremmingen bekend zijn.
Het Infocentrum liet hem weten dat het hele traject bevaarbaar is. Een
eerdere diepgangbeperking op het Canal de l'est is zojuist opgeheven en
op de route zijn geen langdurige stremmingen gepland. Op de Maas zijn
wel werkzaamheden bij de sluis van Yvoz-Ramet, maar scheepvaart blijft
mogelijk. Niets staat een reis naar het zuiden in de weg.
Voor degenen die, met de winter in aantocht, (desnoods slechts wegdromend in gedachten) een zelfde reis zouden willen maken geven we
hier nog even de concrete reisinformatie:
Markermeer - Amsterdam Oranjesluizen; Amsterdam-Rijnkanaal
(Utrecht; Wijk bij Duurstede); Waal (Tiel; Nijmegen); Maas-Waalkanaal;
Maas (Venlo); Julianakanaal Maasbracht; Maastricht); Maas (Luik;
Namen; Givet; Charleville); Canal de l'est, branche Nord (Verdun;
Neuves-Maison); Canal de l’est, branche Sud (Chalon-sur-Saône);
Saône; Rhône.
Vanaf Lelystad kan ook gekozen worden om via de IJssel (Kampen;
Deventer; Doesburg; Pannerden) en dan de Waal stroomafwaarts naar
Nijmegen te varen.
Als u op reis gaat: haast u wel, want in de winter zal de vaartijd behoorlijk
lang zijn. De sluizen in Frankrijk schutten alleen bij daglicht en het is
vroeg donker. Reken op een week of drie vier varen voordat u het blauw
van de Middellandse Zee zult zien.

(Foto’s: Roel Venema/RIZA)
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Stofnaam

Stofgroep

terbutalin
tylosine
oxolinic acid
sulfaquinoxaline
doxycycline
sulfachloropyridazine
monensin
oxytetracycline
sulfadimethoxine
Malachite green
lincomycine
dimetridazole
primidon
sulfamethoxazole
tamoxifen
acetominofen
lidocaine
flumequin
mebendazole
ibuprofen
caffeine
acetylsalicylic acid
narasin

Overigen
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica
Antibiotica/antiparisitair
Anti-epileptica
Antibiotica/antiparisitair
Cytostatica
Analgetica
Overigen
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Analgetica
Overigen
Analgetica
Antibiotica/antiparisitair

Oppervlaktewater
(n=14)

Afvalwater
(n=10)

0
0
1
1
1
2
3
4
7
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11

10
2
0
0
0
4
5
2
0
2
10
4
6
10
0
10
10
4
10
10
10
10
10

ook enkele uitschieters naar boven, tot
zelfs 20.000 ng/l (20 µg/l). Ook de resultaten van de serie met 10 afvalwatermonsters zijn in deze tabel weergegeven. De
concentraties liggen hier tussen de 3 en de
3000 ng/l.
Toekomst

Momenteel wordt nog aan de methode
gewerkt om meer betrouwbare resultaten
te verkrijgen. De resultaten met de in
Nederland ontwikkelde analysemethode
tonen aan dat geneesmiddelen hier wel
degelijk in het oppervlaktewater worden
aangetroffen. Of de concentraties tot
nadelige effecten op ecosystemen of andere
gebruiksfuncties van het water leiden is
nog niet bekend. Daarvoor zullen risicoschattingen gemaakt moeten worden. De
huidige resultaten geven aan dat geneesmiddelen in oppervlaktewater voorlopig
nog wel een belangrijk milieuonderwerp
zullen blijven.
Nadere informatie:
Jordan Tiesnitsch (RIZA), 0320-298014,
j.tiesnitsch@riza.rws.minvenw.nl
Joan Staeb (RIZA), 0320-298657,
j.staeb@riza.rws.minvenw.nl

Verwerking en verstrekking
IJsberichtgeving: geen koud kunstje
Zodra het begint te vriezen steekt bij veel mensen de Elfstedenkoorts de kop op. Anderen zien
juist hun broodwinning in gevaar komen. Beide partijen hebben gemeen dat ze de weersvoorspelling en de ijsberichtgeving goed in de gaten houden. De ijsberichtgeving komt van het
Infocentrum Binnenwateren.

IJs op de vaarwegen kan, afhankelijk van de
ijsdikte, hinder opleveren voor de scheepvaart. Als het nodig is zet de overheid
ijsbrekers in om de belangrijke vaarwegen
zo lang mogelijk open te houden. Het
komt zelfs voor dat men zonder ijsbreker
niet eens mag varen. IJsbrekerbegeleiding
is dan verplicht en de schepen moeten in
konvooi varen. Bij te zware ijsgang, of om
beschadiging van oevers te voorkomen,
kan een vaarverbod worden ingesteld.

wal, maar ook op basis van inlichtingen
verstrekt door schippers die een traject zijn
gepasseerd. Voor het beschrijven van de
ijshoedanigheid wordt gekeken naar ijsdikte,
het voorkomen van vast ijs of verspreid
ijs en de mate van verspreiding. Het
Infocentrum Binnenwateren vertaalt deze
informatie in een advies over de bevaarbaarheid, en gaat daarbij onder meer in op
de mate van hinder, het minimale motorvermogen dat schepen nodig hebben en
de eventuele noodzaak tot konvooivaart.

IJscentra

Bij ijsvorming wordt vanuit 33 ijscentra in
Nederland de ijssituatie op 268 vaarwegdelen gemonitord. De vaarwegbeheerders
stellen de situatie vast aan de hand van
metingen vanaf vaartuigen en vanaf de

Snel proces

Het Infocentrum Binnenwateren ontvangt
de gegevens vanuit het hele land per fax,
e-mail of telefoon. Om een ijskaart van
Nederland samen te stellen worden alle

gegevens verzameld in een geautomatiseerd systeem. Het Infocentrum zet de
samengestelde ijskaart op internet en verstuurt deze éénmaal per dag per e-mail
aan de direct belanghebbenden. Een verkorte versie in tekstvorm wordt op pagina
725 van teletekst geplaatst. Hierin wordt alleen de bevaarbaarheid aangegeven. De
kaart op internet en de informatie op teletekst worden continu bijgewerkt, zodat
iedereen kan beschikken over actuele informatie.

Aalscholvers, vis en visserij in het IJsselmeergebied
Over aalscholvers bestaan nogal uiteenlopende gevoelens. Welke reputatie verdient de soort
op basis van monitoring? Het RIZA deed onderzoek naar aantallen en voedselkeuze van aalscholvers.

Aalscholvers vestigden zich in 1978 in de
Oostvaardersplassen. Het aantal broedparen
nam daarna snel toe. Na een plotselinge
afname in 1994 is recentelijk een natuurlijke
stabilisatie van het aantal opgetreden (zie
figuur). RIZA heeft mede naar aanleiding
van klachten uit de beroepsvisserij onderzocht in hoeverre de Aalscholver een
concurrent is voor de visserij. Of is de
soort slechts een volgzame consument en
een graadmeter voor de toestand van het
watersysteem.

Aalscholverkolonie (Foto: Mennobart van Eerden/RIZA)

Visplaats en voedsel

Aalscholvers zijn voor het vinden van
voedsel erg afhankelijk van de helderheid
van het water. Ze vissen bij voorkeur in
water met intermediair doorzicht. In zeer
troebel water is vis slechter bereikbaar en
in zeer helder water kunnen vissen waarschijnlijk makkelijker vluchten omdat ze de
aalscholvers aan zien komen.
In het troebele water van het Markermeer
werd in de onderzoeksperiode (1997-2001)
met name Pos geconsumeerd. Dit is vergelijkbaar met het menu van de aalscholvers
in het troebele Veluwemeer van eind jaren
tachtig en begin jaren negentig. Toen het
Veluwemeer in de jaren negentig door
kunstmatige ingrepen helder werd, nam
de totale hoeveelheid vis af en veranderde
de vissamenstelling. Pos nam af en soorten
als Rietvoorn en Zeelt, die van meer helder
water houden, namen juist in aantal toe.
Door de toename van de helderheid van
het water werd het voor aalscholvers echter
minder aantrekkelijk om te vissen, zodat
het aantal vogels daar afnam. Het aandeel
Pos in het menu was sterk afgenomen en
het aandeel karperachtigen werd hoger en
gevarieerder. Het menu van aalscholvers
wordt dus bepaald door de gradaties in
helderheid en vissamenstelling van die
wateren (zie figuur).
Concurrent?

Voor wat betreft Baars is de Aalscholver
maar zeer ten dele een concurrent van de
beroepsvisserij. De vogels vangen alleen
ondermaatse baarzen. Voor de visserij op
Snoekbaars is het onwaarschijnlijk dat de
Aalscholver een concurrent is omdat deze
soort nauwelijks in het menu van aalNadere informatie:
Infocentrum Binnenwateren
(RIZA), 0320-298888,
infocentrum@riza.rws.minvenw.nl
Het Infocentrum Binnenwateren is te vinden op: www.watermarkt.nl

scholvers voorkomen. Wat Aal betreft is
de wereldwijde afname van het Aalbestand
er de oorzaak van dat de soort nauwelijks
meer in het menu van de Aalscholver en in
de vangsten van de vissers voorkomt.
Doordat de natuurlijke mortaliteit van de
vissen nooit direct gemeten is, kan het
effect van het eten van ondermaatse vis
door aalscholvers niet direct worden
vergeleken met de oogst door de vissers
enkele jaren later. Andersom is de overbevissing door beroepsvissers in het
Graadmeter?

IJsselmeer en Markermeer er de oorzaak
van dat er een relatief grote hoeveelheid
eetbare (lees kleine) vis in het systeem aanwezig is omdat roofvis (grote exemplaren
van Baars en Snoekbaars) massaal wordt
weggevangen. De talrijke kleine vissen die
overblijven eten grote hoeveelheden
zoöplankton weg. Minder zoöplankton
betekent minder algenconsumptie, zodat
het doorzicht afneemt. Hiermee speelt de
mens de Aalscholver onbedoeld in de
kaart. De hoge aantallen aalscholvers zijn
dan ook mede op te vatten als een gevolg
van de overbevissing van de meren door
de mens.
De Aalscholver is daarbij niet zozeer
concurrent van de visserij maar eerder een
signaal dat de commerciële visserij niet
duurzaam is.

* = doorzicht in cm
<40*
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De bestaande modulen van het pakket
iBever zijn verbeterd. In Towabo, het
programma voor het toetsen van de
waterbodemkwaliteit, is de berekening van
somparameters nu ingebouwd volgens de
10

meest recente wet- en regelgeving.
Notove, het programma voor het toetsen
van de waterkwaliteit, is vanaf deze versie, net als Towabo, uitgerust met een
opstartscherm. In dit scherm kan de
gebruiker eventueel toetsinstellingen en
rapportage-opties aanpassen. De module
Vrachten maakt nu standaard deel uit
van het pakket. Dit programma berekent
uit gehaltes en debieten die op een

Over dit onderwerp is een rapport verschenen, voor bestelinformatie van het
rapport: zie achterpagina
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Aantal nesten van aalscholvers in de vier broedkolonies van het
IJsselmeergebied in de periode 1970-2000. Na een plotselinge afname in 1994
is recentelijk een natuurlijke stabilisatie van het aantal opgetreden.

Veluwemeer
1989-1992

Menu van aalscholvers in najaar en winter (op gewichtsbasis), die rusten in respectievelijk de Lepelaarplassen (Markermeer), Steile Bank (IJsselmeer), Veluwemeer in de
jaren 1997-2001 en Veluwemeer in de jaren 1989-1992.

De stand van de Westerschelde
In 2002 ging een verkennende studie van start om door analyse van monitoringgegevens
eventuele veranderingen van de Westerschelde te signaleren. Analyse van gegevens over de
waterstanden leidde tot de eerste, opmerkelijke bevindingen.

Nieuwe versie: iBever 3.0
bepaalde locatie zijn gemeten de
hoeveelheid die van een bepaalde stof
in een periode is getransporteerd.
Het systeem iBever zelf bevat ook de
nodige uitbreidingen. Via internet is een
rechtstreekse koppeling te maken met de
on-line database met de monitoringgegevens van Rijkswaterstaat (DONAR).
Daarnaast zijn in iBever de waarnemingssoorten volledig afgestemd op de gegevensstandaard, zoals vastgesteld door de
Commissie Integraal Waterbeheer (CIW).
Het uitwisselen van gegevens gebeurt dus
nu geheel volgens deze CIW-standaard.

Nadere informatie:
Stef van Rijn (RIZA), 0320-297029,
s.vrijn@riza.rws.minvenw.nl
Mennobart van Eerden (RIZA), 0320298331, m.veerden@riza.rws.minvenw.nl

100%

(Foto: Bert Boekhoven/Boekhoven Fotografie)

Versie 3.0 van iBever, het standaardpakket voor de verwerking van natte gegevens, is gereed.
Het pakket is officieel gepresenteerd op de landelijke iBever Infodag die 21 november werd
gehouden.

Het meten van aantallen en voedselkeuze
van aalscholvers geeft goede indicaties
voor de veranderde waterkwaliteit en de
toestand van het watersysteem. Hoe minder aalscholvers en hoe gevarieerder het
menu (minder Pos) hoe gezonder en helderder het watersysteem. Dit geeft de
waterbeheerder de mogelijkheid om de
Aalscholver als graadmeter voor de waterkwaliteit te gebruiken.

Aalscholver in broedkleed
(Foto: Mennobart van Eerden/RIZA)

aantal nesten in duizenden

Aantal malen aangetroffen

Hierdoor heeft er een concentratiestap van
200 maal plaatsgevonden, waardoor er
gevoeliger geanalyseerd kan worden.
Analyse van het verkregen extract vindt
plaats volgens een methode waarbij vloeistofchromatografie is gekoppeld aan een
dubbele massaspectrometer (LCMSMS). In
een massaspectrometer worden stoffen
gemeten door van de stoffen zelf en de
brokstukken daarvan de molecuulmassa te
bepalen en het aantal deeltjes te tellen.
Deze systemen zijn behalve erg gevoelig
ook zeer specifiek en dat is erg belangrijk
omdat zo voorkomen wordt dat een andere
stof voor een geneesmiddel wordt
aangezien.
De analysemethode maakt het mogelijk
om 23 humane en veterinaire geneesmiddelen in oppervlakte- en afvalwater aan te
tonen. De laagst aantoonbare concentraties
in oppervlaktewater liggen rond de 0,5 ng/l
(nanogram per liter; 0,000 000 000 5
gram per liter). Voor afvalwatermonsters
ligt de grens een factor 10 hoger omdat in
afvalwater veel andere stoffen zitten die
bij de analyse storend kunnen werken.
In de tabel is te zien welke stoffen zijn
aangetroffen in de eerste serie met 14
oppervlaktewatermonsters. De concentraties
liggen daarbij tussen 0,1 en 20 ng/l. Er zijn

Nadere informatie:
Helpdesk iBever, 0320-298017;
bever@riza.rws.minvenw.nl en
www.ibever.nl

De Westerschelde is één van de weinige
overgebleven natuurlijke estuaria in WestEuropa. Het estuarium wordt gekenmerkt
door een grote verscheidenheid aan leefgebieden voor onder andere vissen, vogels
en zeezoogdieren. Het heeft naast een
grote natuurwaarde ook een aanzienlijke
economische betekenis, met name als
toegangsroute voor containerschepen naar
de havens van Antwerpen en Vlissingen.
De Westerschelde kent een omvangrijk
monitoringprogramma. De parameters die
in dit programma gemeten worden zijn
graadmeters voor hoe het systeem zich
ontwikkelt en ze worden daarom goed
gevolgd. In 2002 startte de Technische
Universiteit Eindhoven in opdracht van het

RIKZ een verkennende studie. Aan de
hand van uitgebreide wiskundige analyse
van de monitoringsgegevens moet deze
studie eventuele veranderingen in de
fysische en ecologische eigenschappen van
de Westerschelde signaleren.
Om te beginnen: de waterstand

De eerste parameter die geselecteerd werd
voor uitgebreide analyse is de waterstand.
Deze parameter is gekozen omdat de
waterstand op veel verschillende locaties
zeer frequent gemeten is en wordt. Van
maar liefst zes waterstandstations zijn
sinds 1971 uurwaarden en vanaf 1987
zelfs 10-minuutwaarden beschikbaar.
Daarnaast is de parameter ook geschikt,
omdat deze naar verwachting vrij direct
reageert op veranderingen en ingrepen in
de Westerschelde, zoals vaarwegverruiming
en ontpoldering. Een onderdeel van de

waterstandsanalyse betreft een dataanalyse van uurwaarden per meetstation.
Uit deze datasets zijn de belangrijkste 15
periodiciteiten (ook wel getijcomponenten
genoemd) opgespoord. De belangrijkste
hiervan is de getijcomponent met een
periode van 12 uur en 25 minuten, het
zogeheten hoofdmaansgetij M2. Dit is het
welbekende ritme van tweemaal hoogwater en tweemaal laagwater per dag.
Vervolgens is per getijcomponent bekeken
of de grootte (amplitude) in de loop van
de periode 1971-2001 is veranderd.
De amplituden van getijcomponenten
- vervolg op pagina 4 -
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Veranderend patroon

De analyses leveren een aantal opmerkelijke
bevindingen op, onder andere ten aanzien
van het hoofdmaansgetij M2.
In de figuur is te zien dat eind jaren tachtig
een verstoring lijkt op te treden in het
regelmatige patroon van het amplitudeverloop van deze getijcomponent.
Vooralsnog is onduidelijk of dit patroon

In de figuur is ook zichtbaar dat de
amplitude van de waterstandstations die
meer zeewaarts liggen (Westkapelle en
Cadzand) vanaf 1997-2001 daalt, terwijl de
amplitude van de waterstandstations die
meer landinwaarts liggen in die periode
juist stijgt. Het lijkt er dus op dat de getijcomponent M2 de laatste jaren in het
oostelijk deel van de Westerschelde, al dan
niet tijdelijk, een ander patroon vertoont.
Dit kan verband hebben met recente
ingrepen in de Westerschelde, zoals bagger-

werkzaamheden en het aanbrengen van
geulwandverdediging. Momenteel wordt
verder onderzoek gedaan naar de eventuele
betekenis en oorzaak van dit veranderde
patroon.
Voor meer informatie over het verschijnsel
getij zie www.getij.nl
Nadere informatie:
Bianca Peters (RIKZ), 0118-672242,
b.g.t.m.peters@rikz.rws.minvenw.nl
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Slim meten van bestrijdingsmiddelen: recherchewerk met verzamelmonsteranalyse
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Vanaf 1999 past RIZA in vijf zijrivieren van de Maas (Jeker, Geleenbeek, Roer, Niers en Dieze)
een nieuwe methode voor monitoring van bestrijdingsmiddelen toe. Met de zogenaamde
verzamelmonsteranalyse is het mogelijk om kortdurende verontreiniging van het water te meten.
Dergelijke verontreinigingen worden met de gebruikelijke monitoring met steekmonsters
gemakkelijk gemist. Met verzamelmonsteranalyse kan men bovendien nagaan hoe hoog een
verontreinigingspiek was en op welke dagen deze zich heeft voorgedaan. Opdrachtgever van
het project is Rijkswaterstaat Directie Limburg. Zuiveringschap Limburg heeft een groot deel
van de metingen verzorgd.
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Amplitudeverloop getijcomponent M2 , voor de
periode 1971-2001. Op de x-as staan de jaren, op
de y-as de jaargemiddelde amplitude in cm.

Stijging laagwater bij Den Oever
Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied verricht onderzoek naar een vergroting van de
spuicapaciteit van de bestaande uitwateringssluizen bij Den Oever en Kornwerderzand in de
Afsluitdijk. De huidige spuicapaciteit is niet meer toereikend.

Harlingen
Den Helder
Kornwerderzand
Den Oever
Oude Schild

15

Bij hoge rivierafvoeren stijgt het gemiddelde
peil van het IJsselmeer tot te hoge waarden.
Een combinatie met een storm geeft dan
zeer hoge waterstanden aan de op de wind
gelegen dijken. Verwacht wordt dat bij
handhaving van de huidige twee spuisluizen
de afvoercapaciteit in de toekomst (verder)
zal afnemen door zeespiegelstijging en dat
door een toename van de rivierafvoeren
de IJsselmeerpeilen nog verder zullen stijgen.
Het plan is om door ongeveer een verdubbeling van de spuicapaciteit de effecten
van een zeespiegelstijging van 25 cm en een
toename van 10% van de extreme rivierafvoeren op te vangen. De Directie IJsselmeergebied vroeg het RIKZ om advies.
Knikken en sprongen

De hoogte van het laagwater aan de
Waddenzeezijde van de spuisluizen is een
belangrijke parameter voor de hoeveelheid
water die gespuid kan worden. Gebleken
is dat het gemiddelde laagwater van Den
Oever over de periode 1976-1988 met
circa 12 cm is gestegen ten opzichte van
het gemiddelde laagwater bij Kornwerder-

zand. Dit veroorzaakt een extra beperking
van de spuicapaciteit. Er was daarom
voldoende reden om na te gaan wat er bij
Den Oever aan de hand is.
De gemiddelde laagwaters van een aantal
peilmeetstations zijn in een figuur uitgezet
ten opzichte van het gemiddelde van de
jaargemiddelde laagwaters van de stations
Den Helder, Oude Schild en Harlingen.
Opvallend is met name het verloop van
het gemiddelde laagwater bij Den Oever.
Rond 1975 lijkt zich een knik voor te
doen, waarna het laagwater circa 10 cm
stijgt. Het verloop van het hoogwater bij
Den Oever vertoont een sprong van 1 à 2
cm rond 1980 en het tijverschil laat een
plotselinge afname zien van circa 7 cm
rond 1985. Het beeld van het gemiddelde
laagwater, het gemiddelde hoogwater en
het gemiddelde tijverschil sluit dus niet op
elkaar aan.
Ingrepen

In de omgeving van Den Oever hebben in
de afgelopen decennia enkele grote
veranderingen plaatsgevonden. De eerste,
in 1984, was het verleggen van de ingang
van de havenmond (zie foto). De invloed
van de uitwateringssluizen op het laagwater
dat wordt gemeten in het peilmeetstation

10
5
0
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Mengen

Bij verzamelmonsteranalyse wordt met
automatische apparatuur bijvoorbeeld eens
per uur een kleine hoeveelheid water
bemonsterd en zo per dag één fles gevuld.
Na bijvoorbeeld vier weken wordt een
mengmonster gemaakt door een klein deel

te nemen van elk van de 28 verkregen
dagmonsters. Bij analyse vind je dan de
gemiddelde concentratie van de gemeten
stoffen gedurende de meetperiode van 28
dagen. Indien gewenst kunnen met de
restanten van de dagmonsters vervolgens
week-mengmonsters gemaakt worden en
tenslotte kunnen, van de interessantste
week, de afzonderlijke dagmonsters
geanalyseerd worden. Zo is het mogelijk
het verloop van een verontreinigingspiek
van dag tot dag na te gaan. Dit ‘recherchewerk’ is bijvoorbeeld interessant als het
vier-wekenmonster één of meer hoge
concentraties laat zien, of als men op
bepaalde dagen verontreinigingspieken
verwacht vanwege weersomstandigheden
die zich voordeden.
Natuurlijk werkt de methode alleen goed
als de gezochte stoffen niet te snel afbreken

Tabel: recherchewerk met monsters van de Jeker; de onderste rij geeft de Maximaal Toelaatbaar Risico
(MTR) waarden; eenheid µg/l
etho-
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Gemiddeld jaarlaagwater van de stations Harlingen, Den Helder, Kornwerderzand, Den Oever en Oude Schild ten
opzichte van het gemiddelde van de jaargemiddelde laagwaters van Den Helder, Oude Schild en Harlingen.

Den Oever-buiten is daardoor toegenomen.
Daarmee geeft de nieuwe situatie een
representatiever beeld van de hoogte van
het Waddenwaterniveau vlak bij de
spuisluizen dan de oude situatie. De hoogte
van het gemiddeld laagwater buiten de
haven bij de spuisluizen is door de ingrepen
van 1984 niet veranderd.
Naast de plotselinge verandering in 1984
doet zich al vanaf 1933 een meerjarige
stijging voor van het gemiddeld laagwater
bij Den Oever. Deze wordt veroorzaakt
door de morfologische veranderingen door
de afsluiting van de vroegere Zuiderzee in
dat jaar. In de zuidwesthoek van de
Waddenzee treedt na 1933 een sterke
sedimentatie op. Alhoewel de mate van
sedimentatie met de tijd is afgenomen,
gaat dit proces hoogstwaarschijnlijk de
komende tientallen jaren nog altijd door.
Baggeren

Situatie Den Oever voor en na 1984 (Foto: RIKZ)

Verontreiniging van waterlopen met
bestrijdingsmiddelen heeft vaak een grillig
verloop. Naarmate de afstand tussen het
meetpunt en de bronnen van de verontreiniging kleiner is, zijn verontreinigingspieken
hoger en korter. Om een goed beeld van
de optredende piekhoogten en -duur te
krijgen, of om te weten welke hoeveelheid
van een stof gedurende bijvoorbeeld een
jaar passeert (de vracht), zouden veel
metingen nodig zijn om geen belangrijke
pieken te missen. Om efficiënter te kunnen
meten, is een nieuwe methode toegepast.

Ook veranderingen op het gebied van het
baggeren spelen een rol. Sinds 1984 is het
baggerregiem om de haven van Den
Oever toegankelijk te houden gewijzigd.
De gebaggerde hoeveelheden zijn sindsdien afgenomen van zo’n 800.000 m3 tot
zo’n 70.000 m3 per jaar. Na 1995 speelt
dat de drempel van de Wierbalg niet meer
wordt weggebaggerd. Hierdoor is deze
drempel hoger komen te liggen en dat
brengt de laagwaterstanden bij Den Oever
omhoog. Door de nog aanhoudende
sedimentatie en de sterke afname van de
hoeveelheid bagger die rondom Den
Oever wordt weggehaald zal de stijging
van het laagwater bij Den Oever hoogstwaarschijnlijk doorzetten.

28/6 - 26/7
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wk 1 dag 1
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0,07
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wk 1 dag 3

0,69

0,20

< 0,03

< 0,03

0,28

0,08

0,43

Omgevingsfactoren

wk 1 dag 4

0,39

< 0,1

< 0,03

< 0,03

0,16

< 0,02

0,26

De hoogte van het laagwater bij Den
Oever, zoals gemeten in de Voorhaven is
in de periode 1950 – 2001 met ongeveer
12 cm gestegen ten opzichte van de
laagwaterstanden zoals gemeten in de
omgeving bij Den Helder, Oude Schild en
Harlingen. Het grootste gedeelte hiervan
(ongeveer 8 cm) is te verklaren door de
aanpassing van de havenmond in 1984
en de wijziging van het baggerregiem
van de Wierbalg na 1995. (Nota bene:
De laagwaterstanden buiten de haven op
de Waddenzee en voor de spuisluizen bij
Den Oever zijn door de aanpassing van
de havenmond niet veranderd en ook de
spuicapaciteit van de sluizen bij Den
Oever is hierdoor dus niet afgenomen.
Het is onzeker of de veranderingen in
het baggerregiem invloed hebben gehad
op de spuicapaciteit.) De geleidelijke
meerjarige verandering (stijging met
ongeveer 8 cm per eeuw, 4 cm over de
periode 1950-2001) van de laagwaterstanden bij Den Oever ten opzichte van
de laagwaterstanden in de omgeving
wordt grotendeels veroorzaakt door de
morfologische veranderingen in de
omgeving. Door deze veranderingen is
de spuicapaciteit bij Den Oever wel
afgenomen.
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0,037

0,03

-

0,09
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Nadere informatie:
John de Ronde (RIKZ), 070-311438,
j.g.dronde@rikz.rws.minvenw.nl
Bert van Harmelen (RWS, Directie
IJsselmeergebied), 0320-297492,
e.vharmelen@rdij.rws.minvenw.nl

MTR

of verdampen. De
monstername-apparaten zijn daarom
gekoeld. Er is een
proef gedaan met
open monsterflessen
rivierwater, waaraan
een bekende
concentratie was
toegevoegd van alle
gezochte 39 stoffen.
Eén stof (chloorthalonil) bleek snel
te zijn verdwenen,
terwijl de andere
stoffen in vier
weken weinig tot
geen achteruitgang
vertoonden.

Jeker (2000)
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0,0
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Roer (2000)
0,25
0,20
simazine [µg/l]

vertonen overigens verscheidene meerjarige
cycli. De bekendste hiervan is een cyclus
met een periode van 18,6 jaar. Bij getijanalyses is het gebruikelijk hiervoor te
corrigeren. In dit onderzoek is dit echter
niet gedaan en zijn puur de resultaten van
de data-analyses aangehouden.

voortkomt uit locale veranderingen in de
Westerschelde, of uit veranderingen die
zich reeds op de Noordzee manifesteren.
Het betrekken van meetgegevens van
waterstandstations buiten de Westerschelde
zal hierover meer duidelijkheid kunnen
geven.

metoxuron [µg/l]
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0,15

In principe kan een
verontreinigingspiek
0,10
in het vier-wekenmonster gemist
0,05
worden door de
optredende verdun0,00
mei
jun
jul
aug
sep
okt
ning. Het zal dan
meestal om vrij kort
durende pieken
verzamelmonsters
gaan die met één
1/2 detectielimiet
steekmonster per
steekmonsters
vier weken waar1/2 detectielimiet
schijnlijk ook niet
boven water zouden
MTR
zijn gekomen. Met
‘recherchewerk’
(weekmonsters,
de piek zal dan nog aanzienlijk groter
dagmonsters) kan zo'n piek wel gevonden
geweest zijn. Echter het steekmonster, dat
worden. Dat is bijvoorbeeld te zien in de
in dezelfde periode is genomen, maakt het
tabel met resultaten van de Jeker in
probleem niet zichtbaar: metoxuron blijft
Maastricht. De aanwezigheid van dichlodaarin onder het MTR. Het plaatje van
benil en dinoseb kwam pas in de dagmonsimazine in de Roer laat zien dat de steeksters aan het licht.
monsters in 2000 nooit simazine te zien
Meerwaarde
gaven, terwijl de vier-wekenmonsters dat
In de figuur worden enkele resultaten van
wel deden; in de periode juni-juli zelfs
de vier-wekenmonsters vergeleken met die
boven het MTR.
van de reguliere monitoring met maandelijkse steekmonsters. In het plaatje van
Nadere informatie:
metoxuron in de Jeker is te zien dat in het
Loek Knijff (RIZA), 0320-298369,
vier-wekenmonster in mei-juni 2000 een
l.knijff@riza.rws.minvenw.nl
concentratie werd gevonden boven het
Hans Leushuis (RWS Directie Limburg),
MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico. De
043-3294543,
normoverschrijding op het maximum van
h.leushuis@dlb.rws.minvenw.nl

Meten en analyseren
Analyse humane en veterinaire geneesmiddelen
Terwijl buurland Duitsland al verschillende onderzoeken heeft gedaan naar geneesmiddelen in
oppervlaktewater, moet de situatie in Nederland nog vrijwel geheel in kaart gebracht worden.
Het RIZA heeft inmiddels analysemethoden ontwikkeld voor stoffen die nog niet te meten waren.

(Foto’s: RIZA)

Voor de monitoring van de waterkwaliteit
wordt al jaren veel aandacht besteed aan
onder andere algemene parameters,
metalen, PAK’s en bestrijdingsmiddelen.
Omdat het niet mogelijk is om gewoonweg
alles te monitoren vinden er aanvullend
inventariserende onderzoeken plaats, zoals
een onderzoek naar humane en veterinaire
geneesmiddelen. Besloten werd een deel
van dit onderzoeksprogramma uit te
besteden in Duitsland omdat men daar op
het moment de meeste ervaring met deze
stoffen heeft. Het laboratorium van het
RIZA te Lelystad ontwikkelde methoden
voor een aantal diergeneesmiddelen die
nog niet gemeten konden worden, maar
die mogelijk wel belangrijk zijn.

Methode en prestaties

De watermonsters worden geëxtraheerd
met behulp van een zogenaamde vaste
fase extractie. Hierbij wordt een relatief
grote hoeveelheid water (100 ml) door een
buisje geleid met daarin een poedervormig
extractiemateriaal, waaraan de geneesmiddelen blijven hangen. Vervolgens worden
met een kleine hoeveelheid organisch
oplosmiddel (methanol) de geneesmiddelen
van het kolommetje afgespoeld.
- vervolg op pagina 10 9

Beelden van waternatuur

Monitoring Maas via een integrale benadering
In het project Monitoring Maas werken Rijkswaterstaat Directie Limburg en het projectbureau
De Maaswerken samen om te komen tot een integraal monitoringprogramma voor de Maas, de
Maaskanalen en de Midden-Limburgse kanalen. Dit programma voorziet, zo volledig en efficiënt
mogelijk, in de informatiebehoefte van de samenwerkingspartners. Bij de uitwerking van het
project diende de informatiecyclus als leidraad. Deze zomer is het project met succes afgerond.

Na de extreem hoge rivierafvoeren van
1993 en 1995 werd geconcludeerd dat
langs de Maas grootschalige maatregelen
noodzakelijk zijn om toekomstige wateroverlast te voorkomen. Deze maatregelen
moeten worden gecombineerd met natuurontwikkeling, grindwinning, verbetering
van de scheepvaartroute en bovendien
rekening houden met alle facetten van
integraal waterbeheer. Het projectbureau
De Maaswerken, waaronder de deelprojecten Grensmaas en Zandmaas/Maasroute
vallen, draagt zorg voor de voorbereiding
en uitvoering van deze maatregelen. Om
haar projectdoelstellingen te evalueren en
de effecten van de uitvoering van de
maatregelen te meten, is er behoefte aan
nieuwe informatie. Bovendien brengen
grootschalige ingrepen en wijzigingen in
het beleid veranderingen met zich mee
voor het toekomstige beheer en onderhoud door de Directie Limburg. Ook dat
maakt dat nieuwe informatie nodig is.
Monitoring kan voor een groot deel in de
behoefte voorzien en is inmiddels opgenomen in het project Monitoring Maas.

Gestructureerde aanpak

Het project Monitoring Maas is onderverdeeld in drie stadia (zie ook de
figuur). In het eerste stadium van het
project is de afzonderlijke informatiebehoefte van vier werkvelden bepaald:
beleidsevaluatie door Rijkswaterstaat
Directie Limburg; beheer en onderhoud
door Rijkswaterstaat Directie Limburg;
project Grensmaas; en project
Zandmaas/Maasroute.
In het tweede stadium van het project,
de ‘Monitoringstrategie’, zijn de
informatiebehoeften van de vier werkvelden op elkaar afgestemd en vastgelegd middels ‘informatievragen’.
Hieruit is een overzicht afgeleid van de
te meten parameters. In totaal zijn er
zo’n 120 parameters gedefinieerd ter
beantwoording van een kleine 400
informatievragen. De informatievragen
met bijbehorende parameters zijn onderverdeeld naar de thema’s scheepvaart,
rivierkunde, oppervlaktewaterkwaliteit,
grondwater, natuur, landschap, (water)bodemkwaliteit en recreatie.

Bepalen
Monitoringcyclus directie Limburg
Het ‘Informatie-inwininformatiebehoefte
plan’, het derde stadium,
behelst de concrete
opzet voor de inwinning
Waterbeheer en
van de meetgegevens,
beleidsevaluatie
het opslaan en de verwerking van deze gegevens tot informatie en
de overdracht van de
Uitwerken
Informatie
informatie aan de
monitoringstrategie
overdracht
gebruikers en opdrachtgevers. Elk werkvoorschrift uit het informatie-inwinplan is toegespitst op een specifieke
informatievraag en kan
Informatie
Opstellen
verwerken
informatie-inwinplan
in principe los van de
overige werkvoorschriften worden
gebruikt als leidraad bij
Informtie
verzamelen
het genereren van het
antwoord op de inforringstrategie waarmee efficiënt en adequaat
matievraag. De integrale benadering door
antwoord gegeven wordt op alle vragen.
het project Monitoring Maas kenmerkt
Het project Realisatie Monitoring Maas is
zich door de onderlinge afstemming van
inmiddels begonnen met de uitvoering
de informatiebehoefte van de verschillenvan het informatie-inwinplan.
de werkvelden. Dit heeft een waardevol
overzicht opgeleverd van alle informatieNadere informatie:
vragen met betrekking tot de Maas, de
Arjan Heesters (Rijkswaterstaat Directie
Maaskanalen en de Midden-Limburgse
Limburg), 043-3294386,
kanalen. Dit is samen met de huidige monia.j.heesters@dlb.rws.minvenw.nl
toringactiviteiten uitgewerkt in een monito-

1ste stadium
Informatiebehoefte

Informatiebehoefte
Beleidsevaluatie
RWS Directie Limburg

Informatiebehoefte
Beheer en onderhoud
RWS Directie Limburg

Informatiebehoefte
Project Grensmaas

Monitoring geeft zicht op de toestand van onze watersystemen. Hoe deze toestand door
mensen wordt ervaren hangt voor een belangrijk deel af van het beeld dat we van water
hebben. Daarom is onderzocht welke beelden van waternatuur leven onder de medewerkers
van Rijkswaterstaat.

De één wil het open karakter van het
IJsselmeer sparen, de ander wil middels
natuurontwikkeling specifieke leefgebieden
toevoegen om de diversiteit aan soorten te
vergroten. Actief biologisch beheer (bijvoorbeeld het wegvangen van witvis) is bij
ons een geaccepteerde aanpak om meren
weer helder te krijgen, maar buitenstaanders
fronsen hun wenkbrauwen als ze het leed
van al die vissen zien. Zo maar twee
onderwerpen waarover heel verschillende
meningen bestaan. Aan deze meningen
liggen diverse beelden van waternatuur
ten grondslag. Een discussie over deze
zaken wordt helderder wanneer je je eigen
waternatuurbeeld kent, en dat van de
ander. Daarom heeft het RIZA Alterra
gevraagd hiernaar onderzoek te doen
Wild en spontaan

Welke waternatuurbeelden er leven onder
de medewerkers van Rijkswaterstaat is

onderzocht middels een enquête via
Internet en een analyse van producten van
regionale directies en specialistische
diensten. Hieruit kwamen vijf verschillende
waternatuurbeelden naar voren (zie kader).
Waternatuurbeelden zijn opgebouwd uit
drie aspecten: cognitief (waaraan men
waternatuur herkend), expressief (wat
men er mooi of spannend aan vindt) en
normatief (wat men vindt dat de mens
wel/niet mag doen).
Het wilde waternatuurbeeld was dominant,
zowel bij de specialistische diensten als bij
de regionale directies. Bij de directies was
de voorkeur voor het ruime beeld echter
nagenoeg even groot. Verder bleek dat
mensen die werken aan aanleg en beheer
minder vaak het wilde en spontane beeld
bij waternatuur hebben dan mensen die
werken aan onderzoek, beleid en management. Er was ook meer aanhang voor het

Waternatuurbeelden die leven bij de medewerkers voor Rijkswaterstaat met hun betekenis
en de mate van voorkomen (%).
Waternatuurbeeld Betekenis (cognitief / expressief / normatief)

Wild
Spontaan
Ruim
Beïnvloed
Menselijk

Hoe vaak
aanwezig?
Onverstoorde toestand / Woest en onmetelijk / Handen thuis!
29%
Spontane ontwikkeling / Vreemd en uitdagend / Liever niet aankomen.
23%
Alles wat groeit en beweegt / Denkend aan Holland…. / Natuurontwikkeling
22%
Achtergrond / Veilig en gezellig / Ingrijpen moet kunnen
11%
Alles is natuur / Vertrouwd en onder controle / Als het maar nuttig is
15%

wilde waternatuurbeeld naarmate de
opleidingsgraad hoger was. Verder bleek
het waternatuurbeeld dat iemand heeft
van invloed op keuzes bij dilemma’s, zoals
bij de vraag of er wel of geen windmolens
in de Noordzee mogen staan. Tenslotte
hadden niet alleen medewerkers verschillende beelden, maar kwamen deze
verschillende beelden impliciet ook terug
in de nota’s die door de verschillende
diensten zijn gemaakt.
Beelden bij burgers

Het is niet voldoende om te weten welke
beelden er leven onder de medewerkers

van Rijkswaterstaat. Het is minstens zo
belangrijk om de waternatuurbeelden
uit de maatschappij te kennen. Hieraan is
in dit onderzoek beperkt aandacht
geschonken. Het Natuurplanbureau
(RIVM en Dienst Landbouwkundig
Onderzoek) heeft vervolgens de enquête
ook onder de burgerbevolking laten verspreiden. De resultaten worden binnenkort bekend gemaakt. Volgend jaar wil
het RIZA nagaan hoe de waternatuurbeelden bij mensen worden gevormd en
welke gebeurtenissen daar invloed op
hebben. Dit maakt het beter mogelijk te
anticiperen op het beeld dat de samenleving van het werkterrein van
Rijkswaterstaat heeft, nu en in de toekomst.
Nadere informatie:
Diederik van der Molen (RIZA),
0320-298427
d.t.vdmolen@riza.rws.minvenw.nl
Fransje Langers (Alterra), 0317-474427,
f.langers@alterra.wag-ur.nl

Informatiebehoefte
Project
Zandmaas/Maasroute

Illustratie van de vijf waterbeelden: wilde, spontane, ruime, beïnvloedde en menselijke waternatuur
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Julianakanaal en Maas bij brug A79 (Foto: Jaap Goudriaan/RWS Directie Limburg)
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Vlokreeftjes zijn diertjes van ongeveer een
halve tot een hele centimeter lang. Ze
komen in vele soorten en wijdverbreid in
de Nederlandse wateren voor. De dieren
leven zowel op zogenaamde harde als in
zachte substraten. Een enkele gespecialiseerde soort, zoals de kwalvlo, leeft zelfs
ín organismen. De bekendste representant
is het slijkgarnaaltje, dat tot in dichtheden
van tienduizenden per vierkante meter kan
voorkomen op bij laagwater droogvallende
slikken en platen. Met zovele bij elkaar
maken ze zelfs het kenmerkende ‘wadgeruis’.

Opzet werkwijze project Monitoring Maas

Nu meten om later te weten
We schrijven het jaar 2006. Op 25 april om 23.23 uur gebeurt in Oost-Europa een ongeluk met
verstrekkende gevolgen. In ons land zal uiteindelijk een lawine aan informatievragen ontstaan.

Enkele dagen na het ongeval, op 28 april,
blijkt een werknemer van een kerncentrale
in Zweden bij de dagelijkse controle besmet
materiaal aan zijn schoenen te hebben. Is
hij op verboden terrein geweest? Nee. Als
er nog een werknemer besmet blijkt, denkt
men aan een lek in de eigen centrale. Later
zoekt men het in Rusland, maar Rusland
ontkent. Op 29 april maakt een Oost

Kerncentrale Borselle (Foto: KEMA)
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Europees nieuwsbureau melding van een
ongeluk en een brand in een kerncentrale,
maar alles is inmiddels onder controle.
Crisis

Nu pas is iedereen gealarmeerd en op
diverse plaatsen in Europa wordt verhoging
van straling gemeten. Op 2 mei ook in
Nederland. Een hoge ambtenaar van
VROM komt laat thuis na crisisoverleg.
Het KNMI voorspelt geen neerslag van
betekenis dus de depositie van radioactiviteit uit de atmosfeer zal beperkt zijn. Maar
als hij die avond met zijn vrouw belt, die
met voorjaarsvakantie bij familie in Brabant
verblijft, hoort hij dat het daar met bakken
uit de hemel komt. De weersvoorspelling
blijkt incorrect. Vanaf dat moment staat de
telefoon niet meer stil. De crisis begint voor
Nederland nu pas echt. Men wil weten hoeveel radioactief materiaal neerslaat en waar.
Wat is eigenlijk de natuurlijke achtergrond
van straling en hoeveel variatie zit daar in?
Is het drinkwater in gevaar? Hoe zit het met
het gewas op het land, de koeien in de
wei, de recreatie? Welke risico’s lopen we

nu echt? Onwaarschijnlijk? Bovenstaand
scenario is niet zozeer van 2006, maar van
1986 en staat bekend als Tsjernobyl.
Geen hectiek

Met een werkgroep van praktijkmensen
van waterschappen onder voorzitterschap
van de Unie van Waterschappen en met
Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan een
meetplan voor nucleaire ongevallen. De
hoop is dat we het nooit hoeven te
gebruiken, maar niemand zit te wachten
op de hectiek die ontstaat als men niet
weet wat men moet doen.
Vragen over de natuurlijke achtergrond
moeten beantwoord worden door routinematig meten van radiologische parameters
in watersystemen. Dat hoeft geen duur
meetnet te zijn. Eens in de paar jaar de
waterbodem en zuiveringslib doormeten is
voldoende. De waterschappen is gevraagd
om op te geven welke locaties in
aanmerking komen voor metingen bij een
calamiteit en welke voor routinemetingen.
Deelname aan het routinemeetnet geschiedt
op vrijwillige basis en houdt de kennis over
radiologische parameters en interpretatie
van de meetresultaten op peil. Bovendien
oefent het de routine van de monster-

Het RIKZ gaf twee vrijwilligers (waaronder de auteur van dit artikel) toestemming om de resultaten uit de bodemdiereninventarisaties in de Delta over de periode 1990-2000 te gebruiken
voor een verspreidingsonderzoek van vlokreeftjes. Deze landelijke monitoringgegevens zijn
met enkele andere bronnen samengevoegd en zo is een beeld geschetst van de verspreiding
van deze diergroep.

aangetroffen, namelijk Nototropis guttatus,
Siphonoecetes kroyeranus, Tryphosella
sarsi en Harpinia pectinata. De soort
Nototropis guttatus is zelfs nieuw voor
geheel Nederland. Slechts één (zeer zeldzame) soort (Synchelidium haplocheles) is
niet aangetroffen. Hiermee is niet gezegd
dat de soortendiversiteit is toegenomen.
Door de verhoogde bemonsteringsinspanning is de trefkans op schaars
voorkomende soorten groter geworden.

Voor het gebied als geheel blijkt de soortensamenstelling ten opzichte van de periode
vóór de uitvoering van de Deltawerken niet
erg veranderd. Wél zijn de verspreidingspatronen veranderd. Dat is logisch, omdat
de Nederlandse Delta van een complex
vervlochten estuarien systeem is veranderd
in een aantal gescheiden wateren.
Bovendien zijn daarin de zoutgehaltes
vaak drastisch veranderd.

samenstelling als gevolg van de
Deltawerken. De andere twee soorten,
Ampelisca brevicornis (zie foto) en Perioculodes longimanus, werden vroeger nauwelijks in de Delta aangetroffen, maar zijn nu
vrij algemeen in de Oosterschelde. Dit zijn
soorten die in de Noordzee voorkomen en
waarschijnlijk ‘profiteren’ van het feit dat
de Oosterschelde veranderde van een
estuarien in een meer marien systeem.

Diversiteit en Deltawerken

In de beschouwde periode (1990-2000)
zijn vier voor de Delta nieuwe soorten

De vlokreeft Ampelisca brevicornis (Foto: Ed Stikvoort)

neming en de uitwisseling van informatie.
Er staan tenslotte niet voor niets normen
voor radioactiviteit in de vierde Nota
waterhuishouding. Het kan zijn dat er
lokaal een verhoogd niveau voorkomt. En
hoewel we daar niet van wakker hoeven
te liggen, is het goed dit te weten, de
oorzaak te kennen en het in de gaten te
houden.
Nadere informatie:
Jaap van Steenwijk (RIZA), 0320-298649,
j.steenwijk@riza.rws.minvenw.nl

Kilometerhokken waarin de vlokreeft Urothoe poseidonis in de periode 1990-2000 in de Delta is aangetroffen
(kaart: André van Loon/Bureau EIS-Nederland)

Van de 26 gevonden soorten vlokreeften
zijn er naast de vier nieuwe soorten,
slechts vier qua voorkomen duidelijk veranderd. De soort Urothoe poseidonis (zie
kaart) is nu een gewone soort in de Delta,
terwijl de soort er tot in de zestiger jaren
nauwelijks werd aangetroffen. De verwante
Urothoe brevicornis wordt nu niet zo veel
gevonden, terwijl die destijds het talrijkst
was. Aannemelijk is dat de oorzaak van deze
‘wisseling’ ligt in de verminderde stroomsnelheden en de veranderde sediment-

Nadere informatie:
Ed Stikvoort (RIKZ), 0118-672347,
e.c.stikvoort@rikz.rws.minvenw.nl
Over dit onderwerp is een artikel
verschenen: zie achterzijde
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Europese Commissie maant Nederland tot waterkwaliteitsaanpak
In mei 2001 is Nederland veroordeeld door het Europese Hof van Justitie, net als een aantal
andere EU-lidstaten al eerder was overkomen. Ons land had verzuimd op de juiste wijze
uitvoering te geven aan artikel 7 van EU richtlijn 76/464/EEG (betreffende verontreiniging
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatische milieu worden geloosd).
Werk aan de winkel voor de B.V. Nederland.

Landelijk Meetnet Libellen: signalerend en evaluerend

route, waar maar één soort wordt geteld.
De soortgerichte route wordt gebruikt om
populaties van vooral zeldzame en bedreigde soorten van de Rode Lijst te volgen.
Het tellen is hier minder arbeidsintensief,
omdat dit niet negen keer, maar slechts
driemaal in de hoofdvliegtijd van de
betreffende libellensoort gebeurt. In totaal
zijn er inmiddels bijna 550 routes beschreven. Hiervan is circa 60% algemeen en
ongeveer 40% soortgericht. Jaarlijks worden
ruim 300 routes geteld. De verdeling van
de routes over Nederland is te zien in de
figuur.
Natuurvriendelijke oevers

Het belangrijkste resultaat uit het Landelijk
Meetnet Libellen is een nationale trend per
soort. De trends worden gebruikt voor het
beoordelen van het natuurbeleid, maar
ook voor natuurbeschermingsdoeleinden.
Behalve voor gebruik op nationaal niveau
zijn de resultaten ook te gebruiken op
regionaal of gebiedsniveau, zoals bijvoorbeeld voor de beoordeling van het effect
van de aanleg van natuurlijke oevers.
In de gemeente Gouda, waar op meerdere
locaties dergelijke oevers zijn gecreëerd,
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aantal libellensoorten

Het belangrijkste doel van het Landelijk
Meetnet Libellen is het volgen van de
ontwikkelingen in aantallen libellen. Het
gezamenlijke project van De Vlinderstichting
en het Centraal Bureau voor de Statistiek
wordt medegefinancierd door het Expertisecentrum van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Vrijwilligers voeren de tellingen uit. Zij
bezoeken de telroutes in principe elk jaar
negen maal tussen half mei en begin
september. Routes liggen direct langs de
oever van een ven, plas of kanaal. Een
route is maximaal 500 meter lang en
opgedeeld in secties van elk 100 meter.
Om vergelijkbare resultaten te verkrijgen,
is het tellen van libellen langs de routes
aan een aantal regels gebonden. Zo
mogen alleen libellen worden geteld bij
weersomstandigheden die voor libellen
gunstig zijn en er worden alleen libellen
geteld die zich binnen een bepaalde
waarnemingsafstand bevinden. De routes
kunnen worden opgedeeld in twee
verschillende typen. Het eerste type is de
'algemene' route, waar gedurende de
gehele periode alle soorten libellen worden
geteld. Het tweede type is de 'soortgerichte'

400

aantal individuen

Sinds de start van het Landelijk Meetnet Libellen in 1998, zijn in vier volledige jaren libellen
geteld. Dit gezamenlijke project van De Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de
Statistiek is in die jaren enorm gegroeid. In dit artikel een kort overzicht van de aanpak,
resultaten en mogelijkheden.
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Het gemiddeld aantal individuen (figuur A) en het gemiddeld aantal libellensoorten (figuur B) op natuurvriendelijke
oevers (groene balken) en traditionele oevers (oranje balken) in de gemeente Gouda (n=10). De gemiddelde
waarden met standaardfouten zijn weergegeven.

zijn vanaf het seizoen 2000 op tien plaatsen
libellen geteld. De telroutes (elk 100 meter
lang) liggen zowel langs natuurvriendelijke
oevers, als langs traditionele, niet aangepaste oevers. Een traject langs een
traditionele oever is zo gekozen dat een
directe vergelijking met een natuurvriendelijk traject mogelijk is. De resultaten laten
overduidelijk het positieve effect van de
aanleg van natuurvriendelijke oevers zien.
Zowel het aantal libellensoorten als het
aantal individuen is langs de natuurvriendelijke trajecten hoger dan langs de
traditionele stukken oever.
Mede op basis van deze positieve resultaten is het huidige beleid in de gemeente
Gouda erop gericht om zoveel mogelijk
nieuwe oevers natuurvriendelijk in te richten. Duidelijk is dat met de monitoringmethode van het Landelijk Meetnet Libellen
de effecten van beheermaatregelen goed
te volgen zijn.

uitgezocht met welke aanvullende telmethode de soort in de toekomst te
monitoren is. Alleen voor enkele soorten
uit de familie van de Rombouten die
vooral stromend water bewonen, is op
dit moment nog geen goede methode
voorhanden.
Nadere informatie:
Dick Groenendijk (De Vlinderstichting),
0317-467346, dick.groenendijk@vlinderstichting.nl
Calijn Plate (Centraal Bureau voor de
Statistiek), 070-3374211, cpte@cbs.nl

Een uitsluipende Rivierrombout (Gomphus flavipes). Voor deze moeilijk telbare soort van de Habitatrichtlijn wordt
gezocht naar alternatieve telmethoden, bijvoorbeeld het tellen van de larvenhuidjes die na het uitsluipen achterblijven. (Foto: Robert Ketelaar/De Vlinderstichting).

"Nederland was van mening dat artikel
6 van toepassing was op deze groep
van stoffen, maar de uitspraak van het
Hof gaf uiteindelijk aan dat de stoffen
onder de werkingssfeer van artikel 7
vallen", zegt Jeannette Plokker. Dat
betekende dus werk aan de winkel voor
de ministeries van VenW en VROM,
want nu moest men voor deze stoffen
waterkwaliteitsdoelstellingen formuleren,
de oppervlaktewaterkwaliteit beoordelen op basis van deze doelstellingen en
eventueel maatregelen treffen bij
overschrijding van de normen.
"En dat binnen een tijdsbestek van
achttien maanden, want elke dag te
laat kan uitmonden in een fikse
geldboete."

Verdeling van de libellenroutes over Nederland.
Dichte stip: algemene route; open stip: soortgerichte
route. De kleuren geven de Fysisch Geografische
Regio’s in Nederland aan.

Het Monifest van Dalfsen was de uitkomst
van de in juni 2002 gehouden conferentie
Monitoring Tailor-Made Nederland over
monitoring en informatievoorziening. Het
bevat negen actiepunten op het gebied
van stroomlijning, bundeling en integratie
van de monitoring en informatievoorziening. Daaronder de punten waarop hieronder wordt ingegaan.

Door verschillende sprekers werd het gebrek
aan afstemming tussen het water- en
natuurbeleid als knelpunt ervaren. Zo vraagt
het RIZA zich af wie vogels moet tellen voor
de Europese vogelrichtlijn: is Rijkswaterstaat
daarvoor verantwoordelijk in haar beheergebied of is dit een taak van het ministerie van

Nadere informatie:
Bernadette Botman (RIZA), 0320-298386,
b.botman@riza.rws.minvenw.nl
Daphne Willems (RIZA), 0320-298329,
d.willems@riza.rws.minvenw.nl
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Nog wel even afstemmen

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij? Ook
de directie Oost-Nederland van
Rijkswaterstaat signaleert een gebrek aan
integratie tussen water- en natuurbeleid.
Na herinrichting van uiterwaarden draagt
Rijkswaterstaat het beheer over aan
natuurbeheerders. Onvoldoende afstemming tussen het water- en natuurbeleid
zorgt er vervolgens voor dat er verschil van
inzicht ontstaat over de wijze van beheer
en monitoring. Ondanks deze kanttekeningen waren de sprekers unaniem van
mening dat biologische monitoring, ook in
de toekomst, van grote waarde zal zijn. De
veelzijdige toepassingsmogelijkheden van
de gegevens en de verankering in de
Europese Kaderrichtlijn Water staan hiervoor garant.
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meer vraaggestuurde, beleidsgerichte, monitoring. Het gemis aan kwantitatieve doelstellingen maakt dat de informatievraag
vanuit het huidige waterbeleid onduidelijk is.
Strikt gezien is er vanuit het waterbeleid wel
behoefte aan biologische gegevens, maar
niet over alle soortgroepen die het RIZA nu
volgt. De vraag speelt daarom of in de toekomst nog wel alle soortgroepen gemonitord moeten worden. Op het symposium
brachten de onderzoekers daarentegen ster-

hoe deze informatie boven tafel te krijgen
is en hoe de -aanlevering van informatie
kan worden gestroomlijnd.

Werkgroep 5 van de Commissie Integraal
Waterbeheer (CIW) gaat actief aan de slag
met het Monifest van Dalfsen. Dit artikel
bericht over de voortgang van een aantal
actiepunten.

TL
W

Alle sprekers, ongeacht hun achtergrond,
onderstreepten de relevantie en het belang
van biologische monitoring. Wel waren er
verschillen van inzicht over de toekomstige
koers. Eén van de discussiepunten was de
overgang van een aanbodgerichte naar een

ke argumenten naar voren die vragen om
een brede opzet. ‘Monitoren: het is duurder
om het niet te doen dan om het wel te
doen’ was hun motto. De Nederlandse
monitoringreeksen met hun brede opzet
worden internationaal hoog gewaardeerd.
Zij hebben hun waarde bewezen doordat
onverwachte ontwikkelingen gesignaleerd
en verklaard konden worden.

De uitspraak had alleen betrekking op
het Scheldebekken. "Dat wil overigens
niet zeggen dat voor de overige stroomgebieden in Nederland de richtlijn wel
juist is uitgevoerd", zo licht Plokker toe.
"Door een omissie heeft de Europese
Commissie echter de procedure tegen
Nederland op een te laat moment breder
getrokken, zodat het Hof de Europese
Commissie niet-ontvankelijk verklaarde
voor de overige stroomgebieden." Zo
werd de hoeveelheid werk door een
procedureel foutje nog enigszins ingedamd. Niettemin moest er heel wat
gebeuren. Zo dienden er voor alle circa
120 te beoordelen stoffen normen
beschikbaar te zijn. "Voor een deel
waren die er, als MTR’s (Maximaal
Toelaatbaar Risico, red.) maar voor een
ander deel ook niet. Voor die laatste
categorie hebben we in de zomer van
2002 zelf normen afgeleid. In een enkel
geval baseerden we ons alleen op
gegevens van collega-lidstaten." Naast
deze exercities zijn in het voorjaar van
2002 drie achtereenvolgende meetcampagnes in oppervlaktewater en
sediment uitgevoerd. Voor alle 120
stoffen en op verscheidene locaties in
de Westerschelde is vastgesteld of deze
aantoonbaar aanwezig waren.
Van de te beoordelen stoffen bleken er
uiteindelijk 54 relevant voor de Westerschelde, aldus Plokker. "Circa tien

Bouwstenen voor de toekomst

De uitkomst van dit onderzoek
verrast Plokker en haar collega’s
evenmin als het Europese arrest zelf.
"Maar het moest toch gedaan
worden, mede vanwege de overgang
van de oude naar de nieuwe
Europese Kaderrichtlijn Water
(2000/60/EG, red.). Pas in 2013 zal
de oude richtlijn volledig zijn ingetrokken. Evaluatie en monitoring
blijven een belangrijke rol spelen,
waarbij per stroomgebied de
relevante stoffen geïdentificeerd
moeten worden. In dat verband is
het ook noodzakelijk dat je normen
vaststelt, zodat je je monitoringgevens daaraan kunt relateren. De
uitvoering van het arrest heeft voor
de implementatie van de nieuwe
richtlijn dan ook nuttige informatie
opgeleverd." Het onderzoek naar de
waterkwaliteit van de Westerschelde
heeft bovendien aangetoond dat
voor een tiental stoffen de meetmethoden nog niet adequaat zijn,
daar zal dus nader onderzoek naar
gedaan moeten worden.

Acties CIW werkgroep 5 naar aanleiding van Monitoring Tailor-Made

Veel belangstelling voor symposium biologische monitoring
Het RIZA-symposium ‘relevantie van 10 jaar biologische monitoring in de zoete rijkswateren’ op
30 oktober jl. was een groot succes. Met 140 bezoekers uit diverse organisaties was de opkomst
hoog. Ivo de Wijs oogstte veel waardering als dagvoorzitter. Hij hield het programma strak in de
hand, stelde goede vragen en verraste het publiek regelmatig met gedichtjes en cabareteske
opmerkingen. De voormalige kerk Ottone in Utrecht zorgde voor de juiste ambiance voor een
geslaagd symposium.

Meetcampagnes, normen en maatregelen

vaart in het algemeen.
Verontreinigingen komen het land
binnen door de lucht, bijvoorbeeld
door atmosferische depositie, of door
rivierwater dat stroomopwaarts
vervuild is geraakt. De oplossing voor
de vastgestelde normoverschrijdingen
ligt dus deels in Nederland, maar
grotendeels ook in het buitenland. Een
gezamenlijke, internationale aanpak,
ligt dus voor de hand."

Jeannette Plokker/RIZA (Foto: Roel Venema (RIZA)

Habitatrichtlijn

Het Landelijk Meetnet Libellen maakt deel
uit van het Netwerk Ecologische Monitoring.
Hierin zijn alle flora- en faunameetnetten
ondergebracht. Op dit moment staan
soorten van de habitatrichtlijn sterk in de
belangstelling. Gezien de internationale
ontwikkelingen wordt voor deze soorten
binnenkort een monitoringverplichting
verwacht. Voor de meeste bedreigde
libellensoorten van de Habitatrichtlijn geven
de tellingen goede resultaten. Een paar
soorten zijn door hun afwijkende levenscyclus niet met de reguliere telmethode
te tellen. Voor de Noordse winterjuffer
(Sympecma paedisca) wordt op dit moment

Echt verrassend was het arrest niet,
aldus Jeannette Plokker van de RIZAafdeling Emissies/Internationale Zaken
en projectleider voor de uitvoering van
dit arrest. Nederland was al langer in
discussie met de Europese Commissie
over de vraag onder welke werkingssfeer een bepaalde groep van circa 120
stoffen valt: onder die van artikel 6 van
de richtlijn, zodat reductieprogramma's
opgesteld dienen te worden beredeneerd
vanuit emissiegrenswaarden; of onder
die van artikel 7 van de richtlijn, zodat
reductieprogramma's opgesteld dienen
te worden beredeneerd vanuit
oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen.

daarvan waren normoverschrijdend,
waaronder één specifieke PAK, enkele
PCB’s en zeven organotinverbindingen."
Als het gaat om maatregelen moet je
het bij de bron aanpakken. "De industrie
houdt zich doorgaans keurig aan de in
de lozingsvergunningen gestelde eisen,
dus daar ligt de oorzaak niet. De bronnen voor dit soort overschrijdingen
hebben meer een diffuus karakter en
liggen deels over de grens. Denk daarbij
aan uitlogen vanuit oeverbeschermingsmaterialen, antifouling op scheepshuiden, pesticidengebruik en scheep-

RIZA 2002

Er kan heel wat worden verbeterd in de
informatieverstrekking naar burgers en de
informatieuitwisseling tussen vakgenoten.
Hierbij gaat het vooral om het op transparante wijze kunnen vinden van de weg
naar de informatie en het ontsluiten van
de informatie zelf. CIW-werkgroep 5 wil
daarom de (on)mogelijkheden van een
informatieloket onderzoeken. Het blijkt dat
bij diverse organisaties, waaronder
Rijkswaterstaat, soortgelijke initiatieven
lopen en dat ontwikkelingen op dit gebied
zeer snel gaan. CIW-werkgroep 5 heeft
naar verwachting eind 2002 een plan van
aanpak gereed, zodat begin 2003 met de
uitvoering kan worden begonnen.

uniform zijn maakt het aggregeren lastig.
In de pilots is de behoefte uitgesproken
om te werken aan één informatiestroom
die eenduidig wordt toegepast, om de
opslag, uitwisseling en aggregatie van
gegevens te verbeteren. CIW-werkgroep 5
werkt aan een voorstel om zowel organisatorisch als technisch een en ander te
stroomlijnen. De huidige CIW gegevensstandaard is gericht op uitwisseling van
basisgegevens en schiet daarmee tekort
voor het omgaan met geaggregeerde
gegevens. Breed gedragen standaarden zijn
één voorwaarde voor het ‘optelbaar’ maken
van gegevens, of dat nu voor de KRW of
andere doelen is. Ook methoden van aggregatie moeten bij voorkeur gestandaardiseerd
en breed gedragen zijn. Deze acties dienen
te worden opgepakt binnen onder meer
de binnenkort op te richten Informatiedesk
standaarden Water (IDsW).

Met het oog op de KRW

Tenslotte

De Kaderrichtlijn Water stelt nieuwe eisen
aan monitoring en informatievoorziening.
In de pilotstudies Eems en Midden-Holland
van het RIZA/RIKZ is onderzocht welke
informatie nodig is voor het invullen van
stroomgebiedbeheerplannen en of deze
informatie beschikbaar is bij de beheerders. Uit de pilots blijkt dat slechts een
gedeelte van de informatie, die nodig is
om een stroomgebiedbeheersplan te maken,
voorhanden is. Er ontbreekt bijvoorbeeld
bepaalde informatie over significante
belasting en effecten van menselijke
activiteiten en referentieomstandigheden.
Ook het feit dat gegevens vaak niet

Op 13 maart 2003 wordt de jaarlijkse
CIW~Info~Dag georganiseerd. Op deze dag
zal ook uitgebreid aandacht worden besteed
aan bovengenoemde ontwikkelingen.

Instellen van een informatieloket

Monitoring laten aansluiten op beleidsvragen

De vraag en het aanbod van informatie
dienen beter op elkaar aan te sluiten.
Hierbij is het van belang dat beleidsmakers
en bestuurders beter aangeven welke
informatie nodig is, zodat de monitoring
hierop kan worden afgestemd. Op het
moment zijn de beleidsdoelen, zoals
omschreven in strategische nota’s als de
vierde Nota waterhuishouding en het
Kabinetsstandpunt Waterbeheer 21e
eeuw, maar ook in de Europese Kaderrichtlijn Wate,r lang niet concreet genoeg.
CIW-werkgroep 5 gaat in nauwe samenwerking met Directoraat Generaal Water
van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat in de nieuwe voortgangsrapportage (Water in Beeld 2003) proberen
de brug te slaan tussen beleid en monitoring. Hierbij zullen beleidsdoelen worden
vertaald in concrete, toetsbare doelen,
waaraan vervolgens indicatoren worden
verbonden. De indicatoren gaan zowel
over de toestand van het water als de
inspanning die geleverd wordt om doelstellingen te halen. Hierbij wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van de
indicatoren van de Regionale Watersysteemrapportage. CIW-werkgroep 5 zal nagaan
of er ‘witte vlekken’ zijn in de monitoring,

Nadere informatie:
Astrid Driesprong (RIZA), 078-6332730,
a.driesprong@riza.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.mtm-nl.nl voor het
Monifest van Dalfsen
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Monitoringstrategie

Europese Commissie maant Nederland tot waterkwaliteitsaanpak
In mei 2001 is Nederland veroordeeld door het Europese Hof van Justitie, net als een aantal
andere EU-lidstaten al eerder was overkomen. Ons land had verzuimd op de juiste wijze
uitvoering te geven aan artikel 7 van EU richtlijn 76/464/EEG (betreffende verontreiniging
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatische milieu worden geloosd).
Werk aan de winkel voor de B.V. Nederland.

Landelijk Meetnet Libellen: signalerend en evaluerend

route, waar maar één soort wordt geteld.
De soortgerichte route wordt gebruikt om
populaties van vooral zeldzame en bedreigde soorten van de Rode Lijst te volgen.
Het tellen is hier minder arbeidsintensief,
omdat dit niet negen keer, maar slechts
driemaal in de hoofdvliegtijd van de
betreffende libellensoort gebeurt. In totaal
zijn er inmiddels bijna 550 routes beschreven. Hiervan is circa 60% algemeen en
ongeveer 40% soortgericht. Jaarlijks worden
ruim 300 routes geteld. De verdeling van
de routes over Nederland is te zien in de
figuur.
Natuurvriendelijke oevers

Het belangrijkste resultaat uit het Landelijk
Meetnet Libellen is een nationale trend per
soort. De trends worden gebruikt voor het
beoordelen van het natuurbeleid, maar
ook voor natuurbeschermingsdoeleinden.
Behalve voor gebruik op nationaal niveau
zijn de resultaten ook te gebruiken op
regionaal of gebiedsniveau, zoals bijvoorbeeld voor de beoordeling van het effect
van de aanleg van natuurlijke oevers.
In de gemeente Gouda, waar op meerdere
locaties dergelijke oevers zijn gecreëerd,
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aantal libellensoorten

Het belangrijkste doel van het Landelijk
Meetnet Libellen is het volgen van de
ontwikkelingen in aantallen libellen. Het
gezamenlijke project van De Vlinderstichting
en het Centraal Bureau voor de Statistiek
wordt medegefinancierd door het Expertisecentrum van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Vrijwilligers voeren de tellingen uit. Zij
bezoeken de telroutes in principe elk jaar
negen maal tussen half mei en begin
september. Routes liggen direct langs de
oever van een ven, plas of kanaal. Een
route is maximaal 500 meter lang en
opgedeeld in secties van elk 100 meter.
Om vergelijkbare resultaten te verkrijgen,
is het tellen van libellen langs de routes
aan een aantal regels gebonden. Zo
mogen alleen libellen worden geteld bij
weersomstandigheden die voor libellen
gunstig zijn en er worden alleen libellen
geteld die zich binnen een bepaalde
waarnemingsafstand bevinden. De routes
kunnen worden opgedeeld in twee
verschillende typen. Het eerste type is de
'algemene' route, waar gedurende de
gehele periode alle soorten libellen worden
geteld. Het tweede type is de 'soortgerichte'

400

aantal individuen

Sinds de start van het Landelijk Meetnet Libellen in 1998, zijn in vier volledige jaren libellen
geteld. Dit gezamenlijke project van De Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de
Statistiek is in die jaren enorm gegroeid. In dit artikel een kort overzicht van de aanpak,
resultaten en mogelijkheden.
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Het gemiddeld aantal individuen (figuur A) en het gemiddeld aantal libellensoorten (figuur B) op natuurvriendelijke
oevers (groene balken) en traditionele oevers (oranje balken) in de gemeente Gouda (n=10). De gemiddelde
waarden met standaardfouten zijn weergegeven.

zijn vanaf het seizoen 2000 op tien plaatsen
libellen geteld. De telroutes (elk 100 meter
lang) liggen zowel langs natuurvriendelijke
oevers, als langs traditionele, niet aangepaste oevers. Een traject langs een
traditionele oever is zo gekozen dat een
directe vergelijking met een natuurvriendelijk traject mogelijk is. De resultaten laten
overduidelijk het positieve effect van de
aanleg van natuurvriendelijke oevers zien.
Zowel het aantal libellensoorten als het
aantal individuen is langs de natuurvriendelijke trajecten hoger dan langs de
traditionele stukken oever.
Mede op basis van deze positieve resultaten is het huidige beleid in de gemeente
Gouda erop gericht om zoveel mogelijk
nieuwe oevers natuurvriendelijk in te richten. Duidelijk is dat met de monitoringmethode van het Landelijk Meetnet Libellen
de effecten van beheermaatregelen goed
te volgen zijn.

uitgezocht met welke aanvullende telmethode de soort in de toekomst te
monitoren is. Alleen voor enkele soorten
uit de familie van de Rombouten die
vooral stromend water bewonen, is op
dit moment nog geen goede methode
voorhanden.
Nadere informatie:
Dick Groenendijk (De Vlinderstichting),
0317-467346, dick.groenendijk@vlinderstichting.nl
Calijn Plate (Centraal Bureau voor de
Statistiek), 070-3374211, cpte@cbs.nl

Een uitsluipende Rivierrombout (Gomphus flavipes). Voor deze moeilijk telbare soort van de Habitatrichtlijn wordt
gezocht naar alternatieve telmethoden, bijvoorbeeld het tellen van de larvenhuidjes die na het uitsluipen achterblijven. (Foto: Robert Ketelaar/De Vlinderstichting).

"Nederland was van mening dat artikel
6 van toepassing was op deze groep
van stoffen, maar de uitspraak van het
Hof gaf uiteindelijk aan dat de stoffen
onder de werkingssfeer van artikel 7
vallen", zegt Jeannette Plokker. Dat
betekende dus werk aan de winkel voor
de ministeries van VenW en VROM,
want nu moest men voor deze stoffen
waterkwaliteitsdoelstellingen formuleren,
de oppervlaktewaterkwaliteit beoordelen op basis van deze doelstellingen en
eventueel maatregelen treffen bij
overschrijding van de normen.
"En dat binnen een tijdsbestek van
achttien maanden, want elke dag te
laat kan uitmonden in een fikse
geldboete."

Verdeling van de libellenroutes over Nederland.
Dichte stip: algemene route; open stip: soortgerichte
route. De kleuren geven de Fysisch Geografische
Regio’s in Nederland aan.

Het Monifest van Dalfsen was de uitkomst
van de in juni 2002 gehouden conferentie
Monitoring Tailor-Made Nederland over
monitoring en informatievoorziening. Het
bevat negen actiepunten op het gebied
van stroomlijning, bundeling en integratie
van de monitoring en informatievoorziening. Daaronder de punten waarop hieronder wordt ingegaan.

Door verschillende sprekers werd het gebrek
aan afstemming tussen het water- en
natuurbeleid als knelpunt ervaren. Zo vraagt
het RIZA zich af wie vogels moet tellen voor
de Europese vogelrichtlijn: is Rijkswaterstaat
daarvoor verantwoordelijk in haar beheergebied of is dit een taak van het ministerie van

Nadere informatie:
Bernadette Botman (RIZA), 0320-298386,
b.botman@riza.rws.minvenw.nl
Daphne Willems (RIZA), 0320-298329,
d.willems@riza.rws.minvenw.nl
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Nog wel even afstemmen

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij? Ook
de directie Oost-Nederland van
Rijkswaterstaat signaleert een gebrek aan
integratie tussen water- en natuurbeleid.
Na herinrichting van uiterwaarden draagt
Rijkswaterstaat het beheer over aan
natuurbeheerders. Onvoldoende afstemming tussen het water- en natuurbeleid
zorgt er vervolgens voor dat er verschil van
inzicht ontstaat over de wijze van beheer
en monitoring. Ondanks deze kanttekeningen waren de sprekers unaniem van
mening dat biologische monitoring, ook in
de toekomst, van grote waarde zal zijn. De
veelzijdige toepassingsmogelijkheden van
de gegevens en de verankering in de
Europese Kaderrichtlijn Water staan hiervoor garant.
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meer vraaggestuurde, beleidsgerichte, monitoring. Het gemis aan kwantitatieve doelstellingen maakt dat de informatievraag
vanuit het huidige waterbeleid onduidelijk is.
Strikt gezien is er vanuit het waterbeleid wel
behoefte aan biologische gegevens, maar
niet over alle soortgroepen die het RIZA nu
volgt. De vraag speelt daarom of in de toekomst nog wel alle soortgroepen gemonitord moeten worden. Op het symposium
brachten de onderzoekers daarentegen ster-

hoe deze informatie boven tafel te krijgen
is en hoe de -aanlevering van informatie
kan worden gestroomlijnd.

Werkgroep 5 van de Commissie Integraal
Waterbeheer (CIW) gaat actief aan de slag
met het Monifest van Dalfsen. Dit artikel
bericht over de voortgang van een aantal
actiepunten.
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Alle sprekers, ongeacht hun achtergrond,
onderstreepten de relevantie en het belang
van biologische monitoring. Wel waren er
verschillen van inzicht over de toekomstige
koers. Eén van de discussiepunten was de
overgang van een aanbodgerichte naar een

ke argumenten naar voren die vragen om
een brede opzet. ‘Monitoren: het is duurder
om het niet te doen dan om het wel te
doen’ was hun motto. De Nederlandse
monitoringreeksen met hun brede opzet
worden internationaal hoog gewaardeerd.
Zij hebben hun waarde bewezen doordat
onverwachte ontwikkelingen gesignaleerd
en verklaard konden worden.

De uitspraak had alleen betrekking op
het Scheldebekken. "Dat wil overigens
niet zeggen dat voor de overige stroomgebieden in Nederland de richtlijn wel
juist is uitgevoerd", zo licht Plokker toe.
"Door een omissie heeft de Europese
Commissie echter de procedure tegen
Nederland op een te laat moment breder
getrokken, zodat het Hof de Europese
Commissie niet-ontvankelijk verklaarde
voor de overige stroomgebieden." Zo
werd de hoeveelheid werk door een
procedureel foutje nog enigszins ingedamd. Niettemin moest er heel wat
gebeuren. Zo dienden er voor alle circa
120 te beoordelen stoffen normen
beschikbaar te zijn. "Voor een deel
waren die er, als MTR’s (Maximaal
Toelaatbaar Risico, red.) maar voor een
ander deel ook niet. Voor die laatste
categorie hebben we in de zomer van
2002 zelf normen afgeleid. In een enkel
geval baseerden we ons alleen op
gegevens van collega-lidstaten." Naast
deze exercities zijn in het voorjaar van
2002 drie achtereenvolgende meetcampagnes in oppervlaktewater en
sediment uitgevoerd. Voor alle 120
stoffen en op verscheidene locaties in
de Westerschelde is vastgesteld of deze
aantoonbaar aanwezig waren.
Van de te beoordelen stoffen bleken er
uiteindelijk 54 relevant voor de Westerschelde, aldus Plokker. "Circa tien

Bouwstenen voor de toekomst

De uitkomst van dit onderzoek
verrast Plokker en haar collega’s
evenmin als het Europese arrest zelf.
"Maar het moest toch gedaan
worden, mede vanwege de overgang
van de oude naar de nieuwe
Europese Kaderrichtlijn Water
(2000/60/EG, red.). Pas in 2013 zal
de oude richtlijn volledig zijn ingetrokken. Evaluatie en monitoring
blijven een belangrijke rol spelen,
waarbij per stroomgebied de
relevante stoffen geïdentificeerd
moeten worden. In dat verband is
het ook noodzakelijk dat je normen
vaststelt, zodat je je monitoringgevens daaraan kunt relateren. De
uitvoering van het arrest heeft voor
de implementatie van de nieuwe
richtlijn dan ook nuttige informatie
opgeleverd." Het onderzoek naar de
waterkwaliteit van de Westerschelde
heeft bovendien aangetoond dat
voor een tiental stoffen de meetmethoden nog niet adequaat zijn,
daar zal dus nader onderzoek naar
gedaan moeten worden.

Acties CIW werkgroep 5 naar aanleiding van Monitoring Tailor-Made

Veel belangstelling voor symposium biologische monitoring
Het RIZA-symposium ‘relevantie van 10 jaar biologische monitoring in de zoete rijkswateren’ op
30 oktober jl. was een groot succes. Met 140 bezoekers uit diverse organisaties was de opkomst
hoog. Ivo de Wijs oogstte veel waardering als dagvoorzitter. Hij hield het programma strak in de
hand, stelde goede vragen en verraste het publiek regelmatig met gedichtjes en cabareteske
opmerkingen. De voormalige kerk Ottone in Utrecht zorgde voor de juiste ambiance voor een
geslaagd symposium.

Meetcampagnes, normen en maatregelen

vaart in het algemeen.
Verontreinigingen komen het land
binnen door de lucht, bijvoorbeeld
door atmosferische depositie, of door
rivierwater dat stroomopwaarts
vervuild is geraakt. De oplossing voor
de vastgestelde normoverschrijdingen
ligt dus deels in Nederland, maar
grotendeels ook in het buitenland. Een
gezamenlijke, internationale aanpak,
ligt dus voor de hand."

Jeannette Plokker/RIZA (Foto: Roel Venema (RIZA)

Habitatrichtlijn

Het Landelijk Meetnet Libellen maakt deel
uit van het Netwerk Ecologische Monitoring.
Hierin zijn alle flora- en faunameetnetten
ondergebracht. Op dit moment staan
soorten van de habitatrichtlijn sterk in de
belangstelling. Gezien de internationale
ontwikkelingen wordt voor deze soorten
binnenkort een monitoringverplichting
verwacht. Voor de meeste bedreigde
libellensoorten van de Habitatrichtlijn geven
de tellingen goede resultaten. Een paar
soorten zijn door hun afwijkende levenscyclus niet met de reguliere telmethode
te tellen. Voor de Noordse winterjuffer
(Sympecma paedisca) wordt op dit moment

Echt verrassend was het arrest niet,
aldus Jeannette Plokker van de RIZAafdeling Emissies/Internationale Zaken
en projectleider voor de uitvoering van
dit arrest. Nederland was al langer in
discussie met de Europese Commissie
over de vraag onder welke werkingssfeer een bepaalde groep van circa 120
stoffen valt: onder die van artikel 6 van
de richtlijn, zodat reductieprogramma's
opgesteld dienen te worden beredeneerd
vanuit emissiegrenswaarden; of onder
die van artikel 7 van de richtlijn, zodat
reductieprogramma's opgesteld dienen
te worden beredeneerd vanuit
oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen.

daarvan waren normoverschrijdend,
waaronder één specifieke PAK, enkele
PCB’s en zeven organotinverbindingen."
Als het gaat om maatregelen moet je
het bij de bron aanpakken. "De industrie
houdt zich doorgaans keurig aan de in
de lozingsvergunningen gestelde eisen,
dus daar ligt de oorzaak niet. De bronnen voor dit soort overschrijdingen
hebben meer een diffuus karakter en
liggen deels over de grens. Denk daarbij
aan uitlogen vanuit oeverbeschermingsmaterialen, antifouling op scheepshuiden, pesticidengebruik en scheep-

RIZA 2002

Er kan heel wat worden verbeterd in de
informatieverstrekking naar burgers en de
informatieuitwisseling tussen vakgenoten.
Hierbij gaat het vooral om het op transparante wijze kunnen vinden van de weg
naar de informatie en het ontsluiten van
de informatie zelf. CIW-werkgroep 5 wil
daarom de (on)mogelijkheden van een
informatieloket onderzoeken. Het blijkt dat
bij diverse organisaties, waaronder
Rijkswaterstaat, soortgelijke initiatieven
lopen en dat ontwikkelingen op dit gebied
zeer snel gaan. CIW-werkgroep 5 heeft
naar verwachting eind 2002 een plan van
aanpak gereed, zodat begin 2003 met de
uitvoering kan worden begonnen.

uniform zijn maakt het aggregeren lastig.
In de pilots is de behoefte uitgesproken
om te werken aan één informatiestroom
die eenduidig wordt toegepast, om de
opslag, uitwisseling en aggregatie van
gegevens te verbeteren. CIW-werkgroep 5
werkt aan een voorstel om zowel organisatorisch als technisch een en ander te
stroomlijnen. De huidige CIW gegevensstandaard is gericht op uitwisseling van
basisgegevens en schiet daarmee tekort
voor het omgaan met geaggregeerde
gegevens. Breed gedragen standaarden zijn
één voorwaarde voor het ‘optelbaar’ maken
van gegevens, of dat nu voor de KRW of
andere doelen is. Ook methoden van aggregatie moeten bij voorkeur gestandaardiseerd
en breed gedragen zijn. Deze acties dienen
te worden opgepakt binnen onder meer
de binnenkort op te richten Informatiedesk
standaarden Water (IDsW).

Met het oog op de KRW

Tenslotte

De Kaderrichtlijn Water stelt nieuwe eisen
aan monitoring en informatievoorziening.
In de pilotstudies Eems en Midden-Holland
van het RIZA/RIKZ is onderzocht welke
informatie nodig is voor het invullen van
stroomgebiedbeheerplannen en of deze
informatie beschikbaar is bij de beheerders. Uit de pilots blijkt dat slechts een
gedeelte van de informatie, die nodig is
om een stroomgebiedbeheersplan te maken,
voorhanden is. Er ontbreekt bijvoorbeeld
bepaalde informatie over significante
belasting en effecten van menselijke
activiteiten en referentieomstandigheden.
Ook het feit dat gegevens vaak niet

Op 13 maart 2003 wordt de jaarlijkse
CIW~Info~Dag georganiseerd. Op deze dag
zal ook uitgebreid aandacht worden besteed
aan bovengenoemde ontwikkelingen.

Instellen van een informatieloket

Monitoring laten aansluiten op beleidsvragen

De vraag en het aanbod van informatie
dienen beter op elkaar aan te sluiten.
Hierbij is het van belang dat beleidsmakers
en bestuurders beter aangeven welke
informatie nodig is, zodat de monitoring
hierop kan worden afgestemd. Op het
moment zijn de beleidsdoelen, zoals
omschreven in strategische nota’s als de
vierde Nota waterhuishouding en het
Kabinetsstandpunt Waterbeheer 21e
eeuw, maar ook in de Europese Kaderrichtlijn Wate,r lang niet concreet genoeg.
CIW-werkgroep 5 gaat in nauwe samenwerking met Directoraat Generaal Water
van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat in de nieuwe voortgangsrapportage (Water in Beeld 2003) proberen
de brug te slaan tussen beleid en monitoring. Hierbij zullen beleidsdoelen worden
vertaald in concrete, toetsbare doelen,
waaraan vervolgens indicatoren worden
verbonden. De indicatoren gaan zowel
over de toestand van het water als de
inspanning die geleverd wordt om doelstellingen te halen. Hierbij wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van de
indicatoren van de Regionale Watersysteemrapportage. CIW-werkgroep 5 zal nagaan
of er ‘witte vlekken’ zijn in de monitoring,

Nadere informatie:
Astrid Driesprong (RIZA), 078-6332730,
a.driesprong@riza.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.mtm-nl.nl voor het
Monifest van Dalfsen
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Beelden van waternatuur

Monitoring Maas via een integrale benadering
In het project Monitoring Maas werken Rijkswaterstaat Directie Limburg en het projectbureau
De Maaswerken samen om te komen tot een integraal monitoringprogramma voor de Maas, de
Maaskanalen en de Midden-Limburgse kanalen. Dit programma voorziet, zo volledig en efficiënt
mogelijk, in de informatiebehoefte van de samenwerkingspartners. Bij de uitwerking van het
project diende de informatiecyclus als leidraad. Deze zomer is het project met succes afgerond.

Na de extreem hoge rivierafvoeren van
1993 en 1995 werd geconcludeerd dat
langs de Maas grootschalige maatregelen
noodzakelijk zijn om toekomstige wateroverlast te voorkomen. Deze maatregelen
moeten worden gecombineerd met natuurontwikkeling, grindwinning, verbetering
van de scheepvaartroute en bovendien
rekening houden met alle facetten van
integraal waterbeheer. Het projectbureau
De Maaswerken, waaronder de deelprojecten Grensmaas en Zandmaas/Maasroute
vallen, draagt zorg voor de voorbereiding
en uitvoering van deze maatregelen. Om
haar projectdoelstellingen te evalueren en
de effecten van de uitvoering van de
maatregelen te meten, is er behoefte aan
nieuwe informatie. Bovendien brengen
grootschalige ingrepen en wijzigingen in
het beleid veranderingen met zich mee
voor het toekomstige beheer en onderhoud door de Directie Limburg. Ook dat
maakt dat nieuwe informatie nodig is.
Monitoring kan voor een groot deel in de
behoefte voorzien en is inmiddels opgenomen in het project Monitoring Maas.

Gestructureerde aanpak

Het project Monitoring Maas is onderverdeeld in drie stadia (zie ook de
figuur). In het eerste stadium van het
project is de afzonderlijke informatiebehoefte van vier werkvelden bepaald:
beleidsevaluatie door Rijkswaterstaat
Directie Limburg; beheer en onderhoud
door Rijkswaterstaat Directie Limburg;
project Grensmaas; en project
Zandmaas/Maasroute.
In het tweede stadium van het project,
de ‘Monitoringstrategie’, zijn de
informatiebehoeften van de vier werkvelden op elkaar afgestemd en vastgelegd middels ‘informatievragen’.
Hieruit is een overzicht afgeleid van de
te meten parameters. In totaal zijn er
zo’n 120 parameters gedefinieerd ter
beantwoording van een kleine 400
informatievragen. De informatievragen
met bijbehorende parameters zijn onderverdeeld naar de thema’s scheepvaart,
rivierkunde, oppervlaktewaterkwaliteit,
grondwater, natuur, landschap, (water)bodemkwaliteit en recreatie.

Bepalen
Monitoringcyclus directie Limburg
Het ‘Informatie-inwininformatiebehoefte
plan’, het derde stadium,
behelst de concrete
opzet voor de inwinning
Waterbeheer en
van de meetgegevens,
beleidsevaluatie
het opslaan en de verwerking van deze gegevens tot informatie en
de overdracht van de
Uitwerken
Informatie
informatie aan de
monitoringstrategie
overdracht
gebruikers en opdrachtgevers. Elk werkvoorschrift uit het informatie-inwinplan is toegespitst op een specifieke
informatievraag en kan
Informatie
Opstellen
verwerken
informatie-inwinplan
in principe los van de
overige werkvoorschriften worden
gebruikt als leidraad bij
Informtie
verzamelen
het genereren van het
antwoord op de inforringstrategie waarmee efficiënt en adequaat
matievraag. De integrale benadering door
antwoord gegeven wordt op alle vragen.
het project Monitoring Maas kenmerkt
Het project Realisatie Monitoring Maas is
zich door de onderlinge afstemming van
inmiddels begonnen met de uitvoering
de informatiebehoefte van de verschillenvan het informatie-inwinplan.
de werkvelden. Dit heeft een waardevol
overzicht opgeleverd van alle informatieNadere informatie:
vragen met betrekking tot de Maas, de
Arjan Heesters (Rijkswaterstaat Directie
Maaskanalen en de Midden-Limburgse
Limburg), 043-3294386,
kanalen. Dit is samen met de huidige monia.j.heesters@dlb.rws.minvenw.nl
toringactiviteiten uitgewerkt in een monito-

1ste stadium
Informatiebehoefte

Informatiebehoefte
Beleidsevaluatie
RWS Directie Limburg

Informatiebehoefte
Beheer en onderhoud
RWS Directie Limburg

Informatiebehoefte
Project Grensmaas

Monitoring geeft zicht op de toestand van onze watersystemen. Hoe deze toestand door
mensen wordt ervaren hangt voor een belangrijk deel af van het beeld dat we van water
hebben. Daarom is onderzocht welke beelden van waternatuur leven onder de medewerkers
van Rijkswaterstaat.

De één wil het open karakter van het
IJsselmeer sparen, de ander wil middels
natuurontwikkeling specifieke leefgebieden
toevoegen om de diversiteit aan soorten te
vergroten. Actief biologisch beheer (bijvoorbeeld het wegvangen van witvis) is bij
ons een geaccepteerde aanpak om meren
weer helder te krijgen, maar buitenstaanders
fronsen hun wenkbrauwen als ze het leed
van al die vissen zien. Zo maar twee
onderwerpen waarover heel verschillende
meningen bestaan. Aan deze meningen
liggen diverse beelden van waternatuur
ten grondslag. Een discussie over deze
zaken wordt helderder wanneer je je eigen
waternatuurbeeld kent, en dat van de
ander. Daarom heeft het RIZA Alterra
gevraagd hiernaar onderzoek te doen
Wild en spontaan

Welke waternatuurbeelden er leven onder
de medewerkers van Rijkswaterstaat is

onderzocht middels een enquête via
Internet en een analyse van producten van
regionale directies en specialistische
diensten. Hieruit kwamen vijf verschillende
waternatuurbeelden naar voren (zie kader).
Waternatuurbeelden zijn opgebouwd uit
drie aspecten: cognitief (waaraan men
waternatuur herkend), expressief (wat
men er mooi of spannend aan vindt) en
normatief (wat men vindt dat de mens
wel/niet mag doen).
Het wilde waternatuurbeeld was dominant,
zowel bij de specialistische diensten als bij
de regionale directies. Bij de directies was
de voorkeur voor het ruime beeld echter
nagenoeg even groot. Verder bleek dat
mensen die werken aan aanleg en beheer
minder vaak het wilde en spontane beeld
bij waternatuur hebben dan mensen die
werken aan onderzoek, beleid en management. Er was ook meer aanhang voor het

Waternatuurbeelden die leven bij de medewerkers voor Rijkswaterstaat met hun betekenis
en de mate van voorkomen (%).
Waternatuurbeeld Betekenis (cognitief / expressief / normatief)

Wild
Spontaan
Ruim
Beïnvloed
Menselijk

Hoe vaak
aanwezig?
Onverstoorde toestand / Woest en onmetelijk / Handen thuis!
29%
Spontane ontwikkeling / Vreemd en uitdagend / Liever niet aankomen.
23%
Alles wat groeit en beweegt / Denkend aan Holland…. / Natuurontwikkeling
22%
Achtergrond / Veilig en gezellig / Ingrijpen moet kunnen
11%
Alles is natuur / Vertrouwd en onder controle / Als het maar nuttig is
15%

wilde waternatuurbeeld naarmate de
opleidingsgraad hoger was. Verder bleek
het waternatuurbeeld dat iemand heeft
van invloed op keuzes bij dilemma’s, zoals
bij de vraag of er wel of geen windmolens
in de Noordzee mogen staan. Tenslotte
hadden niet alleen medewerkers verschillende beelden, maar kwamen deze
verschillende beelden impliciet ook terug
in de nota’s die door de verschillende
diensten zijn gemaakt.
Beelden bij burgers

Het is niet voldoende om te weten welke
beelden er leven onder de medewerkers

van Rijkswaterstaat. Het is minstens zo
belangrijk om de waternatuurbeelden
uit de maatschappij te kennen. Hieraan is
in dit onderzoek beperkt aandacht
geschonken. Het Natuurplanbureau
(RIVM en Dienst Landbouwkundig
Onderzoek) heeft vervolgens de enquête
ook onder de burgerbevolking laten verspreiden. De resultaten worden binnenkort bekend gemaakt. Volgend jaar wil
het RIZA nagaan hoe de waternatuurbeelden bij mensen worden gevormd en
welke gebeurtenissen daar invloed op
hebben. Dit maakt het beter mogelijk te
anticiperen op het beeld dat de samenleving van het werkterrein van
Rijkswaterstaat heeft, nu en in de toekomst.
Nadere informatie:
Diederik van der Molen (RIZA),
0320-298427
d.t.vdmolen@riza.rws.minvenw.nl
Fransje Langers (Alterra), 0317-474427,
f.langers@alterra.wag-ur.nl

Informatiebehoefte
Project
Zandmaas/Maasroute

Illustratie van de vijf waterbeelden: wilde, spontane, ruime, beïnvloedde en menselijke waternatuur
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2de stadium
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Vlokreeftjes in de Nederlandse Delta
FASE 2

INVENTARISATIE INFORMATIEBRONNEN

FASE 3
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3de stadium
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Julianakanaal en Maas bij brug A79 (Foto: Jaap Goudriaan/RWS Directie Limburg)
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Vlokreeftjes zijn diertjes van ongeveer een
halve tot een hele centimeter lang. Ze
komen in vele soorten en wijdverbreid in
de Nederlandse wateren voor. De dieren
leven zowel op zogenaamde harde als in
zachte substraten. Een enkele gespecialiseerde soort, zoals de kwalvlo, leeft zelfs
ín organismen. De bekendste representant
is het slijkgarnaaltje, dat tot in dichtheden
van tienduizenden per vierkante meter kan
voorkomen op bij laagwater droogvallende
slikken en platen. Met zovele bij elkaar
maken ze zelfs het kenmerkende ‘wadgeruis’.

Opzet werkwijze project Monitoring Maas

Nu meten om later te weten
We schrijven het jaar 2006. Op 25 april om 23.23 uur gebeurt in Oost-Europa een ongeluk met
verstrekkende gevolgen. In ons land zal uiteindelijk een lawine aan informatievragen ontstaan.

Enkele dagen na het ongeval, op 28 april,
blijkt een werknemer van een kerncentrale
in Zweden bij de dagelijkse controle besmet
materiaal aan zijn schoenen te hebben. Is
hij op verboden terrein geweest? Nee. Als
er nog een werknemer besmet blijkt, denkt
men aan een lek in de eigen centrale. Later
zoekt men het in Rusland, maar Rusland
ontkent. Op 29 april maakt een Oost

Kerncentrale Borselle (Foto: KEMA)
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Europees nieuwsbureau melding van een
ongeluk en een brand in een kerncentrale,
maar alles is inmiddels onder controle.
Crisis

Nu pas is iedereen gealarmeerd en op
diverse plaatsen in Europa wordt verhoging
van straling gemeten. Op 2 mei ook in
Nederland. Een hoge ambtenaar van
VROM komt laat thuis na crisisoverleg.
Het KNMI voorspelt geen neerslag van
betekenis dus de depositie van radioactiviteit uit de atmosfeer zal beperkt zijn. Maar
als hij die avond met zijn vrouw belt, die
met voorjaarsvakantie bij familie in Brabant
verblijft, hoort hij dat het daar met bakken
uit de hemel komt. De weersvoorspelling
blijkt incorrect. Vanaf dat moment staat de
telefoon niet meer stil. De crisis begint voor
Nederland nu pas echt. Men wil weten hoeveel radioactief materiaal neerslaat en waar.
Wat is eigenlijk de natuurlijke achtergrond
van straling en hoeveel variatie zit daar in?
Is het drinkwater in gevaar? Hoe zit het met
het gewas op het land, de koeien in de
wei, de recreatie? Welke risico’s lopen we

nu echt? Onwaarschijnlijk? Bovenstaand
scenario is niet zozeer van 2006, maar van
1986 en staat bekend als Tsjernobyl.
Geen hectiek

Met een werkgroep van praktijkmensen
van waterschappen onder voorzitterschap
van de Unie van Waterschappen en met
Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan een
meetplan voor nucleaire ongevallen. De
hoop is dat we het nooit hoeven te
gebruiken, maar niemand zit te wachten
op de hectiek die ontstaat als men niet
weet wat men moet doen.
Vragen over de natuurlijke achtergrond
moeten beantwoord worden door routinematig meten van radiologische parameters
in watersystemen. Dat hoeft geen duur
meetnet te zijn. Eens in de paar jaar de
waterbodem en zuiveringslib doormeten is
voldoende. De waterschappen is gevraagd
om op te geven welke locaties in
aanmerking komen voor metingen bij een
calamiteit en welke voor routinemetingen.
Deelname aan het routinemeetnet geschiedt
op vrijwillige basis en houdt de kennis over
radiologische parameters en interpretatie
van de meetresultaten op peil. Bovendien
oefent het de routine van de monster-

Het RIKZ gaf twee vrijwilligers (waaronder de auteur van dit artikel) toestemming om de resultaten uit de bodemdiereninventarisaties in de Delta over de periode 1990-2000 te gebruiken
voor een verspreidingsonderzoek van vlokreeftjes. Deze landelijke monitoringgegevens zijn
met enkele andere bronnen samengevoegd en zo is een beeld geschetst van de verspreiding
van deze diergroep.

aangetroffen, namelijk Nototropis guttatus,
Siphonoecetes kroyeranus, Tryphosella
sarsi en Harpinia pectinata. De soort
Nototropis guttatus is zelfs nieuw voor
geheel Nederland. Slechts één (zeer zeldzame) soort (Synchelidium haplocheles) is
niet aangetroffen. Hiermee is niet gezegd
dat de soortendiversiteit is toegenomen.
Door de verhoogde bemonsteringsinspanning is de trefkans op schaars
voorkomende soorten groter geworden.

Voor het gebied als geheel blijkt de soortensamenstelling ten opzichte van de periode
vóór de uitvoering van de Deltawerken niet
erg veranderd. Wél zijn de verspreidingspatronen veranderd. Dat is logisch, omdat
de Nederlandse Delta van een complex
vervlochten estuarien systeem is veranderd
in een aantal gescheiden wateren.
Bovendien zijn daarin de zoutgehaltes
vaak drastisch veranderd.

samenstelling als gevolg van de
Deltawerken. De andere twee soorten,
Ampelisca brevicornis (zie foto) en Perioculodes longimanus, werden vroeger nauwelijks in de Delta aangetroffen, maar zijn nu
vrij algemeen in de Oosterschelde. Dit zijn
soorten die in de Noordzee voorkomen en
waarschijnlijk ‘profiteren’ van het feit dat
de Oosterschelde veranderde van een
estuarien in een meer marien systeem.

Diversiteit en Deltawerken

In de beschouwde periode (1990-2000)
zijn vier voor de Delta nieuwe soorten

De vlokreeft Ampelisca brevicornis (Foto: Ed Stikvoort)

neming en de uitwisseling van informatie.
Er staan tenslotte niet voor niets normen
voor radioactiviteit in de vierde Nota
waterhuishouding. Het kan zijn dat er
lokaal een verhoogd niveau voorkomt. En
hoewel we daar niet van wakker hoeven
te liggen, is het goed dit te weten, de
oorzaak te kennen en het in de gaten te
houden.
Nadere informatie:
Jaap van Steenwijk (RIZA), 0320-298649,
j.steenwijk@riza.rws.minvenw.nl

Kilometerhokken waarin de vlokreeft Urothoe poseidonis in de periode 1990-2000 in de Delta is aangetroffen
(kaart: André van Loon/Bureau EIS-Nederland)

Van de 26 gevonden soorten vlokreeften
zijn er naast de vier nieuwe soorten,
slechts vier qua voorkomen duidelijk veranderd. De soort Urothoe poseidonis (zie
kaart) is nu een gewone soort in de Delta,
terwijl de soort er tot in de zestiger jaren
nauwelijks werd aangetroffen. De verwante
Urothoe brevicornis wordt nu niet zo veel
gevonden, terwijl die destijds het talrijkst
was. Aannemelijk is dat de oorzaak van deze
‘wisseling’ ligt in de verminderde stroomsnelheden en de veranderde sediment-

Nadere informatie:
Ed Stikvoort (RIKZ), 0118-672347,
e.c.stikvoort@rikz.rws.minvenw.nl
Over dit onderwerp is een artikel
verschenen: zie achterzijde
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Veranderend patroon

De analyses leveren een aantal opmerkelijke
bevindingen op, onder andere ten aanzien
van het hoofdmaansgetij M2.
In de figuur is te zien dat eind jaren tachtig
een verstoring lijkt op te treden in het
regelmatige patroon van het amplitudeverloop van deze getijcomponent.
Vooralsnog is onduidelijk of dit patroon

In de figuur is ook zichtbaar dat de
amplitude van de waterstandstations die
meer zeewaarts liggen (Westkapelle en
Cadzand) vanaf 1997-2001 daalt, terwijl de
amplitude van de waterstandstations die
meer landinwaarts liggen in die periode
juist stijgt. Het lijkt er dus op dat de getijcomponent M2 de laatste jaren in het
oostelijk deel van de Westerschelde, al dan
niet tijdelijk, een ander patroon vertoont.
Dit kan verband hebben met recente
ingrepen in de Westerschelde, zoals bagger-

werkzaamheden en het aanbrengen van
geulwandverdediging. Momenteel wordt
verder onderzoek gedaan naar de eventuele
betekenis en oorzaak van dit veranderde
patroon.
Voor meer informatie over het verschijnsel
getij zie www.getij.nl
Nadere informatie:
Bianca Peters (RIKZ), 0118-672242,
b.g.t.m.peters@rikz.rws.minvenw.nl
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Slim meten van bestrijdingsmiddelen: recherchewerk met verzamelmonsteranalyse

210

Vanaf 1999 past RIZA in vijf zijrivieren van de Maas (Jeker, Geleenbeek, Roer, Niers en Dieze)
een nieuwe methode voor monitoring van bestrijdingsmiddelen toe. Met de zogenaamde
verzamelmonsteranalyse is het mogelijk om kortdurende verontreiniging van het water te meten.
Dergelijke verontreinigingen worden met de gebruikelijke monitoring met steekmonsters
gemakkelijk gemist. Met verzamelmonsteranalyse kan men bovendien nagaan hoe hoog een
verontreinigingspiek was en op welke dagen deze zich heeft voorgedaan. Opdrachtgever van
het project is Rijkswaterstaat Directie Limburg. Zuiveringschap Limburg heeft een groot deel
van de metingen verzorgd.
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Amplitudeverloop getijcomponent M2 , voor de
periode 1971-2001. Op de x-as staan de jaren, op
de y-as de jaargemiddelde amplitude in cm.

Stijging laagwater bij Den Oever
Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied verricht onderzoek naar een vergroting van de
spuicapaciteit van de bestaande uitwateringssluizen bij Den Oever en Kornwerderzand in de
Afsluitdijk. De huidige spuicapaciteit is niet meer toereikend.

Harlingen
Den Helder
Kornwerderzand
Den Oever
Oude Schild
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Bij hoge rivierafvoeren stijgt het gemiddelde
peil van het IJsselmeer tot te hoge waarden.
Een combinatie met een storm geeft dan
zeer hoge waterstanden aan de op de wind
gelegen dijken. Verwacht wordt dat bij
handhaving van de huidige twee spuisluizen
de afvoercapaciteit in de toekomst (verder)
zal afnemen door zeespiegelstijging en dat
door een toename van de rivierafvoeren
de IJsselmeerpeilen nog verder zullen stijgen.
Het plan is om door ongeveer een verdubbeling van de spuicapaciteit de effecten
van een zeespiegelstijging van 25 cm en een
toename van 10% van de extreme rivierafvoeren op te vangen. De Directie IJsselmeergebied vroeg het RIKZ om advies.
Knikken en sprongen

De hoogte van het laagwater aan de
Waddenzeezijde van de spuisluizen is een
belangrijke parameter voor de hoeveelheid
water die gespuid kan worden. Gebleken
is dat het gemiddelde laagwater van Den
Oever over de periode 1976-1988 met
circa 12 cm is gestegen ten opzichte van
het gemiddelde laagwater bij Kornwerder-

zand. Dit veroorzaakt een extra beperking
van de spuicapaciteit. Er was daarom
voldoende reden om na te gaan wat er bij
Den Oever aan de hand is.
De gemiddelde laagwaters van een aantal
peilmeetstations zijn in een figuur uitgezet
ten opzichte van het gemiddelde van de
jaargemiddelde laagwaters van de stations
Den Helder, Oude Schild en Harlingen.
Opvallend is met name het verloop van
het gemiddelde laagwater bij Den Oever.
Rond 1975 lijkt zich een knik voor te
doen, waarna het laagwater circa 10 cm
stijgt. Het verloop van het hoogwater bij
Den Oever vertoont een sprong van 1 à 2
cm rond 1980 en het tijverschil laat een
plotselinge afname zien van circa 7 cm
rond 1985. Het beeld van het gemiddelde
laagwater, het gemiddelde hoogwater en
het gemiddelde tijverschil sluit dus niet op
elkaar aan.
Ingrepen

In de omgeving van Den Oever hebben in
de afgelopen decennia enkele grote
veranderingen plaatsgevonden. De eerste,
in 1984, was het verleggen van de ingang
van de havenmond (zie foto). De invloed
van de uitwateringssluizen op het laagwater
dat wordt gemeten in het peilmeetstation
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Mengen

Bij verzamelmonsteranalyse wordt met
automatische apparatuur bijvoorbeeld eens
per uur een kleine hoeveelheid water
bemonsterd en zo per dag één fles gevuld.
Na bijvoorbeeld vier weken wordt een
mengmonster gemaakt door een klein deel

te nemen van elk van de 28 verkregen
dagmonsters. Bij analyse vind je dan de
gemiddelde concentratie van de gemeten
stoffen gedurende de meetperiode van 28
dagen. Indien gewenst kunnen met de
restanten van de dagmonsters vervolgens
week-mengmonsters gemaakt worden en
tenslotte kunnen, van de interessantste
week, de afzonderlijke dagmonsters
geanalyseerd worden. Zo is het mogelijk
het verloop van een verontreinigingspiek
van dag tot dag na te gaan. Dit ‘recherchewerk’ is bijvoorbeeld interessant als het
vier-wekenmonster één of meer hoge
concentraties laat zien, of als men op
bepaalde dagen verontreinigingspieken
verwacht vanwege weersomstandigheden
die zich voordeden.
Natuurlijk werkt de methode alleen goed
als de gezochte stoffen niet te snel afbreken

Tabel: recherchewerk met monsters van de Jeker; de onderste rij geeft de Maximaal Toelaatbaar Risico
(MTR) waarden; eenheid µg/l
etho-
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Gemiddeld jaarlaagwater van de stations Harlingen, Den Helder, Kornwerderzand, Den Oever en Oude Schild ten
opzichte van het gemiddelde van de jaargemiddelde laagwaters van Den Helder, Oude Schild en Harlingen.

Den Oever-buiten is daardoor toegenomen.
Daarmee geeft de nieuwe situatie een
representatiever beeld van de hoogte van
het Waddenwaterniveau vlak bij de
spuisluizen dan de oude situatie. De hoogte
van het gemiddeld laagwater buiten de
haven bij de spuisluizen is door de ingrepen
van 1984 niet veranderd.
Naast de plotselinge verandering in 1984
doet zich al vanaf 1933 een meerjarige
stijging voor van het gemiddeld laagwater
bij Den Oever. Deze wordt veroorzaakt
door de morfologische veranderingen door
de afsluiting van de vroegere Zuiderzee in
dat jaar. In de zuidwesthoek van de
Waddenzee treedt na 1933 een sterke
sedimentatie op. Alhoewel de mate van
sedimentatie met de tijd is afgenomen,
gaat dit proces hoogstwaarschijnlijk de
komende tientallen jaren nog altijd door.
Baggeren

Situatie Den Oever voor en na 1984 (Foto: RIKZ)

Verontreiniging van waterlopen met
bestrijdingsmiddelen heeft vaak een grillig
verloop. Naarmate de afstand tussen het
meetpunt en de bronnen van de verontreiniging kleiner is, zijn verontreinigingspieken
hoger en korter. Om een goed beeld van
de optredende piekhoogten en -duur te
krijgen, of om te weten welke hoeveelheid
van een stof gedurende bijvoorbeeld een
jaar passeert (de vracht), zouden veel
metingen nodig zijn om geen belangrijke
pieken te missen. Om efficiënter te kunnen
meten, is een nieuwe methode toegepast.

Ook veranderingen op het gebied van het
baggeren spelen een rol. Sinds 1984 is het
baggerregiem om de haven van Den
Oever toegankelijk te houden gewijzigd.
De gebaggerde hoeveelheden zijn sindsdien afgenomen van zo’n 800.000 m3 tot
zo’n 70.000 m3 per jaar. Na 1995 speelt
dat de drempel van de Wierbalg niet meer
wordt weggebaggerd. Hierdoor is deze
drempel hoger komen te liggen en dat
brengt de laagwaterstanden bij Den Oever
omhoog. Door de nog aanhoudende
sedimentatie en de sterke afname van de
hoeveelheid bagger die rondom Den
Oever wordt weggehaald zal de stijging
van het laagwater bij Den Oever hoogstwaarschijnlijk doorzetten.
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< 0,02

0,26

De hoogte van het laagwater bij Den
Oever, zoals gemeten in de Voorhaven is
in de periode 1950 – 2001 met ongeveer
12 cm gestegen ten opzichte van de
laagwaterstanden zoals gemeten in de
omgeving bij Den Helder, Oude Schild en
Harlingen. Het grootste gedeelte hiervan
(ongeveer 8 cm) is te verklaren door de
aanpassing van de havenmond in 1984
en de wijziging van het baggerregiem
van de Wierbalg na 1995. (Nota bene:
De laagwaterstanden buiten de haven op
de Waddenzee en voor de spuisluizen bij
Den Oever zijn door de aanpassing van
de havenmond niet veranderd en ook de
spuicapaciteit van de sluizen bij Den
Oever is hierdoor dus niet afgenomen.
Het is onzeker of de veranderingen in
het baggerregiem invloed hebben gehad
op de spuicapaciteit.) De geleidelijke
meerjarige verandering (stijging met
ongeveer 8 cm per eeuw, 4 cm over de
periode 1950-2001) van de laagwaterstanden bij Den Oever ten opzichte van
de laagwaterstanden in de omgeving
wordt grotendeels veroorzaakt door de
morfologische veranderingen in de
omgeving. Door deze veranderingen is
de spuicapaciteit bij Den Oever wel
afgenomen.

wk 1 dag 5

0,63

< 0,1

< 0,03

< 0,03

0,26

0,04

0,41

wk 1 dag 6

0,48

< 0,1

< 0,03

< 0,03

0,22

0,04

0,30

wk 1 dag 7

0,56

< 0,1

0,06

< 0,03

< 0,06

< 0,02

< 0,02

2,9

73

0,037

0,03

-

0,09

0,14

Nadere informatie:
John de Ronde (RIKZ), 070-311438,
j.g.dronde@rikz.rws.minvenw.nl
Bert van Harmelen (RWS, Directie
IJsselmeergebied), 0320-297492,
e.vharmelen@rdij.rws.minvenw.nl

MTR

of verdampen. De
monstername-apparaten zijn daarom
gekoeld. Er is een
proef gedaan met
open monsterflessen
rivierwater, waaraan
een bekende
concentratie was
toegevoegd van alle
gezochte 39 stoffen.
Eén stof (chloorthalonil) bleek snel
te zijn verdwenen,
terwijl de andere
stoffen in vier
weken weinig tot
geen achteruitgang
vertoonden.

Jeker (2000)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Roer (2000)
0,25
0,20
simazine [µg/l]

vertonen overigens verscheidene meerjarige
cycli. De bekendste hiervan is een cyclus
met een periode van 18,6 jaar. Bij getijanalyses is het gebruikelijk hiervoor te
corrigeren. In dit onderzoek is dit echter
niet gedaan en zijn puur de resultaten van
de data-analyses aangehouden.

voortkomt uit locale veranderingen in de
Westerschelde, of uit veranderingen die
zich reeds op de Noordzee manifesteren.
Het betrekken van meetgegevens van
waterstandstations buiten de Westerschelde
zal hierover meer duidelijkheid kunnen
geven.

metoxuron [µg/l]
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0,15

In principe kan een
verontreinigingspiek
0,10
in het vier-wekenmonster gemist
0,05
worden door de
optredende verdun0,00
mei
jun
jul
aug
sep
okt
ning. Het zal dan
meestal om vrij kort
durende pieken
verzamelmonsters
gaan die met één
1/2 detectielimiet
steekmonster per
steekmonsters
vier weken waar1/2 detectielimiet
schijnlijk ook niet
boven water zouden
MTR
zijn gekomen. Met
‘recherchewerk’
(weekmonsters,
de piek zal dan nog aanzienlijk groter
dagmonsters) kan zo'n piek wel gevonden
geweest zijn. Echter het steekmonster, dat
worden. Dat is bijvoorbeeld te zien in de
in dezelfde periode is genomen, maakt het
tabel met resultaten van de Jeker in
probleem niet zichtbaar: metoxuron blijft
Maastricht. De aanwezigheid van dichlodaarin onder het MTR. Het plaatje van
benil en dinoseb kwam pas in de dagmonsimazine in de Roer laat zien dat de steeksters aan het licht.
monsters in 2000 nooit simazine te zien
Meerwaarde
gaven, terwijl de vier-wekenmonsters dat
In de figuur worden enkele resultaten van
wel deden; in de periode juni-juli zelfs
de vier-wekenmonsters vergeleken met die
boven het MTR.
van de reguliere monitoring met maandelijkse steekmonsters. In het plaatje van
Nadere informatie:
metoxuron in de Jeker is te zien dat in het
Loek Knijff (RIZA), 0320-298369,
vier-wekenmonster in mei-juni 2000 een
l.knijff@riza.rws.minvenw.nl
concentratie werd gevonden boven het
Hans Leushuis (RWS Directie Limburg),
MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico. De
043-3294543,
normoverschrijding op het maximum van
h.leushuis@dlb.rws.minvenw.nl

Meten en analyseren
Analyse humane en veterinaire geneesmiddelen
Terwijl buurland Duitsland al verschillende onderzoeken heeft gedaan naar geneesmiddelen in
oppervlaktewater, moet de situatie in Nederland nog vrijwel geheel in kaart gebracht worden.
Het RIZA heeft inmiddels analysemethoden ontwikkeld voor stoffen die nog niet te meten waren.

(Foto’s: RIZA)

Voor de monitoring van de waterkwaliteit
wordt al jaren veel aandacht besteed aan
onder andere algemene parameters,
metalen, PAK’s en bestrijdingsmiddelen.
Omdat het niet mogelijk is om gewoonweg
alles te monitoren vinden er aanvullend
inventariserende onderzoeken plaats, zoals
een onderzoek naar humane en veterinaire
geneesmiddelen. Besloten werd een deel
van dit onderzoeksprogramma uit te
besteden in Duitsland omdat men daar op
het moment de meeste ervaring met deze
stoffen heeft. Het laboratorium van het
RIZA te Lelystad ontwikkelde methoden
voor een aantal diergeneesmiddelen die
nog niet gemeten konden worden, maar
die mogelijk wel belangrijk zijn.

Methode en prestaties

De watermonsters worden geëxtraheerd
met behulp van een zogenaamde vaste
fase extractie. Hierbij wordt een relatief
grote hoeveelheid water (100 ml) door een
buisje geleid met daarin een poedervormig
extractiemateriaal, waaraan de geneesmiddelen blijven hangen. Vervolgens worden
met een kleine hoeveelheid organisch
oplosmiddel (methanol) de geneesmiddelen
van het kolommetje afgespoeld.
- vervolg op pagina 10 9
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Stofnaam

Stofgroep

terbutalin
tylosine
oxolinic acid
sulfaquinoxaline
doxycycline
sulfachloropyridazine
monensin
oxytetracycline
sulfadimethoxine
Malachite green
lincomycine
dimetridazole
primidon
sulfamethoxazole
tamoxifen
acetominofen
lidocaine
flumequin
mebendazole
ibuprofen
caffeine
acetylsalicylic acid
narasin

Overigen
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica
Antibiotica/antiparisitair
Anti-epileptica
Antibiotica/antiparisitair
Cytostatica
Analgetica
Overigen
Antibiotica/antiparisitair
Antibiotica/antiparisitair
Analgetica
Overigen
Analgetica
Antibiotica/antiparisitair

Oppervlaktewater
(n=14)

Afvalwater
(n=10)

0
0
1
1
1
2
3
4
7
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11

10
2
0
0
0
4
5
2
0
2
10
4
6
10
0
10
10
4
10
10
10
10
10

ook enkele uitschieters naar boven, tot
zelfs 20.000 ng/l (20 µg/l). Ook de resultaten van de serie met 10 afvalwatermonsters zijn in deze tabel weergegeven. De
concentraties liggen hier tussen de 3 en de
3000 ng/l.
Toekomst

Momenteel wordt nog aan de methode
gewerkt om meer betrouwbare resultaten
te verkrijgen. De resultaten met de in
Nederland ontwikkelde analysemethode
tonen aan dat geneesmiddelen hier wel
degelijk in het oppervlaktewater worden
aangetroffen. Of de concentraties tot
nadelige effecten op ecosystemen of andere
gebruiksfuncties van het water leiden is
nog niet bekend. Daarvoor zullen risicoschattingen gemaakt moeten worden. De
huidige resultaten geven aan dat geneesmiddelen in oppervlaktewater voorlopig
nog wel een belangrijk milieuonderwerp
zullen blijven.
Nadere informatie:
Jordan Tiesnitsch (RIZA), 0320-298014,
j.tiesnitsch@riza.rws.minvenw.nl
Joan Staeb (RIZA), 0320-298657,
j.staeb@riza.rws.minvenw.nl

Verwerking en verstrekking
IJsberichtgeving: geen koud kunstje
Zodra het begint te vriezen steekt bij veel mensen de Elfstedenkoorts de kop op. Anderen zien
juist hun broodwinning in gevaar komen. Beide partijen hebben gemeen dat ze de weersvoorspelling en de ijsberichtgeving goed in de gaten houden. De ijsberichtgeving komt van het
Infocentrum Binnenwateren.

IJs op de vaarwegen kan, afhankelijk van de
ijsdikte, hinder opleveren voor de scheepvaart. Als het nodig is zet de overheid
ijsbrekers in om de belangrijke vaarwegen
zo lang mogelijk open te houden. Het
komt zelfs voor dat men zonder ijsbreker
niet eens mag varen. IJsbrekerbegeleiding
is dan verplicht en de schepen moeten in
konvooi varen. Bij te zware ijsgang, of om
beschadiging van oevers te voorkomen,
kan een vaarverbod worden ingesteld.

wal, maar ook op basis van inlichtingen
verstrekt door schippers die een traject zijn
gepasseerd. Voor het beschrijven van de
ijshoedanigheid wordt gekeken naar ijsdikte,
het voorkomen van vast ijs of verspreid
ijs en de mate van verspreiding. Het
Infocentrum Binnenwateren vertaalt deze
informatie in een advies over de bevaarbaarheid, en gaat daarbij onder meer in op
de mate van hinder, het minimale motorvermogen dat schepen nodig hebben en
de eventuele noodzaak tot konvooivaart.

IJscentra

Bij ijsvorming wordt vanuit 33 ijscentra in
Nederland de ijssituatie op 268 vaarwegdelen gemonitord. De vaarwegbeheerders
stellen de situatie vast aan de hand van
metingen vanaf vaartuigen en vanaf de

Snel proces

Het Infocentrum Binnenwateren ontvangt
de gegevens vanuit het hele land per fax,
e-mail of telefoon. Om een ijskaart van
Nederland samen te stellen worden alle

gegevens verzameld in een geautomatiseerd systeem. Het Infocentrum zet de
samengestelde ijskaart op internet en verstuurt deze éénmaal per dag per e-mail
aan de direct belanghebbenden. Een verkorte versie in tekstvorm wordt op pagina
725 van teletekst geplaatst. Hierin wordt alleen de bevaarbaarheid aangegeven. De
kaart op internet en de informatie op teletekst worden continu bijgewerkt, zodat
iedereen kan beschikken over actuele informatie.

Aalscholvers, vis en visserij in het IJsselmeergebied
Over aalscholvers bestaan nogal uiteenlopende gevoelens. Welke reputatie verdient de soort
op basis van monitoring? Het RIZA deed onderzoek naar aantallen en voedselkeuze van aalscholvers.

Aalscholvers vestigden zich in 1978 in de
Oostvaardersplassen. Het aantal broedparen
nam daarna snel toe. Na een plotselinge
afname in 1994 is recentelijk een natuurlijke
stabilisatie van het aantal opgetreden (zie
figuur). RIZA heeft mede naar aanleiding
van klachten uit de beroepsvisserij onderzocht in hoeverre de Aalscholver een
concurrent is voor de visserij. Of is de
soort slechts een volgzame consument en
een graadmeter voor de toestand van het
watersysteem.

Aalscholverkolonie (Foto: Mennobart van Eerden/RIZA)

Visplaats en voedsel

Aalscholvers zijn voor het vinden van
voedsel erg afhankelijk van de helderheid
van het water. Ze vissen bij voorkeur in
water met intermediair doorzicht. In zeer
troebel water is vis slechter bereikbaar en
in zeer helder water kunnen vissen waarschijnlijk makkelijker vluchten omdat ze de
aalscholvers aan zien komen.
In het troebele water van het Markermeer
werd in de onderzoeksperiode (1997-2001)
met name Pos geconsumeerd. Dit is vergelijkbaar met het menu van de aalscholvers
in het troebele Veluwemeer van eind jaren
tachtig en begin jaren negentig. Toen het
Veluwemeer in de jaren negentig door
kunstmatige ingrepen helder werd, nam
de totale hoeveelheid vis af en veranderde
de vissamenstelling. Pos nam af en soorten
als Rietvoorn en Zeelt, die van meer helder
water houden, namen juist in aantal toe.
Door de toename van de helderheid van
het water werd het voor aalscholvers echter
minder aantrekkelijk om te vissen, zodat
het aantal vogels daar afnam. Het aandeel
Pos in het menu was sterk afgenomen en
het aandeel karperachtigen werd hoger en
gevarieerder. Het menu van aalscholvers
wordt dus bepaald door de gradaties in
helderheid en vissamenstelling van die
wateren (zie figuur).
Concurrent?

Voor wat betreft Baars is de Aalscholver
maar zeer ten dele een concurrent van de
beroepsvisserij. De vogels vangen alleen
ondermaatse baarzen. Voor de visserij op
Snoekbaars is het onwaarschijnlijk dat de
Aalscholver een concurrent is omdat deze
soort nauwelijks in het menu van aalNadere informatie:
Infocentrum Binnenwateren
(RIZA), 0320-298888,
infocentrum@riza.rws.minvenw.nl
Het Infocentrum Binnenwateren is te vinden op: www.watermarkt.nl

scholvers voorkomen. Wat Aal betreft is
de wereldwijde afname van het Aalbestand
er de oorzaak van dat de soort nauwelijks
meer in het menu van de Aalscholver en in
de vangsten van de vissers voorkomt.
Doordat de natuurlijke mortaliteit van de
vissen nooit direct gemeten is, kan het
effect van het eten van ondermaatse vis
door aalscholvers niet direct worden
vergeleken met de oogst door de vissers
enkele jaren later. Andersom is de overbevissing door beroepsvissers in het
Graadmeter?

IJsselmeer en Markermeer er de oorzaak
van dat er een relatief grote hoeveelheid
eetbare (lees kleine) vis in het systeem aanwezig is omdat roofvis (grote exemplaren
van Baars en Snoekbaars) massaal wordt
weggevangen. De talrijke kleine vissen die
overblijven eten grote hoeveelheden
zoöplankton weg. Minder zoöplankton
betekent minder algenconsumptie, zodat
het doorzicht afneemt. Hiermee speelt de
mens de Aalscholver onbedoeld in de
kaart. De hoge aantallen aalscholvers zijn
dan ook mede op te vatten als een gevolg
van de overbevissing van de meren door
de mens.
De Aalscholver is daarbij niet zozeer
concurrent van de visserij maar eerder een
signaal dat de commerciële visserij niet
duurzaam is.

* = doorzicht in cm
<40*

18

De bestaande modulen van het pakket
iBever zijn verbeterd. In Towabo, het
programma voor het toetsen van de
waterbodemkwaliteit, is de berekening van
somparameters nu ingebouwd volgens de
10

meest recente wet- en regelgeving.
Notove, het programma voor het toetsen
van de waterkwaliteit, is vanaf deze versie, net als Towabo, uitgerust met een
opstartscherm. In dit scherm kan de
gebruiker eventueel toetsinstellingen en
rapportage-opties aanpassen. De module
Vrachten maakt nu standaard deel uit
van het pakket. Dit programma berekent
uit gehaltes en debieten die op een

Over dit onderwerp is een rapport verschenen, voor bestelinformatie van het
rapport: zie achterpagina
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Aantal nesten van aalscholvers in de vier broedkolonies van het
IJsselmeergebied in de periode 1970-2000. Na een plotselinge afname in 1994
is recentelijk een natuurlijke stabilisatie van het aantal opgetreden.

Veluwemeer
1989-1992

Menu van aalscholvers in najaar en winter (op gewichtsbasis), die rusten in respectievelijk de Lepelaarplassen (Markermeer), Steile Bank (IJsselmeer), Veluwemeer in de
jaren 1997-2001 en Veluwemeer in de jaren 1989-1992.

De stand van de Westerschelde
In 2002 ging een verkennende studie van start om door analyse van monitoringgegevens
eventuele veranderingen van de Westerschelde te signaleren. Analyse van gegevens over de
waterstanden leidde tot de eerste, opmerkelijke bevindingen.

Nieuwe versie: iBever 3.0
bepaalde locatie zijn gemeten de
hoeveelheid die van een bepaalde stof
in een periode is getransporteerd.
Het systeem iBever zelf bevat ook de
nodige uitbreidingen. Via internet is een
rechtstreekse koppeling te maken met de
on-line database met de monitoringgegevens van Rijkswaterstaat (DONAR).
Daarnaast zijn in iBever de waarnemingssoorten volledig afgestemd op de gegevensstandaard, zoals vastgesteld door de
Commissie Integraal Waterbeheer (CIW).
Het uitwisselen van gegevens gebeurt dus
nu geheel volgens deze CIW-standaard.

Nadere informatie:
Stef van Rijn (RIZA), 0320-297029,
s.vrijn@riza.rws.minvenw.nl
Mennobart van Eerden (RIZA), 0320298331, m.veerden@riza.rws.minvenw.nl

100%

(Foto: Bert Boekhoven/Boekhoven Fotografie)

Versie 3.0 van iBever, het standaardpakket voor de verwerking van natte gegevens, is gereed.
Het pakket is officieel gepresenteerd op de landelijke iBever Infodag die 21 november werd
gehouden.

Het meten van aantallen en voedselkeuze
van aalscholvers geeft goede indicaties
voor de veranderde waterkwaliteit en de
toestand van het watersysteem. Hoe minder aalscholvers en hoe gevarieerder het
menu (minder Pos) hoe gezonder en helderder het watersysteem. Dit geeft de
waterbeheerder de mogelijkheid om de
Aalscholver als graadmeter voor de waterkwaliteit te gebruiken.

Aalscholver in broedkleed
(Foto: Mennobart van Eerden/RIZA)

aantal nesten in duizenden

Aantal malen aangetroffen

Hierdoor heeft er een concentratiestap van
200 maal plaatsgevonden, waardoor er
gevoeliger geanalyseerd kan worden.
Analyse van het verkregen extract vindt
plaats volgens een methode waarbij vloeistofchromatografie is gekoppeld aan een
dubbele massaspectrometer (LCMSMS). In
een massaspectrometer worden stoffen
gemeten door van de stoffen zelf en de
brokstukken daarvan de molecuulmassa te
bepalen en het aantal deeltjes te tellen.
Deze systemen zijn behalve erg gevoelig
ook zeer specifiek en dat is erg belangrijk
omdat zo voorkomen wordt dat een andere
stof voor een geneesmiddel wordt
aangezien.
De analysemethode maakt het mogelijk
om 23 humane en veterinaire geneesmiddelen in oppervlakte- en afvalwater aan te
tonen. De laagst aantoonbare concentraties
in oppervlaktewater liggen rond de 0,5 ng/l
(nanogram per liter; 0,000 000 000 5
gram per liter). Voor afvalwatermonsters
ligt de grens een factor 10 hoger omdat in
afvalwater veel andere stoffen zitten die
bij de analyse storend kunnen werken.
In de tabel is te zien welke stoffen zijn
aangetroffen in de eerste serie met 14
oppervlaktewatermonsters. De concentraties
liggen daarbij tussen 0,1 en 20 ng/l. Er zijn

Nadere informatie:
Helpdesk iBever, 0320-298017;
bever@riza.rws.minvenw.nl en
www.ibever.nl

De Westerschelde is één van de weinige
overgebleven natuurlijke estuaria in WestEuropa. Het estuarium wordt gekenmerkt
door een grote verscheidenheid aan leefgebieden voor onder andere vissen, vogels
en zeezoogdieren. Het heeft naast een
grote natuurwaarde ook een aanzienlijke
economische betekenis, met name als
toegangsroute voor containerschepen naar
de havens van Antwerpen en Vlissingen.
De Westerschelde kent een omvangrijk
monitoringprogramma. De parameters die
in dit programma gemeten worden zijn
graadmeters voor hoe het systeem zich
ontwikkelt en ze worden daarom goed
gevolgd. In 2002 startte de Technische
Universiteit Eindhoven in opdracht van het

RIKZ een verkennende studie. Aan de
hand van uitgebreide wiskundige analyse
van de monitoringsgegevens moet deze
studie eventuele veranderingen in de
fysische en ecologische eigenschappen van
de Westerschelde signaleren.
Om te beginnen: de waterstand

De eerste parameter die geselecteerd werd
voor uitgebreide analyse is de waterstand.
Deze parameter is gekozen omdat de
waterstand op veel verschillende locaties
zeer frequent gemeten is en wordt. Van
maar liefst zes waterstandstations zijn
sinds 1971 uurwaarden en vanaf 1987
zelfs 10-minuutwaarden beschikbaar.
Daarnaast is de parameter ook geschikt,
omdat deze naar verwachting vrij direct
reageert op veranderingen en ingrepen in
de Westerschelde, zoals vaarwegverruiming
en ontpoldering. Een onderdeel van de

waterstandsanalyse betreft een dataanalyse van uurwaarden per meetstation.
Uit deze datasets zijn de belangrijkste 15
periodiciteiten (ook wel getijcomponenten
genoemd) opgespoord. De belangrijkste
hiervan is de getijcomponent met een
periode van 12 uur en 25 minuten, het
zogeheten hoofdmaansgetij M2. Dit is het
welbekende ritme van tweemaal hoogwater en tweemaal laagwater per dag.
Vervolgens is per getijcomponent bekeken
of de grootte (amplitude) in de loop van
de periode 1971-2001 is veranderd.
De amplituden van getijcomponenten
- vervolg op pagina 4 -
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Zoommeer onderzocht hoe het blauwalgenprobleem kan worden aangepakt. Het
project bekijkt onder andere de opties die
bestaan om de nutriëntenbelasting structureel te verlagen. Daarnaast biedt het
verkorten van de verblijftijd van het water
in het meer (door doorstroming van het
Volkerak met rivierwater) wellicht enig
soelaas. Ook de mogelijkheid om eventueel
weer zout water in het Volkerak-Zoommeer
toe te laten wordt bekeken.
Aanvullend kan gedacht worden aan visstandbeheer, waarbij Brasem weggevangen wordt. Daarnaast kan een natuurlijker
peilbeheer positieve effecten hebben op
de ontwikkeling van waterplanten. In de
loop van 2003 worden de eerste resultaten
verwacht. Dat er voor de waterplantontwikkeling in het Volkerak-Zoommeer
nog hoop is, blijkt uit ervaringen in het
IJsselmeergebied. Door het verlagen van
de nutriëntbelasting en doorspoeling werd
het doorzicht daar zoveel beter, dat waterplanten zich weer konden vestigen.

door zichtjagers zoals Snoek het lieten
afweten en bodemwoelers zoals Brasem
de overhand kregen. Dit veroorzaakte een
verdere vermindering van het doorzicht tot
0,9 meter in 1999. Met het doorzicht is ook
het areaal waterplanten sterk afgenomen.

- vervolg van pagina 1 hoeveelheid algen door begrazing laag en
daarmee het doorzicht zeer goed (gemiddeld 3,2 meter). Waterplanten ontwikkelden zich onder deze omstandigheden uitstekend.
Vanaf 1990 begon de witvispopulatie zich
te ontwikkelen. Dit had een kettingreactie
tot gevolg: door een hoge predatiedruk
van deze vissen op watervlooien, nam de
hoeveelheid algen, met name blauwalgen,
toe. Het doorzicht nam hierdoor af, waar-

De weg terug

Er is helder water nodig om waterplanten
in grote rijkdom en hoeveelheden in het
Volkerak–Zoommeer terug te krijgen.
Momenteel wordt binnen het project
Verkenning Oplossingsrichtingen Volkerak-
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Monitoren van de Waddenzee, een kwestie van samenwerken
Wie op internet 'www.waddenzee.nl' intypt, komt op de site van InterWad terecht, vol informatie
over de Waddenzee. InterWad is een samenwerkingsverband van overheden in het waddengebied. De monitoringprogramma’s die de verschillende overheden uitvoeren maakt een integrale informatievoorziening op de site mogelijk.
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Nadere informatie:
Bernadette Botman (RIZA), 0320-298386,
b.botman@riza.rws.minvenw.nl
Marcel Tosserams (RIZA), 0320-297087,
m.tosserams@riza.rws.minvenw.nl
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De laatste jaren is het areaal waterplanten sterk teruggelopen.

Vanaf 1990 is het doorzicht sterk afgenomen. Deze
foto is genomen op 20 cm afstand van de stok.
(Foto: W. Kolvoort)

Meetbaar effect bescherming Drentse Aa tegen bestrijdingsmiddelen
stimuleringsprojecten is het percentage
normoverschrijding sterk gedaald. Echte
piekconcentraties komen bijna niet meer
voor. Het stoppen van de inname voor
drinkwater is sindsdien niet meer nodig
geweest. Een fikse verbetering dus.
Stoffen die de laatste jaren nog normoverschrijdingen vertonen zijn de herbiciden:
MCPP, MCPA en glyfosaat.
Het jaar 2001 lijkt een afwijkend jaar te
zijn. Het aantal normoverschrijdingen ligt
hoger dan in de voorgaande jaren. Van de
negen procent normoverschrijding komt
vijf procent voor rekening van glyfosaat.
Dit middel wordt breed toegepast als
loofdoder in de aardappelteelt, als
onkruidbestrijder en als middel voor het
doodspuiten van gras bij wisselteelt met
(poot)aardappelen. Het gebruik van glyfosaat is toegenomen omdat het een
belangrijke vervanger is van het middel
diuron dat sinds juni 1999 verboden is.

Het water van de Drentse Aa wordt al sinds 1884 door het Waterbedrijf Groningen gebruikt
voor de bereiding van drinkwater. Het waterbedrijf controleert het water daarom regelmatig op
de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Uit de meetresultaten van de laatste tien jaar blijkt
dat beschermingsmaatregelen effect hebben.

worden of werden aangetoond in het
stroomgebied van de Drentse Aa (simazine,
atrazine, bentazon, MCPP, MCPA, diuron,
DNOC, 2,4-D, glyfosaat en AMPA, een
afbraakproduct van glyfosaat).
Naast de gebruikelijke steekproefsgewijze
bemonstering worden sinds 1995 ook
tijdsproportionele monsters genomen om
het beeld van de aanwezige bestrijdingsmiddelen verder te verbeteren.
In de figuur is de ontwikkeling weergegeven in de normoverschrijdingen voor
bestrijdingsmiddelen in diverse jaren. De
normoverschrijding is uitgedrukt als het
percentage van het totale aantal waarnemingen. De gehaltes zijn getoetst aan
de drinkwaternorm (voor alle bestrijdingsmiddelen: 0,1 µg/l). Er is een onderverdeling gemaakt in klassen van normoverschrijding, van een geringe tot een forse
overschrijding.
Er is een duidelijk positief beeld te zien.
Sinds het instellen van de beschermingsmaatregelen en de uitvoering van

Trend of toeval?

De resultaten van het bestrijdingsmiddelenonderzoek in de Drentse Aa laten een
positieve trend zien. Welke maatregel
(vulplaatsen, spoelplaatsen, spuitvrije zones,
regelgeving ten aanzien van gebruik) nu
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% normoverschrijdingen

In de afgelopen decennia had het waterbedrijf regelmatig problemen met te hoge
gehalten aan bestrijdingsmiddelen in het
water van de Drentse Aa. Herhaaldelijk
moest dan ook de waterinname tijdelijk
worden stopgezet. Vanaf 1994 werden in
het stroomgebied daarom beschermingsmaatregelen genomen. Onder regie van
de Provincie Drenthe zijn, samen met het
Waterbedrijf Groningen en het Waterschap
Hunze en Aa’s, diverse vul- en spoelplaatsen
aangelegd. Tegelijkertijd werd het vullen
of spoelen van spuitapparatuur vanuit de
beek verboden. Aan weerszijden van
belangrijke watervoerende waterlopen is
een strook van 5 meter tot grondwaterbeschermingsgebied verklaard. Deze strook
functioneert als spuitvrije zone, waarbinnen
een verbod geldt op het gebruik van
bestrijdingsmiddelen (behoudens pleksgewijze behandeling van Ridderzuring,
Akkerdistel en Brandnetel).
Sinds 2001 is in heel Nederland het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
van kracht. Door dit besluit mogen geen
bestrijdingsmiddelen meer worden toegepast in een zone van (afhankelijk van de
teelt) 0,5 tot 1,5 meter aan weerszijden
van alle watervoerende waterlopen. Het
verbod moet de verwaaiing (drift), afspoeling en uitspoeling van bestrijdingsmiddelen
naar het oppervlaktewater reduceren. Voor
de Drentse Aa betekent het lozingenbesluit
dat nu ook de watervoerende perceelssloten
van een beschermende zone zijn voorzien.
Eveneens positief is dat de laatste jaren
een aantal beekherstelmaatregelen is
genomen, waaronder het saneren van
riooloverstorten.
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Een overzicht is gemaakt voor tien (relevante) bestrijdingsmiddelen die frequent

Het Anloerdiepje; één van de vele bovenlopen van de
Drentse Aa (Foto: Herman Wanningen)

het sterkst heeft bijgedragen aan deze
reductie is moeilijk te zeggen. Het betreft
hoogstwaarschijnlijk een combinatie van de
genoemde maatregelen en bewustwording
onder de agrariërs. De onverwachte
verhoging in 2001 nuanceert het positieve
beeld van de voorgaande jaren.
Mede gezien het instellen van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij worden
de ontwikkelingen in de gebruiksperiode
2002 met veel belangstelling gevolgd. Het
Waterbedrijf Groningen, Provincie Drenthe
en Waterschap Hunze en Aa’s gaan de
komende jaren gezamenlijk beoordelen of
aanvullende (handhavings-) maatregelen
nodig zijn.
Het meten van bestrijdingsmiddelen blijft
een lastige zaak. De aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is
onder meer afhankelijk van de gebruiksperiode, de weersomstandigheden en het
gewastype. Het reguliere meetnet van
Waterschap Hunze en Aa’s is hier niet op
ingericht. Het Waterschap gaat daarom
haar meetnet optimaliseren om een zo
effectief mogelijk meetnet in te richten
tegen acceptabele kosten. Dit optimalisatieproject is in oktober 2002 gestart.
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Normoverschrijdingen voor tien relevante bestrijdingsmiddelen. Bij klasse 2 is het gehalte > 0,1 en ≤ 0,2 µg/l,
klasse 3 staat voor > 0,2 en ≤ 0,5 µg/l en bij klasse 4 tenslotte is het gehalte > 0,5 µg/l.

26 jaar geleden ontstond een ‘trilaterale’
samenwerking met de Waddenzeelanden
Duitsland en Denemarken. Aan het eind
van de jaren 80 werd begonnen met een
gezamenlijke monitoringsstrategie. Dat
leidde in 1993 tot het ‘Trilateral Monitoring
and Assessment Program’ (TMAP), met een
‘Common Package’ dat door alle Waddenzeelanden wordt uitgevoerd. Dit programma
loopt nog steeds. Het ‘Common Package’
bevat parameters op het gebied van habitat,
chemie, biologie en menselijk gebruik.
Daarnaast heeft elk land nog aanvullende
programma’s. De onderlinge afstemming
van de monitoringprogramma’s binnen het
TMAP maakt het mogelijk een integrale
beoordeling van de Waddenzee op te stellen in periodieke Quality Status Reports.
Deze verschijnen eens per 3 à 5 jaar. Het
laatste Waddenzee Quality Status Report
is in 1999 verschenen.
Vruchten plukken

Hoe belangrijk het is om over een hele
verzameling gegevens te beschikken blijkt
bijvoorbeeld uit het analyseren van de
oorzaken van de sterfte van eidereenden
in de afgelopen jaren. Dankzij de kennis
die in de decennia daarvoor was opge-

Programma

Opdrachtgever

Start

Waterstanden
Lodingen
Zeehonden (aantallen)
Watervogels
Bodemdieren
Kinderkamerfunctie noordzeevis
(Demersal Young Fish Survey)
Chemisch meetnet
Hoeveelheid verschoten munitie
Bodemdaling door gaswinning
Recreatie (aantallen wadlopers,
sluispassages, vaarbewegingen)
Verontreiniging in organismen
(Biologisch meetnet)
Kokkel- en mosselbestanden

Rijkswaterstaat (V&W)
Rijkswaterstaat (V&W)
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (LNV)
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (LNV)
Rijkswaterstaat (V&W)

1858
1960
1960
1963
1968

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (LNV)
Rijkswaterstaat (V&W)
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken

1969
1973
1990
1964

Provincies

1982

Rijkswaterstaat (V&W)
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (LNV)

1988
1990

Foto: RIKZ

bouwd kon vergiftiging worden uitgesloten. Voor andere hypotheses waren vooral
de gegevens over schelpdiervisserij en
mosselcultuur van belang. Meer in het
algemeen worden op dit moment ook
monitoringgegevens over sedimentsamenstelling, bodemfauna en vogelstand enerzijds, en schelpdiervisserij anderzijds bestudeerd in verband met de herziening van
het schelpdiervisserijbeleid.
De samenwerking in de monitoringprogramma's voor de Waddenzee heeft

zich al duidelijk bewezen en zal ook in de
toekomst nog vruchtbaar blijken.
Nadere Informatie:
Jaap de Vlas (RIKZ), 050-5331370,
j.dvlas@rikz.rws.minvew.nl
Karel Essink (RIKZ), 050-5331373,
k.essink@riks.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.waddenzee.nl
Voor bestelinformatie van het jaarboek
Waddenzee 2001: zie achterpagina

Zomaar een vraag

De Nationale Oceanografische Data Commissie (NODC) vierde afgelopen september haar vijfjarig bestaan. In die tijd is de NODC uitgegroeid tot hèt Nederlandse platform voor oceanografische informatie-uitwisseling en advisering over datamanagement.

Met dank aan Waterbedrijf Groningen
voor het ter beschikking stellen van de
gegevens.
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Internationale samenwerking

Oceanografische informatie: de balans na vijf jaar NODC

n=258

4

Positief beeld

In de loop der tijd zijn er veel waardevolle
gegevens over de Waddenzee verzameld.
Er kwamen diverse meetprogramma’s,
waarmee een systematische uitvoering van
metingen een feit werd. Aanvankelijk was
er geen sprake van een gecoördineerde
uitvoering van de diverse programma’s
door de verschillende overheden. Het jaar
1980 vormde een keerpunt. Nadat in dat
jaar de eerste Planologische Kernbeslissing
Waddenzee tot stand kwam, is een meer
intensieve samenwerking ontstaan tussen
de overheden die actief zijn in en rond de
Waddenzee. Dat geldt ook voor de monitoring. Aan het totale ‘bouwwerk’ van
monitoringactiviteiten werken nu alle
betrokken ministeries en provincies mee.
Het Jaarboek Waddenzee (sinds 1997
jaarlijks uitgegeven) is het product van
deze nationale samenwerking.
Het Jaarboek Waddenzee 2001, met daarin
alles wat de overheden hebben ‘gemonitord’, is net uitgekomen. Het is te vinden
op de website van InterWad -ook een
gemeenschappelijk product- onder het kopje
‘Rapporten’. Elders op de site is onder
meer informatie beschikbaar over de waterkwaliteit en over de samenstelling van de
wadbodem.

Meetprogramma’s en hun startdatum in de Waddenzee

Nader informatie:
Herman Wanningen (Waterschap Hunze
en Aa’s), 0598-693609,
h.wanningen@hunzeenaas.nl

In de jaren negentig groeide het bewustzijn
dat datamanagement een essentieel onderdeel vormt van onderzoek en monitoring.
Daarbij bleek echter dat er tussen de diverse
betrokken organisaties in de praktijk grote
verschillen bestonden in het omgaan met
oceanografische meetgegevens. Ook
ontbrak het aan een nationaal beleid
inzake oceanografische gegevens. Om
deze problemen op te lossen is de NODC
opgericht. Om een zo breed mogelijk
draagvlak te krijgen, werd bewust gekozen
voor een datacommissie en niet voor een
datacentrum, zoals in andere landen.
Inmiddels nemen acht organisaties deel
aan de NODC (zie kader), met MARIS
(Marine Information Service) als adviseur.
Samen beheren zij meer dan 90% van de
Nederlandse oceanografische data.
Drempels verlagen

De NODC heeft als doel te bevorderen dat
kwalitatief hoogstaande oceanografische
gegevens zo effectief mogelijk aan een zo
breed mogelijke gebruikersgroep beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarvoor wil
ze de uitwisseling van oceanografische
gegevens zo makkelijk mogelijk maken,
door de drempels tussen NODC-participanten te verlagen. Er is een NODC website gerealiseerd met daarop informatie
over datasets, projectbeschrijvingen en

vaarschema’s voor onderzoeksschepen. Zo
fungeert deze site als zoekarchief voor
oceanografische data. Om het de gebruiker
zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt
er gewerkt aan technieken om via de
website direct toegang tot de databases
met meetgegevens te geven.
De voorwaarden voor de onderlinge uitwisseling van gegevens zijn vastgelegd in
een nationaal gegevensbeleid.
Verdere samenwerking

Het streven is alle Nederlandse oceanografische instellingen bij de NODC te
betrekken. Ook internationaal heeft de
NODC de afgelopen jaren flink aan de weg
getimmerd. Ze vertegenwoordigt Nederland
in diverse commissies, zoals het International
Oceanographic Data Committee (IODE) en
de ICES Working Group on Marine Data
Management. De NODC zoekt ook actief
de samenwerking met andere landen om
een nog breder aanbod van oceanografische
gegevens mogelijk te maken.
Nadere informatie:
Nico Kaaijk (RIKZ), voorzitter NODC, 0703114502, n.m.kaaijk@rikz.rws.minvenw.nl
Taco de Bruin (Koninklijk NIOZ), secretaris
NODC, 0222-369479, bruin@nioz.nl
Zie ook: www.nodc.nl

Deelnemende organisaties aan de NODC:
Rijkswaterstaat Rijks Instituut voor Kust en Zee (RIKZ)
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Koninklijk NIOZ)
Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (NITG-TNO)
Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Rijkswaterstaat Directie Noordzee
Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie van het Nederlands Instituut voor
Oecologisch Onderzoek (NIOO-CEMO)
Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Adviseur: Marine Information Service (MARIS)

Bij het Infocentrum Binnenwateren kan iedereen terecht met vragen over
de monitoring van de rijkswateren, bijvoorbeeld vragen over de waterkwaliteit of waterstanden. Belangrijke taak van het Infocentrum is het
informeren van de scheepvaart. Het is dan ook logisch dat er veel vragen
van schippers binnenkomen.
Recent zocht een handelaar in schepen contact met het centrum. Hij
heeft een jacht verkocht en wil het schip vervoeren van Lelystad naar
Monaco. Het vaartuig heeft een diepgang van circa 1,80 meter. Of het
Infocentrum kon vertellen of er op de binnendoor-route naar de
Middellandse Zee stremmingen bekend zijn.
Het Infocentrum liet hem weten dat het hele traject bevaarbaar is. Een
eerdere diepgangbeperking op het Canal de l'est is zojuist opgeheven en
op de route zijn geen langdurige stremmingen gepland. Op de Maas zijn
wel werkzaamheden bij de sluis van Yvoz-Ramet, maar scheepvaart blijft
mogelijk. Niets staat een reis naar het zuiden in de weg.
Voor degenen die, met de winter in aantocht, (desnoods slechts wegdromend in gedachten) een zelfde reis zouden willen maken geven we
hier nog even de concrete reisinformatie:
Markermeer - Amsterdam Oranjesluizen; Amsterdam-Rijnkanaal
(Utrecht; Wijk bij Duurstede); Waal (Tiel; Nijmegen); Maas-Waalkanaal;
Maas (Venlo); Julianakanaal Maasbracht; Maastricht); Maas (Luik;
Namen; Givet; Charleville); Canal de l'est, branche Nord (Verdun;
Neuves-Maison); Canal de l’est, branche Sud (Chalon-sur-Saône);
Saône; Rhône.
Vanaf Lelystad kan ook gekozen worden om via de IJssel (Kampen;
Deventer; Doesburg; Pannerden) en dan de Waal stroomafwaarts naar
Nijmegen te varen.
Als u op reis gaat: haast u wel, want in de winter zal de vaartijd behoorlijk
lang zijn. De sluizen in Frankrijk schutten alleen bij daglicht en het is
vroeg donker. Reken op een week of drie vier varen voordat u het blauw
van de Middellandse Zee zult zien.

(Foto’s: Roel Venema/RIZA)
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
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.
Aalscholvers in het IJsselmeergebied: Concurrent of graadmeter?
Rijn, Stef van & Mennobart van Eerden
Bestelinformatie: RIZA rapport 2001.058; ISBN 90-369-5416-9; aanschafprijs1): € 11,35;
bestellen: e-mail riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
De Nederlandse Fauna deel 4: De Nederlandse Libellen
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie
Bestelinformatie: ISBN 9050111548; aanschafprijs: € 74,50 (leden KNNV en EIS-studies
€ 67,50); bestellen: 030-2333544 of via de boekhandel.
Mest en oppervlaktewater. Een terugblik 1985-2000
Bestelinformatie: RIZA rapport 2002.019; ISBN 9036954401; aanschafprijs1): € 11,00;
bestellen: e-mail riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
Evaluatie meststoffenbeleid m.b.t. de biologische toestand van de zoete rijkswateren: periode
1985-2000
Bak, A. en H. Ruiter.
Bestelinformatie: RIZA rapport 2002.021; ISBN 9036953804; aanschafprijs1): € 11,00;
bestellen: e-mail riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
Revision of the European Bathing Water Quality Directive: a preliminary assessment of compliance, sources of pollution, management measures and their cost-effectiveness in the
Netherlands
Brouwer, R en I. van Pelt. De mogelijke gevolgen voor Nederland van de komst van de nieuwe
Europese zwemwaterrichtlijn.
Bestelinformatie: RIZA rapport 2002.026; ISBN 9036954525; aanschafprijs1): € 11,00;
bestellen: e-mail riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
Mariene en estuariene vlokreeftjes van zachte bodems in het Deltagebied
Faasse, M. & E. Stikvoort, 2002. Nederlandse Faunistische Mededelingen nr. 17
Bestelinformatie: Artikel, aanschafprijs: gratis; bestellen: 0118-672347
Jaarboek Waddenzee 2001
Deze zesde uitgave van het ‘Jaarboek Waddenzee’ heeft tot doel de gegevens en kennis van
2001 over de Waddenzee gestructureerd te verzamelen en beschikbaar te stellen.
Bestelinformatie: ISBN 90 369 35040; ISSN 1389 – 0905 te bestellen bij Bibliotheek Directie
Noord Nederland; aanschafprijs: gratis; bestellen: 058–2344405
Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van de Alk/Zeekoet op het Nederlands
Continentaal Plat
Berrevoets C.M. & F.A. Arts. Dit rapport bevat ruimtelijke analyse van het voorkomen van de
Zeekoet/Alk op de Noordzee in de periode 1993-2002. De tellingen zijn uitgevoerd in het kader
van het Landelijk Monitoring programma en maken onderdeel uit van de biologische monitoring
in de zoute wateren.
Bestelinformatie: RIKZ /2002/039; aanschafprijs: gratis2); bestellen: 070-3114444
Kustbroedvogels, vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling: implicaties voor toekomstig
beheer van kustgebieden
Arts, F.A., J. Graveland & P. L. Meininger (2000) Limosa 73: 17-28.
Bestelinformatie: Wetenschappelijk artikel in tijdschrift via bibliotheken
Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels: balanceren tussen natuurlijke
processen en ingrijpen
Meininger, P.L. & J. Graveland (2002).
Bestelinformatie: rapportnummer RIKZ 2001-046; aanschafprijs: gratis; bestellen: 070-3114272
De Nederlandse Fauna deel 5: Atlas van de Nederlandse broedvogels - verspreiding, aantallen
en verandering SOVON Vogelonderzoek Nederland
Bestelinformatie: ISBN 9050111610; aanschafprijs: € 62,50; bestellen: 030-2333544 of via de
boekhandel
1)
2)

gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat indien verzonden naar het
kantooradres
ook te bestellen via de productcatalogus op www.watermarkt.nl

STELLING:
“Monitoring leidt tot kostenbesparing: niet doen is duurder dan wel doen”

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:
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

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.mtm-conference.nl De website over de van 15
tot en met 18 september 2003 te houden conferentie Monitoring Tailor-Made 4.
www.natuurloket.nl Een overzicht van verspreidingsgegevens van flora en fauna in heel Nederland.

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.

Tevens biedt het een helpdeskfunctie voor informatie
over de verspreiding van planten en dieren en over

Uitgave

(inter)nationale natuurwetgeving.

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

www.nodc.nl Het platform voor oceanografische
informatie-uitwisseling.
www.kerendtij.nl Kerend Tij richt zich op het inspireren van waterbeleidsmakers en op het initiëren van
www.kaderrichtlijnwater.nl Veel informatie over de

Redactie

Europese Kaderrichtlijn water en alle activiteiten die

Sandra Mol, Michiel Oudendijk en Hans
Ruiter (RIZA)
Henk Oosterwijk en Hans Bots (RIKZ)
Wim Verhoog (Maurits Groen Milieu &
Communicatie)

daar bij horen, inclusief het handboek implementatie

Eems en Midden-Holland. Ook de eindrapporten zijn
hier te downloaden.
www.nederlandleeftmetwater.nl De site is onderdeel

Vormgeving

van een brede publiekscampagne waarin op verschil-

Joke Bolier-van Beek, Dick Brouwer (RDIJ)
en Roel Venema (RIZA)

lende manieren en op wisselende momenten gecomRijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

Illustraties

www.ibever.nl De site over het systeem iBever en de

Wim Rotteveel (RIKZ)

toetsingsmodules Notove en Towabo.
www.waddenzee.nl De site van InterWad, het

Abonnementen en adresadministratie

samenwerkingsverband van overheden in het

Peter Hoogeveen (RIZA)

waddengebied. Alles over de Waddenzee.

Afdeling:
Naam:

Voorletters:

m/v*

www.kustenzee.nl Kust en Zee, vereniging voor zee,

Druk

duinen en delta wordt gevormd door vier Nederlandse

Cabri BV (Lelystad)
De trendsinwater.nl wordt gedrukt op
houtvrij, mat, chloorvrij (TCF), 135 g/m2
papier.

natuurbeschermingsorganisaties gericht op de
kustzone

Adres:

www.kustgids.nl Kustgids.nl biedt omgevingsinformatie over kustgebieden: het landschap, zijn

Postcode:

Woonplaats:

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

ontstaan en bewoningsgeschiedenis; natuur, stranden

Redactieadres

en recreatiegebieden; historische monumenten,

Rijkswaterstaat
Redactie trendsinwater.nl
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
telefoon: 0320-298411
e-mail:
trendsinwater.nl@riza.rws.minvenw.nl

molens en musea; informatie over badplaatsen en
kuststeden, wandelen, fietsen, waterrecreatie en nog
veel meer.
www.watermarkt.nl De RIKZ/RIZA-site met gegevens,
informatie en producten vanuit de landelijke water-

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

monitoring. Ook informatie over de ijsberichtgeving
is hier te vinden.
www.actuelewaterdata.nl Nieuwe URL voor meetnetten site van Rijkswaterstaat

* omcirkelen wat van toepassing is

vernieuwingen in en rond monitoring.
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Rijkswaterstaat op weg naar publieksgerichte dienstverlening

nummer 8, december 2002

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt al enkele jaren gestaag aan een helder onderscheid tussen beleid, uitvoering en inspectie.
Als uitvoeringsorganisatie zal Rijkswaterstaat nog nadrukkelijker het onderdeel worden dat de meeste rechtstreekse contacten heeft met de
samenleving. Hoewel Rijkswaterstaat de politiek en beleidsmakers als belangrijke opdrachtgevers heeft, richten de producten en diensten
zich vrijwel altijd direct op de uiteindelijke gebruiker, zoals weggebruiker, schipper en waterrecreant. Daarnaast zijn er ook veel andere
belanghebbenden, zoals omwonenden, branche- en milieuorganisaties en andere overheden. Die drie groepen: opdrachtgevers, gebruikers
en overige belanghebbenden bepalen dus samen het beeld van de kwaliteit van Rijkswaterstaat: doen we de goede dingen, en doen we
die goed? Dat Rijkswaterstaat een publieksgerichte dienstverlener wil zijn is dan ook een ambitie met verstrekkende gevolgen: veel meer
dan nu, en ook veel structureler dan nu, zal Rijkswaterstaat zich moeten verdiepen in wat opdrachtgevers, gebruikers en overige belanghebbenden nodig hebben, of ze tevreden over ons zijn en hoe we onze organisatie en processen kunnen aanpassen om steeds beter te
functioneren. Steeds denken en handelen vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgevers, gebruikers en overige belanghebbenden. Dat
betekent dat we hen moeten leren kennen, moeten vragen naar hun behoeften én naar hun oordeel. Een gebruikersraad, klantenpanels
(met open terugmelding), gebruikerstevredenheidsmetingen, een goede klachtenprocedure: deze en nog veel meer instrumenten gaan tot
ons standaardpakket behoren.
Het voorgaande heeft ook gevolgen voor de monitoringprogramma’s van Rijkswaterstaat: niet (uitsluitend) meten wat Rijkswaterstaat
zelf nodig heeft, maar ook waar de publieksgroepen behoefte aan hebben. Het wordt natuurlijk niet: men vraagt, wij draaien. Een
'publiekshandvest' zal duidelijk maken waarop de publieksgroepen ons kunnen aanspreken en hoe Rijkswaterstaat met hen wil
omgaan.

Monitoringresultaten
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• Ontwikkeling van waterplanten in het
Volkerak–Zoommeer valt in het water
• Meetbaar effect bescherming Drentse
Aa tegen bestrijdingsmiddelen
• Aalscholvers, vis en visserij in het
IJsselmeergebied
• De stand van de Westerschelde
• Stijging laagwater bij Den Oever
• Beelden van waternatuur
• Vlokreeftjes in de Nederlandse Delta

Ontwikkeling van waterplanten in het Volkerak–Zoommeer valt in het water

Monitoringstrategie
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• Landelijk Meetnet Libellen:
signalerend en evaluerend
• Veel belangstelling voor symposium
biologische monitoring
• Europese Commissie maant Nederland
tot waterkwaliteitsaanpak
• Acties CIW werkgroep 5 naar aanleiding van Monitoring Tailor-Made
• Monitoring Maas via een integrale
benadering
• Nu meten om later te weten
• Slim meten van bestrijdingsmiddelen:
recherchewerk met verzamelmonsteranalyse

Het gaat niet goed met de waterplanten in het Volkerak-Zoommeer (Zeeland). Als geen
ingrijpende maatregelen worden genomen om het doorzicht van het water te verbeteren, zullen
er nog zelden waterplanten zijn waar te nemen.

Meten en analyseren
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• Analyse humane en veterinaire
geneesmiddelen

Wim van den Boogaard (Rijkswaterstaat, HKW)
Procesleider versterking publieksgerichtheid

nieuwe concrete projecten, pilots en experimenten

municeerd wordt over het nieuwe waterbeleid van

Bedrijf/organisatie:

Monitoringresultaten van de Nederlandse wateren en

Reacties

www.pilotskaderrichtlijnwater.nl Alles over de pilots

Bon voor gratis abonnement op trendsinwater.nl

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Denk mee over de toekomst
van de watermonitoring en
breng uw stem uit op deze
stelling vóór 1 maart 2003
via de watermarkt op
www.watermarkt.nl

KRW.

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.

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA

www.getij.nl Alles wat met getij te maken heeft.

ISSN 1567-7877
oplage 3500

Monitoringresultaten

Onder normale omstandigheden hebben
waterplanten een stabiliserende invloed op
het ecosysteem: wanneer ze zich gevestigd
hebben, blijft het water helder. Waterplanten leggen namelijk de waterbodem
vast, concurreren om voedingsstoffen met
algen en bieden schuilmogelijkheden aan
jagende vissoorten zoals snoek. Daarnaast
vormen waterplanten een belangrijke voedingsbron voor vogels. Waterplanten vervullen dus een belangrijke functie voor het
gehele ecosysteem. Een goed ontwikkelde
watervegetatie is een belangrijke doelstelling voor het Volkerak-Zoommeer. Volgens
het korte termijn streefbeeld moet het in
het meer in 2010 een helder, schoon zoetwaterbekken zijn, gekenmerkt door onder
andere een rijkdom aan waterplanten. Ook
is het meer aangewezen als beschermingszone in het kader van de Europese
Vogelrichtlijn. Hiermee heeft Nederland

zich verplicht tot extra inspanningen om
het ecosysteem aantrekkelijk te houden
voor vogels. Een goed ontwikkelde watervegetatie hoort daarbij.
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• IJsberichtgeving: geen koud kunstje
• Nieuwe versie: iBever 3.0
• Monitoren van de Waddenzee, een
kwestie van samenwerken
• Oceanografische informatie: de balans
na vijf jaar NODC
• Zomaar een vraag

Historie

Het Volkerak-Zoommeer is in 1987 ontstaan
door de aanleg van twee dammen die
onderdeel uitmaakten van de Deltawerken.
Hierdoor veranderde het van oorsprong
zoute getijdengebied in een zoetwatermeer met een vast waterpeil. Deze ingreep
heeft grote gevolgen gehad voor het
ecosysteem.
Gedurende de eerste periode van 19871990 maakten zoutminnende soorten
plaats voor ‘zoete’ soorten. Ondanks de
hoge toevoer van voedingsstoffen vanuit
het Haringvliet en de Brabantse rivieren,
was het meer in deze periode zeer helder.
Een grote populatie watervlooien hield de

In de eerste jaren na de afsluiting was het VolkerakZoommeer een helder meer, waarin waterplanten
zich goed ontwikkelden. (Foto: W. Kolvoort)
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