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.
Monitoring oppervlaktewateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
Breukel, R.M.A., 2003. De KRW-monitoringstrategie voor de oppervlaktewateren in Nederland.
Hoort bij het nationale project Implementatie Kaderrrichtlijn Water (IKW), werkgroep
Doelstellingen & Monitoring.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIZA 2003.003; aanschafprijs: € 11,-1); bestellen: e-mail
riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
MWTL Monitoring Zoete Rijkswateren Meetplan 2003
Ten behoeve van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
zijn in de zoete Nederlandse rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht.
In dit document zijn de programma’s opgenomen.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIZA 2002.178X; aanschafprijs: gratis; bestellen: te downloaden
via www.watermarkt.nl
Floristische meetnet oevers zoete rijkswateren 2002; uitwerking tweede ronde Zoete
Getijdewateren
Odé,B & R. Beringen, 2003. De inventarisaties van het Haringvliet/Hollandsch Diep, Biesbosch
en Volkerark-Zoommeer.
Bestelinformatie: FLORON-rapport 29 / RIZA nota 2003.006 / BM 03.01, aanschafprijs € 11,-;
bestellen: 071-5273531 of e-mail floron@floron.leidenuniv.nl
Watervogels in Nederland in 2000/2001
De resultaten van de tellingen van watervogels om populatiegroottes vast te stellen en populatieontwikkelingen te signaleren, zowel op landelijk niveau als bijvoorbeeld per watersysteem.
Bestelinformatie: SOVON-monitoringrapport 2002/04, RIZA-rapport BM02.15, aanschafprijs:
€ 15,-; bestellen: 024-6848111
Verslag van de stormvloed van 27 en 28 oktober 2002
Verslag van de kortdurende, zeer zware (zuid-)westerstorm van 27 en 28 oktober 2002 die over
de Noordzee raasde en in het gehele kustgebied aanzienlijke verhoging van de waterstanden
veroorzaakte.
Bestelinformatie: Rapportnummer: SR81; aanschafprijs: gratis; bestellen2): 070-3114444
Watervogels in de Zoute Delta 2001/2002
Dit rapport bevat een korte evaluatie van de watervogeltellingen in de Zoute Deltawateren in de
periode juli 2001 - juni 2002.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIKZ 2003.001; aanschafprijs: gratis; bestellen2): 070-3114444
Midwintertellingen van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2003
Dit rapport bevat een evaluatie van de tellingen van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren
en Waddenzee tussen 1993 en 2003.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIKZ 2003.008; aanschafprijs: gratis; te downloaden via
www.watermarkt.nl
Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2001
Met deze rapportage wordt de soortensamenstelling en -successie van het microzoöplankton in
2001 op 4 monitoring locaties op de Noordwijk-raai in beeld gebracht.
Bestelinformatie: Rapportnummer: 2003.15 Koeman en Bijkerk; aanschafprijs: gratis; bestellen2):
070-3114444
Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2001
Met deze rapportage wordt de soortensamenstelling en –successie van het fytoplankton in 2001 op
31 monitoring locaties in de Delta, de Noordzee en de Waddenzee/Eems-Dollard in beeld gebracht.
Bij het rapport hoort een aparte bijlage met zogenaamde Kite-diagrammen.
Bestelinformatie: Rapportnummer: 2002.16 en 2002.16A Koeman en Bijkerk; aanschafprijs: gratis;
bestellen2): 070-3114444
National Evaluation Report of the Joint Assessment and Monitoring Programme of the
Netherlands 2001 (NER)
Nederland neemt deel aan het Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) van de
Oslo en Parijs Commissies (OSPAR). Het onlangs verschenen rapport geeft de resultaten van de
Nederlandse bijdrage aan dit programma over het jaar 2001.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIKZ2003.004; aanschafprijs: gratis; bestellen2): 070-3114444
Testing of indicators for the marine and coastal environment in Europe
Jannette van Buuren, Thea Smit, Gerard Poot (RIKZ), Anton van Elteren (Op den Kamp).
Bestelinformatie: Technical report No 84 EEA (European Environment Agency); aanschafprijs:
gratis; bestellen: rapport is te downloaden van site
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2002_84/en/tab_abstract_RLR
Testing of indicators for the marine and coastal environment in Europe. Part 2: Hazardous
substances
P.J.A. Baan (WL Delft) en G.J.J. Groeneveld(RIKZ).
Bestelinformatie: Technical report No 85 EEA (European Environment Agency); aanschafprijs:
gratis; bestellen: rapport is te downloaden van site
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2003_85/en/tab_abstract_RLR
1) gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat indien verzonden naar hun kantooradres.
2) te bestellen en/of te downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl

Lezersonderzoek trendsinwater.nl

In het vierde kwartaal van 2002 is een
lezersonderzoek trendsinwater.nl uitgevoerd. De krant is door de lezers
beoordeeld met gemiddeld een 7.3 en
daar zijn wij als redactie best een beetje
trots op. Vol vertrouwen gaan we het
nieuwe jaar in, waarbij wij als redactie
vooral het aanbod van artikelen uit
andere delen van de waterwereld willen
stimuleren. Gewoon omdat de lezers dat
willen en omdat wij de watermonitoringkrant van Nederland willen zijn. Heeft u

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

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.rikz.nl
De nieuwe internetsite van het Rijksinstituut voor
Kust en Zee/RIKZ. Onder het thema Kust en veiligheid is ook de voortgangsrapportage Kustbeleid te
vinden.
www.blueflag.org

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.

Wat zijn nu precies de criteria om een blauwe vlag
voor zwemwater te krijgen? Dit en meer op de site
van de Foundation for Environmental Eductation (FEE).
www.deltavogels.nl
De Deltavogelatlas presenteert een overzicht van de
huidige kennis over het voorkomen van watervogels
in het Deltagebied. Van ruim 50 soorten wordt een

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

kaart gepresenteerd met daarop informatie over de
verspreiding gebaseerd op tellingen.
www.waternormalen.nl
De nieuwe site presenteert de zogenaamde kenmerkende waarden van waterstanden en afvoeren.
Voorbeelden van kenmerkende waarden zijn over-

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

schrijdingsfrequenties, havengetallen en gemiddelbegrippen is te vinden op de site.
www.idsw.nl

KUNNEN VERDERE STAPPEN VOORKOMEN

Europa veroordeelt Nederlands zwemwaterbeleid

Het rapport is te downloaden via

Internet
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contact op met de redactie.

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

suggesties voor onderwerpen, neem

de waterstanden. Uitleg over deze en tal van andere

Wilt u op de hoogte gehouden worden van actuele ontwikkelingen in en rond de monitoring van
de Nederlandse wateren? Neem voor een gratis abonnement contact op met Peter Hoogeveen,
e-mail p.hoogeveen@riza.rws.minvenw.nl. Ook via www.trendsinwater.nl kunt u een abonnement
aanvragen.

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:

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

De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater wordt steeds beter. Desondanks zag het
Europese Hof reden om Nederland te veroordelen wegens het niet voldoen aan de eisen
uit de zwemwaterrichtlijn. Hoe zit dat? En wat valt er te doen om verdere stappen van het
Hof te voorkomen?
De Europese Commissie controleert jaarlijks
of de lidstaten van de Europese Unie hebben
voldaan aan de eisen uit de Europese
zwemwaterrichtlijn. De lidstaten worden
afgerekend op het percentage zwemwaterlocaties dat voldoende is bemonsterd en
aan de minimumkwaliteitseisen voldoet.
De zwemwaterrichtlijn bevat een groot
aantal te meten parameters, waaronder vijf
stuks waarop de commissie de zwemwaterkwaliteit beoordeelt. Dit zijn: de gehaltes
aan twee groepen bacteriën (het totaal
aantal bacteriën van de coligroep en het
aantal thermotolerante bacteriën van de
coligroep), geur, olie en schuim. Een correcte
bemonstering houdt in dat de waterkwaliteit tenminste iedere twee weken wordt
beoordeeld. Door de systematiek van de
zwemwaterrichtlijn maakt de ernst van de
overschrijding of het aantal overschrijdingen
van de waterkwaliteitsnormen niet uit. Als
de zwemwaterkwaliteit niet voldoet, ligt de
oorzaak vaak in incidentele afwijkingen.
Eén normoverschrijding op één van de
verplichte parameters of één gemiste
monsterneming brengt een land bij de
Europese toetsing al in de problemen. Zo
ook Nederland. Behalve ons land zijn
overigens nog zes landen veroordeeld. En
voor vrijwel alle andere Europese lidstaten
geldt dat ze in een ingebrekestelling-

Het wat en waarom van de Informatiedesk standaarden Water. Men kan zich hier ook opgeven
voor de IDsW-nieuwsbrief.

Abonnementen en adresadministratie
Peter Hoogeveen (RIZA)

www.idsw-omega.nl

In de vroege morgen van zondag 12 januari heeft in het
RIZA/RDIJ gebouw te Lelystad
‘Het Smedinghuis’ een grote
uitslaande brand gewoed. Een
groot gedeelte van het gebouw
is ernstig beschadigd en voorlopig onbruikbaar. Als u dit
leest is RIZA al weer volledig
operationeel, echter veel
archiefzaken zijn verloren
gegaan. De consequenties voor
trendsinwater.nl zijn beperkt
gebleven. Deze uitgave was
gepland om als aprilnummer te
verschijnen en van zo’n 25
opgaven van nieuwe abonnees
of adreswijzigingen zijn de
gegevens verloren gegaan. Aan
hen die het vermoeden hebben
dat het zijn of haar opgave of
wijziging betreft wordt verzocht
contact op te nemen met Peter
Hoogeveen,
p.hoogeveen@riza.rws.minvenw.nl

Een van de gegevensstandaarden die de IDsW gaat
beheren. De omegasite is vernieuwd en geschikt
gemaakt voor heel verkeer en waterstaat. Omega is
een gegevenswoordenboek dat bedoeld is om
behulpzaam te zijn bij het uitwisselen van gege-

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

vens. Het kan gebruikt worden als een vakwoordenboek voor de natte Waterstaat. Omega is nog lang
niet af, mist u woorden of functies dan kunt u via
e-mail uw wensen kenbaar maken.
www.fytoplankton.nl
Deze site biedt u interactieve en actuele gegevens
van zes locaties rondom de Nederlandse kust. De
resultaten van fytoplanktonmetingen worden

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

dagen na monstername beschikbaar.

Blauwe Vlag
Om de kwaliteit van het zwemwater
internationaal te kunnen vergelijken
heeft de Foundation for Environmental
Education (FEE) de Blauwe Vlag als
kwaliteitssymbool ingesteld. Om voor
deze vlag in aanmerking te komen dient
een badlocatie te voldoen aan strenge
eisen. Hierbij let de FEE op veiligheid
en waterkwaliteit. De normen die ze
hanteert voor de waterkwaliteit komen
overeen met de streefwaarden uit de
Europese zwemwaterrichtlijn. Wettelijk
gezien zijn de landen in Europa niet
gebonden aan deze streefwaarden, maar
aan de grenswaarden van deze richtlijn.
Zo kan het dus voorkomen dat een
locatie wel voldoet aan de minimumeisen van de Europese zwemwaterrichtlijn (grenswaarden) en toch niet in aanmerking komt voor een Blauwe Vlag.
Zie ook: www.blueflag.org

procedure zitten die uiteindelijk kan leiden
tot een veroordeling door het Europese Hof.
Forse boetes
De veroordeling van Nederland is één stap
in een lang lopende hofzaak. In eerste
instantie, in 1997, is ons land ingebreke
gesteld omdat het de Europese zwemwaterrichtlijn niet op de juiste wijze had omgezet
in nationale wetgeving. Na 1997 lijkt het
goed te gaan met de Nederlandse zwemwaterkwaliteit, maar blijven er problemen
met de richtlijn. Mede naar aanleiding van
de slechtere resultaten over het badseizoen
2001 kwam het in maart 2002 tot een
veroordeling. Toekomstige cijfers zullen
mede bepalend zijn voor vervolgstappen
van het Hof. Het risico: forse boetes, die
kunnen oplopen tot 228.000 euro per
locatie per dag dat niet aan de zwemwaterrichtlijn wordt voldaan.
Verdere stappen voorkomen
Mede naar aanleiding van de veroordeling
van het Europese Hof is in Nederland extra
aandacht besteed aan het correct uitvoeren
van de zwemwaterrichtlijn. Het resultaat is
dat in badseizoen 2002 alle kustlocaties
aan de minimumeisen uit de Europese
zwemwaternorm hebben voldaan. Voor de
binnenwateren was dit 97,8 procent.

Hoewel een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn op komst is, zal nog minstens tot
2009 met de huidige richtlijn worden
gewerkt. Om de goede resultaten van
badseizoen 2002 vast te houden en te
verbeteren zijn verschillende maatregelen
denkbaar. Enkele aanbevelingen voor de
provincies en de waterkwaliteitsbeheerders:
• Toepassen van het bemonsteringsprotocol (zie www.leidraadmonitoring.nl en
www.ciw.nl). Dit protocol schrijft voor bij
constatering van een normoverschrijding
zo spoedig mogelijk een tweede monster
te nemen. Indien dit monster aan de
norm voldoet, worden alleen deze
resultaten gerapporteerd. Overschrijdt
het de norm, dan kan een zwemverbod
uitgevaardigd worden. Als normoverschrijdingen vaker voorkomen tijdens het
badseizoen, dan moet nader onderzoek
naar de oorzaak plaatsvinden.
• Toekennen van de functie zwemwater.
Alleen de locaties die officieel de functie
zwemwater hebben gekregen worden
gerapporteerd aan de Europese Commissie. De provincies, die de functie
zwemwater toekennen, moeten hierop
toezien.
•

bepaald met flowcytometrie (een snelle teltechniek,
die werkt met lasers). De resultaten zijn circa drie
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www.kaderrichtlijnwater.nl
Het Handboek Kaderrichtlijn Water online in te zien
en te downloaden.
Zwemwaterrecratie (foto: Waterschap Groot-Salland)

Uitvoeren omgevingsanalyse. Als er een
structureel waterkwaliteitsprobleem is,
moet een omgevingsanalyse duidelijk
maken welke bron verantwoordelijk is
voor de (veelal bacteriologische) verontreiniging. Een bron voor bacteriologische
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Waargenomen Blauwalg
Het RIZA laboratorium heeft onlangs in
monsters uit het Markermeer de blauwalg
Siphonosphaera pannonica waargenomen.
Voor zover bekend is dit pas de tweede
waarneming van deze alg. De alg is in
1987 voor het eerst waargenomen en
beschreven in het Balatonmeer.
Nadere informatie:
Gerlinda de Graaf (RIZA), 0320-298683,
g.dgraaf@riza.rws.minvenw.nl
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verontreiniging kan bijvoorbeeld zijn: een
lozing uit een riooloverstort, ongezuiverde
lozingen van een (woon)boot, het
effluent van een rioolwaterzuivering,
mestlozingen of afspoeling van mest, een
kolonie vogels of de zwemmers zelf. Als
de verontreinigingsbronnen zijn achterhaald, is het mogelijk maatregelen te
nemen om verontreiniging te voorkomen.
Voldoen aan de bemonsteringsfrequentie.
Uitgangspunt van de zwemwaterrichtlijn
is dat de waterkwaliteit iedere twee
weken wordt gemeten. Aanhouden van
deze frequentie tijdens het Nederlandse
badseizoen van vijf maanden, plus een
meting voorafgaand aan het badseizoen,
brengt het aantal metingen op elf stuks.
Het is belangrijk dat er uiteindelijk ook elf

meetresultaten voor de verplichte parameters naar Brussel gaan. Wordt een
monsterneming gemist (bijvoorbeeld
door ziekte van de monsternemer), dan
moet alsnog zo snel mogelijk een monster
worden genomen.

Door voldoende aandacht te besteden aan
het correct uitvoeren van de zwemwaterrichtlijn kan Nederland mogelijke verdere
stappen in de Hofzaak voorkomen.
Nadere informatie:
Sacha de Rijk (RIZA), 0320-298411,
s.drijk@riza.rws.minvenw.nl
Michiel Oudendijk (RIZA), 0320-298411,
m.oudendijk@riza.rws.minvenw.nl
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Op zoek naar kenmerkende waarden? Bezoek via de Watermarkt een nieuwe themasite
die het raadplagen van de aloude naslagwerken overbodig maakt.
Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in en om de rijkswateren op het
gebied van monitoring zal regelmatig de
‘Watermarkt’ (www.watermarkt.nl)
bezoeken. Langs deze weg kom je ook op
diverse themasites. Naast de bekende
getij- en golfklimaatsite is er nu ook de site
www.waternormalen.nl, ontwikkeld door
het RIZA en het RIKZ. De site presenteert de
zogenaamde kenmerkende waarden (ook
wel: normaalwaarden) van waterstanden en
afvoeren. Deze zijn niet te verwarren met
kengetallen zoals jaargemiddelden, minima
en maxima, te vinden op www.waterstat.nl.
Voorbeelden van kenmerkende waarden zijn
overschrijdingsfrequenties, havengetallen en
gemiddelde waterstanden.

Onmisbaar
De kenmerkende waarden en het gebruik
ervan zijn voor ingewijden gesneden
koek, maar voor anderen is wellicht
enige verduidelijking op zijn plaats.
Overschrijdingsfrequenties zijn bijvoorbeeld onmisbaar bij het vaststellen van
de ontwerphoogte van onze waterkeringen. Zo moet de zeedijk tussen
Delfzijl en Nieuwe Statenzijl een waterstand met een overschrijdingsfrequentie
van eens per 4000 jaar kunnen doorstaan.
De tabel geeft daarvoor dan een waarde
van 600 cm boven NAP. Voor dijkontwerpen in het rivierengebied is de afvoer
bepalend. Op basis van veeljarige meetreeksen is de maatgevende afvoer te

bepalen: de afvoer die slechts eens in de
1250 jaar bereikt of overschreden wordt.
Hieruit worden vervolgens voor alle
punten langs de rivier de bijbehorende
maatgevende hoogwaterstanden afgeleid.
Gemak
Tot op heden zijn beheerders en beleidsmakers voor kenmerkende waarden aangewezen op naslagwerken zoals het
'Tienjarig overzicht' en de 'Gemiddelde
getijkromme'. Op de site zijn de waarden
gemakkelijk op te zoeken en te exporteren.
De informatie kan eenvoudig geselecteerd
worden door een locatie op een overzichtskaart te kiezen. Beschreven zijn
locaties in het getijdengebied en rivierengebied: de Maas en de Rijn met zijn
takken. Per locatie geeft de site
aanvullende informatie, zoals het jaar

waarin is begonnen met monitoren. Ook
een breder publiek kan voor informatie
op de site terecht.
De kenmerkende waarden van de afvoeren
en waterstanden worden eens per tien
jaar vastgesteld. Daarom zijn de huidige
waarden gebaseerd op gegevens tot en met
1990. Momenteel loopt een berekening
op basis van gegevens tot en met 2000,
waardoor nieuwe normaalwaarden beschikbaar zullen komen.
Nadere informatie:
Nancy Meijer (RIKZ), 070-3114345,
n.meijer-fransen@rikz.rws.minvenw.nl
Koos Doekes (RIKZ), 070-3114520,
j.doekes@rikz.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.waternormalen.nl

RAPPORTAGES OVER HALEN WATERKWALITEITSDOELEN

In 2002 hebben waterbeheerders in gebiedsgerichte rapportages inzicht gegeven in de
waterkwaliteit. Daarbij maakten ze een inschatting voor de toekomst. Brengt het huidige
beleid ons waar we willen komen?

Organotinverbindingen staan al jaren te boek als probleemstoffen in de Waddenzee.
Minder bekend is dat het behalve om tributyltin ook om de stof trifenyltin gaat. Bronnen
van trifenyltin voor de Waddenzee waren tot nu toe beperkt in kaart gebracht. Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland liet aanvullend sedimentonderzoek uitvoeren op drie
strategisch gekozen locaties.

TFT en TBT
Verontreiniging van het sediment met
trifenyltin (TFT) is het gevolg van het
gebruik van (landbouw)bestrijdingsmiddelen met als actieve component
een trifenyltinverbinding. Agrariërs
zetten deze middelen vooral in tegen de
schimmelziekte Phytophtora in de aardappelteelt. Daarmee zal de grootschalige
aardappelteelt in Oost-Groningen,
Noord-Friesland en de kop van NoordHolland de belangrijkste bron van TFT
voor de Wadddenzee zijn. Ook het
verwerken (schoonspoelen) van deze
aardappels kan – via effluentlozingen
vanuit de aardappelverwerkende
industrie – een bron van TFT vormen.
Verontreiniging van het sediment met
tributyltin (TBT) is het gevolg van de
toepassing in aangroeiwerende verf voor
de (zee)scheepvaart. Het gebruik voor
schepen kleiner dan 25 meter, in de
recreatie- en pleziervaart, is al sinds
1993 verboden. Het aanbrengen van
TBT-houdende verf op grotere schepen
werd na 2002 verboden.

Dat kunnen we nu even opzoeken

2002 als oefenjaar

Monitoren op beheersgrenzen

Strategisch
De monsterlocaties werden gekozen met
kennis van eerdere monitoringresultaten en
een inschatting van de mogelijke bronnen.

WATERSTANDEN ONLINE

GEBIEDSGERICHTE

ORGANOTINBRONNEN WADDENZEEGEBIED

Informatie van waterbeheerders wezen al
op lokale bronnen van trifenyltin (TFT)
nabij de Waddenzee. Zo bleek uit metingen
uit 1999 dat mogelijk een gradiënt van TFT
aanwezig was in het zoute sediment van de
Eems-Dollard. Deze bevinding vormde voor
Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland
de directe aanleiding voor een aanvullend
sedimentonderzoek op drie locaties op de
grens van zoet naar zout. Het onderzoek,
in 2001 uitgevoerd door het RIKZ, richtte
zich op TFT en TBT (zie kader).

KENMERKENDE

Gemalen/spuisluizen zijn geschikte meetlocaties om inzicht te verkrijgen in de
bronnen in het (zoete) achterland van het
waddengebied. In dit onderzoek viel de
keuze op drie representatieve meetlocaties:
de schutsluis/gemaal bij Den Oever
(Noord-Holland), het gemaal bij Zwarte
Haan (Friesland) en de schutsluis bij Nieuwe
Statenzijl (Groningen). Bij de laatste twee
locaties vond de sedimentbemonstering op
twee meetpunten vóór (zoet) en twee
meetpunten na (zout) het gemaal/schutsluis plaats.
Grenzen overschreden
Het RIKZ toetste de meetresultaten van de
aanvullende monitoring aan de norm voor
het Maximaal Toelaatbare Risico (MTR).
Het MTR voor TFT in standaard sediment
is 1 µg/kg voor de zoute wateren, en 6
µg/kg voor de zoete wateren. Ondanks de
grote verschillen in het MTR voor sediment
van TFT voor zoute en zoete wateren
blijken de in 2001 gevonden TFT-gehalten
in sediment op vrijwel alle meetpunten het
MTR sterk te boven te gaan. De hoogste
overschrijding van het MTR (56x) werd
geconstateerd in het sediment in het zoete
water bij Zwarte Haan. Na de spui, in het
zoute water, bedroeg de hoogste overschrijding van het MTR een factor 20. De
gehalten trifenyltin in het sediment zijn in
de figuur weergegeven. De verontreiniging
op de twee punten vóór het gemaal is bij
zowel Den Oever als bij Zwarte Haan
beduidend sterker dan op de twee meetpunten na het gemaal. Op de locatie
Nieuwe Statenzijl is dit verschil te klein om
er een conclusie uit te trekken.
Bronnen in beeld
Met deze meetresultaten is voor het eerst
een beeld verkregen van de lokale situatie
met betrekking tot TFT en specifiek bij de
overgang van zoete- naar zoute wateren.
Op grond van de mogelijke gradiënt in de
Eems-Dollard, die uit de 1999-metingen
naar voren kwam, zou in het aanvullend
onderzoek bij Nieuwe Statenzijl een sprong
in concentraties op de grens tussen zoet
en zout - (overgang Westerwoldse Aa

De gebiedsgerichte rapportages zijn het
resultaat van toezeggingen aan de Tweede
Kamer naar aanleiding van de motie
Augusteijn-Esser. Ze moeten duidelijk
maken of het huidige maatregelenpakket
voldoende is om de waterkwaliteitsdoelstellingen in 2010 te halen. Het jaar 2002
was een oefenjaar. Regionale waterbeheerders gingen met hun bestaande
kennis en beschikbare informatie aan de
slag, gebruikmakend van een format dat
eerder dat jaar door de CIW was vastgesteld. In totaal zijn nu dertien rapportages
opgesteld: negen door de regionale

spui

directies van Rijkswaterstaat en vier door
waterschappen. Drie Zuid-Hollandse waterschappen kwamen met een gezamenlijke
rapportage.
Lessen
De gebiedsgerichte rapportages leren op
de eerste plaats dat we met het huidige
beleid niet te zeer op verdere winst moeten
rekenen. De waterkwaliteit voor de meeste
probleemstoffen zal de komende jaren
slechts in beperkte mate verbeteren.
Sommige maatregelen van beheerders
vragen veel inzet, maar hebben niet zo’n

groot effect. De streefwaarde zal niet voor
alle stoffen in 2010 bereikt worden. Voor
stikstof, fosfaat, koper, nikkel, PAK’s, en
PCB’s mag zelfs het behalen van het maximaal toelaatbaar risico (MTR) in 2010 niet
in alle wateren verwacht worden.
Aanvullende nationale en internationale
maatregelen zijn nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Duidelijk komt uit de
rapportages naar voren dat een verbetering
van de waterkwaliteit afstemming en
nauwe samenwerking vereist tussen alle
beheerders, zowel waterschappen als
Rijkswaterstaat. Zij moeten hun monitoringsactiviteiten afstemmen en informatie
over bronnen en effecten uitwisselen, maar
ook gezamenlijk maatregelen prioriteren en
(laten) uitvoeren. Bovenstroomse aanvoer

Gehalten trifenyltin in sediment op de drie meetlocaties, steeds op twee punten voor (1 en 2) en twee punten (3
en 4) na de spui gemeten (standaard sediment, 10% organische stof).

naar het Eems-Dollardgebied) verwacht
mogen worden. Deze kon met dit onderzoek echter niet aangetoond worden. De
hoge gehalten TFT, op de locaties Zwarte
Haan en Den Oever, geven een goede
bevestiging van de verwachting dat een
belangrijke bron voor TFT in zoute wateren
wordt gevormd door het gebruik van
TFT-houdende bestrijdingsmiddelen in de
akkerbouw (voornamelijk aardappelteelt).
Hulpmiddel
De directe bronnen van de TFT-verontreiniging zullen op korte termijn opdrogen.
De toelating van bestrijdingsmiddelen met
trifenyltinverbindingen in de aardappelteelt

Het sluizencomplex te Nieuwe Statenzijl (foto: RIKZ)

is reeds ingetrokken. Er geldt nog een
overbruggingsperiode waarin het middel
opgebruikt mag worden, maar ook deze
eindigt al snel: op 1 juni 2003. Wat in ieder
geval blijft is de ervaring met dit zoet/zoutgrens-overschrijdend monitoren: het kan
een goed hulpmiddel zijn bij het in beeld
brengen van verontreinigingen vanuit bronnen die over de beheergrens gelegen zijn.
Nadere informatie:
Bert Bellert (RIKZ), 050-5331328,
e.g.bellert@rikz.rws.minvenw.nl
Jurrie van der Velde (Rijkswaterstaat
Directie Noord-Nederland), 058-2344344,
j.vdvelde@dnn.rws.minvenw.nl

ZOMAAREENVRAAG
De BasisInfoDesk van het RIKZ is de ingang voor vragen over kust en zee. Eind vorig jaar benaderde een inwoner van Terneuzen
de desk met een vraag over de getijden op de Westerschelde gedurende de maand juli van het jaar 1794. In die maand
vielen de Franse troepen Staats-Vlaanderen (nu Zeeuwsch-Vlaanderen) binnen en werd opdracht gegeven het
land onder water te zetten. De daarmee belaste Luitenant-kolonel voerde deze inundatie niet uit en werd
eind die maand beschuldigd van plichtsverzuim en gearresteerd. Hij verdedigde zich door te wijzen op
de bijzonder lage waterstand, een gevolg van aanhoudende oostenwind en het feit dat op 7 juli
1794 het giertij (ofwel springtij) reeds was gepasseerd. De vraagsteller is bezig met een
artikel over deze kwestie voor het Jaarboek van de Oudheidkundige Kring 'De Vier
Ambachten'.
Helaas beschikt het RIKZ niet over gegevens van de opgetreden
waterstanden op de Westerschelde in 1794. Het getij in de
Westerschelde zal, ten gevolge van allerlei ingrepen, zijn
gewijzigd. Toch is het niet waarschijnlijk dat het
verband tussen de schijngestalten van de
maan en het optreden van spring- en
doodtij is veranderd. Hierdoor is
het heden ten dage nog
steeds mogelijk vast te
stellen dat het op
7 juli 1794
ter

plaatse
doodtij was.
Informatie over het
weer in die tijd is opgevraagd bij drs. J. Buisman, de
auteur van het bekende standaardwerk ‘Duizend jaar weer, wind en water in
de Lage Landen’. In juli 1794 was het uitzonderlijk warm, met een gemiddelde temperatuur van 19
graden Celsius. Het lijkt daarom aannemelijk dat er sprake
was van een extra verlaging van de waterstand door een aanhoudende
oostenwind. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de inundatie destijds
bij doodtij niet kon worden uitgevoerd vanwege te lage waterstanden. Het
verweer van de officier lijkt derhalve zeer aannemelijk.
Navraag bij de vraagsteller uit Terneuzen leert dat het uiteindelijk goed is afgelopen met de
officier. Gelukkig kan vandaag de dag iedereen voor dergelijke vragen een beroep doen op de
BasisInfoDesk en hoeven zulke mis(ver)standen niet meer voor te komen.

van buiten het beheersgebied is voor veel
stoffen namelijk de belangrijkste bron. Ook
voor de uitvoering van de verplichtingen
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is
samenwerking op stroomgebiedniveau een
vereiste. De inschatting van het effect van
de maatregelen bleek trouwens wel één
van de meest lastige onderdelen voor de
beheerders om in te vullen. Een belangrijk
winstpunt van de gebiedsgerichte rapportages is dat de relatie tussen de waterkwaliteit, de bronnen en de maatregelen in
beeld is gebracht. Het biedt een concreet
handvat om via de waterkwaliteit eerst de
stoffen, vervolgens de bronnen en tenslotte
de maatregelen te prioriteren. Dit is een
aanpak die geheel past in de gedachtelijn
uit de Kaderrichtlijn Water.
Afstemming met de Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water, met de bijbehorende verplichtingen tot rapportage, werd in
2000 van kracht. Tussen de rapportages in
dit kader en onderdelen van de Augusteijnrapportages bestaan grote overeenkomsten.
De KRW-rapportages beschrijven het
stroomgebiedsdistrict en de effecten van
de menselijke belasting (onder meer met
een analyse van het risico dat de doelen
in 2015 niet gehaald worden). Het CIW
rapportage-format is dan ook grotendeels
overgenomen in het Handboek Kaderrichtlijn Water en in de eindrapportage
van de nationale KRW-werkgroep Emissies
en menselijke beïnvloeding (zie ook
www.kaderrichtlijnwater.nl). In 2004 moet
de volledig regionaal, nationaal en internationaal afgestemde KRW-rapportage
over de menselijke belasting gereed zijn.
Het meeste werk hiervoor moet al in 2003
worden gedaan. Om dubbel werk voor de
waterkwaliteitsbeheerders te voorkomen
worden de gebiedsgerichte rapportages
geïntegreerd in het rapportagetraject van
de Kaderrichtlijn Water.
Nadere informatie:
Joost van de Roovaart, (RIZA), 0320298411, j.vdroovaart@riza.rws.minvenw.nl
Sandra Mol (RIZA), 0320-298411,
s.mol@riza.rws.minvenw.nl
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deze mantelbuis niet meer, maar maakt
deel uit van de meetcel. De verstoring

hierbij is minimaal. Sedimenten kunnen
handmatig worden bemonsterd, maar er
zijn ook goede ervaringen opgedaan met
monstername vanaf een schip op grotere
waterdiepten. Bij monstername komt ook

De worm Limnodrilus, hier gezien door de wand van de meetcel, is een bewoner van aquatisch sediment en
wordt vaak gebruikt in bioassays. (foto: R. Kamps)

bovenstaand oppervlaktewater in de
meetcel terecht. De natuurlijke veldomstandigheden blijven daarmee optimaal
behouden.
SOFIE® meet vrije ionen in de cel met
behulp van dunne meetsondes. Dit zijn
halfdoorlatende polymeerbuisjes die in
verbinding staan met micro-uitwisselkolommen. Met in achtneming van de
noodzakelijke contacttijd tussen kolom en
poriewater en een bepaalde opwerkingsprocedure worden de vrije metaalionen
gescheiden van alle andere aanwezige
opgeloste bindingsvormen die in het
poriewater aanwezig zijn. Doordat de
uitwisselkolommen de metaalionen vasthouden, gaan deze zich ophopen. Dit
maakt het mogelijk om zeer lage concentraties in poriewater en oppervlaktewater
te meten. Tot op heden was het niet
mogelijk om dit onder zuurstofarme
condities en in zeer kleine volumes uit te
voeren.
Blootstellingstest
Door het gelijktijdig uitvoeren van een
blootstellingstest met organismen (een
zogeheten bioassay) kunnen chemische
en biologische beschikbaarheid met
elkaar in verband worden gebracht. Dit
kan bijdragen tot een betere monitoring
van water- en sedimentkwaliteit (meten
van beschikbare fracties) en een betere

onderbouwing van toetsnormen.
Uit metingen met SOFIE® blijkt dat
organismen invloed uitoefenen op de
chemische beschikbaarheid van stoffen in
het sediment waarin zij voorkomen. Dit
wordt veroorzaakt door hun metabolisme, het graafgedrag en de opname van
stoffen (waaronder verontreinigingen).
De concentraties waaraan organismen
worden blootgesteld veranderen dus tijdens
de blootstellingstest. Met de meetcel is
uitstekend te volgen wat er in het poriewater en het bovenstaande water gebeurt
(zie figuur). Een van de belangrijkste conclusies uit de meetprogramma's die zijn
uitgevoerd is wel dat de concentratie aan
vrije metaalionen in het bovenstaande
water een zeer goede voorspeller is voor
de gehalten die organismen in hun lichaam
opbouwen. Modellen die de opname van
metalen door organismen berekenen zijn
hierdoor veel betrouwbaarder geworden.
Licentie
Het RIZA heeft voor SOFIE® octrooien
verkregen in 23 landen. De meetmethode
kan op basis van een gebruikslicentie
worden overgenomen. Neem hiervoor
contact op met de auteur.
Nadere informatie:
Jos Vink (RIZA), 0320-298590,
j.vink@riza.rws.minvenw.nl

EFFECTMONITORING

KAN HELDERHEID BRENGEN

Hoe veilig mogen we ons voelen?
Steeds vaker gaat het in de politiek en daarbuiten over 'veiligheid'. Het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat mag geacht worden vooral bescherming te bieden tegen dijkdoorbraken en overstromingen. De afstemming van het beleid op de maatschappelijke behoefte
is tegenwoordig ook zo'n hot item. En wie zijn oor te luisteren legt bij de burger, zal merken
dat deze de diverse bedreigingen soms verrassend anders inschat. Hoe om te gaan met
die perceptie en wat kan monitoring daar in betekenen?
De maatschappelijke bezorgdheid staat
vaak in geen verhouding tot het ‘werkelijke’
risico, zoals experts dat calculeren. Dat gaat
zowel op voor risico’s van criminaliteit als
voor risico’s van overstroming, chemische
vervuiling, etc. Als een risico eenmaal in de
belangstelling staat, wordt erover gepraat.
En als erover gepraat wordt, gaan mensen
zich er zorgen over maken. In vergelijking
met de min of meer wetenschappelijke
berekening van risico’s mag het bestuderen
van de sociale perceptie ervan ‘soft’ lijken.
Maar met die beleving -gegrond of ongegrond - is wel terdege rekening te houden.
In een democratie heeft perceptie van
risico's vaak meer invloed op het politieke
handelen dan de technische specificaties die
je bij een risico kunt geven. Dit betekent
ook dat een bèta-georiënteerde organisatie
als Rijkswaterstaat psychische en sociale
definities van risico’s moet bestuderen.

Eurobarometer
Het Sociaal Cultureel Planburo onderzocht
voor de directie Externe Veiligheid van het
Ministerie van VROM de veiligheidsbeleving
van Nederlanders ten aanzien van risico's
door vervuiling, verkeer, natuurrampen, etc.
Ze maakte daarbij onder meer gebruik van
de data van de Europese gemeenschap.
Deze monitort permanent met de zogenaamde Eurobarometer wat de houding is
van de EU-burgers ten opzichte van tal
van onderwerpen zoals criminaliteit en
invoering van de euro. Zo is ook gekeken
naar de bezorgdheid van burgers in de
verschillende landen over technologische
en natuurlijke risico’s. De tabel dateert uit
1999. De grote overstromingen in MiddenEuropa van 2002 en de olievervuiling door
het zinken van de Erica en de Prestige zijn
in het onderzoek dus nog niet verwerkt.
Opvallend is de lage bezorgdheidsscore in

Een brug tussen werkproces en opslagsysteem

Rijkswaterstaat slaat bijna alle monitoringgegevens van de Rijkswateren op in
DONAR (DataOpslag NAtte Rijkswaterstaat). Het systeem, dat Rijkswaterstaatbreed toegankelijk is, wordt gevoed via
automatische processen of via vastgelegde
procedures. Het invoeren verloopt echter
minder soepel als het gaat om projectgegevens - gegevens die dus niet structureel
worden gemeten - en om monitoringgegevens die van diverse partijen
afkomstig zijn. Het probleem is dat hier
sprake is van wisselende gegevensleveranciers en uiteenlopende meettechnieken
en verwerkingsprogrammatuur. Het is dan
lastig om via een standaardproces de
gegevensstructuur en de juiste beschrijvende
gegevens (metagegevens) vast te leggen.
Intelligente macro
Het RIKZ heeft als beheerder van DONAR
het programma Excel2DONAR laten
ontwikkelen dat het mogelijk maakt de
gegevens direct vanuit Excel in DONAR te
laden (zie figuur). In Excel is het gebruikersprogramma Excel2DONAR beschikbaar als
een intelligente macro. In deze macro zit
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onder andere een zoekfunctie. Daarmee
wordt het eenvoudig om alle relevante
metagegevens op te zoeken en over te
nemen in een Excel-werkblad. Deze
zoekfunctie werkt met een bijgeleverde
Access database met daarin de metagegevens uit DONAR. De gegevensproducenten, zoals meetdiensten en
laboratoria, kunnen zo de metagegevens
selecteren en het ingevulde werkblad
controleren op volledigheid en eventuele
onjuistheden.
Perfecte aanlevering
Dankzij Excel2DONAR kunnen de gegevens
nu in een compleet werkblad met de juiste
structuur bij de opdrachtgever bij Rijkswaterstaat binnenkomen. De opdrachtgever
stuurt zelf het werkblad met Excel2DONAR
naar de DONAR-server. Een systeemprogramma daar zorgt ervoor dat het
werkblad wordt omgezet in een voor
DONAR geschikt invoerformaat en wordt
ingelezen in de database. Een laadverslag,
dat direct na de invoeractie per e-mail aan
de opdrachtgever wordt teruggestuurd,
bevestigt dat de communicatie succesvol is
verlopen.
Nadere informatie:
Willem van Loon (RIKZ), 070-3114506,
w.m.g.m.vloon@rikz.rws.minvenw.nl
Guus Zijdenbos (RIKZ), 070-3114504,
g.zijdenbos@rikz.rws.minvenw.nl

Gestructureerd Excel werkblad
opsturen aan gegensproducent
foto: Meetkundige dienst

ZIE

Gegevensproducent

Gegevens invoeren in Excel en
controleren met Excel2Donar

Gegevensproducent

Excel werkblad met gegevens
sturen aan opdrachtgever

Opdrachtgever RWS

Laden Excel werkblad met Excel2Donar
in DONAR en controleren laadverslag

Vervuiling van/door:
rivieren en meren
zee en kust
lucht
landbouw
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Industrie:
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Verkeer:
motorsport in
natuurgebieden
schade door
toerisme
stad: lawaai en
vervuiling

Natuurrampen

Omgaan met perceptie
Voor beleidsvoorbereiders en politici is het
ranglijstje van de burger een belangrijk
signaal. Gaf de politiek vervuiling steeds
minder aandacht; de burger zet zee- en
kustvervuiling wél hoog op de agenda.
Anderzijds is het een aansporing om nog
eens na te gaan of de communicatie over
zee- en kustvervuiling adequaat is. Door
alle scheepvaartrampen van de laatste tijd
zullen de bezorgdheid en angstgevoelens
bij de burger nog verder zijn toegenomen.
Rijkswaterstaat meet vervuiling door
concentraties van stoffen te bepalen (stof-

EXCEL2DONAR

Opdrachtgever RWS

noord
midden
zuid
EU
Den Fin Zwe Bel Dui Ier Lux Ned Oos VK Fra Gri Ita Por Spa totaal

Nederland en andere lidstaten, als het gaat
om natuurrampen, waartoe ook hoog water
en overstromingen behoren. Groot is de
bezorgdheid over de vervuilingsproblematiek. In de zuidelijke landen is luchtvervuiling
bron van zorg nummer één. Voor Europa
als geheel scoort, ondanks het meetellen
van landen als Oostenrijk en Luxemburg,
vervuiling van zee en kust het hoogst.
Vervuiling van rivieren en meren scoort
gemiddeld.

Verwerking en verstrekking
Opslagsystemen voor monitoringgegevens worden vaak als gebruikersonvriendelijk
ervaren. De formaten die in werkprocessen gebruikelijk zijn, sluiten niet aan op die in de
database. Het RIKZ liet een programma ontwikkelen dat een brug slaat tussen Excel en
het opslagsysteem DONAR. Het concept van dit ‘Excel2DONAR’ zal ook in andere,
vergelijkbare situaties uitkomst bieden.

Rangorde in bezorgdheid over veertien zaken in EU-landen, bevolking van 15 jaar en ouder (1=meest bezorgd,
14=minst bezorgd). Bron: Eurobarometer 51.1 (april-mei 1999) en Sociaal Cultureel Planburo (bewerking).

benadering). Al enige tijd zijn het RIKZ en
het RIZA bezig om daarnaast - en later
mogelijk in plaats daarvan - effectmonitoringmethoden in te voeren. Aan de hand
van de uitslagen van testen met organismen
(bioassays) is voor burger en politici veel
directer een relatie aan te geven met
effecten die al dan niet in het veld zullen
optreden. Het kan hen helpen de vervuiling
beter 'op waarde te schatten'. Het RIKZ en
het RIZA zien daarom effectgerichte monitoring als dé trend voor de toekomst. Het
Directoraat Generaal Water (DG-Water) van
Verkeer en Waterstaat steunt deze aanpak.
Gezamenlijk streven DG-Water, RIKZ en
RIZA ernaar om effectgerichte monitoring,
bijvoorbeeld bij de invulling van de Kaderrichtlijn Water, ook een plek in Europa te
geven.
Nadere informatie:
Wiegert Dulfer (RIKZ), 070-3114289,
j.w.dulfer@rikz.rws.minvenw.nl
Ron Bosman (RIKZ), 070-3114289,
r.bosman@rikz.rws.minvenw.nl

ZE VLIEGEN OP INTERNET

Interactieve atlas van watervogels Deltagebied
Al gedurende tientallen jaren vinden in het Deltagebied vogeltellingen plaats. Diverse
organisaties zijn betrokken bij dit werk, dat in hoofdzaak wordt uitgevoerd door honderden
vrijwilligers. Een aantal overheidsinstanties besloot de resultaten te bundelen. Er is nu
voor het eerst een integraal overzicht van de verspreiding van watervogels in het gehele
Deltagebied.
Integraal overzicht van de verspreiding van
watervogels is van belang voor zowel het
huidige als het toekomstige beheer en
beleid (onder andere de Vogelrichtlijn). Er
is ook is een toenemende behoefte aan
informatie over de vliegbewegingen van
watervogels. Nieuwe richtlijnen bijvoorbeeld, vereisen dat meer aandacht wordt
geschonken aan relaties tussen gebieden.
Ook voor het plannen van bijvoorbeeld
windmolenparken is informatie over vliegbewegingen van belang. Voor het Deltagebied sloegen de provincies Zeeland en
Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij de handen ineen.

Processchema van Excel2DONAR

Vliegbewegingen
Voor informatie over de bewegingen van
vogels tussen voedselgebieden en rustplaat-

sen hebben diverse bureaus in opdracht van
de samenwerkingspartners extra onderzoek
verricht. Allereerst hebben zij gedurende
twee winters (1997/98 en 1998/99) rustplaatsen en bijbehorende vliegbewegingen
van een aantal soorten in kaart gebracht.
De tweede fase bestond uit het beschrijven
van de relaties tussen deze waarnemingen
en de maandelijkse vogeltellingen. Gebruikmakend van de veldkennis van diverse
vogelkenners uit de regio werden relaties
tussen voedselgebieden en rustplaatsen
vastgelegd. Dit leverde totaal nieuwe
inzichten op. Zo bleken Middelste Zaagbekken, die overdag in het oostelijke deel
van Grevelingenmeer voedsel zoeken,
‘s avonds in grote aantallen op het zoete
water van het nabijgelegen Volkerakmeer
te rusten. Tot dan toe was aangenomen
dat deze dieren, net als soortgenoten in

het westelijk deel van het Grevelingenmeer,
op zout water zouden overnachten.
De digitale atlas
Nadat de informatie was omgezet in digitale
bestanden werd het tijd om na te gaan
hoe de presentatie er uit zou moeten zien.
De betrokken instanties bleken gaande het
project het meest geïnteresseerd in een
digitale atlas, die gemakkelijk kan worden
geactualiseerd. Voor bijna 60 watervogel-

soorten zijn op www.deltavogelatlas.nl
kaarten met de verspreiding beschikbaar.
Voor een aantal soorten worden ook de
vliegbewegingen gepresenteerd. De website geeft een gemiddeld beeld (over vijf
jaar) van het voorkomen van watervogels
in het Deltagebied. Daarnaast zijn per
soort een foto en een beschrijving van het
verenkleed, het gedrag en het voedsel
beschikbaar. Ook vermeldt de atlas welke
gebieden voor een soort in het kader van
de vogelrichtlijn als internationaal belangrijk zijn aangemerkt. De deltavogelatlas is
ook te vinden via de ingang themasites op
www.watermarkt.nl.
Nadere informatie:
Cor Berrevoets (RIKZ), 0118-672350,
c.m.berrevoets@rikz.rws.minvenw.nl
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STERN OP KRIMPEND EILAND

PRIORITAIRE

GRIEND

STOFFEN IN MEETNET

SCHELDE

Moet de natuur haar loop hebben?

In lijn met de Richtlijn

Het vogeleiland Griend in de Waddenzee kan alleen met kunstgrepen behouden blijven.
Tegelijkertijd mogen in Nederland natuurlijke processen meer de ruimte krijgen. Hoe moet
het, in dit spanningsveld, nu verder met dit vogelparadijs?

Nederland, België en Frankrijk stelden in 1998 de Internationale Commissie voor de
Bescherming van de Schelde in, januari jongstleden omgedoopt tot Internationale Schelde
Commissie. Het meetnet voor de waterkwaliteit, gestart door deze commissie, krijgt
gestaag uitbreiding. Dit jaar worden ter verkenning nog meer stoffen toegevoegd.

Het eiland Griend is de grootste broedplaats voor de Grote stern in Nederland.
Natuurmonumenten beheert het eiland en
voert er ook de vogeltellingen uit. Na de
aanleg van de Afsluitdijk nam Griend steeds
meer in oppervlakte af en het zou uiteindelijk verdwijnen. Om het eiland te behouden
heeft Rijkswaterstaat meerdere ingrepen
gedaan. Nu steeds meer waarde wordt
gehecht aan natuurlijke dynamiek en
natuurbeheer zich minder is gaan richten op
conserveren, valt er wellicht een ander licht
op dergelijk ‘reddingswerk’. Dat was ook de
vraag die opkwam bij het Centrum voor
Milieukunde van de Universiteit Leiden en
het RIKZ. Zou de maatschappij nu anders
over de ingrepen bij Griend denken, zeker
nu de aantallen grote sterns daar niet meer
zo hoog zijn als ze ooit waren?
Pieken en dalen
De populatie grote sterns is in de 20e eeuw
drie maal ineengestort. In het begin van
vorige eeuw werd het dal veroorzaakt door
het rapen van eieren voor de voedselvoorziening en door de jacht: de veren werden
gebruikt voor dameshoeden. De tweede
keer was de honger van de bevolking gedurende de Tweede Wereldoorlog de oorzaak.
De derde ineenstorting was een gevolg van
de lozingen van giftige stoffen in de zestiger
jaren. Hierna herstelde de Nederlandse
populatie zich weer, maar langzamer dan
voorgaande keren en zonder dat de

populatie weer uitkwam op z’n vroegere
grootte. Oorzaken van veranderingen in
de populatiegrootte kunnen liggen in de
externe factoren (de omgeving). In het
geval van de Grote stern zijn deze factoren
grondig onderzocht. De afgenomen
beschikbaarheid van haring als voedsel
gold als de meest aannemelijke verklaring
voor het onvolledige herstel na de laatste
ineenstorting. Dit kan echter niet de (volledige) verklaring zijn. In de rest van Europa
is het aantal grote sterns namelijk juist toegenomen, terwijl ook deze vogels haring
als voedsel gebruiken. Omdat externe
factoren geen bevredigende verklaring
gaven zijn ook de interne factoren van de
populatie onderzocht.
Last van een intern geheugen
Voor het aantal broedparen dat in Noordwest-Europa kan voorkomen geldt waarschijnlijk een plafond van ongeveer 50.000
paren. Vóór de vergiftigingen van de jaren
60 broedde 70% van de NoordwestEuropese populatie in Nederland en 30%
elders in Europa. De Nederlandse populatie
werd door de vergiftigingen zwaar getroffen
en vrijwel weggevaagd. Elders in Europa
ging het broeden gewoon door en konden
populaties doorgroeien tot het plafond weer
werd bereikt. De verdeling van de grote
sterns in Noordwest-Europa is hiermee wel
drastisch veranderd. Momenteel broedt
22% in Nederland en 78% elders in Europa.

Griend
rest Nederland
rest NW Europa
de trend van het aantal broedparen van de Grote stern op Griend
de trend van het aantal broedparen van de Grote stern in heel NW Europa
Aantal broedparen Grote sterns op Griend.

SPEUREN

De vraag is nu waarom de oude verdeling
niet terugkeert, terwijl het gif al lang verdwenen is. Het lijkt er op dat een vorm van
zelforganisatie ervoor zorgt dat de populaties de huidige verdeling handhaven. Waarschijnlijk gebeurt dit door een soort intern
geheugen. Ten eerste zijn de grote sterns
zeer plaatstrouw, waardoor ze elk jaar
terugkeren naar de plek waar ze het jaar
daarvoor gebroed hebben of waar ze uit
het ei kropen. Een tweede factor is de hoge
leeftijd (40-50 jaar) die de vogels kunnen
bereiken. De 'herinnering' dat Nederland
minder aantrekkelijk is dan de rest van
Europa blijft hierdoor lang in de populaties
aanwezig. Ondanks herstel van de omstandigheden is de verdeling daardoor (nog)
niet naar de oude situatie teruggekeerd.
Een kwestie van schaaldenken
Op de schaal van geheel NoordwestEuropa bezien, is het geen probleem dat
de populatie in Nederland zich niet herstelde tot het ‘oorspronkelijke’ niveau. De
verdeling van de grote sterns over Europa
is veranderd, maar het plafond van de
gehele populatie is wel weer bereikt. Ook
voor de toekomstige aanpak van Griend is
het zinvol om op die grotere schaal te kijken.
Het nationale beleid ten aanzien van de

Waddenzee is gericht op het handhaven
van de natuurlijke processen, maar als het
om Griend gaat is de maatschappelijke
houding nog steeds gericht op conserveren.
Uit interviews met verschillende maatschappelijke organisaties bleek dat momenteel
nog steeds hetzelfde over de ingrepen bij
Griend gedacht wordt, vanuit de mening
dat er geen geschikte alternatieve broedgebieden in Nederland zijn. Bovendien
wordt er al vaak afgeweken van het uitgangspunt dat ‘natuurlijke processen hun
gang mogen gaan’. Als dat al gebeurt
voor belangen zoals veiligheid, economie
en recreatie, waarom dan niet ook voor de
Grote stern? De Europese wetgeving zal
dan waarschijnlijk doorslaggevend zijn,
omdat deze boven de nationale wetgeving
staat. De Grote stern geniet op Europees
niveau bescherming via de Vogel- en
Habitatrichtlijn. Aangezien deze richtlijnen
gericht zijn op conserveren is de kans groot
dat er in de toekomst opnieuw ingegrepen
zal worden om Griend te behouden.
Nadere informatie:
Joy Segers, 06-24451515,
joysegers@zonnet.nl
Rik Duijts (RIKZ), 070-3114354,
h.duijts@rikz.rws.minvenw.nl

Rijnwater met anti-klopmiddel

14 meetlocaties van het Schelde-stroomgebied

Meten en analyseren
METEN

IN ONGESTOORDE BODEMS EN SEDIMENTEN

RIZA verkrijgt Europees octrooi op meettechniek
Voor het eerst is het mogelijk om in ongestoorde bodems en sedimenten verschillende
chemische fracties van zware metalen te meten. Het RIZA ontwikkelde deze methode,
bekend onder de naam SOFIE®, en verkreeg octrooien in 23 landen.
In de grenslaag van oppervlaktewater en
waterbodem treden op korte afstanden
grote veranderingen op in zuurstofgehalten. Deze gehalten zijn van directe
invloed op de beschikbaarheid van zware
metalen. Metalen komen namelijk voor
in allerlei bindingsvormen en complexen,
maar ook als vrije ionen. Hoewel de concentraties aan vrije ionen in het algemeen
zeer laag zijn, zijn juist deze gemakkelijk op

Nadere informatie:
Ad Jeuken (RIZA), 06-53670749,
a.jeuken@riza.rws.minvenw.nl
Jaap van Steenwijk (RIZA), 0320-298411,
j.steenwijk@riza.rws.minvenw.nl
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te nemen door organismen. Wie de risico's
van verontreinigingen in bodems en sedimenten goed wil kunnen inschatten
moet metingen daarom uitvoeren met
behoud van de heersende zuurstofomstandigheden in bodem of sediment. En
dat kan nu ook, met de meetcel die het
RIZA ontwikkelde, een methode die de
naam SOFIE® (Sediment Or Fauna
Incubation Experiment) meekreeg.
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Concentratieprofielen in poriewater en bovenstaand water rond een water/sediment grensvlak voor een nutriënt
(nitraat), een essentieel metaal (koper), een niet-essentieel metaal (nikkel) en een niet-metaal (arseen). De rode
lijn is de evenwichtsconcentratie onder ongestoorde omstandigheden en zonder organismen. De stippellijnen zijn
concentraties 7 ( ), 9 (∆) en 13 (o) dagen na toediening van organismen. Hun aanwezigheid verandert de concentraties tijdens blootstelling, een effect waarvoor gecorrigeerd moet worden in opnamemodellen. De metingen illustreren tegelijk de meetnauwkeurigheid van SOFIE®.
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Datum - tijd

MBTE in 12 uurs verzamelmonsters Lobith bron: www.aqualarm.nl

29-12-2002
16:11:03

27-07-2002
09:14:38

17-04-2002
21:48:57

14-12-2001
17:23:15

22-08-2001
17:51:56

0

19-05-2001
05:06:57

Lozingen
Concentraties bij Bimmen (linker Rijnoever)
en Lobith (rechter Rijnoever) variëren van
0,1 microgram per liter tot incidenteel
waarden van enkele microgrammen per
liter. De hoogste waarde tot nu gemeten is
40 microgram per liter in een steekmonster
van september 2001. Telkens gaat het om
verontreinigingspieken die slechts enkele
uren duren. Dit duidt erop dat de bronnen
van verontreinigingen dichtbij de DuitsNederlandse grens in Noordrijn Westfalen
liggen. Uit vrachtberekeningen blijkt dat er
hoeveelheden tot enkele tonnen per keer
geloosd worden. De 'Wasserschutzpolizei'

Verkenning
Op 22 december 2000 trad de Kaderrichtlijn Water in werking. Hierin staat

20

01-01-2001
12:00

4

5-40 microgram per liter smaak- en geurproblemen geven. Daarom is het vanuit
het oogpunt van de drinkwatervoorziening
van groot belang dat verontreiniging van
het oppervlaktewater en grondwater door
MTBE beperkt blijft.

in Noordrijn Westfalen spant zich in om in
samenwerking met het meetstation de
bronnen te achterhalen. Vanwege de
vluchtigheid en de brede toepassing van
de stof is dit geen gemakkelijke opgave en
tot nog toe is daarom geen succes geboekt.

Microgram per liter

De waterkwaliteitsbewaking, zoals plaatsvindt op de RIZA-meetstations maakt
alarmering bij incidentele verontreiniging
mogelijk. Daarnaast vallen ook andere
veranderingen in de waterkwaliteit op die
niet direct tot een alarm leiden. Zo ook
pieken van de stof MTBE (methyl tertiair
butylether), die in grote hoeveelheden als
anti-klopmiddel in benzine voorkomt als
vervanger van het oorspronkelijke lood.
Het is een vluchtige stof waarvan de
ecotoxiciteit laag wordt ingeschat. De ad
hoc-MTR komt uit op 651 microgram per
liter. MTBE is behalve vluchtig ook goed
oplosbaar in water. Door deze eigenschap
is de stof persistent in grondwater. De stof
kan bij concentraties in de ordegrootte van

Nadere informatie:
Rob Bovelander (RIKZ), 070-3114528,
r.bovelander@rikz.rws.minvenw.nl

Griend en Grote stern (foto: Rijkswaterstaat)

NAAR BRONNEN

De dagelijkse waterkwaliteitsmetingen van het internationale meetstation Bimmen-Lobith
duiden regelmatig op verhoogde concentraties methyl tertiair butylether, kortweg MTBE.
Geen bijzonder schadelijke stof, maar wel een stof met een luchtje.

een aantal prioritaire stoffen vermeld dat
tot nu toe nog niet in het Homogeen
Meetnet Schelde was opgenomen. De
Internationale Schelde Commissie inventariseerde wat de landelijke normen van
deze stoffen zijn en of deze stoffen al
wel in een ander monitoringprogramma
van één van de lidstaten worden gemeten.
De commissie heeft stoffen die in een
ander meetprogramma voorkomen en
die in één of meer deelnemende landen
boven de norm liggen met ingang van
dit jaar ter verkenning aan het Homogeen
Meetnet Schelde toegevoegd. Het gaat
om de vijf parameters nikkel, lood,
α-endosulfan, isoproturon en antraceen.
Na één jaar monitoring valt op basis van
een evaluatie het besluit om de verkende
stoffen ofwel blijvend toe te voegen aan
het Homogeen Meetnet Schelde dan wel
af te voeren.

De Internationale Schelde Commissie
vormt een platform voor de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen
Frankrijk, het Waalse gewest, het
Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk gewest en Nederland. In 1998
ging het Homogeen Meetnet Schelde
van start, waarmee de kwaliteit van de
Schelde van bron tot monding wordt
gevolgd. Het meetnet telde oorspronkelijk
13 locaties en 18 parameters maar omvat
inmiddels 14 locaties en 33 parameters.
Eens per vier weken worden onder meer
zuurstof, stikstof, fosfaat, organische
microverontreinigingen, metalen en een
aantal bestrijdingsmiddelen gemeten.
De deelnemende partijen leveren per
kwartaal rapportages aan de commissie.
Deze verwerkt de gegevens jaarlijks en
presenteert deze via CD-rom’s en jaarverslagen, via internet te downloaden
van www.icbs-cipe.com.

diepte (mm)

GROTE

De meetcel SOFIE® (foto: B. Boekhoven)

Natuurgetrouwe meting
Een ongestoord sedimentmonster kan
worden genomen door de mantelbuis
van de meetcel als bemonsteringsapparaat te gebruiken. Het monster verlaat

- vervolg op pagina 10 9

VOORTGANGSRAPPORTAGE

HET ENGELSCHE WERK

KUSTBELEID

Het mocht wel wat kwantitatiever

Doelstellingen
De volgende vier doelstellingen staan
in de Derde Kustnota:
• Creëren en benutten van natuurlijke
processen;
• Voorkomen van structurele erosie:
effectief dynamisch handhaven;
• Anticiperen voor veiligheid op de
lange termijn;
• Naar integraal kustzonebeleid.

terwijl het beleid voor de kust voortdurend
in ontwikkeling is.
Nieuw spoor
De tweede rapportage is momenteel in
voorbereiding. Tegelijkertijd heeft het RIKZ,
in opdracht van het Directoraat Generaal
Water van Verkeer en Waterstaat, een spoor
gestart om indicatoren voor de voortgang
in het beleid explicieter te maken. Voor een
goede vergelijkbaarheid en beoordeling van
de voortgang is het beter om de doelen en
maatregelen uit de kustnota zo helder en
kwantitatief mogelijk te vertalen naar
indicatoren. Hiermee komen de doelen
van het beleid - en niet zozeer de actiepunten - centraal te staan in de inhoud van
de voortgangsrapportage. Deze zomer
moeten de resultaten uit dit spoor beschikbaar zijn. Daarvan zal nog weinig doorklinken in de tweede voortgangsrapportage
die dit voorjaar uitkomt, maar vanaf 2004
zullen de rapportages op de nieuwe leest
geschoeid zijn. Besloten is ook dat de voortgangsrapportage met de beleidsontwikkelingen meegaat. Als een nieuwe beleidsnota
is vastgesteld, zal dat nieuwe beleid ook
betrokken worden in de voortgangsrapportages. Zo houdt het RIKZ bij de ontwikkeling van indicatoren al rekening gehouden
met de aankomende 'Beleidslijn Kust'.
Andersoortige gegevens
Een veranderende informatiebehoefte
heeft consequenties voor de monitoring-
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De Derde Kustnota ‘Trends Traditie en
Toekomst’ is onderdeel van het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water’, dat
in december 2000 werd vastgesteld. De
nota bevat een aantal actiepunten, door
verschillende overheden in de kustzone op
te pakken. De bewaking van de voortgang
ligt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voortgangsrapportages moeten
duidelijk maken wat de vorderingen zijn in
het dynamisch handhaven van de kustlijn
en aandacht besteden aan - in ieder geval
- de actiepunten uit de kustnota. Begin
2001 verscheen de eerste voortgangsrapportage (‘Traditie, Trends en Toekomst:
het vervolg’). Deze beschreef met name de
voortgang op actiepunten en was bovendien in hoge mate kwalitatief en beschrijvend van aard. Deze opzet is op de langere
termijn niet adequaat. De voortgang laat
zich niet afmeten door alleen de actiepunten
na te lopen. Op een gegeven moment
zullen alle actiepunten zijn uitgevoerd,

Voorbeeldige monitoring
Een voorbeeld van kwantitatieve beleidsmonitoring die nu al plaatsvindt betreft de
handhaving van de kustlijn. Hiervoor is een monitoringprogramma opgezet dat
resulteert in het jaarlijkse suppletieprogramma. De jaarlijkse kustmetingen (JARKUS)
brengen de ontwikkelingen in de kustlijnligging in beeld. Daarnaast worden cijfers
bijgehouden over de jaarlijkse zandsuppleties. Op basis hiervan is relatief gemakkelijk een kwantitatief overzicht te geven van de voortgang in de kusthandhaving (zie
figuur).

suppletie hoeveelheden (106 m3)

De voortgangsrapportages naar aanleiding van de Derde Kustnota en vervolgnota’s zullen
op een andere leest geschoeid worden. Tot nu toe gaf de rapportage vooral een beeld van
de voortgang op actiepunten en was het een stuk met een kwalitatief en beschrijvend
karakter. Rapportages moeten echter over de hele linie een concreter beeld gaan geven.
Daarvoor is het nodig de doelen en maatregelen van het kustbeleid zo helder en kwantitatief mogelijk te vertalen naar indicatoren waaraan de voortgang kan worden afgemeten.

Zandstranden langs de IJssel!
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Eind 1995 verwijderde Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland een fors stuk van de
breukstenen oeververdediging langs de IJssel. Na deze ingreep voor de natuur kreeg RIZA
de opdracht om de ontwikkelingen van de oever te monitoren en te evalueren.
De ingreep vond plaats bij het ‘Engelsche
Werk’, op de rechteroever van de IJssel bij
Zwolle. De breukstenen oeververdediging
verdween over een lengte van 700 meter. In
plaats daarvan werden kribben aangelegd.
In de onverdedigde kribvakken kreeg de
rivier weer invloed op de vorm van de
oever door stroming, golven, waterstand,
erosie en sedimentatie. Het gewenste
resultaat is een geleidelijke overgang van
het zomerbed van de rivier naar de uiterwaard met de daarbij passende planten en
dieren. Het is één van de natuurvriendelijke
oeverprojecten van Rijkswaterstaat Directie
Oost-Nederland, die voortkomen uit de
derde Nota waterhuishouding. De directie
gaf het RIZA de opdracht om de ontwikkelingen van de oever te monitoren en te
evalueren. In de periode 1993 tot en met
2001 volgde het RIZA daarvoor morfologische en ecologische parameters. Hieronder

wordt vooral op de erosie en sedimentatie
van de oever en het zomerbed ingegaan.
Zandvangers
De morfologische veranderingen zijn
gevolgd door middel van bodempeilingen
en waterpassingen. Om de optredende
processen te kunnen verklaren richtte het
onderzoek zich ook op de waterstand,
stroomsnelheid en bodemsamenstelling. In
de figuur is te zien dat de oever ter hoogte
van de waterlijn erodeert. De snelheid van
de erosie neemt af. In de periode maart
1996 tot april 1997 was de gemiddelde
erosiesnelheid nog 3,5 meter per jaar. In
de periode augustus 2000 tot juli 2001
bedroeg deze 1,3 meter per jaar. In de
toekomst zal de erosiesnelheid verder
afnemen totdat een evenwichtssituatie is
ontstaan.
Per kribvak is bepaald hoeveel en waar

Het verloop, sinds 1991, in het aantal overschrijdingen ten opzichte van het doel
(de Basiskustlijn, BKL) en de suppletiemaatregelen die tegelijkertijd jaarlijks hebben
plaatsgevonden (bron: Traditie, Trends en Toekomst, het vervolg). De Basiskustlijn is
de maatgevende kustlijnligging die door dynamisch handhaven in principe in stand
moet worden gehouden.

activiteiten. Zo legt de Derde Kustnota,
sterker dan voorgaande kustnota’s, de
relatie tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. Om een completer beeld te kunnen
geven van de ontwikkelingen zijn dus
behalve fysische gegevens ook andersoortige gegevens nodig.

Nadere Informatie
Marinka Kiezebrink (RIKZ), 070-3114337,
m.f.kiezebrink@rikz.rws.minvenw.nl.
De eerste voortgangsrapportage over de
kust is te vinden op internet:
www.rikz.nl/thema/kust_en_veiligheid/
Beleid/beleidsevaluaties.html

NIEUWE KADERRICHTLIJN-WERKGROEP MIR

Rapportageformat om witte vlek weg te werken

Een witte vlek. Zo werd in het nationale
project Implementatie Kaderrichtlijn Water
(IKW) de informatie-inwinning en rapportage voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)
bestempeld. De nieuwe werkgroep
Monitoring, Informatievoorziening en
Rapportage (MIR) moet dit hiaat opvullen.
Niet door zelf rapportages te maken, maar
door zich te richten op het format dat
daarbij moet worden aangehouden. Dit
raamwerk gaat gebruik maken van
bestaande infrastructuren en informatiestromen. Een dergelijk hulpmiddel is hard
nodig. Waterbeheerders worden regelmatig
geconfronteerd met diverse enquêtes en
rapportages die elkaar soms overlappen of
verschillende formats gebruiken. Dit leverde
al verwarring en irritatie op, en nu komen
de KRW-rapportages daar nog bovenop.
Ook de GIS-informatie die nu wordt
gevraagd ligt lang niet bij alle waterbeheerders ‘op de plank’.
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De rapportages in 2004 zullen gericht zijn
op drie onderwerpen: ze moeten een
analyse geven van de kenmerken van het
stroomgebied; de belasting door menselijke
activiteiten en de effecten hiervan beoordelen; en een economische analyse van
het watergebruik bevatten. De werkgroep
MIR zal voor de rapportage en informatievoorziening een gedetailleerd en concreet
‘gegevens- , uitwisselings- en rapportageformat’ maken. Dit biedt de waterbeheerder
een concrete checklist: welke informatie
wordt gevraagd; wat zijn hierbij de relevante
gegevens; hoe en door wie moeten deze
gegevens worden ingewonnen en in welke
vorm moet de waterbeheerder de gegevens
aanbieden?
Gebruik maken van…
In 2003 moeten al veel gegevens verzameld
worden, daarom kijkt de werkgroep welke
rapportagestructuren en bestaande rapportageformats bruikbaar zijn voor de KRWrapportages. Relevant zijn in ieder geval:
de CIW-rapportage Water in Beeld, de
provinciale Regionale WaterSysteemRapportages (RWSR’s), de Emissieregistratie
en de landelijke rapportages grondwater
van het RIVM. Het raamwerk dat is gebruikt

voor de gebiedsgerichte rapportages in het
kader van de motie Augusteijn-Esser zal
benut worden voor onderdelen van de
KRW-rapportages.
Een belangrijke taak van de werkgroep is
structuur te geven aan de onderlinge
samenhang en afstemming tussen de
diverse bestaande waterrapportages in
Nederland. In die zin zal het KRWrapportageformat een harmoniserende en
coördinerende rol vervullen op dit gebied.
Afstemming met…
De activiteiten van de werkgroep MIR
hebben een zeer directe relatie met de
activiteiten van de stroomgebiedscommissies, zoals de Rijn-Maascommissie
en de Schelde- en Eemscommissies. Hierin
vindt al samenwerking plaats, waarbij met
name de commissie voor Rijn-Maas het
voortouw heeft. De werkgroep MIR zal
verder functioneren als klankbordgroep
voor de Europese ontwikkelingen op het
gebied van monitoring, GIS en rapportage.
Voor wat betreft de gegevensstandaarden
is er al basismateriaal in de vorm van
Adventus, de CIW-gegevensstandaard,
IMWA (GIS-standaard) en Omega. Er wordt
dan ook aangesloten bij het werk van de
nieuwe Informatiedesk standaarden Water
(IDsW). Het is echter de verwachting dat
deze standaarden zullen moeten worden
uitgebreid ten behoeve van KRWparameters.
De bedoeling is dat eind 2003 de producten
van de werkgroep gereed zijn.

Nog te beantwoorden vragen
• Is er een standaardformat voor de
uitwisseling van de verschillende typen
gegevens (chemische waterkwaliteitsgegevens, emissiegegevens, GISgegevens, etc.)? Welke rol kunnen
bestaande formats hierin spelen?
• Er komt een overzicht van standaard
in te winnen meta-informatie. Zijn er
andere eisen die gesteld worden aan
de geleverde informatie, bijvoorbeeld
validatie, kwaliteitscriteria?
• Met betrekking tot de organisatie van
de informatiestromen: kan er gebruik
worden gemaakt van de bestaande
inwintrajecten zoals de CIW-enquête,
de landelijke grondwatermonitoring,
de Emissieregistratie etc? Welke aanpassingen zijn nodig?
• Welke informatiesystemen gaan we
gebruiken voor het uitvoeren van de
aggregatie en toetsingswerkzaamheden om van ruwe gegevens informatie te maken? Welke rol is er voor
de bestaande Stowa-systemen, het
iBever-instrumentarium (Beveruitwisselformat, Notove, Towabo,
etc.), de iWSR? Zijn er aanpassingen
nodig, uitbreidingen, nieuwe modules?
Nadere informatie:
René Breukel (RIZA), 0320-298411,
r.breukel@riza.rws.minvenw.nl
Sandra Mol (RIZA), 0320-298411,
s.mol@riza.rws.minvenw.nl

NACHTELIJKE

erosie en sedimentatie in het profiel hebben
plaatsgevonden. In de figuur is te zien dat
de erosie voornamelijk boven in het kribvakprofiel optreedt, in het gebied waarbinnen
de waterstand fluctueert. Het onderwatertalud verandert daarentegen weinig. In het
zomerbed vond over de gehele monitoringsperiode aanzanding plaats. Uit berekeningen
blijkt dat de hoeveelheid zand die geërodeerd is uit de kribvakken nooit voor deze
ophoging van het zomerbed gezorgd kan
hebben, ook al was al het zand op die plek
blijven liggen. Netto is er in deze kribvakken
in de onderzoeksperiode meer zand aangevoerd dan afgevoerd. Deze ophoging is
het gevolg van natuurlijke fluctuaties van
de bodemligging van de rivier, veroorzaakt
door hoogwaters.
Zeldzaam
Door het toelaten van morfologische
processen in de oever hebben zich voor
de IJssel karakteristieke, maar zeldzame
ecotopen gevormd zoals ondiep water,
smalle zandstandjes met pioniervegetatie
en steile oeverranden. Deze 'steilranden'
verschenen direct na de herinrichting. Na

verloop van tijd zijn ze in hoogte afgenomen om uiteindelijk te verdwijnen. In de
toekomst zullen hier flauw oplopende
oevers met bredere zandstrandjes te vinden
zijn. Hoger op de oever zijn frequent
overstroomde bloemrijke graslanden en
ruigtes ontstaan. De nieuwe habitats zijn
insectenrijk en leveren in het najaar grote
hoeveelheden zaden op voor doortrekkende
vogels. Ook voor broedvogels zijn de veranderingen gunstig. Het aantal broedparen
is verdubbeld ten opzichte van de situatie
voor de herinrichting.
Door het verwijderen van de harde oeververdediging zijn de morfodynamiek en de
ecologische diversiteit toegenomen, zonder
dat dit problemen voor de scheepvaart
heeft geleid. Dit resultaat geeft mogelijkheden om meer oevers langs de IJssel 'uit
het steen' te halen.
Nadere informatie:
Leonie Bolwidt (RIZA), 026-3688594,
l.bolwidt@riza.rws.minvenw.nl
Frank Kok (Rijkswaterstaat
Directie Oost-Nederland), 026-3688467,
f.r.kok@don.rws.minvenw.nl

HOOGWATERSTANDEN

Een verschil van dag en nacht
Bij Delfzijl treden ’s nachts beduidend meer hoge hoogwaterstanden op dan overdag. Op
andere plaatsen langs de Nederlandse kust is het verschil tussen dag en nacht minder
duidelijk en consistent. Op zoek naar een verklaring voor dit fenomeen.
Analyse van waterstandsgegevens en de
zoektocht naar een verklaring voor opvallende fenomenen kunnen het inzicht in de
getijdenbeweging langs onze kust verdiepen. Het RIKZ analyseerde watergegevens
over de laatste 125 jaar en keek daarbij
naar zowel de hoogwaterstanden als naar
een component daarvan: de hoogwateropzetten. De waterstand bij een bepaald
tij (zie figuur) is immers niet alleen het

resultaat van een astromomisch bepaald
deel (de waterstand volgens de getijdetabel). Er is ook een meteorologisch deel, de
opzet als gevolg van de weersomstandigheden. Hoge hoogwateropzetten komen
altijd voor in stormsituaties.
Voorkeur voor de nacht?
Van de belangrijkste meetpunten langs de
Nederlandse kust worden, behalve de

500
cm + NAP resp. cm

De Kaderrichtlijn Water is inmiddels ruim twee jaar van kracht. Nederland en de andere
lidstaten moeten in 2004 voor het eerst rapporteren. Dat betekent: gegevens verzamelen,
bewerken, toetsen, aggregeren tot het gewenste detailniveau en tenslotte presenteren in
de vorm van overzichten, tabellen en (GIS-)kaarten. Wèlke informatie gerapporteerd moet
worden staat beschreven in de Kaderrichtlijn zelf en in het Handboek Kaderrichtlijn Water.
Maar de manier waarop nog niet.

Oever van het Engelsche werk in 2003, met rechts het zomerbed en links een uiterwaardplas
(foto: Leonie Bolwidt/RIZA)

De hoeveelheid erosie en sedimentatie weergegeven in combinatie met de profielen in de periode maart 1996
(gestippelde lijn)-juli 2001 (doorgetrokken lijn) in kribvak 5. De waterstandsfluctuatie in deze periode is weergegeven door de twee horizontale lijnen.
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Delfzijl 25 januari t/m 1 februari 1994
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opgetreden hoog- en laagwaterstanden,
ook de hoog- en laagwateropzetten opgeslagen. In de tabel is voor zes meetpunten
vermeld welk percentage van de hoogste
hoogwateropzetten in de periode 1933 t/m
2001 viel in de nachtelijke uren (18:00 t/m
05:59 uur). Voor vier meetpunten is dit
percentage bovendien vermeld voor de
hele beschikbare periode (vanaf ca. 1880).
Voor twee punten, Harlingen en Den
Helder, was dit laatste niet mogelijk,
omdat oudere gegevens betrekking hebben
op de situatie van voor afsluiting van de
Zuiderzee. (Voor de vergelijkbaarheid zijn
voor de ongeveer tweemaal zo lange
perioden niet de hoogste 125 en 50 maar
de hoogste 250 en 100 hoogwateropzetten
beschouwd).
Aangenomen dat stormsituaties geen voorkeur hebben voor dag of nacht, zou men
in de tabel allemaal percentages verwachten
van rond de 50%. Het percentage van de
hoogste 50 hoogwateropzetten ligt op
veel locaties echter boven de 50%. Alleen
bij IJmuiden (en bij Hoek van Holland,
wanneer uitsluitend naar de kortere periode
gekeken wordt) ligt het percentage beneden
de 50%.
Vooral te Delfzijl is het percentage hoogste
hoogwateropzetten dat in de nachtelijke

Percentage hoogwateropzetten tussen 18:00 en
06:00 uur
meetpunt

periode

hoogste

hoogste

125

50

Delfzijl

1933-2001

58

70

Harlingen

1933-2001

51

56

Den Helder

1933-2001

50

52
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1933-2001

50

44

Hoek van Holland 1933-2001

51

46

Vlissingen

56

60
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hoogste
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1933-2001

Delfzijl

1877-2001

55

62
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54

50

Hoek van Holland 1888-2001

52

51

Vlissingen

55

53

1877-2001
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Nog sterker
Soortgelijke berekeningen zijn uitgevoerd
voor de hoogwaterstanden. Voor Delfzijl
zijn de percentages van de hoogste hoogwaterstanden die ’s nachts vielen zelfs nog

300
350

opzet (cm)

opzet (cm)

uren valt beduidend groter dan de verwachte 50%. Dit geldt ook voor de hoogste
50 hoogwateropzetten te Vlissingen in de
korte periode, maar daar is er nauwelijks
verschil tussen dag en nacht in de lange
periode (53% van de hoogste 100). Ter
illustratie is in de figuren voor Delfzijl en
Hoek van Holland aangegeven hoe in de
periode vanaf 1933 de tijdstippen van de
hoogste 125 hoogwateropzetten over het
etmaal verdeeld waren. Te Delfzijl zijn er
vooral veel hoge waarden in de uren na
middernacht en opvallend weinig aan het
eind van de middag. In de gegevens over
de lange periode zit ongeveer het zelfde
patroon. Bij Hoek van Holland is de verdeling veel gelijkmatiger. Dit laatste geldt
ook voor IJmuiden en Vlissingen. Te
Harlingen en Den Helder vielen de meeste
hoge hoogwateropzetten in de ochtend of
in de avond.

OPVALLENDE

van relatief voedselarme bodems.
Zilt grasland, daarentegen, is op zijn retour
in dit deel van het Haringvliet. De afsluiting
van invloeden van de zee in 1970 werkt
mogelijk nog steeds door in de vegetatie.
Zouttolerante soorten treden terug, terwijl
de kolonisatie van zoutmijdende soorten
nog niet ten einde is.
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Delfzijl 1933 t/m 2001: hoogste 125 HW-opzetten

hoger dan die voor de hoogwateropzetten,
terwijl ook de percentages voor Harlingen
en Den Helder ruim boven de 50 liggen.
Bij Hoek van Holland en Vlissingen vielen
juist iets minder dan de helft van de hoogste
hoogwaters ’s nachts, terwijl IJmuiden wat
dit betreft een tussenpositie inneemt.
De verschillen tussen de statistieken voor
de hoogwateropzetten en de hoogwaterstanden zijn wel te verklaren. Per dag zijn
er, los van de meteorologische effecten,
twee hoogwaterstanden. Deze zijn echter
niet even hoog. Men noemt dit verschijnsel
de dagelijkse ongelijkheid. Voor de fijnproever: deze ongelijkheid is er omdat de
draaiingsas van de aarde scheef staat op
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Hoek van Holland 1933 t/m 2001: hoogste 125 HW-opzetten

het vlak waarin de maan om de aarde
draait en het vlak waarin de aarde om de
zon draait (zie ook: www. getij.nl). In het
noordelijk kustgebied valt de hoogste van
de twee standen in het winterhalfjaar tijdens
de nachtelijke uren. Omdat de hoogste
hoogwateropzetten vrijwel uitsluitend in
het winterhalfjaar voorkomen (stormseizoen), is dit effect dus ook direct van
invloed op de verdeling van de hoogste
hoogwaterstanden. Verder is in het noordelijk kustgebied de dagelijkse ongelijkheid
groot bij hoogwater en klein bij laagwater;
langs de kust van zuidwest Nederland is
dat andersom.

Duister
Nog steeds zijn hiermee de verschillen
tussen de hoogwateropzetten overdag en
's nachts niet verklaard. Komen stormsituaties, de motor achter de hoogste
hoogwateropzetten, dan toch vooral
's nachts voor? Met name bij Delfzijl is het
verschil opmerkelijk. Nader onderzoek zou
moeten uitwijzen of dit verschil kan woden
verklaard, of dat er sprake is van een
toevalligheid en dus van een 'storm in een
glas water' .
Nadere informatie :
Koos Doekes (RIKZ), 070-3114520,
j.doekes@rikz.rws.minvenw.nl

Slikkige oever op natuurontwikkelingseilandjes langs het Haringvliet met Blauwe en Rode waterereprijs.
(foto: Baudewijn Odé/FLORON)

Scheelhoek). De kwaliteit van Buitendijks
grasland is sterk verbeterd door de toename
van soorten die horen bij begraasde graslanden op relatief voedselarme bodem.
Hier groeien diverse plantensoorten die

elders vooral in duinvalleien worden aangetroffen. Spectaculair is ook de massale
vestiging, in 2002, van Dwergbloem op de
eilanden die vijf jaar eerder bij de Scheelhoek zijn aangelegd. Ook dit is een soort

Winst en verlies
De toename van soorten van voedselarmere
bodems op de oevers van het Haringvliet
is opvallend. Het betreft immers de oeverzone die meer of minder frequent met
oppervlaktewater overspoeld raakt. De
positieve trends van veel soorten in het
gebied zijn hoogstwaarschijnlijk te verklaren
door een verbeterde kwaliteit van het
rivierwater. Andere factoren zoals vooroeververdediging, natuurontwikkeling,
extensivering van agrarische bedrijfsvoering
en de aanwezigheid van ganzen (bemesting
en selectieve begrazing) zullen meespelen
maar niet de doorslag geven. Veel van de
nu succesvolle soorten zouden nooit tot
ontwikkeling zijn gekomen als de waterkwaliteit niet zo veel beter was geweest.
Met het toelaten van meer zout water in
het Haringvliet zal een deel van de huidige
ontwikkelingen ongedaan worden gemaakt.

Enkele ecosysteemtypen en kenmerkende
soorten
Het ecosysteemtype Slikkige oever omvat
natte, open pioniervegetaties met soorten als
Blauwe- en Rode waterereprijs, Blaartrekkende
boterbloem, Slijkgroen, Goudzuring, Knikkend
tandzaad en Naaldwaterbies.
Bij Buitendijks grasland gaat het om vochtige,
extensief beheerde graslanden, met soorten als
Behaarde boterbloem, Aardbeiklaver,
Geelhartje, Rode ogentroost, Fraai duizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur.
Vochtige ruigte omvat aanspoelselruigten,
oeverruigten en rietgorzen, met soorten als
Wolfspoot, Koninginnenkruid, Echte valeriaan,
Echte heemst en Late guldenroede.
Bij Zilt grasland horen soorten als Melkkruid,
Smalle rolklaver, Zeepostelein en Zilte zegge.

We moeten er dus rekening mee houden
dat natuurontwikkeling in dit geval gepaard
zal gaan met het verlies van huidige natuurwaarden. Wat de uiteindelijke ontwikkeling ook wordt, aan de hand van de
geïnventariseerde meetpunten zal die in
elk geval goed te volgen zijn.
Nadere informatie:
Baudewijn Odé (FLORON), 071-5273533,
ode@floron.leidenuniv.nl
Ruud Beringen (FLORON), 071-5273539,
beringen@floron.leidenuniv.nl

BIODIVERSITEITSTOENAME IN AANTAL ECOSYSTEMEN

Florissante ontwikkeling westelijk deel Haringvliet
Omdat de Haringvlietsluis mogelijk op een kier gaat is de oevervegetatie langs het westelijk
deel van het Haringvliet de afgelopen jaren uitgebreid geïnventariseerd. Zo zijn er in ieder
geval veel gegevens over de ‘nulsituatie’. Als het zover komt zal goed zijn vast te stellen
welke veranderingen het zoute water in de ecosystemen brengt. Nu al, zo blijkt uit de
inventarisaties, maakt de flora snelle ontwikkelingen door, zij het in een heel andere richting.
In opdracht van het RIZA zijn in 1998 en
2002 inventarisaties gemaakt van de oevervegetatie langs zoete rijkswateren. De
stichting Floristisch Onderzoek Nederland
(FLORON) voerde dit onderzoek uit. Voor
Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland heeft
de stichting bij de twee meetronden extra
kilometerhokken in het westelijk deel van
het Haringvliet bekeken. Deze regionale
verdichting van het meetnet houdt verband
met het ‘Kierbesluit’. Mogelijk gaat de
Haringvlietsluis in de toekomst op een kier,
waardoor meer zout water het gebied in
zal stromen. Als hier een brakwaterzone
ontstaat willen de waterbeheerders de
ontwikkelingen op de voet kunnen volgen.
Grote klasse
Tijdens het veldwerk wordt de totale
soortensamenstelling van buitendijkse
kilometerhokken bepaald. Aan de hand

Monitoringstrategie

van soortwaarnemingen valt te zeggen
welk ecosysteemtype daar aanwezig is en
welke kwaliteit dat ecosysteem heeft. In de
figuur is te zien wat bij bemonstering in
1998 en 2002 de ‘Floristische Kwaliteit’
was van dertien ecosysteemtypen langs
het westelijk deel van het Haringvliet.
Deze Floristische Kwaliteit wordt uitgedrukt
op een schaal met vijf kwaliteitsklassen. De
best ontwikkelde ecosystemen in dit gebied
zijn Slikkige oever, Buitendijks grasland en
Vochtige ruigte (zie het kader voor de
plantensoorten die kenmerkend zijn voor
deze ecosystemen). De ontwikkelingen in
deze karakteristieke ecosysteemtypen zijn
opvallend groot. Met name in Slikkige oever
en Buitendijks grasland is de biodiversiteit
sterk toegenomen. Het ecosysteemtype
Slikkige oever is vooral goed tot ontwikkeling gekomen in recent aangelegde natuurontwikkelingsprojecten (Quackgors,

1998 (n=14)

GEGEVENSSTANDAARDISATIE

Op 1 januari 2003 is de Informatiedesk standaarden Water (IDsW) van start gegaan. Dit is
de centrale organisatie voor het beheer van de gegevensstandaarden in de sector water.
IDsW zorgt niet alleen voor het samenvoegen tot één Nederlandse standaard, maar ook
voor beheer en uitbouw daarvan. En aan de einder gloort een substantiële inbreng bij die
ene Europese waterstandaard.
Gegevensstandaarden vereenvoudigen de
communicatie tussen verschillende informatiesystemen en de integratie van gegevens.
Veel systemen in de waterwereld werken
nu nog met verschillende definities en
standaarden, zegt programmamanager
Anneke Spijker van het kersverse IDsW,
vanachter haar nieuwe bureau in Lelystad.

Stuurgroep
IDsW valt onder een stuurgroep met
daarin de ministeries van V&W en LNV,
de Unie van Waterschappen, het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en het
Milieu- en Natuurplanbureau van het
RIVM. Het RIZA faciliteert. De mogelijkheid dat ook andere partijen gaan
deelnemen wordt nadrukkelijk opengehouden.

2002 (n=14)
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INTERVIEW

Naar nullen en enen
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Langs het westelijk Haringvliet zijn in 1998 en 2002 veertien kilometerhokken bemonsterd. Te zien is in welk deel
van het bemonsterde areaal een bepaalde Floristische Kwaliteit bereikt wordt.
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Rode ogentroost in 2002 veel aangetroffen in Buitendijks grasland langs het Haringvliet.
(foto: Baudewijn Odé/FLORON)

"We spreken niet dezelfde taal en dat leidt
tot verwarring en extra werk. Stel dat ik
ambtenaren in de provincie vraag naar een
overzicht van hun kunstwerken. Waar
denken zij dan aan? De ene komt misschien
met een lijst van bruggen, viaducten en
sluizen, terwijl de ander mij een overzicht
van schilderijen en plastieken voorschotelt.
Daar willen we dus iets aan gaan doen.
We moeten die input straks allemaal tot
dezelfde nullen en enen kunnen reduceren."
Het gevolg, een soepeler gegevensuitwisseling, brengt niet alleen een betere beleidsafstemming met interne en externe partijen

de juiste instanties. Ook dit moet in 2004
zijn beslag krijgen.

dichterbij, maar maakt het ook makkelijker
om in te spelen op veranderende omstandigheden. Eén standaard zorgt ook voor meer
stroomlijning en transparantie en maakt
een effectieve ontwikkeling van nieuwe
informatiesystemen mogelijk. En uiteraard
moet dit systeem op termijn ook kosten
gaan besparen.
Ambitieus
Voor haar opdracht krijgt het IDsW in
eerste instantie vier jaar de tijd. Anneke
Spijker geeft een indruk van de werkzaamheden voor dit jaar en 2004. "Voor 1 juli
2003 wil ik de juiste medewerkers hebben
gevonden met wie ik samen het werk kan
gaan doen. Ik vind het belangrijk dat zij
meedenken over een verdere invulling van
onze taken. In grote lijnen zijn die wel
duidelijk, maar we moeten samen ook een
visie ontwikkelen. Ik wil de stuurgroep
vragen hierover na te denken en hoop ook
dat het oprichtingscongres, begin mei in
Ede, ons van ideeën voorziet. Daarnaast
maken we een begin met het integratietraject van de verschillende nationale

Integratie
IDsW integreert:
- het Adventus Stelsel;
- de CIW-gegevensstandaard Water;
- de Biotaxa Database;
- de Tabel Waarnemingssoorten;
- OMEGA.

Bij wijze van pilot gaat IDsW het informatiesysteem iWSR beheren. Slaagt deze
pilot, dan zal het beheer van meer
informatiesystemen bij IDsW worden
ondergebracht. Anneke Spijker besluit:
"Het is een logische stap om het beheer
van standaarden en de informatiesystemen
die daar gebruik van maken dichter bij
elkaar te brengen. Ik voel daar wel voor.
Maar je moet dan wel zien te voorkomen
dat die twee taken gaan conflicteren.
Daarover kunnen de betrokken partijen
echter afspraken maken; ook weer zoiets
waar we op korte termijn over moeten
nadenken."
Anneke Spijker (foto: Roel Venema/RIZA)

standaarden. Eigenlijk wil ik dat nog een
stapje verder tillen, naar een Europese
standaard. Als waterland hebben we veel
kennis en ervaring. Daar kan men ook
buiten Nederland van profiteren.
Normalisatie is een lang traject, waarbij
vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen tot afspraken
moeten komen. Dat moet je dus tijdig
opstarten. Onze eerste gesprekken daarover met het Nederlands Normalisatie
Instituut (NEN) waren overigens positief."
Ultimo 2004 wil Anneke Spijker de
nationale waterstandaard gereed hebben.
Bovendien is IDsW verzocht een centraal
punt voor waterinformatie te beheren, dat
mensen met vragen kan doorverwijzen naar

Congres IDsW
Managers, waterbeheerders en ICTmedewerkers van organisaties in de
sector water komen op 8 mei in Ede
samen om te praten over deze informatiedesk en haar dienstverlening, de
rol van standaarden in onze samenleving en de rol van informatiebeleid
voor het bestuur en management
(zie ook: www.idsw.nl).
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Nog sterker
Soortgelijke berekeningen zijn uitgevoerd
voor de hoogwaterstanden. Voor Delfzijl
zijn de percentages van de hoogste hoogwaterstanden die ’s nachts vielen zelfs nog
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uren valt beduidend groter dan de verwachte 50%. Dit geldt ook voor de hoogste
50 hoogwateropzetten te Vlissingen in de
korte periode, maar daar is er nauwelijks
verschil tussen dag en nacht in de lange
periode (53% van de hoogste 100). Ter
illustratie is in de figuren voor Delfzijl en
Hoek van Holland aangegeven hoe in de
periode vanaf 1933 de tijdstippen van de
hoogste 125 hoogwateropzetten over het
etmaal verdeeld waren. Te Delfzijl zijn er
vooral veel hoge waarden in de uren na
middernacht en opvallend weinig aan het
eind van de middag. In de gegevens over
de lange periode zit ongeveer het zelfde
patroon. Bij Hoek van Holland is de verdeling veel gelijkmatiger. Dit laatste geldt
ook voor IJmuiden en Vlissingen. Te
Harlingen en Den Helder vielen de meeste
hoge hoogwateropzetten in de ochtend of
in de avond.

OPVALLENDE

van relatief voedselarme bodems.
Zilt grasland, daarentegen, is op zijn retour
in dit deel van het Haringvliet. De afsluiting
van invloeden van de zee in 1970 werkt
mogelijk nog steeds door in de vegetatie.
Zouttolerante soorten treden terug, terwijl
de kolonisatie van zoutmijdende soorten
nog niet ten einde is.
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Delfzijl 1933 t/m 2001: hoogste 125 HW-opzetten

hoger dan die voor de hoogwateropzetten,
terwijl ook de percentages voor Harlingen
en Den Helder ruim boven de 50 liggen.
Bij Hoek van Holland en Vlissingen vielen
juist iets minder dan de helft van de hoogste
hoogwaters ’s nachts, terwijl IJmuiden wat
dit betreft een tussenpositie inneemt.
De verschillen tussen de statistieken voor
de hoogwateropzetten en de hoogwaterstanden zijn wel te verklaren. Per dag zijn
er, los van de meteorologische effecten,
twee hoogwaterstanden. Deze zijn echter
niet even hoog. Men noemt dit verschijnsel
de dagelijkse ongelijkheid. Voor de fijnproever: deze ongelijkheid is er omdat de
draaiingsas van de aarde scheef staat op

6

Hoek van Holland 1933 t/m 2001: hoogste 125 HW-opzetten

het vlak waarin de maan om de aarde
draait en het vlak waarin de aarde om de
zon draait (zie ook: www. getij.nl). In het
noordelijk kustgebied valt de hoogste van
de twee standen in het winterhalfjaar tijdens
de nachtelijke uren. Omdat de hoogste
hoogwateropzetten vrijwel uitsluitend in
het winterhalfjaar voorkomen (stormseizoen), is dit effect dus ook direct van
invloed op de verdeling van de hoogste
hoogwaterstanden. Verder is in het noordelijk kustgebied de dagelijkse ongelijkheid
groot bij hoogwater en klein bij laagwater;
langs de kust van zuidwest Nederland is
dat andersom.

Duister
Nog steeds zijn hiermee de verschillen
tussen de hoogwateropzetten overdag en
's nachts niet verklaard. Komen stormsituaties, de motor achter de hoogste
hoogwateropzetten, dan toch vooral
's nachts voor? Met name bij Delfzijl is het
verschil opmerkelijk. Nader onderzoek zou
moeten uitwijzen of dit verschil kan woden
verklaard, of dat er sprake is van een
toevalligheid en dus van een 'storm in een
glas water' .
Nadere informatie :
Koos Doekes (RIKZ), 070-3114520,
j.doekes@rikz.rws.minvenw.nl

Slikkige oever op natuurontwikkelingseilandjes langs het Haringvliet met Blauwe en Rode waterereprijs.
(foto: Baudewijn Odé/FLORON)

Scheelhoek). De kwaliteit van Buitendijks
grasland is sterk verbeterd door de toename
van soorten die horen bij begraasde graslanden op relatief voedselarme bodem.
Hier groeien diverse plantensoorten die

elders vooral in duinvalleien worden aangetroffen. Spectaculair is ook de massale
vestiging, in 2002, van Dwergbloem op de
eilanden die vijf jaar eerder bij de Scheelhoek zijn aangelegd. Ook dit is een soort

Winst en verlies
De toename van soorten van voedselarmere
bodems op de oevers van het Haringvliet
is opvallend. Het betreft immers de oeverzone die meer of minder frequent met
oppervlaktewater overspoeld raakt. De
positieve trends van veel soorten in het
gebied zijn hoogstwaarschijnlijk te verklaren
door een verbeterde kwaliteit van het
rivierwater. Andere factoren zoals vooroeververdediging, natuurontwikkeling,
extensivering van agrarische bedrijfsvoering
en de aanwezigheid van ganzen (bemesting
en selectieve begrazing) zullen meespelen
maar niet de doorslag geven. Veel van de
nu succesvolle soorten zouden nooit tot
ontwikkeling zijn gekomen als de waterkwaliteit niet zo veel beter was geweest.
Met het toelaten van meer zout water in
het Haringvliet zal een deel van de huidige
ontwikkelingen ongedaan worden gemaakt.

Enkele ecosysteemtypen en kenmerkende
soorten
Het ecosysteemtype Slikkige oever omvat
natte, open pioniervegetaties met soorten als
Blauwe- en Rode waterereprijs, Blaartrekkende
boterbloem, Slijkgroen, Goudzuring, Knikkend
tandzaad en Naaldwaterbies.
Bij Buitendijks grasland gaat het om vochtige,
extensief beheerde graslanden, met soorten als
Behaarde boterbloem, Aardbeiklaver,
Geelhartje, Rode ogentroost, Fraai duizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur.
Vochtige ruigte omvat aanspoelselruigten,
oeverruigten en rietgorzen, met soorten als
Wolfspoot, Koninginnenkruid, Echte valeriaan,
Echte heemst en Late guldenroede.
Bij Zilt grasland horen soorten als Melkkruid,
Smalle rolklaver, Zeepostelein en Zilte zegge.

We moeten er dus rekening mee houden
dat natuurontwikkeling in dit geval gepaard
zal gaan met het verlies van huidige natuurwaarden. Wat de uiteindelijke ontwikkeling ook wordt, aan de hand van de
geïnventariseerde meetpunten zal die in
elk geval goed te volgen zijn.
Nadere informatie:
Baudewijn Odé (FLORON), 071-5273533,
ode@floron.leidenuniv.nl
Ruud Beringen (FLORON), 071-5273539,
beringen@floron.leidenuniv.nl

BIODIVERSITEITSTOENAME IN AANTAL ECOSYSTEMEN

Florissante ontwikkeling westelijk deel Haringvliet
Omdat de Haringvlietsluis mogelijk op een kier gaat is de oevervegetatie langs het westelijk
deel van het Haringvliet de afgelopen jaren uitgebreid geïnventariseerd. Zo zijn er in ieder
geval veel gegevens over de ‘nulsituatie’. Als het zover komt zal goed zijn vast te stellen
welke veranderingen het zoute water in de ecosystemen brengt. Nu al, zo blijkt uit de
inventarisaties, maakt de flora snelle ontwikkelingen door, zij het in een heel andere richting.
In opdracht van het RIZA zijn in 1998 en
2002 inventarisaties gemaakt van de oevervegetatie langs zoete rijkswateren. De
stichting Floristisch Onderzoek Nederland
(FLORON) voerde dit onderzoek uit. Voor
Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland heeft
de stichting bij de twee meetronden extra
kilometerhokken in het westelijk deel van
het Haringvliet bekeken. Deze regionale
verdichting van het meetnet houdt verband
met het ‘Kierbesluit’. Mogelijk gaat de
Haringvlietsluis in de toekomst op een kier,
waardoor meer zout water het gebied in
zal stromen. Als hier een brakwaterzone
ontstaat willen de waterbeheerders de
ontwikkelingen op de voet kunnen volgen.
Grote klasse
Tijdens het veldwerk wordt de totale
soortensamenstelling van buitendijkse
kilometerhokken bepaald. Aan de hand

Monitoringstrategie

van soortwaarnemingen valt te zeggen
welk ecosysteemtype daar aanwezig is en
welke kwaliteit dat ecosysteem heeft. In de
figuur is te zien wat bij bemonstering in
1998 en 2002 de ‘Floristische Kwaliteit’
was van dertien ecosysteemtypen langs
het westelijk deel van het Haringvliet.
Deze Floristische Kwaliteit wordt uitgedrukt
op een schaal met vijf kwaliteitsklassen. De
best ontwikkelde ecosystemen in dit gebied
zijn Slikkige oever, Buitendijks grasland en
Vochtige ruigte (zie het kader voor de
plantensoorten die kenmerkend zijn voor
deze ecosystemen). De ontwikkelingen in
deze karakteristieke ecosysteemtypen zijn
opvallend groot. Met name in Slikkige oever
en Buitendijks grasland is de biodiversiteit
sterk toegenomen. Het ecosysteemtype
Slikkige oever is vooral goed tot ontwikkeling gekomen in recent aangelegde natuurontwikkelingsprojecten (Quackgors,

1998 (n=14)

GEGEVENSSTANDAARDISATIE

Op 1 januari 2003 is de Informatiedesk standaarden Water (IDsW) van start gegaan. Dit is
de centrale organisatie voor het beheer van de gegevensstandaarden in de sector water.
IDsW zorgt niet alleen voor het samenvoegen tot één Nederlandse standaard, maar ook
voor beheer en uitbouw daarvan. En aan de einder gloort een substantiële inbreng bij die
ene Europese waterstandaard.
Gegevensstandaarden vereenvoudigen de
communicatie tussen verschillende informatiesystemen en de integratie van gegevens.
Veel systemen in de waterwereld werken
nu nog met verschillende definities en
standaarden, zegt programmamanager
Anneke Spijker van het kersverse IDsW,
vanachter haar nieuwe bureau in Lelystad.

Stuurgroep
IDsW valt onder een stuurgroep met
daarin de ministeries van V&W en LNV,
de Unie van Waterschappen, het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en het
Milieu- en Natuurplanbureau van het
RIVM. Het RIZA faciliteert. De mogelijkheid dat ook andere partijen gaan
deelnemen wordt nadrukkelijk opengehouden.

2002 (n=14)
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Langs het westelijk Haringvliet zijn in 1998 en 2002 veertien kilometerhokken bemonsterd. Te zien is in welk deel
van het bemonsterde areaal een bepaalde Floristische Kwaliteit bereikt wordt.
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Rode ogentroost in 2002 veel aangetroffen in Buitendijks grasland langs het Haringvliet.
(foto: Baudewijn Odé/FLORON)

"We spreken niet dezelfde taal en dat leidt
tot verwarring en extra werk. Stel dat ik
ambtenaren in de provincie vraag naar een
overzicht van hun kunstwerken. Waar
denken zij dan aan? De ene komt misschien
met een lijst van bruggen, viaducten en
sluizen, terwijl de ander mij een overzicht
van schilderijen en plastieken voorschotelt.
Daar willen we dus iets aan gaan doen.
We moeten die input straks allemaal tot
dezelfde nullen en enen kunnen reduceren."
Het gevolg, een soepeler gegevensuitwisseling, brengt niet alleen een betere beleidsafstemming met interne en externe partijen

de juiste instanties. Ook dit moet in 2004
zijn beslag krijgen.

dichterbij, maar maakt het ook makkelijker
om in te spelen op veranderende omstandigheden. Eén standaard zorgt ook voor meer
stroomlijning en transparantie en maakt
een effectieve ontwikkeling van nieuwe
informatiesystemen mogelijk. En uiteraard
moet dit systeem op termijn ook kosten
gaan besparen.
Ambitieus
Voor haar opdracht krijgt het IDsW in
eerste instantie vier jaar de tijd. Anneke
Spijker geeft een indruk van de werkzaamheden voor dit jaar en 2004. "Voor 1 juli
2003 wil ik de juiste medewerkers hebben
gevonden met wie ik samen het werk kan
gaan doen. Ik vind het belangrijk dat zij
meedenken over een verdere invulling van
onze taken. In grote lijnen zijn die wel
duidelijk, maar we moeten samen ook een
visie ontwikkelen. Ik wil de stuurgroep
vragen hierover na te denken en hoop ook
dat het oprichtingscongres, begin mei in
Ede, ons van ideeën voorziet. Daarnaast
maken we een begin met het integratietraject van de verschillende nationale

Integratie
IDsW integreert:
- het Adventus Stelsel;
- de CIW-gegevensstandaard Water;
- de Biotaxa Database;
- de Tabel Waarnemingssoorten;
- OMEGA.

Bij wijze van pilot gaat IDsW het informatiesysteem iWSR beheren. Slaagt deze
pilot, dan zal het beheer van meer
informatiesystemen bij IDsW worden
ondergebracht. Anneke Spijker besluit:
"Het is een logische stap om het beheer
van standaarden en de informatiesystemen
die daar gebruik van maken dichter bij
elkaar te brengen. Ik voel daar wel voor.
Maar je moet dan wel zien te voorkomen
dat die twee taken gaan conflicteren.
Daarover kunnen de betrokken partijen
echter afspraken maken; ook weer zoiets
waar we op korte termijn over moeten
nadenken."
Anneke Spijker (foto: Roel Venema/RIZA)

standaarden. Eigenlijk wil ik dat nog een
stapje verder tillen, naar een Europese
standaard. Als waterland hebben we veel
kennis en ervaring. Daar kan men ook
buiten Nederland van profiteren.
Normalisatie is een lang traject, waarbij
vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen tot afspraken
moeten komen. Dat moet je dus tijdig
opstarten. Onze eerste gesprekken daarover met het Nederlands Normalisatie
Instituut (NEN) waren overigens positief."
Ultimo 2004 wil Anneke Spijker de
nationale waterstandaard gereed hebben.
Bovendien is IDsW verzocht een centraal
punt voor waterinformatie te beheren, dat
mensen met vragen kan doorverwijzen naar

Congres IDsW
Managers, waterbeheerders en ICTmedewerkers van organisaties in de
sector water komen op 8 mei in Ede
samen om te praten over deze informatiedesk en haar dienstverlening, de
rol van standaarden in onze samenleving en de rol van informatiebeleid
voor het bestuur en management
(zie ook: www.idsw.nl).
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VOORTGANGSRAPPORTAGE

HET ENGELSCHE WERK

KUSTBELEID

Het mocht wel wat kwantitatiever

Doelstellingen
De volgende vier doelstellingen staan
in de Derde Kustnota:
• Creëren en benutten van natuurlijke
processen;
• Voorkomen van structurele erosie:
effectief dynamisch handhaven;
• Anticiperen voor veiligheid op de
lange termijn;
• Naar integraal kustzonebeleid.

terwijl het beleid voor de kust voortdurend
in ontwikkeling is.
Nieuw spoor
De tweede rapportage is momenteel in
voorbereiding. Tegelijkertijd heeft het RIKZ,
in opdracht van het Directoraat Generaal
Water van Verkeer en Waterstaat, een spoor
gestart om indicatoren voor de voortgang
in het beleid explicieter te maken. Voor een
goede vergelijkbaarheid en beoordeling van
de voortgang is het beter om de doelen en
maatregelen uit de kustnota zo helder en
kwantitatief mogelijk te vertalen naar
indicatoren. Hiermee komen de doelen
van het beleid - en niet zozeer de actiepunten - centraal te staan in de inhoud van
de voortgangsrapportage. Deze zomer
moeten de resultaten uit dit spoor beschikbaar zijn. Daarvan zal nog weinig doorklinken in de tweede voortgangsrapportage
die dit voorjaar uitkomt, maar vanaf 2004
zullen de rapportages op de nieuwe leest
geschoeid zijn. Besloten is ook dat de voortgangsrapportage met de beleidsontwikkelingen meegaat. Als een nieuwe beleidsnota
is vastgesteld, zal dat nieuwe beleid ook
betrokken worden in de voortgangsrapportages. Zo houdt het RIKZ bij de ontwikkeling van indicatoren al rekening gehouden
met de aankomende 'Beleidslijn Kust'.
Andersoortige gegevens
Een veranderende informatiebehoefte
heeft consequenties voor de monitoring-
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De Derde Kustnota ‘Trends Traditie en
Toekomst’ is onderdeel van het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water’, dat
in december 2000 werd vastgesteld. De
nota bevat een aantal actiepunten, door
verschillende overheden in de kustzone op
te pakken. De bewaking van de voortgang
ligt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voortgangsrapportages moeten
duidelijk maken wat de vorderingen zijn in
het dynamisch handhaven van de kustlijn
en aandacht besteden aan - in ieder geval
- de actiepunten uit de kustnota. Begin
2001 verscheen de eerste voortgangsrapportage (‘Traditie, Trends en Toekomst:
het vervolg’). Deze beschreef met name de
voortgang op actiepunten en was bovendien in hoge mate kwalitatief en beschrijvend van aard. Deze opzet is op de langere
termijn niet adequaat. De voortgang laat
zich niet afmeten door alleen de actiepunten
na te lopen. Op een gegeven moment
zullen alle actiepunten zijn uitgevoerd,

Voorbeeldige monitoring
Een voorbeeld van kwantitatieve beleidsmonitoring die nu al plaatsvindt betreft de
handhaving van de kustlijn. Hiervoor is een monitoringprogramma opgezet dat
resulteert in het jaarlijkse suppletieprogramma. De jaarlijkse kustmetingen (JARKUS)
brengen de ontwikkelingen in de kustlijnligging in beeld. Daarnaast worden cijfers
bijgehouden over de jaarlijkse zandsuppleties. Op basis hiervan is relatief gemakkelijk een kwantitatief overzicht te geven van de voortgang in de kusthandhaving (zie
figuur).

suppletie hoeveelheden (106 m3)

De voortgangsrapportages naar aanleiding van de Derde Kustnota en vervolgnota’s zullen
op een andere leest geschoeid worden. Tot nu toe gaf de rapportage vooral een beeld van
de voortgang op actiepunten en was het een stuk met een kwalitatief en beschrijvend
karakter. Rapportages moeten echter over de hele linie een concreter beeld gaan geven.
Daarvoor is het nodig de doelen en maatregelen van het kustbeleid zo helder en kwantitatief mogelijk te vertalen naar indicatoren waaraan de voortgang kan worden afgemeten.

Zandstranden langs de IJssel!
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Eind 1995 verwijderde Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland een fors stuk van de
breukstenen oeververdediging langs de IJssel. Na deze ingreep voor de natuur kreeg RIZA
de opdracht om de ontwikkelingen van de oever te monitoren en te evalueren.
De ingreep vond plaats bij het ‘Engelsche
Werk’, op de rechteroever van de IJssel bij
Zwolle. De breukstenen oeververdediging
verdween over een lengte van 700 meter. In
plaats daarvan werden kribben aangelegd.
In de onverdedigde kribvakken kreeg de
rivier weer invloed op de vorm van de
oever door stroming, golven, waterstand,
erosie en sedimentatie. Het gewenste
resultaat is een geleidelijke overgang van
het zomerbed van de rivier naar de uiterwaard met de daarbij passende planten en
dieren. Het is één van de natuurvriendelijke
oeverprojecten van Rijkswaterstaat Directie
Oost-Nederland, die voortkomen uit de
derde Nota waterhuishouding. De directie
gaf het RIZA de opdracht om de ontwikkelingen van de oever te monitoren en te
evalueren. In de periode 1993 tot en met
2001 volgde het RIZA daarvoor morfologische en ecologische parameters. Hieronder

wordt vooral op de erosie en sedimentatie
van de oever en het zomerbed ingegaan.
Zandvangers
De morfologische veranderingen zijn
gevolgd door middel van bodempeilingen
en waterpassingen. Om de optredende
processen te kunnen verklaren richtte het
onderzoek zich ook op de waterstand,
stroomsnelheid en bodemsamenstelling. In
de figuur is te zien dat de oever ter hoogte
van de waterlijn erodeert. De snelheid van
de erosie neemt af. In de periode maart
1996 tot april 1997 was de gemiddelde
erosiesnelheid nog 3,5 meter per jaar. In
de periode augustus 2000 tot juli 2001
bedroeg deze 1,3 meter per jaar. In de
toekomst zal de erosiesnelheid verder
afnemen totdat een evenwichtssituatie is
ontstaan.
Per kribvak is bepaald hoeveel en waar

Het verloop, sinds 1991, in het aantal overschrijdingen ten opzichte van het doel
(de Basiskustlijn, BKL) en de suppletiemaatregelen die tegelijkertijd jaarlijks hebben
plaatsgevonden (bron: Traditie, Trends en Toekomst, het vervolg). De Basiskustlijn is
de maatgevende kustlijnligging die door dynamisch handhaven in principe in stand
moet worden gehouden.

activiteiten. Zo legt de Derde Kustnota,
sterker dan voorgaande kustnota’s, de
relatie tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. Om een completer beeld te kunnen
geven van de ontwikkelingen zijn dus
behalve fysische gegevens ook andersoortige gegevens nodig.

Nadere Informatie
Marinka Kiezebrink (RIKZ), 070-3114337,
m.f.kiezebrink@rikz.rws.minvenw.nl.
De eerste voortgangsrapportage over de
kust is te vinden op internet:
www.rikz.nl/thema/kust_en_veiligheid/
Beleid/beleidsevaluaties.html

NIEUWE KADERRICHTLIJN-WERKGROEP MIR

Rapportageformat om witte vlek weg te werken

Een witte vlek. Zo werd in het nationale
project Implementatie Kaderrichtlijn Water
(IKW) de informatie-inwinning en rapportage voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)
bestempeld. De nieuwe werkgroep
Monitoring, Informatievoorziening en
Rapportage (MIR) moet dit hiaat opvullen.
Niet door zelf rapportages te maken, maar
door zich te richten op het format dat
daarbij moet worden aangehouden. Dit
raamwerk gaat gebruik maken van
bestaande infrastructuren en informatiestromen. Een dergelijk hulpmiddel is hard
nodig. Waterbeheerders worden regelmatig
geconfronteerd met diverse enquêtes en
rapportages die elkaar soms overlappen of
verschillende formats gebruiken. Dit leverde
al verwarring en irritatie op, en nu komen
de KRW-rapportages daar nog bovenop.
Ook de GIS-informatie die nu wordt
gevraagd ligt lang niet bij alle waterbeheerders ‘op de plank’.
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De rapportages in 2004 zullen gericht zijn
op drie onderwerpen: ze moeten een
analyse geven van de kenmerken van het
stroomgebied; de belasting door menselijke
activiteiten en de effecten hiervan beoordelen; en een economische analyse van
het watergebruik bevatten. De werkgroep
MIR zal voor de rapportage en informatievoorziening een gedetailleerd en concreet
‘gegevens- , uitwisselings- en rapportageformat’ maken. Dit biedt de waterbeheerder
een concrete checklist: welke informatie
wordt gevraagd; wat zijn hierbij de relevante
gegevens; hoe en door wie moeten deze
gegevens worden ingewonnen en in welke
vorm moet de waterbeheerder de gegevens
aanbieden?
Gebruik maken van…
In 2003 moeten al veel gegevens verzameld
worden, daarom kijkt de werkgroep welke
rapportagestructuren en bestaande rapportageformats bruikbaar zijn voor de KRWrapportages. Relevant zijn in ieder geval:
de CIW-rapportage Water in Beeld, de
provinciale Regionale WaterSysteemRapportages (RWSR’s), de Emissieregistratie
en de landelijke rapportages grondwater
van het RIVM. Het raamwerk dat is gebruikt

voor de gebiedsgerichte rapportages in het
kader van de motie Augusteijn-Esser zal
benut worden voor onderdelen van de
KRW-rapportages.
Een belangrijke taak van de werkgroep is
structuur te geven aan de onderlinge
samenhang en afstemming tussen de
diverse bestaande waterrapportages in
Nederland. In die zin zal het KRWrapportageformat een harmoniserende en
coördinerende rol vervullen op dit gebied.
Afstemming met…
De activiteiten van de werkgroep MIR
hebben een zeer directe relatie met de
activiteiten van de stroomgebiedscommissies, zoals de Rijn-Maascommissie
en de Schelde- en Eemscommissies. Hierin
vindt al samenwerking plaats, waarbij met
name de commissie voor Rijn-Maas het
voortouw heeft. De werkgroep MIR zal
verder functioneren als klankbordgroep
voor de Europese ontwikkelingen op het
gebied van monitoring, GIS en rapportage.
Voor wat betreft de gegevensstandaarden
is er al basismateriaal in de vorm van
Adventus, de CIW-gegevensstandaard,
IMWA (GIS-standaard) en Omega. Er wordt
dan ook aangesloten bij het werk van de
nieuwe Informatiedesk standaarden Water
(IDsW). Het is echter de verwachting dat
deze standaarden zullen moeten worden
uitgebreid ten behoeve van KRWparameters.
De bedoeling is dat eind 2003 de producten
van de werkgroep gereed zijn.

Nog te beantwoorden vragen
• Is er een standaardformat voor de
uitwisseling van de verschillende typen
gegevens (chemische waterkwaliteitsgegevens, emissiegegevens, GISgegevens, etc.)? Welke rol kunnen
bestaande formats hierin spelen?
• Er komt een overzicht van standaard
in te winnen meta-informatie. Zijn er
andere eisen die gesteld worden aan
de geleverde informatie, bijvoorbeeld
validatie, kwaliteitscriteria?
• Met betrekking tot de organisatie van
de informatiestromen: kan er gebruik
worden gemaakt van de bestaande
inwintrajecten zoals de CIW-enquête,
de landelijke grondwatermonitoring,
de Emissieregistratie etc? Welke aanpassingen zijn nodig?
• Welke informatiesystemen gaan we
gebruiken voor het uitvoeren van de
aggregatie en toetsingswerkzaamheden om van ruwe gegevens informatie te maken? Welke rol is er voor
de bestaande Stowa-systemen, het
iBever-instrumentarium (Beveruitwisselformat, Notove, Towabo,
etc.), de iWSR? Zijn er aanpassingen
nodig, uitbreidingen, nieuwe modules?
Nadere informatie:
René Breukel (RIZA), 0320-298411,
r.breukel@riza.rws.minvenw.nl
Sandra Mol (RIZA), 0320-298411,
s.mol@riza.rws.minvenw.nl

NACHTELIJKE

erosie en sedimentatie in het profiel hebben
plaatsgevonden. In de figuur is te zien dat
de erosie voornamelijk boven in het kribvakprofiel optreedt, in het gebied waarbinnen
de waterstand fluctueert. Het onderwatertalud verandert daarentegen weinig. In het
zomerbed vond over de gehele monitoringsperiode aanzanding plaats. Uit berekeningen
blijkt dat de hoeveelheid zand die geërodeerd is uit de kribvakken nooit voor deze
ophoging van het zomerbed gezorgd kan
hebben, ook al was al het zand op die plek
blijven liggen. Netto is er in deze kribvakken
in de onderzoeksperiode meer zand aangevoerd dan afgevoerd. Deze ophoging is
het gevolg van natuurlijke fluctuaties van
de bodemligging van de rivier, veroorzaakt
door hoogwaters.
Zeldzaam
Door het toelaten van morfologische
processen in de oever hebben zich voor
de IJssel karakteristieke, maar zeldzame
ecotopen gevormd zoals ondiep water,
smalle zandstandjes met pioniervegetatie
en steile oeverranden. Deze 'steilranden'
verschenen direct na de herinrichting. Na

verloop van tijd zijn ze in hoogte afgenomen om uiteindelijk te verdwijnen. In de
toekomst zullen hier flauw oplopende
oevers met bredere zandstrandjes te vinden
zijn. Hoger op de oever zijn frequent
overstroomde bloemrijke graslanden en
ruigtes ontstaan. De nieuwe habitats zijn
insectenrijk en leveren in het najaar grote
hoeveelheden zaden op voor doortrekkende
vogels. Ook voor broedvogels zijn de veranderingen gunstig. Het aantal broedparen
is verdubbeld ten opzichte van de situatie
voor de herinrichting.
Door het verwijderen van de harde oeververdediging zijn de morfodynamiek en de
ecologische diversiteit toegenomen, zonder
dat dit problemen voor de scheepvaart
heeft geleid. Dit resultaat geeft mogelijkheden om meer oevers langs de IJssel 'uit
het steen' te halen.
Nadere informatie:
Leonie Bolwidt (RIZA), 026-3688594,
l.bolwidt@riza.rws.minvenw.nl
Frank Kok (Rijkswaterstaat
Directie Oost-Nederland), 026-3688467,
f.r.kok@don.rws.minvenw.nl

HOOGWATERSTANDEN

Een verschil van dag en nacht
Bij Delfzijl treden ’s nachts beduidend meer hoge hoogwaterstanden op dan overdag. Op
andere plaatsen langs de Nederlandse kust is het verschil tussen dag en nacht minder
duidelijk en consistent. Op zoek naar een verklaring voor dit fenomeen.
Analyse van waterstandsgegevens en de
zoektocht naar een verklaring voor opvallende fenomenen kunnen het inzicht in de
getijdenbeweging langs onze kust verdiepen. Het RIKZ analyseerde watergegevens
over de laatste 125 jaar en keek daarbij
naar zowel de hoogwaterstanden als naar
een component daarvan: de hoogwateropzetten. De waterstand bij een bepaald
tij (zie figuur) is immers niet alleen het

resultaat van een astromomisch bepaald
deel (de waterstand volgens de getijdetabel). Er is ook een meteorologisch deel, de
opzet als gevolg van de weersomstandigheden. Hoge hoogwateropzetten komen
altijd voor in stormsituaties.
Voorkeur voor de nacht?
Van de belangrijkste meetpunten langs de
Nederlandse kust worden, behalve de

500
cm + NAP resp. cm

De Kaderrichtlijn Water is inmiddels ruim twee jaar van kracht. Nederland en de andere
lidstaten moeten in 2004 voor het eerst rapporteren. Dat betekent: gegevens verzamelen,
bewerken, toetsen, aggregeren tot het gewenste detailniveau en tenslotte presenteren in
de vorm van overzichten, tabellen en (GIS-)kaarten. Wèlke informatie gerapporteerd moet
worden staat beschreven in de Kaderrichtlijn zelf en in het Handboek Kaderrichtlijn Water.
Maar de manier waarop nog niet.

Oever van het Engelsche werk in 2003, met rechts het zomerbed en links een uiterwaardplas
(foto: Leonie Bolwidt/RIZA)

De hoeveelheid erosie en sedimentatie weergegeven in combinatie met de profielen in de periode maart 1996
(gestippelde lijn)-juli 2001 (doorgetrokken lijn) in kribvak 5. De waterstandsfluctuatie in deze periode is weergegeven door de twee horizontale lijnen.

opgetreden HW-stand
astronomische HW-stand
HW-opzet
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0
-100
25-1

27-1

29-1
datum / tijd ( MET )

Delfzijl 25 januari t/m 1 februari 1994

31-1

2-2

opgetreden hoog- en laagwaterstanden,
ook de hoog- en laagwateropzetten opgeslagen. In de tabel is voor zes meetpunten
vermeld welk percentage van de hoogste
hoogwateropzetten in de periode 1933 t/m
2001 viel in de nachtelijke uren (18:00 t/m
05:59 uur). Voor vier meetpunten is dit
percentage bovendien vermeld voor de
hele beschikbare periode (vanaf ca. 1880).
Voor twee punten, Harlingen en Den
Helder, was dit laatste niet mogelijk,
omdat oudere gegevens betrekking hebben
op de situatie van voor afsluiting van de
Zuiderzee. (Voor de vergelijkbaarheid zijn
voor de ongeveer tweemaal zo lange
perioden niet de hoogste 125 en 50 maar
de hoogste 250 en 100 hoogwateropzetten
beschouwd).
Aangenomen dat stormsituaties geen voorkeur hebben voor dag of nacht, zou men
in de tabel allemaal percentages verwachten
van rond de 50%. Het percentage van de
hoogste 50 hoogwateropzetten ligt op
veel locaties echter boven de 50%. Alleen
bij IJmuiden (en bij Hoek van Holland,
wanneer uitsluitend naar de kortere periode
gekeken wordt) ligt het percentage beneden
de 50%.
Vooral te Delfzijl is het percentage hoogste
hoogwateropzetten dat in de nachtelijke

Percentage hoogwateropzetten tussen 18:00 en
06:00 uur
meetpunt

periode

hoogste

hoogste

125

50

Delfzijl

1933-2001

58

70

Harlingen

1933-2001

51

56

Den Helder

1933-2001

50

52

IJmuiden

1933-2001

50

44

Hoek van Holland 1933-2001

51

46

Vlissingen

56

60

hoogste

hoogste

250

100

1933-2001

Delfzijl

1877-2001

55

62

IJmuiden

1884-2001

54

50

Hoek van Holland 1888-2001

52

51

Vlissingen

55

53

1877-2001
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STERN OP KRIMPEND EILAND

PRIORITAIRE

GRIEND

STOFFEN IN MEETNET

SCHELDE

Moet de natuur haar loop hebben?

In lijn met de Richtlijn

Het vogeleiland Griend in de Waddenzee kan alleen met kunstgrepen behouden blijven.
Tegelijkertijd mogen in Nederland natuurlijke processen meer de ruimte krijgen. Hoe moet
het, in dit spanningsveld, nu verder met dit vogelparadijs?

Nederland, België en Frankrijk stelden in 1998 de Internationale Commissie voor de
Bescherming van de Schelde in, januari jongstleden omgedoopt tot Internationale Schelde
Commissie. Het meetnet voor de waterkwaliteit, gestart door deze commissie, krijgt
gestaag uitbreiding. Dit jaar worden ter verkenning nog meer stoffen toegevoegd.

Het eiland Griend is de grootste broedplaats voor de Grote stern in Nederland.
Natuurmonumenten beheert het eiland en
voert er ook de vogeltellingen uit. Na de
aanleg van de Afsluitdijk nam Griend steeds
meer in oppervlakte af en het zou uiteindelijk verdwijnen. Om het eiland te behouden
heeft Rijkswaterstaat meerdere ingrepen
gedaan. Nu steeds meer waarde wordt
gehecht aan natuurlijke dynamiek en
natuurbeheer zich minder is gaan richten op
conserveren, valt er wellicht een ander licht
op dergelijk ‘reddingswerk’. Dat was ook de
vraag die opkwam bij het Centrum voor
Milieukunde van de Universiteit Leiden en
het RIKZ. Zou de maatschappij nu anders
over de ingrepen bij Griend denken, zeker
nu de aantallen grote sterns daar niet meer
zo hoog zijn als ze ooit waren?
Pieken en dalen
De populatie grote sterns is in de 20e eeuw
drie maal ineengestort. In het begin van
vorige eeuw werd het dal veroorzaakt door
het rapen van eieren voor de voedselvoorziening en door de jacht: de veren werden
gebruikt voor dameshoeden. De tweede
keer was de honger van de bevolking gedurende de Tweede Wereldoorlog de oorzaak.
De derde ineenstorting was een gevolg van
de lozingen van giftige stoffen in de zestiger
jaren. Hierna herstelde de Nederlandse
populatie zich weer, maar langzamer dan
voorgaande keren en zonder dat de

populatie weer uitkwam op z’n vroegere
grootte. Oorzaken van veranderingen in
de populatiegrootte kunnen liggen in de
externe factoren (de omgeving). In het
geval van de Grote stern zijn deze factoren
grondig onderzocht. De afgenomen
beschikbaarheid van haring als voedsel
gold als de meest aannemelijke verklaring
voor het onvolledige herstel na de laatste
ineenstorting. Dit kan echter niet de (volledige) verklaring zijn. In de rest van Europa
is het aantal grote sterns namelijk juist toegenomen, terwijl ook deze vogels haring
als voedsel gebruiken. Omdat externe
factoren geen bevredigende verklaring
gaven zijn ook de interne factoren van de
populatie onderzocht.
Last van een intern geheugen
Voor het aantal broedparen dat in Noordwest-Europa kan voorkomen geldt waarschijnlijk een plafond van ongeveer 50.000
paren. Vóór de vergiftigingen van de jaren
60 broedde 70% van de NoordwestEuropese populatie in Nederland en 30%
elders in Europa. De Nederlandse populatie
werd door de vergiftigingen zwaar getroffen
en vrijwel weggevaagd. Elders in Europa
ging het broeden gewoon door en konden
populaties doorgroeien tot het plafond weer
werd bereikt. De verdeling van de grote
sterns in Noordwest-Europa is hiermee wel
drastisch veranderd. Momenteel broedt
22% in Nederland en 78% elders in Europa.

Griend
rest Nederland
rest NW Europa
de trend van het aantal broedparen van de Grote stern op Griend
de trend van het aantal broedparen van de Grote stern in heel NW Europa
Aantal broedparen Grote sterns op Griend.

SPEUREN

De vraag is nu waarom de oude verdeling
niet terugkeert, terwijl het gif al lang verdwenen is. Het lijkt er op dat een vorm van
zelforganisatie ervoor zorgt dat de populaties de huidige verdeling handhaven. Waarschijnlijk gebeurt dit door een soort intern
geheugen. Ten eerste zijn de grote sterns
zeer plaatstrouw, waardoor ze elk jaar
terugkeren naar de plek waar ze het jaar
daarvoor gebroed hebben of waar ze uit
het ei kropen. Een tweede factor is de hoge
leeftijd (40-50 jaar) die de vogels kunnen
bereiken. De 'herinnering' dat Nederland
minder aantrekkelijk is dan de rest van
Europa blijft hierdoor lang in de populaties
aanwezig. Ondanks herstel van de omstandigheden is de verdeling daardoor (nog)
niet naar de oude situatie teruggekeerd.
Een kwestie van schaaldenken
Op de schaal van geheel NoordwestEuropa bezien, is het geen probleem dat
de populatie in Nederland zich niet herstelde tot het ‘oorspronkelijke’ niveau. De
verdeling van de grote sterns over Europa
is veranderd, maar het plafond van de
gehele populatie is wel weer bereikt. Ook
voor de toekomstige aanpak van Griend is
het zinvol om op die grotere schaal te kijken.
Het nationale beleid ten aanzien van de

Waddenzee is gericht op het handhaven
van de natuurlijke processen, maar als het
om Griend gaat is de maatschappelijke
houding nog steeds gericht op conserveren.
Uit interviews met verschillende maatschappelijke organisaties bleek dat momenteel
nog steeds hetzelfde over de ingrepen bij
Griend gedacht wordt, vanuit de mening
dat er geen geschikte alternatieve broedgebieden in Nederland zijn. Bovendien
wordt er al vaak afgeweken van het uitgangspunt dat ‘natuurlijke processen hun
gang mogen gaan’. Als dat al gebeurt
voor belangen zoals veiligheid, economie
en recreatie, waarom dan niet ook voor de
Grote stern? De Europese wetgeving zal
dan waarschijnlijk doorslaggevend zijn,
omdat deze boven de nationale wetgeving
staat. De Grote stern geniet op Europees
niveau bescherming via de Vogel- en
Habitatrichtlijn. Aangezien deze richtlijnen
gericht zijn op conserveren is de kans groot
dat er in de toekomst opnieuw ingegrepen
zal worden om Griend te behouden.
Nadere informatie:
Joy Segers, 06-24451515,
joysegers@zonnet.nl
Rik Duijts (RIKZ), 070-3114354,
h.duijts@rikz.rws.minvenw.nl

Rijnwater met anti-klopmiddel

14 meetlocaties van het Schelde-stroomgebied

Meten en analyseren
METEN

IN ONGESTOORDE BODEMS EN SEDIMENTEN

RIZA verkrijgt Europees octrooi op meettechniek
Voor het eerst is het mogelijk om in ongestoorde bodems en sedimenten verschillende
chemische fracties van zware metalen te meten. Het RIZA ontwikkelde deze methode,
bekend onder de naam SOFIE®, en verkreeg octrooien in 23 landen.
In de grenslaag van oppervlaktewater en
waterbodem treden op korte afstanden
grote veranderingen op in zuurstofgehalten. Deze gehalten zijn van directe
invloed op de beschikbaarheid van zware
metalen. Metalen komen namelijk voor
in allerlei bindingsvormen en complexen,
maar ook als vrije ionen. Hoewel de concentraties aan vrije ionen in het algemeen
zeer laag zijn, zijn juist deze gemakkelijk op

Nadere informatie:
Ad Jeuken (RIZA), 06-53670749,
a.jeuken@riza.rws.minvenw.nl
Jaap van Steenwijk (RIZA), 0320-298411,
j.steenwijk@riza.rws.minvenw.nl
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te nemen door organismen. Wie de risico's
van verontreinigingen in bodems en sedimenten goed wil kunnen inschatten
moet metingen daarom uitvoeren met
behoud van de heersende zuurstofomstandigheden in bodem of sediment. En
dat kan nu ook, met de meetcel die het
RIZA ontwikkelde, een methode die de
naam SOFIE® (Sediment Or Fauna
Incubation Experiment) meekreeg.
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Concentratieprofielen in poriewater en bovenstaand water rond een water/sediment grensvlak voor een nutriënt
(nitraat), een essentieel metaal (koper), een niet-essentieel metaal (nikkel) en een niet-metaal (arseen). De rode
lijn is de evenwichtsconcentratie onder ongestoorde omstandigheden en zonder organismen. De stippellijnen zijn
concentraties 7 ( ), 9 (∆) en 13 (o) dagen na toediening van organismen. Hun aanwezigheid verandert de concentraties tijdens blootstelling, een effect waarvoor gecorrigeerd moet worden in opnamemodellen. De metingen illustreren tegelijk de meetnauwkeurigheid van SOFIE®.
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MBTE in 12 uurs verzamelmonsters Lobith bron: www.aqualarm.nl
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16:11:03
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09:14:38

17-04-2002
21:48:57
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17:23:15

22-08-2001
17:51:56

0

19-05-2001
05:06:57

Lozingen
Concentraties bij Bimmen (linker Rijnoever)
en Lobith (rechter Rijnoever) variëren van
0,1 microgram per liter tot incidenteel
waarden van enkele microgrammen per
liter. De hoogste waarde tot nu gemeten is
40 microgram per liter in een steekmonster
van september 2001. Telkens gaat het om
verontreinigingspieken die slechts enkele
uren duren. Dit duidt erop dat de bronnen
van verontreinigingen dichtbij de DuitsNederlandse grens in Noordrijn Westfalen
liggen. Uit vrachtberekeningen blijkt dat er
hoeveelheden tot enkele tonnen per keer
geloosd worden. De 'Wasserschutzpolizei'

Verkenning
Op 22 december 2000 trad de Kaderrichtlijn Water in werking. Hierin staat

20

01-01-2001
12:00

4

5-40 microgram per liter smaak- en geurproblemen geven. Daarom is het vanuit
het oogpunt van de drinkwatervoorziening
van groot belang dat verontreiniging van
het oppervlaktewater en grondwater door
MTBE beperkt blijft.

in Noordrijn Westfalen spant zich in om in
samenwerking met het meetstation de
bronnen te achterhalen. Vanwege de
vluchtigheid en de brede toepassing van
de stof is dit geen gemakkelijke opgave en
tot nog toe is daarom geen succes geboekt.

Microgram per liter

De waterkwaliteitsbewaking, zoals plaatsvindt op de RIZA-meetstations maakt
alarmering bij incidentele verontreiniging
mogelijk. Daarnaast vallen ook andere
veranderingen in de waterkwaliteit op die
niet direct tot een alarm leiden. Zo ook
pieken van de stof MTBE (methyl tertiair
butylether), die in grote hoeveelheden als
anti-klopmiddel in benzine voorkomt als
vervanger van het oorspronkelijke lood.
Het is een vluchtige stof waarvan de
ecotoxiciteit laag wordt ingeschat. De ad
hoc-MTR komt uit op 651 microgram per
liter. MTBE is behalve vluchtig ook goed
oplosbaar in water. Door deze eigenschap
is de stof persistent in grondwater. De stof
kan bij concentraties in de ordegrootte van

Nadere informatie:
Rob Bovelander (RIKZ), 070-3114528,
r.bovelander@rikz.rws.minvenw.nl

Griend en Grote stern (foto: Rijkswaterstaat)

NAAR BRONNEN

De dagelijkse waterkwaliteitsmetingen van het internationale meetstation Bimmen-Lobith
duiden regelmatig op verhoogde concentraties methyl tertiair butylether, kortweg MTBE.
Geen bijzonder schadelijke stof, maar wel een stof met een luchtje.

een aantal prioritaire stoffen vermeld dat
tot nu toe nog niet in het Homogeen
Meetnet Schelde was opgenomen. De
Internationale Schelde Commissie inventariseerde wat de landelijke normen van
deze stoffen zijn en of deze stoffen al
wel in een ander monitoringprogramma
van één van de lidstaten worden gemeten.
De commissie heeft stoffen die in een
ander meetprogramma voorkomen en
die in één of meer deelnemende landen
boven de norm liggen met ingang van
dit jaar ter verkenning aan het Homogeen
Meetnet Schelde toegevoegd. Het gaat
om de vijf parameters nikkel, lood,
α-endosulfan, isoproturon en antraceen.
Na één jaar monitoring valt op basis van
een evaluatie het besluit om de verkende
stoffen ofwel blijvend toe te voegen aan
het Homogeen Meetnet Schelde dan wel
af te voeren.

De Internationale Schelde Commissie
vormt een platform voor de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen
Frankrijk, het Waalse gewest, het
Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk gewest en Nederland. In 1998
ging het Homogeen Meetnet Schelde
van start, waarmee de kwaliteit van de
Schelde van bron tot monding wordt
gevolgd. Het meetnet telde oorspronkelijk
13 locaties en 18 parameters maar omvat
inmiddels 14 locaties en 33 parameters.
Eens per vier weken worden onder meer
zuurstof, stikstof, fosfaat, organische
microverontreinigingen, metalen en een
aantal bestrijdingsmiddelen gemeten.
De deelnemende partijen leveren per
kwartaal rapportages aan de commissie.
Deze verwerkt de gegevens jaarlijks en
presenteert deze via CD-rom’s en jaarverslagen, via internet te downloaden
van www.icbs-cipe.com.

diepte (mm)

GROTE

De meetcel SOFIE® (foto: B. Boekhoven)

Natuurgetrouwe meting
Een ongestoord sedimentmonster kan
worden genomen door de mantelbuis
van de meetcel als bemonsteringsapparaat te gebruiken. Het monster verlaat
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deze mantelbuis niet meer, maar maakt
deel uit van de meetcel. De verstoring

hierbij is minimaal. Sedimenten kunnen
handmatig worden bemonsterd, maar er
zijn ook goede ervaringen opgedaan met
monstername vanaf een schip op grotere
waterdiepten. Bij monstername komt ook

De worm Limnodrilus, hier gezien door de wand van de meetcel, is een bewoner van aquatisch sediment en
wordt vaak gebruikt in bioassays. (foto: R. Kamps)

bovenstaand oppervlaktewater in de
meetcel terecht. De natuurlijke veldomstandigheden blijven daarmee optimaal
behouden.
SOFIE® meet vrije ionen in de cel met
behulp van dunne meetsondes. Dit zijn
halfdoorlatende polymeerbuisjes die in
verbinding staan met micro-uitwisselkolommen. Met in achtneming van de
noodzakelijke contacttijd tussen kolom en
poriewater en een bepaalde opwerkingsprocedure worden de vrije metaalionen
gescheiden van alle andere aanwezige
opgeloste bindingsvormen die in het
poriewater aanwezig zijn. Doordat de
uitwisselkolommen de metaalionen vasthouden, gaan deze zich ophopen. Dit
maakt het mogelijk om zeer lage concentraties in poriewater en oppervlaktewater
te meten. Tot op heden was het niet
mogelijk om dit onder zuurstofarme
condities en in zeer kleine volumes uit te
voeren.
Blootstellingstest
Door het gelijktijdig uitvoeren van een
blootstellingstest met organismen (een
zogeheten bioassay) kunnen chemische
en biologische beschikbaarheid met
elkaar in verband worden gebracht. Dit
kan bijdragen tot een betere monitoring
van water- en sedimentkwaliteit (meten
van beschikbare fracties) en een betere

onderbouwing van toetsnormen.
Uit metingen met SOFIE® blijkt dat
organismen invloed uitoefenen op de
chemische beschikbaarheid van stoffen in
het sediment waarin zij voorkomen. Dit
wordt veroorzaakt door hun metabolisme, het graafgedrag en de opname van
stoffen (waaronder verontreinigingen).
De concentraties waaraan organismen
worden blootgesteld veranderen dus tijdens
de blootstellingstest. Met de meetcel is
uitstekend te volgen wat er in het poriewater en het bovenstaande water gebeurt
(zie figuur). Een van de belangrijkste conclusies uit de meetprogramma's die zijn
uitgevoerd is wel dat de concentratie aan
vrije metaalionen in het bovenstaande
water een zeer goede voorspeller is voor
de gehalten die organismen in hun lichaam
opbouwen. Modellen die de opname van
metalen door organismen berekenen zijn
hierdoor veel betrouwbaarder geworden.
Licentie
Het RIZA heeft voor SOFIE® octrooien
verkregen in 23 landen. De meetmethode
kan op basis van een gebruikslicentie
worden overgenomen. Neem hiervoor
contact op met de auteur.
Nadere informatie:
Jos Vink (RIZA), 0320-298590,
j.vink@riza.rws.minvenw.nl

EFFECTMONITORING

KAN HELDERHEID BRENGEN

Hoe veilig mogen we ons voelen?
Steeds vaker gaat het in de politiek en daarbuiten over 'veiligheid'. Het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat mag geacht worden vooral bescherming te bieden tegen dijkdoorbraken en overstromingen. De afstemming van het beleid op de maatschappelijke behoefte
is tegenwoordig ook zo'n hot item. En wie zijn oor te luisteren legt bij de burger, zal merken
dat deze de diverse bedreigingen soms verrassend anders inschat. Hoe om te gaan met
die perceptie en wat kan monitoring daar in betekenen?
De maatschappelijke bezorgdheid staat
vaak in geen verhouding tot het ‘werkelijke’
risico, zoals experts dat calculeren. Dat gaat
zowel op voor risico’s van criminaliteit als
voor risico’s van overstroming, chemische
vervuiling, etc. Als een risico eenmaal in de
belangstelling staat, wordt erover gepraat.
En als erover gepraat wordt, gaan mensen
zich er zorgen over maken. In vergelijking
met de min of meer wetenschappelijke
berekening van risico’s mag het bestuderen
van de sociale perceptie ervan ‘soft’ lijken.
Maar met die beleving -gegrond of ongegrond - is wel terdege rekening te houden.
In een democratie heeft perceptie van
risico's vaak meer invloed op het politieke
handelen dan de technische specificaties die
je bij een risico kunt geven. Dit betekent
ook dat een bèta-georiënteerde organisatie
als Rijkswaterstaat psychische en sociale
definities van risico’s moet bestuderen.

Eurobarometer
Het Sociaal Cultureel Planburo onderzocht
voor de directie Externe Veiligheid van het
Ministerie van VROM de veiligheidsbeleving
van Nederlanders ten aanzien van risico's
door vervuiling, verkeer, natuurrampen, etc.
Ze maakte daarbij onder meer gebruik van
de data van de Europese gemeenschap.
Deze monitort permanent met de zogenaamde Eurobarometer wat de houding is
van de EU-burgers ten opzichte van tal
van onderwerpen zoals criminaliteit en
invoering van de euro. Zo is ook gekeken
naar de bezorgdheid van burgers in de
verschillende landen over technologische
en natuurlijke risico’s. De tabel dateert uit
1999. De grote overstromingen in MiddenEuropa van 2002 en de olievervuiling door
het zinken van de Erica en de Prestige zijn
in het onderzoek dus nog niet verwerkt.
Opvallend is de lage bezorgdheidsscore in

Een brug tussen werkproces en opslagsysteem

Rijkswaterstaat slaat bijna alle monitoringgegevens van de Rijkswateren op in
DONAR (DataOpslag NAtte Rijkswaterstaat). Het systeem, dat Rijkswaterstaatbreed toegankelijk is, wordt gevoed via
automatische processen of via vastgelegde
procedures. Het invoeren verloopt echter
minder soepel als het gaat om projectgegevens - gegevens die dus niet structureel
worden gemeten - en om monitoringgegevens die van diverse partijen
afkomstig zijn. Het probleem is dat hier
sprake is van wisselende gegevensleveranciers en uiteenlopende meettechnieken
en verwerkingsprogrammatuur. Het is dan
lastig om via een standaardproces de
gegevensstructuur en de juiste beschrijvende
gegevens (metagegevens) vast te leggen.
Intelligente macro
Het RIKZ heeft als beheerder van DONAR
het programma Excel2DONAR laten
ontwikkelen dat het mogelijk maakt de
gegevens direct vanuit Excel in DONAR te
laden (zie figuur). In Excel is het gebruikersprogramma Excel2DONAR beschikbaar als
een intelligente macro. In deze macro zit
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onder andere een zoekfunctie. Daarmee
wordt het eenvoudig om alle relevante
metagegevens op te zoeken en over te
nemen in een Excel-werkblad. Deze
zoekfunctie werkt met een bijgeleverde
Access database met daarin de metagegevens uit DONAR. De gegevensproducenten, zoals meetdiensten en
laboratoria, kunnen zo de metagegevens
selecteren en het ingevulde werkblad
controleren op volledigheid en eventuele
onjuistheden.
Perfecte aanlevering
Dankzij Excel2DONAR kunnen de gegevens
nu in een compleet werkblad met de juiste
structuur bij de opdrachtgever bij Rijkswaterstaat binnenkomen. De opdrachtgever
stuurt zelf het werkblad met Excel2DONAR
naar de DONAR-server. Een systeemprogramma daar zorgt ervoor dat het
werkblad wordt omgezet in een voor
DONAR geschikt invoerformaat en wordt
ingelezen in de database. Een laadverslag,
dat direct na de invoeractie per e-mail aan
de opdrachtgever wordt teruggestuurd,
bevestigt dat de communicatie succesvol is
verlopen.
Nadere informatie:
Willem van Loon (RIKZ), 070-3114506,
w.m.g.m.vloon@rikz.rws.minvenw.nl
Guus Zijdenbos (RIKZ), 070-3114504,
g.zijdenbos@rikz.rws.minvenw.nl

Gestructureerd Excel werkblad
opsturen aan gegensproducent
foto: Meetkundige dienst

ZIE

Gegevensproducent

Gegevens invoeren in Excel en
controleren met Excel2Donar

Gegevensproducent

Excel werkblad met gegevens
sturen aan opdrachtgever

Opdrachtgever RWS

Laden Excel werkblad met Excel2Donar
in DONAR en controleren laadverslag
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Verkeer:
motorsport in
natuurgebieden
schade door
toerisme
stad: lawaai en
vervuiling

Natuurrampen

Omgaan met perceptie
Voor beleidsvoorbereiders en politici is het
ranglijstje van de burger een belangrijk
signaal. Gaf de politiek vervuiling steeds
minder aandacht; de burger zet zee- en
kustvervuiling wél hoog op de agenda.
Anderzijds is het een aansporing om nog
eens na te gaan of de communicatie over
zee- en kustvervuiling adequaat is. Door
alle scheepvaartrampen van de laatste tijd
zullen de bezorgdheid en angstgevoelens
bij de burger nog verder zijn toegenomen.
Rijkswaterstaat meet vervuiling door
concentraties van stoffen te bepalen (stof-

EXCEL2DONAR

Opdrachtgever RWS

noord
midden
zuid
EU
Den Fin Zwe Bel Dui Ier Lux Ned Oos VK Fra Gri Ita Por Spa totaal

Nederland en andere lidstaten, als het gaat
om natuurrampen, waartoe ook hoog water
en overstromingen behoren. Groot is de
bezorgdheid over de vervuilingsproblematiek. In de zuidelijke landen is luchtvervuiling
bron van zorg nummer één. Voor Europa
als geheel scoort, ondanks het meetellen
van landen als Oostenrijk en Luxemburg,
vervuiling van zee en kust het hoogst.
Vervuiling van rivieren en meren scoort
gemiddeld.

Verwerking en verstrekking
Opslagsystemen voor monitoringgegevens worden vaak als gebruikersonvriendelijk
ervaren. De formaten die in werkprocessen gebruikelijk zijn, sluiten niet aan op die in de
database. Het RIKZ liet een programma ontwikkelen dat een brug slaat tussen Excel en
het opslagsysteem DONAR. Het concept van dit ‘Excel2DONAR’ zal ook in andere,
vergelijkbare situaties uitkomst bieden.

Rangorde in bezorgdheid over veertien zaken in EU-landen, bevolking van 15 jaar en ouder (1=meest bezorgd,
14=minst bezorgd). Bron: Eurobarometer 51.1 (april-mei 1999) en Sociaal Cultureel Planburo (bewerking).

benadering). Al enige tijd zijn het RIKZ en
het RIZA bezig om daarnaast - en later
mogelijk in plaats daarvan - effectmonitoringmethoden in te voeren. Aan de hand
van de uitslagen van testen met organismen
(bioassays) is voor burger en politici veel
directer een relatie aan te geven met
effecten die al dan niet in het veld zullen
optreden. Het kan hen helpen de vervuiling
beter 'op waarde te schatten'. Het RIKZ en
het RIZA zien daarom effectgerichte monitoring als dé trend voor de toekomst. Het
Directoraat Generaal Water (DG-Water) van
Verkeer en Waterstaat steunt deze aanpak.
Gezamenlijk streven DG-Water, RIKZ en
RIZA ernaar om effectgerichte monitoring,
bijvoorbeeld bij de invulling van de Kaderrichtlijn Water, ook een plek in Europa te
geven.
Nadere informatie:
Wiegert Dulfer (RIKZ), 070-3114289,
j.w.dulfer@rikz.rws.minvenw.nl
Ron Bosman (RIKZ), 070-3114289,
r.bosman@rikz.rws.minvenw.nl

ZE VLIEGEN OP INTERNET

Interactieve atlas van watervogels Deltagebied
Al gedurende tientallen jaren vinden in het Deltagebied vogeltellingen plaats. Diverse
organisaties zijn betrokken bij dit werk, dat in hoofdzaak wordt uitgevoerd door honderden
vrijwilligers. Een aantal overheidsinstanties besloot de resultaten te bundelen. Er is nu
voor het eerst een integraal overzicht van de verspreiding van watervogels in het gehele
Deltagebied.
Integraal overzicht van de verspreiding van
watervogels is van belang voor zowel het
huidige als het toekomstige beheer en
beleid (onder andere de Vogelrichtlijn). Er
is ook is een toenemende behoefte aan
informatie over de vliegbewegingen van
watervogels. Nieuwe richtlijnen bijvoorbeeld, vereisen dat meer aandacht wordt
geschonken aan relaties tussen gebieden.
Ook voor het plannen van bijvoorbeeld
windmolenparken is informatie over vliegbewegingen van belang. Voor het Deltagebied sloegen de provincies Zeeland en
Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij de handen ineen.

Processchema van Excel2DONAR

Vliegbewegingen
Voor informatie over de bewegingen van
vogels tussen voedselgebieden en rustplaat-

sen hebben diverse bureaus in opdracht van
de samenwerkingspartners extra onderzoek
verricht. Allereerst hebben zij gedurende
twee winters (1997/98 en 1998/99) rustplaatsen en bijbehorende vliegbewegingen
van een aantal soorten in kaart gebracht.
De tweede fase bestond uit het beschrijven
van de relaties tussen deze waarnemingen
en de maandelijkse vogeltellingen. Gebruikmakend van de veldkennis van diverse
vogelkenners uit de regio werden relaties
tussen voedselgebieden en rustplaatsen
vastgelegd. Dit leverde totaal nieuwe
inzichten op. Zo bleken Middelste Zaagbekken, die overdag in het oostelijke deel
van Grevelingenmeer voedsel zoeken,
‘s avonds in grote aantallen op het zoete
water van het nabijgelegen Volkerakmeer
te rusten. Tot dan toe was aangenomen
dat deze dieren, net als soortgenoten in

het westelijk deel van het Grevelingenmeer,
op zout water zouden overnachten.
De digitale atlas
Nadat de informatie was omgezet in digitale
bestanden werd het tijd om na te gaan
hoe de presentatie er uit zou moeten zien.
De betrokken instanties bleken gaande het
project het meest geïnteresseerd in een
digitale atlas, die gemakkelijk kan worden
geactualiseerd. Voor bijna 60 watervogel-

soorten zijn op www.deltavogelatlas.nl
kaarten met de verspreiding beschikbaar.
Voor een aantal soorten worden ook de
vliegbewegingen gepresenteerd. De website geeft een gemiddeld beeld (over vijf
jaar) van het voorkomen van watervogels
in het Deltagebied. Daarnaast zijn per
soort een foto en een beschrijving van het
verenkleed, het gedrag en het voedsel
beschikbaar. Ook vermeldt de atlas welke
gebieden voor een soort in het kader van
de vogelrichtlijn als internationaal belangrijk zijn aangemerkt. De deltavogelatlas is
ook te vinden via de ingang themasites op
www.watermarkt.nl.
Nadere informatie:
Cor Berrevoets (RIKZ), 0118-672350,
c.m.berrevoets@rikz.rws.minvenw.nl
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Percentage zwemlocaties in de Nederlandse kust- en binnenwateren dat voldoet aan de Europese eisen

verontreiniging kan bijvoorbeeld zijn: een
lozing uit een riooloverstort, ongezuiverde
lozingen van een (woon)boot, het
effluent van een rioolwaterzuivering,
mestlozingen of afspoeling van mest, een
kolonie vogels of de zwemmers zelf. Als
de verontreinigingsbronnen zijn achterhaald, is het mogelijk maatregelen te
nemen om verontreiniging te voorkomen.
Voldoen aan de bemonsteringsfrequentie.
Uitgangspunt van de zwemwaterrichtlijn
is dat de waterkwaliteit iedere twee
weken wordt gemeten. Aanhouden van
deze frequentie tijdens het Nederlandse
badseizoen van vijf maanden, plus een
meting voorafgaand aan het badseizoen,
brengt het aantal metingen op elf stuks.
Het is belangrijk dat er uiteindelijk ook elf

meetresultaten voor de verplichte parameters naar Brussel gaan. Wordt een
monsterneming gemist (bijvoorbeeld
door ziekte van de monsternemer), dan
moet alsnog zo snel mogelijk een monster
worden genomen.

Door voldoende aandacht te besteden aan
het correct uitvoeren van de zwemwaterrichtlijn kan Nederland mogelijke verdere
stappen in de Hofzaak voorkomen.
Nadere informatie:
Sacha de Rijk (RIZA), 0320-298411,
s.drijk@riza.rws.minvenw.nl
Michiel Oudendijk (RIZA), 0320-298411,
m.oudendijk@riza.rws.minvenw.nl

Monitoringresultaten
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Op zoek naar kenmerkende waarden? Bezoek via de Watermarkt een nieuwe themasite
die het raadplagen van de aloude naslagwerken overbodig maakt.
Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in en om de rijkswateren op het
gebied van monitoring zal regelmatig de
‘Watermarkt’ (www.watermarkt.nl)
bezoeken. Langs deze weg kom je ook op
diverse themasites. Naast de bekende
getij- en golfklimaatsite is er nu ook de site
www.waternormalen.nl, ontwikkeld door
het RIZA en het RIKZ. De site presenteert de
zogenaamde kenmerkende waarden (ook
wel: normaalwaarden) van waterstanden en
afvoeren. Deze zijn niet te verwarren met
kengetallen zoals jaargemiddelden, minima
en maxima, te vinden op www.waterstat.nl.
Voorbeelden van kenmerkende waarden zijn
overschrijdingsfrequenties, havengetallen en
gemiddelde waterstanden.

Onmisbaar
De kenmerkende waarden en het gebruik
ervan zijn voor ingewijden gesneden
koek, maar voor anderen is wellicht
enige verduidelijking op zijn plaats.
Overschrijdingsfrequenties zijn bijvoorbeeld onmisbaar bij het vaststellen van
de ontwerphoogte van onze waterkeringen. Zo moet de zeedijk tussen
Delfzijl en Nieuwe Statenzijl een waterstand met een overschrijdingsfrequentie
van eens per 4000 jaar kunnen doorstaan.
De tabel geeft daarvoor dan een waarde
van 600 cm boven NAP. Voor dijkontwerpen in het rivierengebied is de afvoer
bepalend. Op basis van veeljarige meetreeksen is de maatgevende afvoer te

bepalen: de afvoer die slechts eens in de
1250 jaar bereikt of overschreden wordt.
Hieruit worden vervolgens voor alle
punten langs de rivier de bijbehorende
maatgevende hoogwaterstanden afgeleid.
Gemak
Tot op heden zijn beheerders en beleidsmakers voor kenmerkende waarden aangewezen op naslagwerken zoals het
'Tienjarig overzicht' en de 'Gemiddelde
getijkromme'. Op de site zijn de waarden
gemakkelijk op te zoeken en te exporteren.
De informatie kan eenvoudig geselecteerd
worden door een locatie op een overzichtskaart te kiezen. Beschreven zijn
locaties in het getijdengebied en rivierengebied: de Maas en de Rijn met zijn
takken. Per locatie geeft de site
aanvullende informatie, zoals het jaar

waarin is begonnen met monitoren. Ook
een breder publiek kan voor informatie
op de site terecht.
De kenmerkende waarden van de afvoeren
en waterstanden worden eens per tien
jaar vastgesteld. Daarom zijn de huidige
waarden gebaseerd op gegevens tot en met
1990. Momenteel loopt een berekening
op basis van gegevens tot en met 2000,
waardoor nieuwe normaalwaarden beschikbaar zullen komen.
Nadere informatie:
Nancy Meijer (RIKZ), 070-3114345,
n.meijer-fransen@rikz.rws.minvenw.nl
Koos Doekes (RIKZ), 070-3114520,
j.doekes@rikz.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.waternormalen.nl

RAPPORTAGES OVER HALEN WATERKWALITEITSDOELEN

In 2002 hebben waterbeheerders in gebiedsgerichte rapportages inzicht gegeven in de
waterkwaliteit. Daarbij maakten ze een inschatting voor de toekomst. Brengt het huidige
beleid ons waar we willen komen?

Organotinverbindingen staan al jaren te boek als probleemstoffen in de Waddenzee.
Minder bekend is dat het behalve om tributyltin ook om de stof trifenyltin gaat. Bronnen
van trifenyltin voor de Waddenzee waren tot nu toe beperkt in kaart gebracht. Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland liet aanvullend sedimentonderzoek uitvoeren op drie
strategisch gekozen locaties.

TFT en TBT
Verontreiniging van het sediment met
trifenyltin (TFT) is het gevolg van het
gebruik van (landbouw)bestrijdingsmiddelen met als actieve component
een trifenyltinverbinding. Agrariërs
zetten deze middelen vooral in tegen de
schimmelziekte Phytophtora in de aardappelteelt. Daarmee zal de grootschalige
aardappelteelt in Oost-Groningen,
Noord-Friesland en de kop van NoordHolland de belangrijkste bron van TFT
voor de Wadddenzee zijn. Ook het
verwerken (schoonspoelen) van deze
aardappels kan – via effluentlozingen
vanuit de aardappelverwerkende
industrie – een bron van TFT vormen.
Verontreiniging van het sediment met
tributyltin (TBT) is het gevolg van de
toepassing in aangroeiwerende verf voor
de (zee)scheepvaart. Het gebruik voor
schepen kleiner dan 25 meter, in de
recreatie- en pleziervaart, is al sinds
1993 verboden. Het aanbrengen van
TBT-houdende verf op grotere schepen
werd na 2002 verboden.

Dat kunnen we nu even opzoeken

2002 als oefenjaar

Monitoren op beheersgrenzen

Strategisch
De monsterlocaties werden gekozen met
kennis van eerdere monitoringresultaten en
een inschatting van de mogelijke bronnen.

WATERSTANDEN ONLINE

GEBIEDSGERICHTE

ORGANOTINBRONNEN WADDENZEEGEBIED

Informatie van waterbeheerders wezen al
op lokale bronnen van trifenyltin (TFT)
nabij de Waddenzee. Zo bleek uit metingen
uit 1999 dat mogelijk een gradiënt van TFT
aanwezig was in het zoute sediment van de
Eems-Dollard. Deze bevinding vormde voor
Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland
de directe aanleiding voor een aanvullend
sedimentonderzoek op drie locaties op de
grens van zoet naar zout. Het onderzoek,
in 2001 uitgevoerd door het RIKZ, richtte
zich op TFT en TBT (zie kader).

KENMERKENDE

Gemalen/spuisluizen zijn geschikte meetlocaties om inzicht te verkrijgen in de
bronnen in het (zoete) achterland van het
waddengebied. In dit onderzoek viel de
keuze op drie representatieve meetlocaties:
de schutsluis/gemaal bij Den Oever
(Noord-Holland), het gemaal bij Zwarte
Haan (Friesland) en de schutsluis bij Nieuwe
Statenzijl (Groningen). Bij de laatste twee
locaties vond de sedimentbemonstering op
twee meetpunten vóór (zoet) en twee
meetpunten na (zout) het gemaal/schutsluis plaats.
Grenzen overschreden
Het RIKZ toetste de meetresultaten van de
aanvullende monitoring aan de norm voor
het Maximaal Toelaatbare Risico (MTR).
Het MTR voor TFT in standaard sediment
is 1 µg/kg voor de zoute wateren, en 6
µg/kg voor de zoete wateren. Ondanks de
grote verschillen in het MTR voor sediment
van TFT voor zoute en zoete wateren
blijken de in 2001 gevonden TFT-gehalten
in sediment op vrijwel alle meetpunten het
MTR sterk te boven te gaan. De hoogste
overschrijding van het MTR (56x) werd
geconstateerd in het sediment in het zoete
water bij Zwarte Haan. Na de spui, in het
zoute water, bedroeg de hoogste overschrijding van het MTR een factor 20. De
gehalten trifenyltin in het sediment zijn in
de figuur weergegeven. De verontreiniging
op de twee punten vóór het gemaal is bij
zowel Den Oever als bij Zwarte Haan
beduidend sterker dan op de twee meetpunten na het gemaal. Op de locatie
Nieuwe Statenzijl is dit verschil te klein om
er een conclusie uit te trekken.
Bronnen in beeld
Met deze meetresultaten is voor het eerst
een beeld verkregen van de lokale situatie
met betrekking tot TFT en specifiek bij de
overgang van zoete- naar zoute wateren.
Op grond van de mogelijke gradiënt in de
Eems-Dollard, die uit de 1999-metingen
naar voren kwam, zou in het aanvullend
onderzoek bij Nieuwe Statenzijl een sprong
in concentraties op de grens tussen zoet
en zout - (overgang Westerwoldse Aa

De gebiedsgerichte rapportages zijn het
resultaat van toezeggingen aan de Tweede
Kamer naar aanleiding van de motie
Augusteijn-Esser. Ze moeten duidelijk
maken of het huidige maatregelenpakket
voldoende is om de waterkwaliteitsdoelstellingen in 2010 te halen. Het jaar 2002
was een oefenjaar. Regionale waterbeheerders gingen met hun bestaande
kennis en beschikbare informatie aan de
slag, gebruikmakend van een format dat
eerder dat jaar door de CIW was vastgesteld. In totaal zijn nu dertien rapportages
opgesteld: negen door de regionale

spui

directies van Rijkswaterstaat en vier door
waterschappen. Drie Zuid-Hollandse waterschappen kwamen met een gezamenlijke
rapportage.
Lessen
De gebiedsgerichte rapportages leren op
de eerste plaats dat we met het huidige
beleid niet te zeer op verdere winst moeten
rekenen. De waterkwaliteit voor de meeste
probleemstoffen zal de komende jaren
slechts in beperkte mate verbeteren.
Sommige maatregelen van beheerders
vragen veel inzet, maar hebben niet zo’n

groot effect. De streefwaarde zal niet voor
alle stoffen in 2010 bereikt worden. Voor
stikstof, fosfaat, koper, nikkel, PAK’s, en
PCB’s mag zelfs het behalen van het maximaal toelaatbaar risico (MTR) in 2010 niet
in alle wateren verwacht worden.
Aanvullende nationale en internationale
maatregelen zijn nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Duidelijk komt uit de
rapportages naar voren dat een verbetering
van de waterkwaliteit afstemming en
nauwe samenwerking vereist tussen alle
beheerders, zowel waterschappen als
Rijkswaterstaat. Zij moeten hun monitoringsactiviteiten afstemmen en informatie
over bronnen en effecten uitwisselen, maar
ook gezamenlijk maatregelen prioriteren en
(laten) uitvoeren. Bovenstroomse aanvoer

Gehalten trifenyltin in sediment op de drie meetlocaties, steeds op twee punten voor (1 en 2) en twee punten (3
en 4) na de spui gemeten (standaard sediment, 10% organische stof).

naar het Eems-Dollardgebied) verwacht
mogen worden. Deze kon met dit onderzoek echter niet aangetoond worden. De
hoge gehalten TFT, op de locaties Zwarte
Haan en Den Oever, geven een goede
bevestiging van de verwachting dat een
belangrijke bron voor TFT in zoute wateren
wordt gevormd door het gebruik van
TFT-houdende bestrijdingsmiddelen in de
akkerbouw (voornamelijk aardappelteelt).
Hulpmiddel
De directe bronnen van de TFT-verontreiniging zullen op korte termijn opdrogen.
De toelating van bestrijdingsmiddelen met
trifenyltinverbindingen in de aardappelteelt

Het sluizencomplex te Nieuwe Statenzijl (foto: RIKZ)

is reeds ingetrokken. Er geldt nog een
overbruggingsperiode waarin het middel
opgebruikt mag worden, maar ook deze
eindigt al snel: op 1 juni 2003. Wat in ieder
geval blijft is de ervaring met dit zoet/zoutgrens-overschrijdend monitoren: het kan
een goed hulpmiddel zijn bij het in beeld
brengen van verontreinigingen vanuit bronnen die over de beheergrens gelegen zijn.
Nadere informatie:
Bert Bellert (RIKZ), 050-5331328,
e.g.bellert@rikz.rws.minvenw.nl
Jurrie van der Velde (Rijkswaterstaat
Directie Noord-Nederland), 058-2344344,
j.vdvelde@dnn.rws.minvenw.nl

ZOMAAREENVRAAG
De BasisInfoDesk van het RIKZ is de ingang voor vragen over kust en zee. Eind vorig jaar benaderde een inwoner van Terneuzen
de desk met een vraag over de getijden op de Westerschelde gedurende de maand juli van het jaar 1794. In die maand
vielen de Franse troepen Staats-Vlaanderen (nu Zeeuwsch-Vlaanderen) binnen en werd opdracht gegeven het
land onder water te zetten. De daarmee belaste Luitenant-kolonel voerde deze inundatie niet uit en werd
eind die maand beschuldigd van plichtsverzuim en gearresteerd. Hij verdedigde zich door te wijzen op
de bijzonder lage waterstand, een gevolg van aanhoudende oostenwind en het feit dat op 7 juli
1794 het giertij (ofwel springtij) reeds was gepasseerd. De vraagsteller is bezig met een
artikel over deze kwestie voor het Jaarboek van de Oudheidkundige Kring 'De Vier
Ambachten'.
Helaas beschikt het RIKZ niet over gegevens van de opgetreden
waterstanden op de Westerschelde in 1794. Het getij in de
Westerschelde zal, ten gevolge van allerlei ingrepen, zijn
gewijzigd. Toch is het niet waarschijnlijk dat het
verband tussen de schijngestalten van de
maan en het optreden van spring- en
doodtij is veranderd. Hierdoor is
het heden ten dage nog
steeds mogelijk vast te
stellen dat het op
7 juli 1794
ter

plaatse
doodtij was.
Informatie over het
weer in die tijd is opgevraagd bij drs. J. Buisman, de
auteur van het bekende standaardwerk ‘Duizend jaar weer, wind en water in
de Lage Landen’. In juli 1794 was het uitzonderlijk warm, met een gemiddelde temperatuur van 19
graden Celsius. Het lijkt daarom aannemelijk dat er sprake
was van een extra verlaging van de waterstand door een aanhoudende
oostenwind. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de inundatie destijds
bij doodtij niet kon worden uitgevoerd vanwege te lage waterstanden. Het
verweer van de officier lijkt derhalve zeer aannemelijk.
Navraag bij de vraagsteller uit Terneuzen leert dat het uiteindelijk goed is afgelopen met de
officier. Gelukkig kan vandaag de dag iedereen voor dergelijke vragen een beroep doen op de
BasisInfoDesk en hoeven zulke mis(ver)standen niet meer voor te komen.

van buiten het beheersgebied is voor veel
stoffen namelijk de belangrijkste bron. Ook
voor de uitvoering van de verplichtingen
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is
samenwerking op stroomgebiedniveau een
vereiste. De inschatting van het effect van
de maatregelen bleek trouwens wel één
van de meest lastige onderdelen voor de
beheerders om in te vullen. Een belangrijk
winstpunt van de gebiedsgerichte rapportages is dat de relatie tussen de waterkwaliteit, de bronnen en de maatregelen in
beeld is gebracht. Het biedt een concreet
handvat om via de waterkwaliteit eerst de
stoffen, vervolgens de bronnen en tenslotte
de maatregelen te prioriteren. Dit is een
aanpak die geheel past in de gedachtelijn
uit de Kaderrichtlijn Water.
Afstemming met de Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water, met de bijbehorende verplichtingen tot rapportage, werd in
2000 van kracht. Tussen de rapportages in
dit kader en onderdelen van de Augusteijnrapportages bestaan grote overeenkomsten.
De KRW-rapportages beschrijven het
stroomgebiedsdistrict en de effecten van
de menselijke belasting (onder meer met
een analyse van het risico dat de doelen
in 2015 niet gehaald worden). Het CIW
rapportage-format is dan ook grotendeels
overgenomen in het Handboek Kaderrichtlijn Water en in de eindrapportage
van de nationale KRW-werkgroep Emissies
en menselijke beïnvloeding (zie ook
www.kaderrichtlijnwater.nl). In 2004 moet
de volledig regionaal, nationaal en internationaal afgestemde KRW-rapportage
over de menselijke belasting gereed zijn.
Het meeste werk hiervoor moet al in 2003
worden gedaan. Om dubbel werk voor de
waterkwaliteitsbeheerders te voorkomen
worden de gebiedsgerichte rapportages
geïntegreerd in het rapportagetraject van
de Kaderrichtlijn Water.
Nadere informatie:
Joost van de Roovaart, (RIZA), 0320298411, j.vdroovaart@riza.rws.minvenw.nl
Sandra Mol (RIZA), 0320-298411,
s.mol@riza.rws.minvenw.nl
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Publicaties en producten
In trendsinwater.nl is ruimte gereserveerd voor recent uitgekomen publicaties en producten rond
de monitoring van de Nederlandse wateren. Kent u publicaties of producten die in de volgende
trendsinwater.nl opgenomen zouden moeten worden, laat dit dan weten aan de redactie.
Monitoring oppervlaktewateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
Breukel, R.M.A., 2003. De KRW-monitoringstrategie voor de oppervlaktewateren in Nederland.
Hoort bij het nationale project Implementatie Kaderrrichtlijn Water (IKW), werkgroep
Doelstellingen & Monitoring.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIZA 2003.003; aanschafprijs: € 11,-1); bestellen: e-mail
riza@cabri.nl of fax 0320-285333.
MWTL Monitoring Zoete Rijkswateren Meetplan 2003
Ten behoeve van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
zijn in de zoete Nederlandse rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht.
In dit document zijn de programma’s opgenomen.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIZA 2002.178X; aanschafprijs: gratis; bestellen: te downloaden
via www.watermarkt.nl
Floristische meetnet oevers zoete rijkswateren 2002; uitwerking tweede ronde Zoete
Getijdewateren
Odé,B & R. Beringen, 2003. De inventarisaties van het Haringvliet/Hollandsch Diep, Biesbosch
en Volkerark-Zoommeer.
Bestelinformatie: FLORON-rapport 29 / RIZA nota 2003.006 / BM 03.01, aanschafprijs € 11,-;
bestellen: 071-5273531 of e-mail floron@floron.leidenuniv.nl
Watervogels in Nederland in 2000/2001
De resultaten van de tellingen van watervogels om populatiegroottes vast te stellen en populatieontwikkelingen te signaleren, zowel op landelijk niveau als bijvoorbeeld per watersysteem.
Bestelinformatie: SOVON-monitoringrapport 2002/04, RIZA-rapport BM02.15, aanschafprijs:
€ 15,-; bestellen: 024-6848111
Verslag van de stormvloed van 27 en 28 oktober 2002
Verslag van de kortdurende, zeer zware (zuid-)westerstorm van 27 en 28 oktober 2002 die over
de Noordzee raasde en in het gehele kustgebied aanzienlijke verhoging van de waterstanden
veroorzaakte.
Bestelinformatie: Rapportnummer: SR81; aanschafprijs: gratis; bestellen2): 070-3114444
Watervogels in de Zoute Delta 2001/2002
Dit rapport bevat een korte evaluatie van de watervogeltellingen in de Zoute Deltawateren in de
periode juli 2001 - juni 2002.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIKZ 2003.001; aanschafprijs: gratis; bestellen2): 070-3114444
Midwintertellingen van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2003
Dit rapport bevat een evaluatie van de tellingen van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren
en Waddenzee tussen 1993 en 2003.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIKZ 2003.008; aanschafprijs: gratis; te downloaden via
www.watermarkt.nl
Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2001
Met deze rapportage wordt de soortensamenstelling en -successie van het microzoöplankton in
2001 op 4 monitoring locaties op de Noordwijk-raai in beeld gebracht.
Bestelinformatie: Rapportnummer: 2003.15 Koeman en Bijkerk; aanschafprijs: gratis; bestellen2):
070-3114444
Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2001
Met deze rapportage wordt de soortensamenstelling en –successie van het fytoplankton in 2001 op
31 monitoring locaties in de Delta, de Noordzee en de Waddenzee/Eems-Dollard in beeld gebracht.
Bij het rapport hoort een aparte bijlage met zogenaamde Kite-diagrammen.
Bestelinformatie: Rapportnummer: 2002.16 en 2002.16A Koeman en Bijkerk; aanschafprijs: gratis;
bestellen2): 070-3114444
National Evaluation Report of the Joint Assessment and Monitoring Programme of the
Netherlands 2001 (NER)
Nederland neemt deel aan het Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) van de
Oslo en Parijs Commissies (OSPAR). Het onlangs verschenen rapport geeft de resultaten van de
Nederlandse bijdrage aan dit programma over het jaar 2001.
Bestelinformatie: Rapportnummer: RIKZ2003.004; aanschafprijs: gratis; bestellen2): 070-3114444
Testing of indicators for the marine and coastal environment in Europe
Jannette van Buuren, Thea Smit, Gerard Poot (RIKZ), Anton van Elteren (Op den Kamp).
Bestelinformatie: Technical report No 84 EEA (European Environment Agency); aanschafprijs:
gratis; bestellen: rapport is te downloaden van site
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2002_84/en/tab_abstract_RLR
Testing of indicators for the marine and coastal environment in Europe. Part 2: Hazardous
substances
P.J.A. Baan (WL Delft) en G.J.J. Groeneveld(RIKZ).
Bestelinformatie: Technical report No 85 EEA (European Environment Agency); aanschafprijs:
gratis; bestellen: rapport is te downloaden van site
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2003_85/en/tab_abstract_RLR
1) gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat indien verzonden naar hun kantooradres.
2) te bestellen en/of te downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl

Lezersonderzoek trendsinwater.nl

In het vierde kwartaal van 2002 is een
lezersonderzoek trendsinwater.nl uitgevoerd. De krant is door de lezers
beoordeeld met gemiddeld een 7.3 en
daar zijn wij als redactie best een beetje
trots op. Vol vertrouwen gaan we het
nieuwe jaar in, waarbij wij als redactie
vooral het aanbod van artikelen uit
andere delen van de waterwereld willen
stimuleren. Gewoon omdat de lezers dat
willen en omdat wij de watermonitoringkrant van Nederland willen zijn. Heeft u

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

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.rikz.nl
De nieuwe internetsite van het Rijksinstituut voor
Kust en Zee/RIKZ. Onder het thema Kust en veiligheid is ook de voortgangsrapportage Kustbeleid te
vinden.
www.blueflag.org

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.

Wat zijn nu precies de criteria om een blauwe vlag
voor zwemwater te krijgen? Dit en meer op de site
van de Foundation for Environmental Eductation (FEE).
www.deltavogels.nl
De Deltavogelatlas presenteert een overzicht van de
huidige kennis over het voorkomen van watervogels
in het Deltagebied. Van ruim 50 soorten wordt een

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

kaart gepresenteerd met daarop informatie over de
verspreiding gebaseerd op tellingen.
www.waternormalen.nl
De nieuwe site presenteert de zogenaamde kenmerkende waarden van waterstanden en afvoeren.
Voorbeelden van kenmerkende waarden zijn over-

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

schrijdingsfrequenties, havengetallen en gemiddelbegrippen is te vinden op de site.
www.idsw.nl

KUNNEN VERDERE STAPPEN VOORKOMEN

Europa veroordeelt Nederlands zwemwaterbeleid

Het rapport is te downloaden via

Internet

9
WATERBEHEERDERS

contact op met de redactie.

www.trendsinwater.nl

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

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

suggesties voor onderwerpen, neem

de waterstanden. Uitleg over deze en tal van andere

Wilt u op de hoogte gehouden worden van actuele ontwikkelingen in en rond de monitoring van
de Nederlandse wateren? Neem voor een gratis abonnement contact op met Peter Hoogeveen,
e-mail p.hoogeveen@riza.rws.minvenw.nl. Ook via www.trendsinwater.nl kunt u een abonnement
aanvragen.

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:

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

De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater wordt steeds beter. Desondanks zag het
Europese Hof reden om Nederland te veroordelen wegens het niet voldoen aan de eisen
uit de zwemwaterrichtlijn. Hoe zit dat? En wat valt er te doen om verdere stappen van het
Hof te voorkomen?
De Europese Commissie controleert jaarlijks
of de lidstaten van de Europese Unie hebben
voldaan aan de eisen uit de Europese
zwemwaterrichtlijn. De lidstaten worden
afgerekend op het percentage zwemwaterlocaties dat voldoende is bemonsterd en
aan de minimumkwaliteitseisen voldoet.
De zwemwaterrichtlijn bevat een groot
aantal te meten parameters, waaronder vijf
stuks waarop de commissie de zwemwaterkwaliteit beoordeelt. Dit zijn: de gehaltes
aan twee groepen bacteriën (het totaal
aantal bacteriën van de coligroep en het
aantal thermotolerante bacteriën van de
coligroep), geur, olie en schuim. Een correcte
bemonstering houdt in dat de waterkwaliteit tenminste iedere twee weken wordt
beoordeeld. Door de systematiek van de
zwemwaterrichtlijn maakt de ernst van de
overschrijding of het aantal overschrijdingen
van de waterkwaliteitsnormen niet uit. Als
de zwemwaterkwaliteit niet voldoet, ligt de
oorzaak vaak in incidentele afwijkingen.
Eén normoverschrijding op één van de
verplichte parameters of één gemiste
monsterneming brengt een land bij de
Europese toetsing al in de problemen. Zo
ook Nederland. Behalve ons land zijn
overigens nog zes landen veroordeeld. En
voor vrijwel alle andere Europese lidstaten
geldt dat ze in een ingebrekestelling-

Het wat en waarom van de Informatiedesk standaarden Water. Men kan zich hier ook opgeven
voor de IDsW-nieuwsbrief.

Abonnementen en adresadministratie
Peter Hoogeveen (RIZA)

www.idsw-omega.nl

In de vroege morgen van zondag 12 januari heeft in het
RIZA/RDIJ gebouw te Lelystad
‘Het Smedinghuis’ een grote
uitslaande brand gewoed. Een
groot gedeelte van het gebouw
is ernstig beschadigd en voorlopig onbruikbaar. Als u dit
leest is RIZA al weer volledig
operationeel, echter veel
archiefzaken zijn verloren
gegaan. De consequenties voor
trendsinwater.nl zijn beperkt
gebleven. Deze uitgave was
gepland om als aprilnummer te
verschijnen en van zo’n 25
opgaven van nieuwe abonnees
of adreswijzigingen zijn de
gegevens verloren gegaan. Aan
hen die het vermoeden hebben
dat het zijn of haar opgave of
wijziging betreft wordt verzocht
contact op te nemen met Peter
Hoogeveen,
p.hoogeveen@riza.rws.minvenw.nl

Een van de gegevensstandaarden die de IDsW gaat
beheren. De omegasite is vernieuwd en geschikt
gemaakt voor heel verkeer en waterstaat. Omega is
een gegevenswoordenboek dat bedoeld is om
behulpzaam te zijn bij het uitwisselen van gege-

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

vens. Het kan gebruikt worden als een vakwoordenboek voor de natte Waterstaat. Omega is nog lang
niet af, mist u woorden of functies dan kunt u via
e-mail uw wensen kenbaar maken.
www.fytoplankton.nl
Deze site biedt u interactieve en actuele gegevens
van zes locaties rondom de Nederlandse kust. De
resultaten van fytoplanktonmetingen worden

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

dagen na monstername beschikbaar.

Blauwe Vlag
Om de kwaliteit van het zwemwater
internationaal te kunnen vergelijken
heeft de Foundation for Environmental
Education (FEE) de Blauwe Vlag als
kwaliteitssymbool ingesteld. Om voor
deze vlag in aanmerking te komen dient
een badlocatie te voldoen aan strenge
eisen. Hierbij let de FEE op veiligheid
en waterkwaliteit. De normen die ze
hanteert voor de waterkwaliteit komen
overeen met de streefwaarden uit de
Europese zwemwaterrichtlijn. Wettelijk
gezien zijn de landen in Europa niet
gebonden aan deze streefwaarden, maar
aan de grenswaarden van deze richtlijn.
Zo kan het dus voorkomen dat een
locatie wel voldoet aan de minimumeisen van de Europese zwemwaterrichtlijn (grenswaarden) en toch niet in aanmerking komt voor een Blauwe Vlag.
Zie ook: www.blueflag.org

procedure zitten die uiteindelijk kan leiden
tot een veroordeling door het Europese Hof.
Forse boetes
De veroordeling van Nederland is één stap
in een lang lopende hofzaak. In eerste
instantie, in 1997, is ons land ingebreke
gesteld omdat het de Europese zwemwaterrichtlijn niet op de juiste wijze had omgezet
in nationale wetgeving. Na 1997 lijkt het
goed te gaan met de Nederlandse zwemwaterkwaliteit, maar blijven er problemen
met de richtlijn. Mede naar aanleiding van
de slechtere resultaten over het badseizoen
2001 kwam het in maart 2002 tot een
veroordeling. Toekomstige cijfers zullen
mede bepalend zijn voor vervolgstappen
van het Hof. Het risico: forse boetes, die
kunnen oplopen tot 228.000 euro per
locatie per dag dat niet aan de zwemwaterrichtlijn wordt voldaan.
Verdere stappen voorkomen
Mede naar aanleiding van de veroordeling
van het Europese Hof is in Nederland extra
aandacht besteed aan het correct uitvoeren
van de zwemwaterrichtlijn. Het resultaat is
dat in badseizoen 2002 alle kustlocaties
aan de minimumeisen uit de Europese
zwemwaternorm hebben voldaan. Voor de
binnenwateren was dit 97,8 procent.

Hoewel een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn op komst is, zal nog minstens tot
2009 met de huidige richtlijn worden
gewerkt. Om de goede resultaten van
badseizoen 2002 vast te houden en te
verbeteren zijn verschillende maatregelen
denkbaar. Enkele aanbevelingen voor de
provincies en de waterkwaliteitsbeheerders:
• Toepassen van het bemonsteringsprotocol (zie www.leidraadmonitoring.nl en
www.ciw.nl). Dit protocol schrijft voor bij
constatering van een normoverschrijding
zo spoedig mogelijk een tweede monster
te nemen. Indien dit monster aan de
norm voldoet, worden alleen deze
resultaten gerapporteerd. Overschrijdt
het de norm, dan kan een zwemverbod
uitgevaardigd worden. Als normoverschrijdingen vaker voorkomen tijdens het
badseizoen, dan moet nader onderzoek
naar de oorzaak plaatsvinden.
• Toekennen van de functie zwemwater.
Alleen de locaties die officieel de functie
zwemwater hebben gekregen worden
gerapporteerd aan de Europese Commissie. De provincies, die de functie
zwemwater toekennen, moeten hierop
toezien.
•

bepaald met flowcytometrie (een snelle teltechniek,
die werkt met lasers). De resultaten zijn circa drie
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Uitvoeren omgevingsanalyse. Als er een
structureel waterkwaliteitsprobleem is,
moet een omgevingsanalyse duidelijk
maken welke bron verantwoordelijk is
voor de (veelal bacteriologische) verontreiniging. Een bron voor bacteriologische
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Waargenomen Blauwalg
Het RIZA laboratorium heeft onlangs in
monsters uit het Markermeer de blauwalg
Siphonosphaera pannonica waargenomen.
Voor zover bekend is dit pas de tweede
waarneming van deze alg. De alg is in
1987 voor het eerst waargenomen en
beschreven in het Balatonmeer.
Nadere informatie:
Gerlinda de Graaf (RIZA), 0320-298683,
g.dgraaf@riza.rws.minvenw.nl

