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.
OERBOS EN SAVANNE IN DE GREVELINGEN: DE TWEE GEZICHTEN VAN DE SLIKKEN VAN FLAKKEE.
A. van der Pluijm, D. de Jong; 12-2003
Dit rapport geeft een overzicht van de vegetatieontwikkeling over de periode 1972 - 2001 van
het noordelijk en zuidelijk deel van de Slikken van Flakkee. In het noordelijk deel wordt het
beheer "niets doen" toegepast, in tegenstelling tot het zuidelijk deel dat wordt beweid.
Bestelinformatie: Rapport; RIKZ/2003.050; aanschafprijs: gratis; te downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl
GEPERFLUOREERDE VERBINDINGEN IN NEDERLANDS OPPERVLAKTEWATER.
Een screening in 2003 van PFOS en PFOA.
S.M. Schrap, A.M.C.M. Pijnenburg en R.B. Geerdink.
Bestelinformatie: Rapport; RIZA/2004.025, aanschafprijs: € 11.-, bestellen e-mail riza@cabri.nl
of fax 0320-285333. Rapport; RIKZ/2004.037;aanschafprijs: gratis; te downloaden via de
productcatalogus op www.watermarkt.nl
PERFLUORALKYLATED SUBSTANCES; AQUATIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT.
F.M. Hekster, P. de Voogt, A.M.C.M. Pijnenburg en R.W.P.M. Laane
Bestelinformatie: Rapport; RIKZ/2002.043; aanschafprijs: gratis; te downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl
REGIONALE WATERSYSTEEMRAPPORTAGE FLEVOLAND 2004
Een nieuw rapport voor water, Het Flevolandse waterbeheer in indicatoren. De brochure is te
verkrijgen bij het Waterschap Zuiderzeeland
Bestelinformatie: op www.zuiderzeeland.nl
MTM-IV PROCEEDINGS
Bestelinformatie: via mtm@riza.rws.minvenw.nl
STATISTISCHE ANALYSE CHEMISCH MEETNET NOORDZEEKANAAL.
B. de Vries, CQM BV, Eindhoven, CQM projectrapport nr.: E1726-01.
Rijkswaterstaat Noord-Holland wilde als onderdeel van de herziening van het
chemisch meetnet Noordzeekanaal een statistische evaluatie van het huidige meetnet.
Dit rapport beschrijft de aanpak en de conclusies van deze statistische evaluatie. Het rapport is
aan te vragen bij j.schobben@dnh.rws.minvenw.nl
MONITORING ALGEN NOORDZEE IN WADI
Water quality monitoring in the southern Nort Sea by optical remote sensing: validation of
satellite data.
S. Dury; H. Hakvoort; R. Jordans: G. Hesselman en M. Slater; p.;2004
This report outlines why monitoring of chlorophyll (CHL) and total suspended matter (TSM) is
important in the southern North Sea, and is required by a number of international regulations.
Whilst optical remote sensing has the potential to provide a truly synoptic picture of TSM/CHL
over dutch coastal waters, allowing full appreciation of the spatial variability, and thus leading
to a more cost-efficient moitoring system, an important pre-requisite to obtain user confidence
and acceptance is validation of these products.
Bestelinformatie: Rapport; AGI-0406GAR001; aanschafprijs: gratis; bestellen via e-mail:
r.w.l.jordans@agi.rws.minvenw.nl
BREDE TOEPASSING ECOLOGISCHE MAATLATTEN KADERRICHTLIJN WATER, RIVIEREN EN MEREN, REEZE, A.J.G.
2004, RIZA, LELYSTAD.
Bestelinformatie: Rapport; RIZA/2004.021; aanschafprijs: €11.-, bestellen e-mail riza@cabri.nl
of fax 0320-285333
HET GEHEIM VAN HET GETIJ
Medewerkers van RWS, Bureau Direct Dutch; 2004-11-02
Alles wat u wilt weten over het getij in één boek. Dit unieke Nederlandstalige boek gaat op een
populair wetenschappelijke manier in op de betekenis van het getij voor mens en dier door de
jaren heen. Geheim van het Getij is zowel voor professionals als voor mensen die geïnteresseerd
zijn in natuur en water.
Bestelinformatie: aanschafprijs: €19,95; verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN 90-12-10637-0)
of te bestellen bij SDU Uitgevers, tel. 070-3789880, sdu@sdu.nl of www.sdu.nl
DE ECOLOGIE VAN DE ZANDIGE KUST VAN NEDERLAND
G.M. Janssen, S. Mulder; 2004
Een inventarisatie van het macrobenthos van strand en brandingszone
Bestelinformatie: Rapport; RIKZ/2004.033; aanschafprijs: gratis; bestellen via e-mail:
k.mijlof@rikz.rws.minvenw.nl; te downloaden via www.rikz.nl, publicaties en de productcatalogus op www.watermarkt.nl
DE LEVENDE NATUUR ALS ECOSYSTEEMVORMER IN KUSTGEBIEDEN
H. Peletier, G.M. Janssen; 2004
Bestelinformatie: Rapport; RIKZ/2004.005; aanschafprijs: gratis; bestellen via e-mail:
k.mijlof@rikz.rws.minvenw.nl; te downloaden via www.rikz.nl, publicaties en de productcatalogus op www.watermarkt.nl
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INTERNET
Een greep uit interessante internetsites. Kent u interessante sites die opgenomen zouden moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van trendsinwater.nl.
WWW . WATERMARKT. NL

De site van RIZA en RIKZ bedoeld voor iedereen
die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen
in en om de monitoring van de (rijks) wateren.
Vanaf heden is de site ook voor engelstaligen
toegankelijk
WWW . MTM - CONFERENCE . NL

Hier zijn de artikel van MTM-IV te vinden.
De proceeding zijn te bestellen via
mtm@riza.rws.minvenw.nl,
WWW . OVB . NL

De site van de Organisatie ter Verbetering van
de Binnenvisserij (OVB). Hét kennis- en adviescentrum op het gebied van vis, visstandbeheer,
visserij en water(natuur) op de binnenwateren in
Nederland.
WWW . NOORDZEEATLAS . NL

De Noordzee-atlas bevat kaarten met gegevens
die betrekking hebben op het watersysteem,
gebruik, beleid en beheer van de Noordzee. In
eerste instantie is er een beperkte set van kaarten opgenomen, maar deze zal in de loop der
tijd steeds verder worden uitgebreid
WWW . NODC . NL

Deze site van de Nationale Oceanografische
Data Commissie (NODC) biedt meta-informatie
over oceanografische gegevensbestanden en
gegevens verwervingsactiviteiten, met waar
mogelijk, directe koppelingen naar de betrokken
instituten en gegevens.
WWW . EDIOS . ORG

Op deze website kan voor alle Europese zeeën
gezocht worden naar actuele monitorings- en
observatieprogramma’s.

WWW . ACTIEF - BODEMBEHEER RIVIERBED . NL

De grote rivieren zullen in de toekomst meer
water moeten afvoeren. De overheid wil een
nieuwe ronde dijkversterkingen voorkomen
door het nemen van rivierverruimende maatregelen in combinatie met natuurontwikkeling.
Bij de uitvoering van deze projecten komen
grote hoeveelheden verontreinigde uiterwaardengrond vrij. Deze uiterwaardengrond wordt
deels op de markt afgezet. Voor de resterende
niet-vermarktbare uiterwaardengrond moet een
andere oplossing worden gevonden. De landelijke beleidsnotitie Actief Bodembeheer
Rivierbed biedt hiervoor een perspectief.

14

WWW . H 2 OVERHEID . NL

H2overheid.nl wil de informatievoorziening over
water en waterbeheer gerelateerde onderwerpen
voor overheden bundelen op één portal waardoor de kwaliteit sterk kan verbeteren en de
informatievoorziening geconcentreerd beschikbaar komt.
WWW . NATUURMEDIA . NL / KUST BEELDEN / RIKZ . HTM

Videobeelden over de kust
Op deze site is te vinden welk videomateriaal bij
omroeparchieven, filmmusea, producenten van
natuurfilms en natuurfilmers beschikbaar is,
tegen welke kosten en onder welke voorwaarden. Maar liefst 47 videoproducties over de kust
zijn afkomstig van RWS. Op de site van natuurmedia is ook de Beeldbank Biodiversiteit
Nederlandse Flora en Fauna beschikbaar

INFORMATIE
Mocht u nadere informatie willen over de inhoud van trendsinwater.nl dan kunt u contact
opnemen met de genoemde personen bij de afzonderlijke artikelen. Voor al uw overige
vragen over de monitoring van de rijkswateren kunt u contact opnemen met:
RIZA (ZOETE RIJKSWATEREN)
Infocentrum Binnenwateren
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 0320-29 88 88
fax: 0320-29 85 80
e-mail: infocentrum@riza.rws.minvenw.nl

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

RIKZ (ZOUTE RIJKSWATEREN)
BasisInfoDesk
Postbus 20907, 2500 EX Den Haag
tel.: 070-311 44 44
fax: 070-311 45 00
e-mail: basisinfodesk@rikz.rws.minvenw.nl

LANGLOPENDE

VEGETATIEMONITORING

Oerbos en savanne aan het Grevelingenmeer
Op de Slikken van Flakkee, een natuurgebied langs de noordoever van het Grevelingenmeer,
loopt een vegetatieonderzoek sinds de Grevelingen werd afgesloten. In drie decennia
veranderde het natuurgebied van kaal slik en schor in een ‘savanne’ en een beginnend
‘oerbos’.
Na voltooiing van de Brouwersdam werd
de Grevelingen in 1971 een zout, stagnant
meer. Omdat het getij wegviel, bleven
delen permanent onder water staan en
vielen andere blijvend droog. Zo ook de
Slikken van Flakkee, met circa 1170 ha slik
(periodiek, met de getijden droogvallend
gebied dat niet of nauwelijks begroeid is)
en 330 ha schor (de hoogste delen van
het slik die weinig overspoeld worden en
begroeid zijn). Om de ontwikkelingen op
de drooggevallen delen te volgen werd
hier een vegetatieonderzoek gestart, onder
andere om hiervan te leren voor de destijds
nog af te sluiten watersystemen Krammer,
Volkerak en Zoommeer. Sinds de afsluiting
zijn de Slikken van Flakkee (figuur pagina 2)
in twee delen beheerd.

In het noordelijke deel was het beheer
letterlijk ‘niets doen’ (destijds een controversiële beheervorm). Het zuidelijke deel
werd beweid, nadat de schorren waren
geploegd en geëgaliseerd en nadat de
slikken grotendeels waren ingezaaid.
Sinds 1972 is de vegetatieontwikkeling
in tientallen ‘permanente kwadranten’
(Permanent Quadrant, PQ’s) bijgehouden.
Omdat de waterbeheerder met name
geïnteresseerd was in de oeverzone zijn in
1981 nog extra PQ’s in die zone aan de
monitoring toegevoegd. Daarnaast werden
in meerdere jaren gebiedsdekkende vegetatiekarteringen uitgevoerd. Door deze
combinatie van technieken ontstond een
beeld van kleinschalige ontwikkelingen en
van ontwikkelingen in het gehele gebied.

nummer 14, december 2004
verzwakte ook de concurrentiekracht van
‘zoete’ planten, waardoor zoute en brakke
plantensoorten vaak langer standhielden.
Oerbos
In het noordelijke deel ontziltte het
voormalige schor al binnen circa vier jaar.
De soorten van zoute schorren maakten
plaats voor ruig grasland en struweel.
Op de lage delen en de rand van het
schor zijn inmiddels bosschages ontstaan,
waar zich al grote houtige gewassen, zoals
Zomereik, gevestigd hebben. Bij ongewijzigd
beheer zal zich hier een waar oerbos
ontwikkelen. Dat biedt niet zozeer plaats
aan veel bijzondere plantensoorten, maar
heeft vooral waarde omdat natuurlijke
processen er vrij spel hebben.
Op de voormalige slikken in het noordelijke
deel hielden de zouttolerante soorten langer
stand. Dat duurde zo’n tien jaar op de
hogere delen, waarna grasland geleidelijk
veroverd werd door struweel. Op de lagere
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ABONNEMENT
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: p.hoogeveen@riza.rws.minvenw.nl
Ook via www.trendsinwater.nl kunt u een abonnement aanvragen.
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Bij de vegetatieontwikkeling in de gebieden
(zie figuur pagina 2) zijn de ontzilting van
de bodem en het gevoerde beheer twee
belangrijke factoren. Afhankelijk van
hoogteligging, bodemsamenstelling en structuur verdween het zout in sommige
delen snel uit de bodem, terwijl (laaggelegen) delen tot op de dag van vandaag
onder invloed van het zoute meer bleven
staan.
Door begrazing werd de ontwikkeling
van struweel en bomen vertraagd. Het

delen van de voormalige slikken konden
zoutminnende planten het tot ver in de
jaren tachtig uithouden. De huidige vegetatie is kenmerkend voor brakke milieus.
Savanne
Door het gedeeltelijk inzaaien van slikken in
het zuidelijke deel ontstond hier voedselrijk
zoet grasland, dat al snel soortenrijk werd.
Sinds de jaren negentig ontwikkelt zich
hier en daar wat struweel. Op het niet
ingezaaide deel van de slikken hielden de
- vervolg op pagina 2 -

• Van satellietbeeld tot algenconcentratie
• Tik op de vingers?
• Geheim van het Getij
• Gouden Gids voor het ‘mariene
meten’
• Eenheid in ‘Oceanië’
• Zomaar een vraag

- vervolg van pagina 1 soorten van zoute schorren veel langer
stand dan in het noordelijke deel; op de
hogere delen tot circa halverwege de

De Slikken van
Flakkee, deelgebieden
en onderzochte
vegetatiekwadranten.

EUROPEAN DIRECTORY

jaren tachtig, en op de lagere delen tot
de eeuwwisseling. Sindsdien ontstonden
soortenrijke brakke vegetaties. Het landschap dat door beweiding in het zuidelijke
deel is onstaan - open terrein met wat
struweel - doet denken aan een savanne.
De natuurwaarden zitten hier vooral in de
weidevogels die er een broedplaats hebben
gevonden en de vele bijzondere plantensoorten. De vraag is nu of beweiding de
vegetatie in dit stadium open kan houden
of dat het struweel nog verder zal oprukken.

OF THE

OCEAN OBSERVING SYSTEM

Gouden Gids voor het ‘mariene meten’
Op 1 oktober 2004 werd de site ‘www.EDIOS.org’ gelanceerd. Op deze publieke website
kan voor alle Europese zeeën gezocht worden naar actuele monitorings- en observatieprogramma’s. De EDIOS meta-database bevat momenteel informatie van ongeveer 10.000
meetlocaties, afkomstig van 120 mariene instituten. De informatie wordt regelmatig
geactualiseerd door de aanbieders.

Tot en met 2003 heeft Rijkswaterstaat de
ontwikkeling van de vegetatie gevolgd.
Inmiddels heeft Staatsbosbeheer een
groot deel van het monitoringprogramma
overgenomen.
Nadere informatie:
Annemieke van der Pluym (RIKZ)
tel. 0118-672221
a.m.vdpluym@rikz.rws.minvenw.nl
Dick de Jong (RIKZ), tel. 0118-672284
d.j.djong@rikz.rws.minvenw.nl
Over dit onderwerp is een rapport
verschenen.Voor bestelinformatie:
zie achterpagina.
Schematisch overzicht van de vegetatieontwikkeling op de Slikken van Flakkee.
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EDIOS staat voor European Directory of the
Ocean Observing System. De zoekdatabase is ontstaan uit het gelijknamige EUproject, dat op initiatief van EuroGOOS
(European Global Ocean Observing System)
werd gestart. De EDIOS database bevat
alle meta-informatie (Wie, Wat, Waar,
Waarmee en Hoe) over de binnen Europa
beschikbare, permanente meetnetten en
routinematige meetprogramma’s. Hiermee
wordt enerzijds de basis gelegd voor een
volledige implementatie van een Europees
‘Ocean Observing System’ en wordt anderzijds een brede groep eindgebruikers de
mogelijkheid geboden om gericht op zoek
te gaan naar bruikbare mariene informatie.
Het is daarnaast een uitstekend hulpmiddel
voor bijvoorbeeld marktonderzoek naar
instrumenten en sensoren en aanbieders
van toegevoegde dienstverlening, en voor
optimalisatie van beheer en onderhoud van
meetnetten. EuroGOOS zal samen met het
BODC (de Britse tegenhanger van de

ONTSLUITING

Nederlandse ‘Nationale Oceanografische
Data Commissie’, NODC) ook in de toekomst garant staan voor het up-to-date
houden van de database.
Klik!
De gebruiker kan op de site via een Quick
Search en/of Full Search de voor hem of
haar bruikbare routinematig uitgevoerde
fysische, biologische en chemische metingen
binnen Europa opsporen. De bezoeker
krijgt antwoorden opvragen als: Op welke
locaties wordt parameter X gemeten?
Welke instrumenten worden daar gebruikt?
Op welke hoogte? Hoe vaak wordt daar
gemeten en door wie en binnen welk
programma? In een aantal gevallen is het
ook mogelijk door te klikken naar de data
zelf.
Er is nog veel meer over EDIOS te vertellen,
maar start de website en ervaar zelf hoeveel gegevens binnen deze database zijn
verzameld.

Pieter Haaring (RIKZ), tel. 070-3114570
p.a.haaring@rikz.rws.minvenw.nl

MARIENE DATA

Eenheid in ‘Oceanië’
VLAMVERTRAGERS

Nadere informatie:
Kees Borst (RIKZ), tel. 070-3114568
j.c.borst@rikz.rws.minvenw.nl

Zomaar een vraag

EN WEEKMAKERS

Acht van Nederlands grootste instituten op het gebied van zee-onderzoek zijn vertegenwoordigd in de Nationale Oceanografische Data Commissie (NODC). In haar zesjarige
bestaan groeide dit NODC uit tot hét Nederlandse platform voor oceanografische
informatie-uitwisseling en advisering over datamanagement.

Het zit in zee en het…
In 2003 deed Rijkswaterstaat onderzoek naar het voorkomen van vlamvertragers en
weekmakers in zee. Het doel was na te gaan of de stoffen een probleem vormen voor de
Nederlandse zoute waterkwaliteit.
Rijkswaterstaat meet in het reguliere monitoringsprogramma een flink aantal stoffen
in het mariene en estuariene milieu, onder
meer om trends in gehalten van stoffen in
het water te bepalen en uitspraken te
kunnen doen over het effect van beleidsmaatregelen. De laatste jaren zijn er meerdere schadelijke stoffen in zoute wateren
geïdentificeerd die niet in de reguliere
monitoringsprogramma’s zijn opgenomen.
Een deel hiervan heeft inmiddels vanuit
de Kaderrichtlijn Water (KRW) prioriteit
gekregen. Rijkswaterstaat heeft de
afgelopen jaren onderzoek uitgezet om
meer inzicht te verwerven in het voorkomen
van deze ‘nieuwe’ stoffen.
Van Frankrijk tot Duitsland
In 2003 heeft Rijkswaterstaat in de
Waddenzee en de Noordzee een veelomvattend onderzoek uitgevoerd naar het
voorkomen van vlamvertragers en ftalaten.
Vlamvertragers zijn stoffen die worden
toegepast in producten zoals tv’s en
tapijten om deze brandvertragend te
maken. Ftalaten worden gebruikt als
weekmaker om plastic producten, zoals de
populaire scoubidou-touwtjes, buigzamer
te maken. Behalve Rijkswaterstaat waren
ook vier externe laboratoria bij het onderzoek betrokken. Op een dertigtal locaties,
vanaf Nieuwpoort (Frans-Belgische grens)
tot het Duitse Waddeneiland Borkum, is in
het voorjaar van 2003 éénmaal zwevend
stof en/of sediment bemonsterd. In het
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onderzochte gebied lagen ook het mariene
deel van de (uit)stroomgebieden van de
Schelde, de Maas, de Rijn en de Eems.
Aangetoond
De meeste van de achttien vlamvertragers
waarop monsters werden onderzocht, en
één stof van de groep ftalaten, konden
worden aangetoond op bijna alle bemonsteringslocaties.
Van de gemeten vlamvertragers springen de
concentraties van decabroomdiphenylether
(BDE209) en hexabroomcyclododecaan
(HBCD) ver boven de rest uit. Vooral in de
Westerschelde worden hoge gehalten van
deze twee stoffen gemeten, waarbij sprake
is van een afnemende gradiënt vanaf de
Scheldemonding richting de Noordzee
(figuur). Ook de pentabroomdiphenylethers

Gehaltes vlamvertragers in zwevend stof uit de
Delta, Noordzee, Waddenzee en Eems-Dollard:
Gemeten gehaltes (in µg/kg d.s.).

BDE47 en BDE99
worden in de
zoute wateren
aangetroffen. Voor
HBCD liggen de
gemeten waarden
in de buurt van de
(voorgestelde)
KRW-norm. In de
Noordzee en
Waddenzee
gevonden BDE47gehalten liggen
ongeveer een
factor vijf onder
de desbetreffende
KRW-norm. In de
Westerschelde zijn
BDE47-gehalten
net onder de
KRW-norm aangetroffen.
Van de ftalaten is
de veel toegepaste verbinding di(2ethylhexyl)ftalaat Gehaltes HBCD en BDE 209 in zwevend stof, uitgedrukt in mg/kg d.s. De gehaltes zijn
(DEHP) in de
gemeten in het voorjaar 2003.
meeste monsters
van de zoute
lijker worden wat er uiteindelijk met de
wateren aangetoond. De gemeten gehaltes
stoffen gebeurt in de zoute wateren en
liggen een factor vijf à tien onder de
wat het risico is voor het ecosysteem.
voorgestelde KRW-norm.
Momenteel lopen er diverse internationale
projecten die op deze vragen antwoord
Geconcludeerd kan worden dat vlamzullen moeten geven.
vertragers en ftalaten wijdverspreid voorkomen in de Nederlandse zoute wateren.
Nadere informatie:
Gezien de gehalten van de stoffen en de
Kees van de Ven (RIKZ), tel. 050-5331362
toepassing ervan in vele producten,
c.l.m.vdven@rikz.rws.minvenw.nl
verdient het aanbeveling om de stoffen
Janny Pijnenburg (RIKZ), tel. 070-3114301
regulier te monitoren in zowel de zoete
a.m.c.m.pijnenburg@rikz.rws.minvenw.nl
als zoute wateren.
De vraag is ook wat, met name in het
Van dit onderzoek zal binnenkort een
geval van de Westerschelde, de bronnen
rapport verschijnen.
zijn van de stoffen. Ook moet nog duide-

Wie op een paar jaar terug zoek was naar
ecologische, biologische, chemische fysische,
morfologische of geologische mariene data
had daar een flinke klus aan. Het vergde
een zoektocht langs verschillende instanties
om na te gaan of zij bepaalde data in huis
hadden, waarna de gegevens bij elke
instantie afzonderlijk aangevraagd moesten
worden. Dat veranderde met de komst
van de Nationale Oceanografische Data
Commissie (NODC). In de NODC zijn
overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat,
KNMI, Dienst der Hydrografie en kennisinstituten als het NIOZ en NIOO-CEME
vertegenwoordigd. Daarnaast zijn ook
marktpartijen als TNO-NITG en het WL lid
van de commissie. De NODC is daarmee
een brede en interessante mix van overheid,
wetenschap en private sector. Samen
beheren deze instituten meer dan 90%
van de Nederlandse oceanografische data.
De NODC-leden willen met de commissie
bereiken dat ze hun mariene data en
metadata maar in één formaat en langs
één weg beschikbaar hoeven te maken
voor onderling, nationaal en internationaal
gebruik. Een subdoel hierbij is het zo veel
mogelijk verlagen van drempels voor deze
uitwisseling. Zo kunnen er problemen zijn
met rechten die nog opgelost moeten
worden, of kan een beter mediagebruik
nodig zijn om obstakels weg te nemen.
Informatie die vroeger alleen op papier
beschikbaar was komt nu of in de nabije
toekomst beschikbaar via internet in een
internationaal geaccepteerd formaat.
Internationaal portaal
De NODC vertegenwoordigt Nederland in
diverse overleg- en samenwerkingsverbanden. Dat is bijvoorbeeld het geval
in de International Oceanographic Data
and Exchange Committee (IODE), een op
wereldschaal opererende VN-commissie.
Hier gaat het er vooral om ontwikkelings-

landen te assisteren bij het opbouwen van
de benodigde capaciteit om oceanografische
gegevens en informatie te kunnen beheren,
zodat ze ook partner kunnen zijn in het
IODE-netwerk. De NODC is voorts actief
in de Working Group on Marine Data
Management (WGMDM) van ICES, het
Noord-Atlantische samenwerkingsverband
voor Mariene Research. Hier is het
afgelopen jaar bijvoorbeeld afstemming
bereikt over de te gebruiken coderingen
en formaten bij de uitwisseling van mariene
data. Ook wordt bijgedragen aan een
goed werkend monitoringsysteem voor de
wereldoceanen door deelname aan overleggen en projecten van GOOS- en
EuroGOOS (Global Ocean Observing
System en de Europese variant hiervan).
Dichter bij huis werkt NODC, via deelname
aan projecten zoals Sea-Search en EDIOS,
aan een permanent Pan-Europees portaal.
Dit portaal geeft toegang tot historische
en actuele mariene data en producten.
Het portaal kwam er (en wordt nu onderhouden) dankzij veel vrijwillige inbreng van
de partners en een nauwe samenwerking
met het breder georiënteerde EuroGOOS.
De projecten voor de ontwikkeling van het
Europese portaal hebben de directe dataontsluiting een stap dichterbij gebracht. Zo
wordt er nu al gewerkt aan het vervolg
van Sea-Search: het SeaDataNet project.
Via dit project moeten de Europese
oceanografische gegevens over een aantal
jaar overal en op uniforme wijze on-line
beschikbaar zijn. Nederland loopt met de
NODC in die ontwikkelingen voorop.
Nadere informatie:
Taco de Bruin (Koninklijk NIOZ)
tel. 0222-369479, bruin@nioz.nl
Willem van der Lee (RIKZ)
tel. 070-3114522
w.t.b.vdlee@rikz.rws.minvenw.nl

Infocentrum Binnenwateren Rijkswaterstaat: "Een centraal punt voor alle
informatie"
Het infocentrum Binnenwateren, gevestigd bij het RIZA in Lelystad, biedt
ondersteuning aan schippers, water- en dijkbeheerders en calamiteitenteams. Onder meer met informatie over waterstanden en scheepvaart-,
ijs- en hoogwaterberichten. Het infocentrum wordt overwegend bezet
door mensen die in het verleden zelf actief gevaren hebben. Ze spreken
de taal van de schipper en hebben veel parate en praktische kennis. Uit
eigen ervaringen kennen deze mensen een groot aantal vaarwegen en ze
weten waar zo nodig informatie gevonden kan worden. Dat komt ook
van pas bij het beantwoorden van opmerkelijke vragen die soms aan het
centrum gesteld worden.
Neem de vraag uit België die augustus 2004 binnenkwam. De vraagsteller wilde weten hoe hij er achter kon komen welke maten hij bij het
ombouwen van zijn schip moest aanhouden om de kanalen te kunnen
bevaren en kunstwerken als bruggen en sluizen te kunnen passeren. Het
RIZA antwoordde de vraagsteller dat het er erg van afhing op welke vaarwegen hij wilde gaan varen. "Voor veel vaarwateren kunt u de maximale
toegestane afmetingen vinden in het RPR (Rijnvaartpolitiereglement) en
BPR (Binnenvaartpolitiereglement).Voor vaarwegen die niet in deze
reglementen zijn opgenomen kunt u nog het een en ander vinden in
aanvullende bepalingen of bij de betreffende vaarwegbeheerder.
Allereerst moet u dus weten op welke vaarwegen u wilt gaan varen en
dan de afmetingen vaststellen op de kleinste vaarweg met zijn kunstwerken." Toen vervolgens bleek dat het de vraagsteller vooral te doen
was om de Franse kanalen kon het centrum hem direct met een antwoord
van dienst zijn: "De maximale afmetingen waarmee op de Franse kanalen
gevaren kan worden is 38,50 meter lang, 5,05 m breed en 1,80 m diep.
Dit is een standaard afmeting voor schepen die op deze kanalen varen
(de zogenaamde spitsen). Omdat er allemaal vaste bruggen over de
Franse kanalen liggen, is ook de hoogte van de schepen beperkt. De
maximale hoogte is ongeveer 4,00 meter."

11

TOEPASSING

ECOLOGISCHE MAATLATTEN

QUICKSCAN

KRW

Tik op de vingers?

HERKOMSTANALYSE STOFSTROMEN

Hoe halen we ‘2015’?

Eén van de hoofddoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is ‘het bereiken van
een goede toestand van het oppervlaktewater’. De richtlijn geeft ook in hoofdlijnen aan
hoe deze toestand moet worden vastgesteld. Nederland had eind 2003 een eerste versie
van de beoordelingsmethoden gereed en liet deze los op de Nederlandse wateren.

Fytoplankton

Voor de beoordeling van wateren stelt de
Kaderrichtlijn Water (KRW) onder meer
dat dit aan de hand van een aantal biologische soortgroepen (waterplanten, vissen,
etc.) moet gebeuren. In alle EU-lidstaten
wordt op dit moment gewerkt aan de
ontwikkeling van zogenaamde biologische
beoordelingsmethoden. De uitwerking is
per land verschillend.
In Nederland kwam eind 2003 de eerste
versie van deze beoordelingsmethoden

gereed. Dergelijke methoden (‘maatlatten’)
zetten biologische meetinformatie via een
bepaalde formule om in een kwaliteitsklasse.
De meetinformatie bestaat uit gevonden
soorten en aantallen; de kwaliteitsklassen
lopen van ‘slecht’ tot ‘zeer goed’. De
maatlatten die er nu liggen zijn alleen
bedoeld voor wateren die niet of nauwelijks
door de mens zijn beïnvloed, en die zijn er
weinig in Nederland. Beken zijn rechtgetrokken en de oevers van meren zijn

beschoeid met stortsteen, damwand, etc.
Voor deze ‘sterk veranderde’ wateren zullen
andere, lagere doelstellingen gelden die in
de komende jaren worden uitgewerkt.
Om desondanks een eerste indruk te krijgen
van de ecologische toestand van de
Nederlandse oppervlaktewateren en om de
praktische toepasbaarheid te testen, zijn
de maatlatten toegepast op de - landelijk beschikbare monitoringinformatie.
Matig maar mogelijk goed genoeg
Bij toepassing van de maatlatten op binnenwateren (rivieren, meren, kanalen, sloten)
blijkt dat de ecologische kwaliteit van de
Nederlandse oppervlaktewateren over het
algemeen als matig tot ontoereikend
wordt beoordeeld (figuren). Omdat de
meeste Nederlandse oppervlaktewateren
als sterk veranderd worden beschouwd, is
het bovenstaande beeld voor de meeste
soortgroepen wel te negatief. Naar verwachting zal voor deze wateren uiteindelijk ook de klasse ‘matig’ een toereikende
score zijn.
Uit de toetsingsresultaten blijkt dat in
meren fytoplankton en fytobenthos (vrij
in het water zwevende respectievelijk aan
substraat gebonden algen) een stuk beter
scoren dan de overige soortgroepen. Dat
komt omdat deze soortgroepen een stuk
minder gevoelig zijn voor de veranderingen
die door de mens zijn aangebracht.
Hanteerbaar
Hoewel er diverse praktische problemen
optreden bij het toepassen van de maatlatten, bleek het goed mogelijk om de

maatlatten van de meeste soortgroepen
toe te passen op monitoringsinformatie.
De maatlatten voor fytoplankton (chlorofyl-a) en macrofauna zijn relatief eenvoudig
toe te passen; de maatlatten voor macrofyten (fytobenthos, waterplanten en oeverplanten) leveren echter meer problemen op.
Hierbij vormen de beperkte beschikbaarheid van gegevens, het berekenen van de
scores uit de biologische waarde en het
combineren van berekende deelscores een
probleem.
Ten slotte bleken ook de kwaliteit en
variatie in de gegevens een bron van zorg.
Ondanks het bestaan van diverse richtlijnen
blijken er in de praktijk nog steeds (grote)
verschillen te bestaan in monitoringstrategie, meetmethoden en dataopslag.
Dit probleem is het grootst bij data over
macrofyten, maar ook bij bijvoorbeeld
macrofauna treden nog grote verschillen
op. Deze verschillen maken dat resultaten
lastig vergelijkbaar zijn en bemoeilijken
aggregatie van data op stroomgebiedniveau. Expliciete aanwijzingen voor
monitoring (hoe te monitoren voor de
opgestelde maatlatten) en het gebruik
van beschikbare monitoringinformatie
ontbreken nog.
Nadere informatie:
Bart Reeze (RIZA), tel. 0320-298548
b.reeze@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie over het rapport
(dat ook een overzicht van ervaringen bij
de toepassing van de maatlatten bevat)
zie achterpagina

Een belangrijk onderdeel van de Kaderrichtlijn Water is de risicoanalyse: de inschatting
van de kans dat oppervlaktewateren in 2015 niet zullen voldoen aan de milieukwaliteitdoelstellingen van deze KRW. Daarvoor is het van belang inzicht te hebben in de herkomst,
het gedrag en de verspreiding van een aantal probleemstoffen.
In 2004 startte een project, waarin voor de
huidige situatie (2000) en voor het jaar
2015 werd nagegaan wat de herkomst,
het gedrag en de verspreiding is van een
aantal stoffen. Concreet ging het om
landelijke probleemstoffen, geselecteerd op
basis van overschrijding van het Maximaal
Toelaatbaar Risico (MTR): stikstof, fosfaat,
zink, koper, nikkel, PCB’s, fluorantheen,
benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen,
carbendazim, MCPA en pirimicarb. Voor
het bepalen van de binnenlandse belasting
is gebruik gemaakt van de Landelijke
Emissieregistratie, voor de buitenlandse
belasting van metingen in de Maas bij
Eijsden en Keizersveer. De verspreiding van
de stoffen is met een model berekend.

uitspoeling en daarnaast RWZI’s van
belang. Daarbij is overigens gebruik
gemaakt van recente, eerste schattingen
van de uitspoeling van zware metalen,
waarvan de betrouwbaarheid nog verbeterd
moet worden. Voor koper spelen, naast
uitspoeling en RWZI’s, de scheepvaart
(antifouling) en atmosferische depositie
nog een rol.
Voor de PAKs (fluorantheen en
benzo(a)pyreen) komt een belangrijk deel
vanuit de lucht in het water terecht. Daarnaast zijn scheepvaart, gecreosoteerd hout
en regenwaterriolen belangrijke bronnen.
Voor PCB’s en benzo(k)fluorantheen blijkt
dat de informatie over bronnen in de
Landelijke Emissieregistratie niet compleet is.

Herkomst belasting
Voor vrijwel alle stoffen geldt dat in
2000 tweederde van de totale vracht uit
het buitenland afkomstig was. Voor de
binnenlandse vracht blijken, op landelijke
schaal gezien (lokaal kan de situatie wel
sterk afwijken) slechts enkele bronnen
relevant.
Voor stikstof en fosfaat vormt uitspoeling
(antropogeen en natuurlijk) verreweg de
grootste bron, gevolgd door rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Voor stikstof
is daarnaast atmosferische depositie nog
van enige betekenis. Voor fosfaat is ook
de kunstmestindustrie relevant (deze is
echter in 2002 gesaneerd).
Ook voor zware metalen zijn vooral

En in 2015?
Voor de situatie in 2015 is een drietal scenario’s doorgerekend. In het referentiescenario
worden effecten van het huidige beleid en

Afname in vracht (%) naar zee t.o.v. 2000
Stof

Referentie

Scenario A

Scenario B

scenario
Stikstof

6

29

11

Fosfaat

2

33

8

Koper

-9

38

4

Zink

0

Nvt

13

Nikkel

0

Nvt

17

Afwenteling
Een belangrijk onderdeel van deze
studie was het inzichtelijk maken van
‘afwenteling’: het aan anderen overdragen van problemen in het waterbeheer,
zoals waterverontreiniging en/of de
kosten die daarmee gepaard gaan.
Voor een goede inschatting van het
succes van maatregelen is het van
belang om te weten in hoeverre er
sprake is van afwenteling. Voor de nutriënten en zware metalen zijn twee
afwentelingsroutes onderzocht: die
naar zee en die van de regionale wateren
naar rijkswateren. De grootste vracht
op de Noordzee is afkomstig van de
Nieuwe Waterweg (en in mindere mate
het Haringvliet, IJsselmeer en Noordzeekanaal). De vracht richting zee vermindert voor nutriënten en koper vooral
aanzienlijk (29 tot 38%) wanneer aan
de landsgrenzen aan de norm wordt
voldaan (scenario A).

Resultaten scenario’s voor stikstof in 2015 van de Maas (Keizersveer).

de autonome economische ontwikkelingen
in het binnenland voor 2015 berekend.
In ‘scenario A’ wordt de nadruk gelegd
op buitenlandse emissiereductie. Omdat
er geen emissieprognoses bekend zijn
voor Duitsland en België is gewerkt met
het denkbeeldige scenario waarbij op de
grenzen water binnenkomt dat voldoet aan
de normen en waarbij dus geen sprake is
van ‘afwenteling’(zie kader). In ‘scenario B’
ligt de nadruk op vergaande binnenlandse
emissiesreductie (50%).
Uit de scenariostudies blijkt dat bij voortzetting van het huidig beleid de waterkwaliteit
van rijkswateren nauwelijks zal veranderen
ten opzichte van de huidige situatie. Zelfs
een binnenlandse emissiereductie van 50%
(scenario B) heeft onvoldoende effect om in
rijkswater de doelen voor met name

nutriënten en koper te kunnen halen. Uit de
berekeningen blijkt dat vooral buitenlandse
emissiereductie (scenario A) effectief is. Dit
komt omdat de vracht vanuit het buitenland, vanwege het enorme debiet ook bij
lage concentraties, relatief groot is.
Voor de afwenteling op rijkswater is voor
het Eemmeer en Volkerak-Zoommeer
berekend in hoeverre de binnenkomende
vrachten veranderen bij verschillende
scenario’s. Voor het Eemmeer was vooral
binnenlandse emissiereductie effectief,
terwijl voor het Volkerak-Zoommeer juist
de buitenlandse emissiereductie een vermindering van de vrachten teweegbracht.
Nadere informatie:
A. Driesprong (RIZA), tel. 078-6332730
a.driesprong@riza.rws.minvenw.nl

Relatief aandeel van bronnen aan de binnenlandse emissievracht.
Beoordeling rivieren 1996-2002

Beoordeling meren 1996-2002

GOLFMETINGEN NOORDZEE
BOEK

In de zomer van 2004 blies de wind langs de Nederlandse kust gemiddeld krachtiger en
vaker uit westelijke richtingen dan normaal. Het leverde bijzondere golfhoogten op en het
water van de Noordzee werd flink ‘doorgeroerd’.

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater?
Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Hoe kan het verschil tussen hoog- en
laagwater zo groot zijn in de Noordzee en waarom is er nauwelijks verschil in de
Middellandse Zee? Waarom is het in Vlissingen eerder hoogwater dan in Delfzijl? Springtij,
doodtij, wat is dat?
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2004

Hoge golven dankzij veel wind

Geheim van het Getij

Het getij bepaalt het leven van tal van
dieren, bijvoorbeeld van vogels die
achter de dijk wachten op laagwater om
in de drooggevallen zones hun eten te
zoeken. Maar behalve vogels, kokkels of
zeehonden zijn er ook mensen die met
het getij leven. Wadlopers moeten
precies weten wanneer het water opkomt.
Loodsen, badgasten en zeilers houden
het getij in de gaten en benutten het,
zonder zich af te vragen welk groot geheim
erachter schuil gaat. Wie heeft het grote
mysterie voor het eerst ontsluierd? Sinds
wanneer worden waterstanden gemeten

ZOMER

en hoe kunnen ze worden voorspeld?
Hoe accuraat zijn deze voorspellingen in
het digitale tijdperk? Weten we nu alles
over het getij? Is het geheim nu echt
opgelost? Of blijven er nog vragen over?
Onlangs is het boekwerk ‘Geheim van
het Getij’ verschenen. Hierin worden
nagenoeg alle vragen over het getij
beantwoord.
Nadere informatie:
Remi Laane (RIKZ), tel. 070-3114293
r.w.p.laane@rikz.rws.minvenw.nl
Ruud Hisgen (Direct Dutch)
tel. 070-3654677
ruud@directdutch.nl
Voor bestelinformatie: zie achterpagina.
Uitreiking eerste exemplaar aan RTL-weerman Peter Timofeeff door
Ineke van der Hee, Hoofd Ingenieur Directeur van RIKZ.

De afgelopen zomer had een sterk wisselvallig karakter. Begin augustus was er een
hittegolf, maar er waren ook vrij veel dagen
met onstuimig weer. Op 23-24 juni woedde
een echte storm, maar ook juli en de tweede
helft van augustus kenden verscheidene
onstuimige dagen. Over de hele zomer
gerekend blies de wind langs de Nederlandse
kust beduidend krachtiger en vaker uit
westelijke richtingen dan gemiddeld. Dit is
ook goed terug te zien in de statistieken
van de golfhoogten. Bij Euro platform, een
meetpaal in zee ten westen van Hoek van
Holland, bereikte de significante golfhoogte
(Hm0, zie kader) op 23 juni 2004 een
maximum van 488 cm. Sinds daar vanaf
1989 met een bepaald type meetboei
wordt gemeten was in de maanden mei
tot en met augustus niet eerder zo’n hoge
waarde geregistreerd.
In de figuur is voor de verschillende
zomers (mei tot en met augustus) in de
beschikbare meetperiode bij Euro

platform de hoogste gemeten significante
golfhoogte (Hm0) weergegeven. Ook
noordelijker op de Noordzee zijn de
afgelopen zomer relatief veel hoge golven
opgetreden.
Doorgeroerd
In de centrale Noordzee, ten noorden van
de Waddeneilanden, ontstaat in de zomer

vaak stratificatie (gelaagdheid). De bovenlaag van het zeewater wordt opgewarmd
door de zon, zet daardoor uit en krijgt een
lager soortelijk gewicht dan de koudere
onderlaag. Bij geringe golfwerking worden
dergelijke verschillende lagen vervolgens
nauwelijks meer gemengd. Als dit lang
aanhoudt, ontstaat er een tekort aan
zuurstof en voedingsstoffen in de onderste
waterlagen.
Na de hittegolf van begin augustus was
het verschil in temperatuur tussen oppervlakte en bodem in de centrale Noordzee

Golfhoogte bepalen
De golfhoogte, gerekend van dal naar top, werd oorspronkelijk op het oog geschat. Men
ziet hierbij natuurlijk alleen de hoogste golven. Toen het mogelijk werd de golfhoogten met
instrumenten te meten, is gekeken hoe de twee methoden zich tot elkaar verhielden.
Wanneer alle gemeten golven in hoogte gerangschikt worden en van de hoogste 33% het
gemiddelde wordt genomen, komt dat overeen met de visuele golfhoogte. Het bepaalde
gemiddelde wordt de ‘significante golfhoogte’ genoemd en aangeduid als Hs of H1/3.
Significante golfhoogten worden ook berekend uit gemeten golfenergie, al geeft dat niet
precies hetzelfde resultaat. Ze worden dan, om aan te geven hoe ze zijn berekend, aangeduid als Hm0. Ondanks het verschil worden H1/3 en Hm0 toch beide wel significante
golfhoogte genoemd. Meer informatie over de verwerking van golfgegevens is te vinden op
www.golfklimaat.nl.

Maximum significante golfhoogte Hm0 per zomer bij
Euro platform.

opgelopen tot zo’n vijf graden, maar rond
de 28e was deze verticale gradiënt geheel
verdwenen. Hoge golven in de tweede
helft van augustus hebben daar voor een
krachtige menging van het water gezorgd.
Nadere informatie:
Koos Doekes (RIKZ ), tel. 070-3114520
j.doekes@rikz.rws.minvenw.nl
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EXOTEN

VISSERIJKUNDIG

Amerikaanse worm in onze brakke wateren

Vissen op het ‘gehoor’
Monitoring van de visstand wordt nog steeds uitgevoerd met eenvoudige vistuigen die
we van oudsher kennen vanuit de beroepsvisserij. Daarnaast worden in toenemende mate
nieuwe veldtechnieken ingezet om bijvoorbeeld de omvang (kilo’s per hectare) en de
soortsamenstelling van de visstand vast te stellen of om migratiegedrag bij vissen te
onderzoeken. Daaronder de methode van sonarwaarneming.

De worm Marenzelleria cf. wireni is van oorsprong een bewoner van de Amerikaanse
oostkust. De soort werd in 1983 in het Eems-Dollard estuarium aangetroffen en daarmee voor het eerst in onze kustwateren gesignaleerd. Inmiddels komt de worm overal
in de Waddenzee voor. De soort lijkt zich daar permanent gevestigd te hebben, maar de
vraag is voor hoelang.
Rijkswaterstaat ontdekte Marenzelleria
destijds in monsters van het landelijk
bodemfauna monitoringprogramma.
Inmiddels wordt dit programma in de
Waddenzee en de Noordzee uitgevoerd
door het Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ).
Dankzij het monitoringprogramma is de
ontwikkeling van deze immigrant goed
gedocumenteerd. Waarschijnlijk is de soort
per schip, met getransporteerd ballastwater, in de Europese wateren terechtgekomen. In de Dollard duurde het zo’n
vier jaar voordat de populatie sterk ging
groeien. In deze periode, de ‘lag’ fase,
nemen de dichtheden nauwelijks toe. De
daarop volgende toename leek enigszins
ten koste te gaan van een autochtone
wormensoort, de Zeeduizendpoot (Nereis
diversicolor). De populatie was daarna zes

Fuiken, zegens, kuilen en korren zullen
voorlopig nog onmisbare middelen zijn bij
visserijkundig onderzoek. Niettemin zijn er
aspecten van de visstand die met conventionele vistuigen niet of zeer moeizaam
zijn te onderzoeken. Een goed voorbeeld is
een studie die Rijkswaterstaat sinds 1996
uitvoert naar migrerende Zalm en Zeeforel.
Aan de hand van geïmplanteerde zenders
en het plaatsen van detectiestations in de
grote rivieren, worden migratieroutes in
kaart gebracht.

jaar stabiel, maar stortte na 1993 in en
handhaaft zich sinds 1996 op een laag
niveau.
In de westelijke Waddenzee verscheen
Marenzelleria pas in 1989. De ‘lag’ fase
duurde bij het Balgzand zes jaar en in de
kustwateren tien jaar. Waarom deze fase
hier zoveel tijd in beslag nam is niet
duidelijk. Mogelijk dat een meer gedifferentieerde fauna een snelle uitbreiding
bemoeilijkte. Ook hier nam vervolgens de
populatie sterk toe, gevolgd door enige
jaren van stabilisatie op een hoog niveau,
en ten slotte, net als in de Dollard, een
ineenstorting. In 2004 was er nog maar
een bescheiden populatie over.

Mobiel of strategisch opgesteld
Een geavanceerde techniek die de
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) inzet voor het vaststellen

Vast patroon
Elders in Nederland is Marenzelleria waargenomen in het IJ (bij Amsterdam), de
Rotterdamse Waterweg, de Voordelta en
de Westerschelde. Hier hebben zich echter
nog geen belangrijke ontwikkelingen in
de populaties voorgedaan. Het patroon
van ‘lag’ fase, snelle groei, stabiel plafondniveau en instorten van de populatie is
karakteristiek voor veel exoten die in een
voor hen nieuwe omgeving terechtkomen.
Kennelijk vinden zij er een tot dan toe niet
geëxploiteerde voedselbron. Marenzelleria
leeft van organisch materiaal van het
sedimentoppervlak (eencellige algen,
detritus). Voor de uiteindelijke ineenstorting
van een populatie is nog geen afdoende
verklaring te geven.

GEPERFLUOREERDE

Verloop van de absolute omvang van de visstand in het Kanaal door Voorne
aan de hand van sonar waarnemingen.
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Verloop van de relatieve omvang van de visstand in het Kanaal door Voorne
aan de hand van hengelvangstregistraties.

MONITORING ALGEN NOORDZEE IN WADI

Fluor als broertje van chloor en broom

Screening
In 2003 heeft Rijkswaterstaat een screening
naar geperfluoreerde verbindingen in het
Nederlandse oppervlaktewater gedaan,
om een beeld voor de Nederlandse situatie
te krijgen. De analyses werden op de
milieuchemische laboratoria van de
Universiteit van Amsterdam en het
Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek
in IJmuiden uitgevoerd. Omdat uit onderzoeken bekend is dat geperfluoreerde
verbindingen zich ophopen in organismen
en waterbodem, zijn sediment (en zwevend
stof), verschillende soorten vis en andere
waterdieren bemonsterd. Analyse in het
water zelf was ten tijde van het onderzoek nog niet goed uitvoerbaar.
De resultaten van het onderzoek laten
zien dat de geperfluoreerde verbindingen
ook in Nederland overal aangetroffen
worden, zowel in de zoete binnenwateren

die daar in het voorjaar te vangen is. Een
nieuw beheer van de nabijgelegen Haringvlietsluizen kan hier in de toekomst een
eind aan maken. Om de ‘nulsituatie’ vast
te leggen werd besloten de omvang van
de paaipopulatie (vissen groter dan 15 cm)
eens per maand, gedurende een heel jaar
(2000) te volgen. (Vissen met een lengte
vanaf 3 cm kunnen overigens al met de
sonar worden waargenomen). Er ontstond
een beeld van het verloop in de visbiomassa
gedurende 12 maanden (figuur). Uit
ondersteunende netvisserijen bleek dat het
hier naar verwachting voor meer dan 80%
om Brasem gaat. Een eerste bepaling in
januari kwam uit op 100 kg/ha maar liep
in april snel op tot ruim 1000 kg/ha.
Dit soort bepalingen lenen zich bovendien
goed voor de onderlinge vergelijking
(intercalibratie) van monitoringstechnieken.
Als voorbeeld zijn naast het beeld uit
sonarwaarnemingen de resultaten van
hengelvangstregistraties uit 1999 uitgezet
(figuur). Hoewel iets verschoven in de tijd
(de migratie komt later op gang) is dezelfde
trend in het verloop zichtbaar.

Verwerking en verstrekking

VERBINDINGEN IN HET (WATER)MILIEU

Geperfluoreerde (volledig gefluoreerde)
verbindingen worden sinds 1950 veelvuldig
gebruikt in vloerbedekking en textiel om
ze water- en vuilafstotend te maken. Ze
worden ook ingezet voor het maken van
vetvrij papier voor het verpakken van
etenswaren. Een heel andere toepassing is
de toevoeging aan brandblusmiddelen.
Sinds het begin van de negentiger jaren
bestaat er in Canada en de Verenigde
Staten aandacht voor deze geperfluoreerde
verbindingen en de laatste jaren staan ze
ook in Europa in de belangstelling. Dat ze
pas recent in het milieu gemeten worden,
heeft voor een groot deel te maken met
het feit dat analysetechnieken voor deze
stoffen pas sinds kort beschikbaar zijn.

Praktijkvoorbeeld
Jaarlijks bezoeken duizenden sportvissers
het Kanaal door Voorne (ZH) vanwege de
uitzonderlijke grote hoeveelheden brasem

Brasem (foto: OVB)

Voor informatie over een demo met tekst
en animaties over visserijkundig onderzoek met sonar zie achterpagina.

Populatieverloop van de worm Marenzelleria cf. wireni in de Dollard (A), in het sublitoraal van de westelijke
Waddenzee (B) en op de droogvallende platen van het Balgzand (C). Weergegeven is de populatieomvang (in
grammen asvrij drooggewicht per m2) in het vroege voorjaar (o) en in de nazomer ( ). Met een pijltje is de eerste
waarneming van Marenzelleria aangegeven.

Van gechloreerde verbindingen, zoals PCB’s en DDT, is al sinds de zeventiger jaren bekend
dat ze niet of nauwelijks afbreken in het milieu. Deze stoffen hebben zich over de hele
wereld verspreid en zijn zelfs op de Noordpool gemeten. Broomverbindingen, zoals
gebromeerde brandvertragers, kregen eveneens zo’n bedenkelijke reputatie. Het is dan
ook niet helemaal onverwacht dat ook gefluoreerde verbindingen, met fluor als ‘broertje’
van chloor en broom, deze persistente eigenschappen hebben.

van de omvang van de visstand en
migratieonderzoek, is de hydroakoestiek
(sonar). Een geluidsbron onderwater zendt
geluidsgolven uit die zich voortplanten in
de vorm van een kegel. Alle objecten,
zoals vissen, die zich binnen de geluidsbundel bevinden worden aan de hand van
het weerkaatste geluid waargenomen.
Door een proefgebied systematisch met
een boot met sonarapparatuur te doorkruisen, valt aan de hand van de waarnemingen een nauwkeurige schatting te
maken van de visdichtheid (aantal per
volume-eenheid). Met de sonar kan in
korte tijd een groot gebied worden onderzocht. Het levert ook een gedetailleerd
beeld op van de verdeling van de vis over

een proefgebied, inclusief informatie over
de diepte waarop vissen zich bevinden. Bij
de conventionele visserijen, met bijvoorbeeld een kuil, is het beeld veel onnauwkeuriger omdat daarmee slechts een klein
deel van het water wordt bemonsterd en
er altijd een kans is dat iets gemist wordt.
Een alternatieve toepassing is om de
geluidsbron in een vaste opstelling te
plaatsen. Gebeurt dit op een strategische
plek, zoals een spuicomplex langs de kust,
dan kan een schatting worden gemaakt
van de hoeveelheid vis die vanuit zee
optrekt of zich naar zee verplaatst. Omdat
de stroomsnelheid van het water op deze
locaties kan oplopen tot meer dan zes
meter per seconde is de inzet van fuiken
als monitoringsmethodiek hier uitgesloten.

Nadere informatie:
Jan Kemper (OVB), tel. 030-6058441
kemper@ovb.nl

Nadere informatie:
Karel Essink (RIKZ), tel. 050-5331373
k.essink@rikz.rws.minvenw.nl
Rob Dekker (NIOZ), tel. 0222-369497
rdekker@nioz.nl
Marenzelleria cf. wireni (foto: Wim de Bruin, NIOZ)

ONDERZOEK

als in de zee. In zwevend stof werden
concentraties aangetroffen tot enkele
tientallen nanogrammen per gram.
Concentraties in het sediment lagen over
het algemeen lager. Ook in de verschillende
soorten vis werden de geperfluoreerde
verbindingen aangetroffen, met de hoogste
concentraties in aal, tot meer dan 100
nanogram per gram vis. Dit beeld komt
in grote lijnen overeen met resultaten uit
andere, vooral Amerikaanse, studies.
De concentraties van de geperfluoreerde
verbindingen zijn van dezelfde ordegrootte
als die van gebromeerde difenylethers
(brandvertragers) en gechlooreerde
bifenylen (PCB’s).

organismen en ecosystemen op langere
termijn nog onduidelijk. Het inzicht dat
de stoffen inmiddels alom in het milieu
aanwezig zijn, heeft er toe bijgedragen
dat in de Verenigde Staten de geperfluoreerde verbindingen inmiddels sterk zijn
gereguleerd en dat in de EU maatregelen
in voorbereiding zijn. De uitgevoerde
studie heeft de actualiteit van de stoffen,
ook in Nederland, onderstreept.

Alom aanwezig
De inschatting op basis van toxiciteitstudies is dat geperfluoreerde stoffen
minder toxisch zijn dan de gebromeerde
en gechloreerde verbindingen.
Door hun persistente en
accumulerende eigenschappen kunnen ze echter
wel een bedreiging voor
het milieu vormen. Bovendien
zijn de effecten van deze stoffen voor

Voor bestelinformatie over de rapporten
van onderzoek en literatuurstudie zie
achterpagina.

Nadere informatie:
Janny Pijnenburg (RIKZ), tel. 070-3114301
a.m.c.m.pijnenburg@rikz.rws.minvenw.nl
Marca Schrap (RIZA), tel. 0320-298770
s.schrap@riza.rws.minvenw.nl

De structuurformule van perfluoroctylsulfonzuur (PFOS).

Van satellietbeeld tot algenconcentratie
WADI, de nieuwe WAter Data Infrastructuur van Rijkswaterstaat, is weer een
functionaliteit rijker. Vanaf nu zijn satellietbeelden te raadplegen van chlorofylconcentraties in de zuidelijke Noordzee.
Om de kwaliteit van de Noordzee in de
gaten te houden, neemt Rijkswaterstaat
per schip regelmatig monsters, onder meer
om de concentratie chlorofyl en zwevend
stof te bepalen. Chlorofyl is een pigment
in algen waarmee deze licht als energiebron kunnen gebruiken voor de vorming
van suikers, de ‘brandstof’ voor de algenSensoren
De concentratiekaarten van chlorofyl
en zwevend stof die nu in WADI gezet
worden, zijn gemaakt met data van
SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-ofview Sensor). Deze sensor op een
(polaire) satelliet van de NASA levert
sinds september 1997 dagelijks één tot
drie beelden met 1 km2-resolutie van
de gehele Noordzee. SeaWiFS is een
optische sensor en levert daarom geen
informatie bij bewolking. Intussen zijn
er vier geschikte sensoren actief voor
waterkwaliteitstoepassingen; SeaWiFS,
MODIS-aqua, MODIS-terra en MERIS.
Meer informatie over SeaWiFS, MODIS
en MERIS is te vinden op de volgende
internetsites:
www.seawifs.gsfc.nasa.gov/SEAWIFS.html
www.modis.gsfc.nasa.gov/
www.envisat.esa.int/

groei. De chlorofylconcentratie wordt
gebruikt als maat voor de hoeveelheid
algen in het water. De hoeveelheid algen
is mede een maat voor de verontreiniging
van de zee met meststoffen.
Op de vierkante kilometer
Schepen meten de concentraties tweewekelijks op vaste punten. Met behulp van
satellieten kan er echter ook frequente en
gebiedsdekkende informatie worden
geleverd: voor elke vierkante kilometer een
getal (figuur). Deze ruimtelijke informatie
geeft een beeld van de toestand tussen de
vaste punten. Bovendien wordt duidelijk
wat de ontwikkeling is in de twee weken die
tussen twee reguliere metingen verstrijken.
Satellieten kunnen er zo aan bijdragen om
de processen in de Noordzee beter te
begrijpen. Ook helpt het bij een efficiënter
inzet van meetschepen. Te denken valt aan
een combinatie van maandelijkse scheepswaarnemingen en frequente satellietwaarnemingen om de benodigde gegevens te
genereren. De vereiste scheepsinzet zou
dan gehalveerd worden.
Toegankelijk
Rijkswaterstaat beschikt inmiddels over
een groot aantal satellietbeelden en kan
hierdoor gedurende een periode van één

Gemiddelde concentratie Chlorofyl-a in mg/m3 op de Noordzee op 3 juli 2002 om 12.59 uur.

of meer jaar nauwkeuriger trends en
ontwikkelingen aangeven. Tot voor kort
waren satellietbeelden niet erg toegankelijk.
Tegenwoordig zet Rijkswaterstaat de
satellietbeelden in WADI. Deze beelden
zijn met behulp van de ‘GridViewer’ door
iedereen op te vragen. Kijk op www.wadi.nl.
Nadere informatie:
Rob Jordans (RWS AGI), 015-2757140
r.w.l.jordans@agi.rws.minvenw.nl

Over dit onderwerp is een rapport
verschenen. Voor bestelinformatie:
zie achterpagina.
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JAAR NA AANLEG

REGIONALE WATERSYSTEEMRAPPORTAGE FLEVOLAND 2004

OOSTERSCHELDEWERKEN

Schorren, ecologie en veiligheid
Na de aanleg van Oosterscheldewerken is in overgebleven schorgebieden de sedimentatie
gemonitord om de effecten van de ingreep te volgen en te vergelijken met wat vooraf
werd voorspeld.
poeder (een mengsel van kaolienklei en
wit fijn zand) op het schor aan te
brengen.

Locatie van de onderzochte buitendijkse gebieden in
de Oosterschelde.
1. Rattekaai (135 ha.)
2. St. Annaland (177 ha.)
3. Slaak bij Anna Jacobapolder (130 ha.)

Van het oorspronkelijk schorareaal van
circa 1500 ha in Oosterschelde en zijtakken bleef na de aanleg van de werken
ongeveer 500 ha over. Het grootste deel
hiervan bevindt zich in drie ‘achterin’
gelegen gebieden (figuur). Hier startte
monitoring om veranderingen in sedimentatie vast te kunnen stellen. Er werden
hier jaarlijks ruim 60 meetveldjes (foto en
figuur) met een guts opgemeten.
De dikte van de sedimentatielaag was
steeds af te meten aan de hand van een
lichtgekleurd laagje in het profiel.
Rijkswaterstaat laat deze markering
ontstaan door gemiddeld eens in de vijf
jaar een 3 tot 5 mm dik laagje kaolien-

HYDROLOGISCHE

METINGEN IN

Golfklimaat
Uit de resultaten volgt dat de sedimentatie
op de schorren na het gereedkomen van
de Oosterscheldewerken met een factor
twee is verminderd. Dit is een gevolg van
het sterk afgenomen sedimenttransport
in de Oosterschelde. In grote lijnen komt
dit resultaat overeen met wat destijds is
voorspeld. De sedimentatie die nu nog
optreedt correleert het beste met het
golfklimaat voor het schor; dat wil
zeggen dat de grootte van de golven
bepalend is voor de hoeveelheid sediment
die op het schor terechtkomt. Een groot
deel van het sediment is vermoedelijk
afkomstig uit het slik voor het schor en
mogelijk ook uit het eroderende schorklif
(de vrij abrupte overgang tussen het
onbegroeide slik en het begroeide schor.
De aard van de vegetatie op het schor
(bijvoorbeeld hoge of lage planten), die
van belang zou kunnen zijn voor het
invangen van slib, heeft geen duidelijk
effect op de sedimentatiesnelheid. Ook is
er geen duidelijk effect te zien van stormen en van de sluitingen van de
Oosterscheldekering.
Bijhouden of verdrinken
Sedimentatie is belangrijk om ervoor te
zorgen dat de schorren de stijging van de
zeespiegel kunnen bijhouden. Als de
relatieve zeespiegelrijzing groter is dan
de opslibbing van de schorren kunnen
deze uiteindelijk ‘verdrinken’. Uit de
gemeten opslibsnelheden in de Oosterschelde zijn wat eerste, voorzichtige
prognoses te geven. Bij het maximum
scenario voor zeespiegelrijzing (85 cm/eeuw)
zouden alle schorren verdrinken. Bij het

NEDERLAND

EN

NBW-bestendige rapportage
De provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland hebben gezamenlijk een
Regionale Watersysteemrapportage opgesteld. Het samenwerkingsproduct laat zien
dat een RWSR niet alleen geschikt is voor het monitoren van het ‘oude’ waterbeleid,
maar ook een monitoringinstrument kan worden bij de aanpak die het Nationaal
Bestuursakkoord Water voorstaat.

minimum scenario (20 cm/eeuw) zullen
de schorren de stijging kunnen bijhouden.
Als wordt uitgegaan van het midden
scenario (60 cm/eeuw) kan naar verwachting alleen Rattekaai het hoofd boven
water houden en als schor blijven bestaan.
In de schorren zelf blijven de oeverwallen
(de randen langs de schorkreek) het
langst in tact doordat deze het meeste
sediment vangen en het hoogste liggen.
De kommen zullen de eerste tekenen van
‘verdrinken’ gaan vertonen.
Schorgebieden zijn waardevolle natuurgebieden. Daarom is het van belang de
ontwikkelingen regelmatig te volgen en na
te denken over maatregelen die moeten
en kunnen worden genomen om ze in
stand te houden. Hierbij is van belang
dat deze gebieden sinds kort vallen onder
de zogenaamde instandhoudingsdoelstelling van de Vogel- en Habitat Richtlijn.
Wat dit precies gaat betekenen voor de
Oosterschelde zal Rijkswaterstaat nog

Markeringspunt van een kaolienveldje op het schor
van St. Annaland (foto: Kees Joosse RWS Directie
Zeeland).

Opgemeten hoogten in het kaolienveldje.

moeten aangegeven. Binnenkort zal
een geactualiseerd rapport omtrent de
toestand van de Oosterschelde gereedkomen, met daarin de informatie voor
deze uitwerking van de richtlijnverplichtingen.
Buffers
Naast de ecologische betekenis hebben
schorren ook een rol in de bescherming
van het achterland. Samen met de
slikken vormen ze een buffer die tijdens
storm een belangrijk deel van de golfenergie opvangt. Het ontwerp van de
waterkeringen is hierop afgestemd.
Indien de schorren zouden verdwijnen
door achteruitgang of verdrinking zullen
de achterliggende waterkeringen bestand
moeten zijn tegen een veel zwaardere
golfaanval. Het is belangrijk ook die
bufferfunctie mee te nemen, wanneer
wordt nagedacht over maatregelen voor
de instandhouding van de schorren.
Nadere informatie:
Dirk van Maldegem (RIKZ)
tel. 0118-672222
d.c.vmaldegem@rikz.rws.minvenw.nl
Dick de Jong (RIKZ), tel. 0118-672284
d.j.djong@rikz.rws.minvenw.nl

HONGARIJE

Kijk in andermans keuken
Al twintig jaar wisselen Nederland en Hongarije kennis uit op het gebied van waterbeheer. Hiertoe is een Memorandum of Understanding (MOU) afgesloten op ministerieel
niveau. Dit jaar startte als uitvloeisel daarvan een samenwerkingsproject op het gebied
van hydrologische metingen en het gebruik van deze metingen voor het dagelijks
waterbeheer.
De samenwerking richt zich in eerste
instantie op het Nederlandse werkgebied
IJsselmeer en het Hongaarse werkgebied
Balatonmeer. Het Hongaarse meer vormde
de reisbestemming van drie Rijkswaterstaatmedewerkers die in augustus het land
bezochten. Samen met Hongaarse collegae
gingen ze diverse afvoer- en waterstandsmeetlocaties langs.
Kenmerkend voor de Hongaarse afvoermeetlocaties zijn de betonnen constructies.
(zie foto). Ze dragen bij aan een betrouwbare, onderhoudsarme meting. Mogelijk is
een dergelijke constructie ook in Nederland
toepasbaar. De waterstandsmetingen vinden
veelal automatisch plaats. De gegevens
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De recente Regionale Watersysteemrapportage (RWSR) van de provincie Flevoland en
Waterschap Zuiderzeeland geeft aan de
hand van een uitgebreide verzameling
indicatoren inzicht in de toestand en het
gebruik van het watersysteem. De RWSRmethodiek werd ontwikkeld voor het
evalueren van het waterbeleid van de Derde
en Vierde Nota Waterhuishouding. Het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
uit 2003 vormt het nieuwe waterbeleid. Dit
NBW is een overeenkomst tussen het Rijk,
de provincies, gemeenten en waterschappen
om de waterproblematiek in Nederland
samen aan te pakken. Wanneer de RWSR
Flevoland 2004 naast het NBW wordt
gelegd, dan blijkt dat de regionale watersysteemrapportage informatie bevat over drie

TRENDANALYSE

WATERSTANDEN

pijlers die in het akkoord zijn opgenomen:
Waterbeleid in de 21ste eeuw (WB21), de
Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Stedelijk
waterbeheer. Informatie over het Gewenste
Grondwater en Oppervlaktewater Regime
(GGOR), de vierde pijler uit het NBW, is in
Flevoland nog niet verzameld, maar het
werk hiervoor start in 2005. Uit deze vergelijking met de NBW blijkt dat de RWSRmethodiek ook geschikt is voor het volgen
van de onderdelen van dit beleid. Door de
resultaten van de RWSR volgens de pijlers
van het NBW te presenteren is een breed
scala aan indicatoren overzichtelijk weer te
geven. Wel moeten de RWSR-indicatoren
zelf nog aan het nieuwe beleid worden
aangepast. Zo moeten de indicatoren voor
de KRW aansluiten bij nieuwe chemische

Nadere informatie:
Michiel Oudendijk (Waterschap
Zuiderzeeland), tel. 0320-274853
m.oudendijk@zuiderzeeland.nl

Christoffel Klepper (Provincie Flevoland)
tel. 0320-265429
christoffel.klepper@flevoland.nl
Voor bestelinformatie brochure zie
achterpagina.

Hoogwater Rotterdam na 30 jaar: hoger maar toch gelijk
Door de voltooiing van de Volkerakdam (1969) en de ingebruikname van de Haringvlietsluizen (1970) is de waterbeweging in het Benedenrivierengebied ingrijpend gewijzigd.
Aan de hand van ruim 30 jaar waterstandsmetingen op negen peilmeetstations is de relatie
onderzocht tussen de waterstand en de ontwikkelingen en ingrepen die sinds 1970 in het
watersysteem plaats hebben gevonden.
Door de ingrepen in ’69 en ’70 veranderde
het Haringvliet van een dynamische zoute
zeearm in een min of meer stagnant zoetwaterbekken. De Nieuwe Waterweg was
voor het getij voortaan de enige toegang
tot het Benedenrivierengebied. Op het
Haringvliet, het Hollandsch Diep en in de
Biesbosch resteert sindsdien een gering
getij. Dit wordt veroorzaakt door het
periodiek spuien via de Haringvlietsluizen
bij laagwater op zee. Ook is er de zwakke
doorwerking van het getij dat via de
Nieuwe Waterweg het gebied binnenkomt
en via het Spui en de Dordtsche Kil het
Haringvliet bereikt. Ruim 30 jaar waterstandsmetingen op negen peilmeetstations
gaven de gelegenheid om de relatie te
onderzoeken tussen de waterstand en de
ontwikkelingen en ingrepen die in het
watersysteem hebben plaatsgevonden.
Corrigeren
De waterstanden in het Benedenrivierengebied zijn een product van veel factoren.
Van invloed zijn de afvoer van Rijn en Maas,

het getij op zee, de bediening van de
Haringvlietsluizen, de waterbeweging in
het voorgaande getij, de wind en de
eigenschappen van het gebied zoals bodemligging, dammen en sluizen. De invloed van
elke factor wisselt naar plaats en omstandigheden. De eerste vijf factoren kunnen
worden beschouwd als de randvoorwaarden
voor de waterbeweging. Het zijn de veranderingen in de laatste factor, de systeemeigenschappen, die vanuit beheersoogpunt
interessant zijn. Het grote aantal randvoorwaarden maakt dat geen twee getijden ooit
helemaal gelijk zijn. Om toch gedragsverandering van het watersysteem in de tijd te
kunnen volgen is een methode ontwikkeld
waarbij alle getijden gecorrigeerd worden
naar ‘standaardrandvoorwaarden’.
De gestandaardiseerde getijgegevens zijn per
jaar gemiddeld. Vervolgens zijn trends en
trendbreuken in de 30-jarige reeks gezocht.
De bruikbaarheid van deze methode wordt
geïllustreerd aan de hand van het hoogwater te Rotterdam (grafiek). In de niet

Afvoermeetlocatie in een kleine beek in de omgeving van het Velenceimeer. Inzet foto is een waterstandmeetlocatie in de haven van Tihany aan het Balatonmeer.

Nadere informatie:
Peter Heinen (RIZA), tel. 0320-298637
p.heinen@riza.rws.minvenw.nl,

Resultaten op een dienblad
Een rapport met informatie over tientallen
indicatoren is niet erg toegankelijk. Provincie
en waterschap hebben daarom de RWSR
Flevoland 2004 samengevat in een
brochure. Hierin is de NBW-insteek gekozen
en zijn de indicatoren gegroepeerd per
thema van het NBW (zie de tabel met
samengevatte resultaten). De rapportage
maakt duidelijk dat de waterbeheerders
in Flevoland voor WB21 en het Stedelijk
waterbeheer goed op weg zijn. Voor het
inpassen van de wateropgave uit WB21 en
voor het halen van de doelen van de KRW
is nog een grote inspanning nodig.

BENEDENRIVIERENGEBIED

worden op de meetlocatie opgeslagen en
maandelijks uitgelezen. Door daarnaast
ook visuele waarnemingen te doen, heeft
men ook directe informatie ter beschikking. Van een enkel station gaan de data
automatisch via telefoonlijnen naar een
centrale computer. Dit willen de Hongaren
de komende jaren graag uitbouwen.
Nederland heeft met het Monitoring
Systeem Water (MSW) al jaren een
geautomatiseerde inwinning van hydrologische meetgegevens. De ervaring die is
opgedaan bij de ontwikkeling van dit
systeem kan de Hongaren helpen bij de
verdere automatisering van hun datainwinning.
In november zijn de Hongaren op tegenbezoek geweest om kennis te maken met
de Nederlandse praktijk van hydrologische
metingen. Na de wederzijdse bezoeken
kan de kennisuitwisseling verder worden
geconcretiseerd.

normen en ecologische maatlatten, en
moeten voor Stedelijk waterbeheer nog
meer indicatoren worden ontwikkeld.

Cees Berkeveld (RWS/IJG)
tel. 0320-297488
c.berkeveld@rdij.rws.minvenw.nl
Het jaargemiddelde hoogwater, ongecorrigeerd (rood) en gecorrigeerd (groen) te Rotterdam voor de periode 1971-2001.

Het peilmeetstation Rotterdam langs de Maasboulevard aan de Nieuwe Maas. De sluis geeft toegang tot het
Boerengat.

gecorrigeerde gegevens treden van jaar tot
jaar grote verschillen op. Trends en
trendbreuken in de hoogwaterstand zijn
nauwelijks te detecteren. Ook bestaat het
risico dat niet bestaande trends of trendbreuken worden verondersteld. In de
gecorrigeerde gegevens is de invloed van
de vijf randvoorwaarden verwijderd, alleen
de invloed van de systeemeigenschappen
resteert. Er wordt een licht dalende trend
in het hoogwater waarneembaar, met
name in de periode vóór 1982 en na
1997. Er zijn twee duidelijke trendbreuken,
een abrupte daling van het hoogwater
met 5 cm in 1981/1982 en een abrupte
stijging van het hoogwater met 10 cm in
1997/1998.
De eerste trendbreuk is toe te schrijven aan
het in open verbinding brengen van het
Hartelkanaal met de Oude Maas. Dit
veroorzaakt een toename van de berging in
het Benedenrivierengebied, wat in Rotterdam tot een lager hoogwater leidt. De
tweede trendbreuk wordt veroorzaakt
door het doorgraven van de Beerdam,
waardoor het Hartelkanaal een tweede
toegang van de zee tot het Benedenrivierengebied is geworden. De extra
getij-indringing leidt ook in Rotterdam tot
een verhoging van het hoogwater. De
effecten van deze ingrepen strekken zich dus
over een groot gebied uit. Beide ingrepen
beoogden een verbeterde toegang voor

de binnenvaart tot het Rotterdamse
havengebied. De dalende trend van de
hoogwaters in Rotterdam kan in verband
worden gebracht met de geleidelijke
verdieping van de Oude Maas. De
debietverdeling tussen Nieuwe en Oude
Maas verschuift hierdoor naar de laatste,
waardoor op de Nieuwe Maas, dus ook in
Rotterdam, de getijdewerking afneemt.
Gelijk en toch hoger
Het resultaat van de dalende trend en de
twee trendbreuken brengt het gecorrigeerde
hoogwater te Rotterdam na ruim 30 jaar
weer terug op het niveau van 1970. Het
werkelijke waargenomen (ongecorrigeerde)
hoogwater is in die periode wel hoger
geworden, doordat de randvoorwaarden
zijn veranderd (voornamelijk zeespiegelrijzing). De conclusie is dan ook dat deze
verhoging in Rotterdam niet veroorzaakt
wordt door ingrepen of veranderingen in
het Benedenrivierengebied zelf.
Nadere informatie:
Sacha de Goederen (RIZA)
tel. 078-6332726
s.goederen@riza.rws.minvenw.nl
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Hein van Stokkom is voorzitter van het Cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie (MRE)
van het LBOW. Speerpunt voor komend jaar: opzetten van een nationale monitoringstructuur voor de Europese Kaderrichtlijn Water.
Als secretaris-directeur van het Waterschap
Brabantse Delta geeft Hein van Stokkom
dagelijks leiding aan zo’n 500 medewerkers.
Op zich al een forse klus, toch ging hij
graag in op het verzoek van de Unie van
Waterschappen om er nog iets bij te doen:
‘trekken’ van het cluster MRE. Van
Stokkom vindt het een goede zaak dat
rijksoverheid, provincies, gemeenten en
waterschappen samen praten over beter
waterbeleid: "Bovendien wil ik niet alleen
weten wat er in mijn eigen organisatie en
regio gebeurt, maar heb ik ook affiniteit
met nationaal en internationaal waterbeleid.
In het Nationale Bestuursakkoord Water
(NBW, red.) zijn we tot gezamenlijke
afspraken over het Nederlandse watersysteem in de 21e eeuw gekomen. Op

internationaal niveau hebben we bijvoorbeeld te maken met de gevolgen van de
Kaderrichtlijn Water. In de verschillende
clusters van het Landelijk Bestuurlijk
Overleg Water (LBOW, red.), zoals MRE,
geven we daar handen en voeten aan."

MonitoringMensen
In deze rubriek verschijnt een serie verslagen van ‘ontmoetingen op de werkvloer’. Waar in de monitoringcyclus
werken deze mensen? Hoe raken ontwikkelingen vanuit de
Europese Kaderrichtlijn Water hun werk? Hoe springen ze
daarop in?

Rangeerterrein
MRE is een logische trits van stappen, zegt
Van Stokkom: "Geen evaluatie zonder
rapportage, geen rapportage zonder
monitoring. Wil je je systeem verbeteren
en weten of je beleid slaagt, dan heb je
adequate informatie nodig." Doel van
het cluster MRE is te komen tot een
gezamenlijke, heldere en efficiënte wijze
van monitoren, rapporteren en evalueren,
waarbij men zoveel mogelijk gebruik wil
maken van reeds beproefde instrumenten
en werkwijzen. Van Stokkom: "Er is al
veel nuttig voorwerk gedaan, zoals in CIWverband. Ik zie een rangeerterrein voor me,
met veel sporen en rijdende treinen die
allemaal een verschillende snelheid hebben.
Dat moeten we zien te structureren en
harmoniseren, door mensen en instellingen
bij elkaar te brengen. Gelukkig groeit het
gemeenschappelijk besef dat we het
samen beter kunnen doen."
Pittig
Na helderheid over de precieze opdrachten
die het cluster moet gaan uitvoeren, volgen
de concrete producten. Voor de komende
tijd ziet Van Stokkom twee speerpunten,
beide op te leveren in 2006. Eerste is het
verzorgen van een evaluatie in het kader
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van het NBW, waarin het cluster de
bereidheid tot samenwerking tussen de
verschillende partijen in kaart moet hebben
gebracht. Tweede speerpunt vormt de
opzet van een monitoringstructuur in het
kader van de KRW. Van Stokkom: "De
richtlijn bepaalt dat de lidstaten in 2006
een monitoringsysteem moeten hebben
dat bovendien operationeel is." Een pittige
exercitie, zo meent hij, zoals ook vele
andere onderdelen van de richtlijn een forse
klus opleveren: "De KRW-opgave kost veel
werk, energie en geld. Er moeten lastige
maatschappelijke keuzes worden gemaakt,
landbouw en industrie zullen met strengere
normen worden geconfronteerd of zelfs
met het feit dat bepaalde producten straks
helemaal niet meer gebruikt mogen worden.
Persoonlijk ben ik overigens voorstander
van zo’n bronaanpak boven ‘effectbeleid’
met behulp van emissienormen. In het
laatste geval moet je achteraf toch weer
iets uit het water halen. Bronbeleid is op
korte termijn misschien pijnlijker en lastiger
te realiseren, maar op de lange termijn wel
economischer." Behalve ingrijpend is de

PROCEEDINGS MTM-IV

NIEUWE ZWEMWATERRICHTLIJN

Monitoren voor duurzaam waterbeheer

Een slag beter

KRW ook een strenge richtlijn, zegt Van
Stokkom: "Het nationale waterbeleid was
voorheen gebaseerd op een inspanningsverplichting, de KRW gaat uit van een
resultaatsverplichting. Bovendien betekent
één onvoldoende in de uitvoering van je
beleid dat je meteen voor je hele examen
zakt. We kunnen ons dus geen fouten of
laksheid permitteren, al was het maar
omdat ook de sancties niet gering zijn."
Gunstig
Nederland wordt wel eens afgeschilderd
als ‘het afvoerputje van Europa’, omdat
belangrijke stromen als Eems, Rijn, Maas
en Schelde uiteindelijk via ons land in zee
stromen. Hoewel de KRW veel inspanning
vereist, is Van Stokkom er in dat opzicht
blij mee: "Ik heb de indruk dat onze
buurlanden ook erg actief met de richtlijn
bezig zijn. Dat betekent dat wij op termijn
schoner water het land binnen krijgen. De
KRW heeft daarom een gunstig effect op
de kwaliteit van ons water. En schept daarnaast verplichtingen voor wat wij zelf
doen."

De zwemwaterrichtlijn is er ter bescherming van de gezondheid van zwemmers in oppervlaktewateren. De nieuwe zwemwaterrichtlijn van de EU stelt strengere eisen aan zwemwater, zet
aan tot kwaliteitsverbetering en regelt ook een betere voorlichting van het publiek.

De vierde Monitoring Tailor Made conferentie (MTM-IV) werd bijgewoond door
120 experts uit 49 landen, verspreid over
de gehele wereld. Voor het eerst was de
‘zoute component’ ook vertegenwoordigd.
De conferenties zijn bedoeld om denkbeelden van wetenschappers en beleidsmakers samen te brengen en een nieuw
licht te werpen op informatie ten behoeve
van duurzaam waterbeheer. Dit keer werd
gesproken en gediscussieerd over publieksparticipatie, indicatoren, monitoringpraktijk, herkomst en rol van informatie en
waterbeoordeling. De presentaties zijn in
september als uitgebreide artikelen in
boekvorm (proceedings) verschenen.

De huidige zwemwaterrichtlijn uit 1976 is,
zowel wetenschappelijk als beheermatig
gezien, verouderd. De komst van de nieuwe
Europese zwemwaterrichtlijn (verwacht in
2005) betekent een hele verandering. Er
mogen volgens de nieuwe richtlijn minder
ziekmakende bacteriën in het water zitten,
maar dat is zeker niet het enige verschil. De
oude richtlijn gaf alleen aan wat er gemeten
moest worden en repte met geen woord
over maatregelen waarmee de vervuilingsbronnen moesten worden gesaneerd. In de
nieuwe zwemwaterrichtlijn wordt een actief
beheer van de zwemwaterkwaliteit voorgesteld: de mogelijke vervuilingsbronnen
moeten in kaart gebracht worden en er
dienen maatregelen te worden genomen
om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren.
Uiteindelijk wordt Nederland door de EU
beoordeeld op het behalen van de 'aanvaardbare zwemwaterkwaliteit' voor de
zwemwaterlocaties. Daarnaast hebben de
lidstaten de inspanningsverplichting om de
zwemwaterkwaliteit van locaties in deze
klasse te verbeteren tot 'goed' of 'uitstekend'. Voor de locaties in de klasse
‘slecht’ kan een permanent zwemverbod
worden ingesteld, maar alleen als er geen
maatregelen zijn te identificeren of als de

Boodschap
Duidelijk is dat drastische aanpassingen in
het waterbeheer nodig zijn om gesteld te
staan voor de toekomst. De belangrijkste
daarvan is het betrekken van verschillende

6

Nadere informatie:
Hans Ruiter (RIZA), tel. 0320-298682
h.ruiter@riza.rws.minvenw.nl
Jos Timmerman (RIZA), tel. 0320-298779
j.g.timmerman@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie over de proceedings
en de internetsite zie achterpagina.

Rijkswaterstaat wil als waterkwaliteitsbeheerder kunnen zeggen of het Noordzeekanaal
‘gezond en schoon’ is. Monitoringsgegevens staan aan de basis van dit soort uitspraken.
Maar hoe betrouwbaar zijn de uitspraken die een beheerder kan doen?
Het meetnet Noordzeekanaal bestaat uit
twee landelijke meetpunten (IJmuiden en
Amsterdam) en één regionaal meetpunt
(Westzaan). Deze punten worden respectievelijk twaalf, zes en zes keer per jaar
bemonsterd. Rijkswaterstaat gebruikt de
gegevens om de kwaliteit van water en
zwevend stof aan de normen te toetsen en
om trendmatige ontwikkelingen vast te
stellen. Bij de optimalisatie van dit meetnet
wilde Rijkswaterstaat specifiek inzicht hebben in drie aspecten: de betrouwbaarheid
van de toetswaarden bij normtoetsing; de
mate waarin trends ook daadwerkelijk
aangetoond kunnen worden; en de
mogelijkheden om de meetinspanning te
verminderen.
Rijkswaterstaat liet voor een vijftal stoffen
gegevens over de periode 1988 tot en met
2001 analyseren. Het betreft vijf stoffen die
de norm voor het Maximaal Toelaatbaar
Risiconiveau (MTR) overschrijden en die
een breed scala aan stoffen in zowel water
als zwevend stof vertegenwoordigen. Voor
vier stoffen - koper, PCB 153, fenanthreen
en minerale olie – is de toetswaarde het
90-percentiel (P90); voor de vijfde - totaal
fosfor – is dat het zomergemiddelde
(ZGM). De toetswaarde wordt berekend
over de meetgegevens van één jaar en
vervolgens vergeleken met de MTR.

Bandbreedte en trendgevoeligheid
Het blijkt dat de toetswaarden in het
Noordzeekanaal een relatieve bandbreedte
hebben van 20 tot 30%. Dit is acceptabel
genoeg om probleemstoffen in het
Noordzeekanaal te identificeren.
De mate waarin een eventuele trend in
de waterconcentratie aangetoond kan
worden, is minder bevredigend voor een
waterbeheerder. Een stijging of daling
van 20% in tien jaar tijd kan slechts met
een kans van 15% worden aangetoond
(zie figuur). Wordt de periode korter
(bijvoorbeeld vijf jaar), dan is het voor
een beheerder, gezien de variatie in de
data, bijna onmogelijk om nog een trend
aan te tonen. Pas een stijging of daling
van de concentratie van 40 tot 60% in
tien jaar tijd kan met 95%-zekerheid
statistisch worden gedetecteerd. Een trend
moet dus fors zijn, wil je deze significant
kunnen aantonen.
Rijkswaterstaat heeft, ook gegeven de
Kaderrichtlijn Water, vooral behoefte aan
de mogelijkheid om een gebiedsdekkende
uitspraak over het hele waterlichaam te
kunnen doen. In dat geval is het aantal
meetlocaties, gezien de verschillende
variatiebronnen, belangrijker dan het
aantal metingen per jaar. Het adviesbureau beveelt dan ook aan om zeker
niet terug te gaan naar twee meetlocaties.

INTERNATIONAAL

BLAUWWIERCONGRES IN

Rijkswaterstaat blijft daarom op drie
locaties meten en zou – om trends te
kunnen detecteren – zelfs de meetinspanning moeten opvoeren.
Nadere informatie:
John Schobben (Rijkswaterstaat
Noord-Holland), tel. 023-5301562
j.schobben@dnh.rws.minvenw.nl

Bert de Vries (Adviesbureau CQM)
tel. 040-2758603, devries@cqm.nl
Over dit onderwerp is een rapport
verschenen.Voor bestelinformatie: zie
achterpagina.

LUXEMBURG

Op een blauwe maandag

maatregelen disproportionele kosten met
zich meebrengen. Een voordeel van de
nieuwe richtlijn is dat deze ook de voorlichting aan het publiek regelt. Nu wordt
het een vereiste het publiek periodiek te
informeren over de zwemwaterkwaliteit,
oorzaken van verontreiniging en maatregelen. Ook moet actuele informatie, zoals
een tijdelijk zwemwaterverbod, met redenen
omkleed aan het publiek kenbaar gemaakt
worden.

Het symposium werd gehouden om
internationaal kennis over blauwwieren
uit te wisselen, en om gezamenlijk een
aantal problemen te bediscussiëren.
Zo waren er bijdragen over mogelijke
verschillen tussen de traditionele systematiek,
gebaseerd op de uiterlijke celkenmerken,
en een systematiek die gebruik maakt
van moderne technieken om het erfelijk
materiaal (RNA en DNA) te onderzoeken.
Voor de monitoring is van belang dat
geconcludeerd werd dat de twee methoden
geen grote verschillen opleveren.
Belangrijke naamswijzigingen, die van
invloed kunnen zijn op beoordelingssystemen en databases, zijn in de
toekomst daarom niet erg waarschijnlijk.
Soortenkennis
Daarnaast bleek wel dat specifieke
soortenkennis schaars is. Het soortsbegrip
is niet steeds helder en een multidisciplinaire aanpak, gebruik makend van
moleculair-biologische, microscopische en
kweektechnieken voor de karakterisering
van soorten is gewenst. Een goede
determinatie is van groot belang voor
het bestrijden van blauwwierenbloei.
Eerst moet immers duidelijk zijn om
welke soort het gaat en, daarmee, welke
ecologische eisen deze stelt.

Stand van zaken
Tijdens de Milieuraad van 28 juni 2004
hebben de ministers van de EU een
politiek akkoord bereikt over een nieuwe
zwemwaterrichtlijn. Waarschijnlijk wordt de
richtlijn in het voorjaar van 2005 behandeld
in de Europese Raad en het Europese
Parlement, waarbij deze nog wijzigingen
kan ondergaan. Na instemming van het
parlement en publicatie van de richtlijn,
krijgen de lidstaten drie jaar de tijd om deze
in nationale wet en regelgeving op te
nemen.
Microsystis (foto: RIZA, Gerlinda Boekhoud-de Graaf)

Nadere informatie:
John Maaskant (RIZA), tel. 0320-298790
j.maaskant@riza.rws.minvenw.nl

Powercurve voor fenanthreen in het Noordzeekanaal. Een powercurve geeft voor elke mogelijke trendgrootte
(x-as) aan wat de kans is dat de trend significant aangetoond kan worden (y-as). De trendgrootte is in dit geval
gedefinieerd als de relatieve toe- of afname over de betreffende periode (5, 10 of 15 jaar). De powercurve geldt
voor de huidige meetinspanning.

Meten en analyseren
Maandag 30 augustus startte in de stad Luxemburg het 16th Symposium of the
International Association for Cyanophyte Research. Een week lang ging het over
Blauwwieren ofwel Cyanobacteriën, die sterk in de aandacht staan wegens het veelvuldig optreden van lastige en soms giftige waterbloeien.

September vorig jaar vond de vierde Monitoring Tailor Made conferentie plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Hier werden strategieën en werkwijzen besproken voor het
verzamelen en analyseren van informatie ten behoeve van duurzaam waterbeheer.
partijen die een belang hebben in het
waterbeheer, zoals de drinkwaterbedrijven,
de scheepvaart en recreatieorganisaties. De
informatievoorziening rondom het waterbeheer moet daarmee een veel breder
publiek gaan bedienen en meer disciplines
omvatten. Het gaat hierbij om informatiebehoefte op sociaal-economisch vlak, zoals
sociale en economische implicaties van
dijkverzwaring, de beleving van water en
de evaluatie van beleidsimplementaties.
Hoe dit moet worden gerealiseerd is nog
niet helemaal uitgekristalliseerd.
Indicatoren kunnen complexe relaties in
eenvoudige cijfers uitdrukken. Ze zijn
daarom een belangrijk hulpmiddel om
een breed publiek te bedienen met relatief
overzichtelijke informatie.

NOORDZEEKANAAL

Toetswaarden getoetst op betrouwbaarheid

INTERVIEW

Een logische trits

ONDERZOEK WATERKWALITEITSMEETNET

Een Nederlandse bijdrage op dit terrein
kwam van Ton Joosten die twee posters
presenteerde. Joosten is als onderzoeker
verbonden aan de ‘Stichting Alg’ en een
bron van gedetailleerde kennis, waarvan
het hydrobiologisch laboratorium van het
RIZA regelmatig gebruik maakt. Hij legt
momenteel de laatste hand aan de eerste
Nederlandse Blauwwierflora.
Ten slotte kwam uit een aantal bijdragen
naar voren dat toxiciteit van blauwwieren
door het vrijkomen van microcystines en
anatoxines een wereldwijd en deels nog
onbegrepen probleem is. Deze toxiciteit
is doorgaans onderwerp van afzonderlijke
symposia. Daardoor wordt een kans
gemist om bij systematici te rade te gaan
om de noodzakelijke koppeling te maken
met soortenkennis en zo informatie over
oorzaak en verloop van de waterbloei te
vergaren.
Nadere informatie:
Frans Kouwets (RIZA), tel. 0320-298684
f.kouwets@riza.rws.minvenw.nl
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Hein van Stokkom is voorzitter van het Cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie (MRE)
van het LBOW. Speerpunt voor komend jaar: opzetten van een nationale monitoringstructuur voor de Europese Kaderrichtlijn Water.
Als secretaris-directeur van het Waterschap
Brabantse Delta geeft Hein van Stokkom
dagelijks leiding aan zo’n 500 medewerkers.
Op zich al een forse klus, toch ging hij
graag in op het verzoek van de Unie van
Waterschappen om er nog iets bij te doen:
‘trekken’ van het cluster MRE. Van
Stokkom vindt het een goede zaak dat
rijksoverheid, provincies, gemeenten en
waterschappen samen praten over beter
waterbeleid: "Bovendien wil ik niet alleen
weten wat er in mijn eigen organisatie en
regio gebeurt, maar heb ik ook affiniteit
met nationaal en internationaal waterbeleid.
In het Nationale Bestuursakkoord Water
(NBW, red.) zijn we tot gezamenlijke
afspraken over het Nederlandse watersysteem in de 21e eeuw gekomen. Op

internationaal niveau hebben we bijvoorbeeld te maken met de gevolgen van de
Kaderrichtlijn Water. In de verschillende
clusters van het Landelijk Bestuurlijk
Overleg Water (LBOW, red.), zoals MRE,
geven we daar handen en voeten aan."

MonitoringMensen
In deze rubriek verschijnt een serie verslagen van ‘ontmoetingen op de werkvloer’. Waar in de monitoringcyclus
werken deze mensen? Hoe raken ontwikkelingen vanuit de
Europese Kaderrichtlijn Water hun werk? Hoe springen ze
daarop in?

Rangeerterrein
MRE is een logische trits van stappen, zegt
Van Stokkom: "Geen evaluatie zonder
rapportage, geen rapportage zonder
monitoring. Wil je je systeem verbeteren
en weten of je beleid slaagt, dan heb je
adequate informatie nodig." Doel van
het cluster MRE is te komen tot een
gezamenlijke, heldere en efficiënte wijze
van monitoren, rapporteren en evalueren,
waarbij men zoveel mogelijk gebruik wil
maken van reeds beproefde instrumenten
en werkwijzen. Van Stokkom: "Er is al
veel nuttig voorwerk gedaan, zoals in CIWverband. Ik zie een rangeerterrein voor me,
met veel sporen en rijdende treinen die
allemaal een verschillende snelheid hebben.
Dat moeten we zien te structureren en
harmoniseren, door mensen en instellingen
bij elkaar te brengen. Gelukkig groeit het
gemeenschappelijk besef dat we het
samen beter kunnen doen."
Pittig
Na helderheid over de precieze opdrachten
die het cluster moet gaan uitvoeren, volgen
de concrete producten. Voor de komende
tijd ziet Van Stokkom twee speerpunten,
beide op te leveren in 2006. Eerste is het
verzorgen van een evaluatie in het kader
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van het NBW, waarin het cluster de
bereidheid tot samenwerking tussen de
verschillende partijen in kaart moet hebben
gebracht. Tweede speerpunt vormt de
opzet van een monitoringstructuur in het
kader van de KRW. Van Stokkom: "De
richtlijn bepaalt dat de lidstaten in 2006
een monitoringsysteem moeten hebben
dat bovendien operationeel is." Een pittige
exercitie, zo meent hij, zoals ook vele
andere onderdelen van de richtlijn een forse
klus opleveren: "De KRW-opgave kost veel
werk, energie en geld. Er moeten lastige
maatschappelijke keuzes worden gemaakt,
landbouw en industrie zullen met strengere
normen worden geconfronteerd of zelfs
met het feit dat bepaalde producten straks
helemaal niet meer gebruikt mogen worden.
Persoonlijk ben ik overigens voorstander
van zo’n bronaanpak boven ‘effectbeleid’
met behulp van emissienormen. In het
laatste geval moet je achteraf toch weer
iets uit het water halen. Bronbeleid is op
korte termijn misschien pijnlijker en lastiger
te realiseren, maar op de lange termijn wel
economischer." Behalve ingrijpend is de
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Monitoren voor duurzaam waterbeheer

Een slag beter

KRW ook een strenge richtlijn, zegt Van
Stokkom: "Het nationale waterbeleid was
voorheen gebaseerd op een inspanningsverplichting, de KRW gaat uit van een
resultaatsverplichting. Bovendien betekent
één onvoldoende in de uitvoering van je
beleid dat je meteen voor je hele examen
zakt. We kunnen ons dus geen fouten of
laksheid permitteren, al was het maar
omdat ook de sancties niet gering zijn."
Gunstig
Nederland wordt wel eens afgeschilderd
als ‘het afvoerputje van Europa’, omdat
belangrijke stromen als Eems, Rijn, Maas
en Schelde uiteindelijk via ons land in zee
stromen. Hoewel de KRW veel inspanning
vereist, is Van Stokkom er in dat opzicht
blij mee: "Ik heb de indruk dat onze
buurlanden ook erg actief met de richtlijn
bezig zijn. Dat betekent dat wij op termijn
schoner water het land binnen krijgen. De
KRW heeft daarom een gunstig effect op
de kwaliteit van ons water. En schept daarnaast verplichtingen voor wat wij zelf
doen."

De zwemwaterrichtlijn is er ter bescherming van de gezondheid van zwemmers in oppervlaktewateren. De nieuwe zwemwaterrichtlijn van de EU stelt strengere eisen aan zwemwater, zet
aan tot kwaliteitsverbetering en regelt ook een betere voorlichting van het publiek.

De vierde Monitoring Tailor Made conferentie (MTM-IV) werd bijgewoond door
120 experts uit 49 landen, verspreid over
de gehele wereld. Voor het eerst was de
‘zoute component’ ook vertegenwoordigd.
De conferenties zijn bedoeld om denkbeelden van wetenschappers en beleidsmakers samen te brengen en een nieuw
licht te werpen op informatie ten behoeve
van duurzaam waterbeheer. Dit keer werd
gesproken en gediscussieerd over publieksparticipatie, indicatoren, monitoringpraktijk, herkomst en rol van informatie en
waterbeoordeling. De presentaties zijn in
september als uitgebreide artikelen in
boekvorm (proceedings) verschenen.

De huidige zwemwaterrichtlijn uit 1976 is,
zowel wetenschappelijk als beheermatig
gezien, verouderd. De komst van de nieuwe
Europese zwemwaterrichtlijn (verwacht in
2005) betekent een hele verandering. Er
mogen volgens de nieuwe richtlijn minder
ziekmakende bacteriën in het water zitten,
maar dat is zeker niet het enige verschil. De
oude richtlijn gaf alleen aan wat er gemeten
moest worden en repte met geen woord
over maatregelen waarmee de vervuilingsbronnen moesten worden gesaneerd. In de
nieuwe zwemwaterrichtlijn wordt een actief
beheer van de zwemwaterkwaliteit voorgesteld: de mogelijke vervuilingsbronnen
moeten in kaart gebracht worden en er
dienen maatregelen te worden genomen
om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren.
Uiteindelijk wordt Nederland door de EU
beoordeeld op het behalen van de 'aanvaardbare zwemwaterkwaliteit' voor de
zwemwaterlocaties. Daarnaast hebben de
lidstaten de inspanningsverplichting om de
zwemwaterkwaliteit van locaties in deze
klasse te verbeteren tot 'goed' of 'uitstekend'. Voor de locaties in de klasse
‘slecht’ kan een permanent zwemverbod
worden ingesteld, maar alleen als er geen
maatregelen zijn te identificeren of als de

Boodschap
Duidelijk is dat drastische aanpassingen in
het waterbeheer nodig zijn om gesteld te
staan voor de toekomst. De belangrijkste
daarvan is het betrekken van verschillende
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Nadere informatie:
Hans Ruiter (RIZA), tel. 0320-298682
h.ruiter@riza.rws.minvenw.nl
Jos Timmerman (RIZA), tel. 0320-298779
j.g.timmerman@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie over de proceedings
en de internetsite zie achterpagina.

Rijkswaterstaat wil als waterkwaliteitsbeheerder kunnen zeggen of het Noordzeekanaal
‘gezond en schoon’ is. Monitoringsgegevens staan aan de basis van dit soort uitspraken.
Maar hoe betrouwbaar zijn de uitspraken die een beheerder kan doen?
Het meetnet Noordzeekanaal bestaat uit
twee landelijke meetpunten (IJmuiden en
Amsterdam) en één regionaal meetpunt
(Westzaan). Deze punten worden respectievelijk twaalf, zes en zes keer per jaar
bemonsterd. Rijkswaterstaat gebruikt de
gegevens om de kwaliteit van water en
zwevend stof aan de normen te toetsen en
om trendmatige ontwikkelingen vast te
stellen. Bij de optimalisatie van dit meetnet
wilde Rijkswaterstaat specifiek inzicht hebben in drie aspecten: de betrouwbaarheid
van de toetswaarden bij normtoetsing; de
mate waarin trends ook daadwerkelijk
aangetoond kunnen worden; en de
mogelijkheden om de meetinspanning te
verminderen.
Rijkswaterstaat liet voor een vijftal stoffen
gegevens over de periode 1988 tot en met
2001 analyseren. Het betreft vijf stoffen die
de norm voor het Maximaal Toelaatbaar
Risiconiveau (MTR) overschrijden en die
een breed scala aan stoffen in zowel water
als zwevend stof vertegenwoordigen. Voor
vier stoffen - koper, PCB 153, fenanthreen
en minerale olie – is de toetswaarde het
90-percentiel (P90); voor de vijfde - totaal
fosfor – is dat het zomergemiddelde
(ZGM). De toetswaarde wordt berekend
over de meetgegevens van één jaar en
vervolgens vergeleken met de MTR.

Bandbreedte en trendgevoeligheid
Het blijkt dat de toetswaarden in het
Noordzeekanaal een relatieve bandbreedte
hebben van 20 tot 30%. Dit is acceptabel
genoeg om probleemstoffen in het
Noordzeekanaal te identificeren.
De mate waarin een eventuele trend in
de waterconcentratie aangetoond kan
worden, is minder bevredigend voor een
waterbeheerder. Een stijging of daling
van 20% in tien jaar tijd kan slechts met
een kans van 15% worden aangetoond
(zie figuur). Wordt de periode korter
(bijvoorbeeld vijf jaar), dan is het voor
een beheerder, gezien de variatie in de
data, bijna onmogelijk om nog een trend
aan te tonen. Pas een stijging of daling
van de concentratie van 40 tot 60% in
tien jaar tijd kan met 95%-zekerheid
statistisch worden gedetecteerd. Een trend
moet dus fors zijn, wil je deze significant
kunnen aantonen.
Rijkswaterstaat heeft, ook gegeven de
Kaderrichtlijn Water, vooral behoefte aan
de mogelijkheid om een gebiedsdekkende
uitspraak over het hele waterlichaam te
kunnen doen. In dat geval is het aantal
meetlocaties, gezien de verschillende
variatiebronnen, belangrijker dan het
aantal metingen per jaar. Het adviesbureau beveelt dan ook aan om zeker
niet terug te gaan naar twee meetlocaties.

INTERNATIONAAL

BLAUWWIERCONGRES IN

Rijkswaterstaat blijft daarom op drie
locaties meten en zou – om trends te
kunnen detecteren – zelfs de meetinspanning moeten opvoeren.
Nadere informatie:
John Schobben (Rijkswaterstaat
Noord-Holland), tel. 023-5301562
j.schobben@dnh.rws.minvenw.nl

Bert de Vries (Adviesbureau CQM)
tel. 040-2758603, devries@cqm.nl
Over dit onderwerp is een rapport
verschenen.Voor bestelinformatie: zie
achterpagina.

LUXEMBURG

Op een blauwe maandag

maatregelen disproportionele kosten met
zich meebrengen. Een voordeel van de
nieuwe richtlijn is dat deze ook de voorlichting aan het publiek regelt. Nu wordt
het een vereiste het publiek periodiek te
informeren over de zwemwaterkwaliteit,
oorzaken van verontreiniging en maatregelen. Ook moet actuele informatie, zoals
een tijdelijk zwemwaterverbod, met redenen
omkleed aan het publiek kenbaar gemaakt
worden.

Het symposium werd gehouden om
internationaal kennis over blauwwieren
uit te wisselen, en om gezamenlijk een
aantal problemen te bediscussiëren.
Zo waren er bijdragen over mogelijke
verschillen tussen de traditionele systematiek,
gebaseerd op de uiterlijke celkenmerken,
en een systematiek die gebruik maakt
van moderne technieken om het erfelijk
materiaal (RNA en DNA) te onderzoeken.
Voor de monitoring is van belang dat
geconcludeerd werd dat de twee methoden
geen grote verschillen opleveren.
Belangrijke naamswijzigingen, die van
invloed kunnen zijn op beoordelingssystemen en databases, zijn in de
toekomst daarom niet erg waarschijnlijk.
Soortenkennis
Daarnaast bleek wel dat specifieke
soortenkennis schaars is. Het soortsbegrip
is niet steeds helder en een multidisciplinaire aanpak, gebruik makend van
moleculair-biologische, microscopische en
kweektechnieken voor de karakterisering
van soorten is gewenst. Een goede
determinatie is van groot belang voor
het bestrijden van blauwwierenbloei.
Eerst moet immers duidelijk zijn om
welke soort het gaat en, daarmee, welke
ecologische eisen deze stelt.

Stand van zaken
Tijdens de Milieuraad van 28 juni 2004
hebben de ministers van de EU een
politiek akkoord bereikt over een nieuwe
zwemwaterrichtlijn. Waarschijnlijk wordt de
richtlijn in het voorjaar van 2005 behandeld
in de Europese Raad en het Europese
Parlement, waarbij deze nog wijzigingen
kan ondergaan. Na instemming van het
parlement en publicatie van de richtlijn,
krijgen de lidstaten drie jaar de tijd om deze
in nationale wet en regelgeving op te
nemen.
Microsystis (foto: RIZA, Gerlinda Boekhoud-de Graaf)

Nadere informatie:
John Maaskant (RIZA), tel. 0320-298790
j.maaskant@riza.rws.minvenw.nl

Powercurve voor fenanthreen in het Noordzeekanaal. Een powercurve geeft voor elke mogelijke trendgrootte
(x-as) aan wat de kans is dat de trend significant aangetoond kan worden (y-as). De trendgrootte is in dit geval
gedefinieerd als de relatieve toe- of afname over de betreffende periode (5, 10 of 15 jaar). De powercurve geldt
voor de huidige meetinspanning.

Meten en analyseren
Maandag 30 augustus startte in de stad Luxemburg het 16th Symposium of the
International Association for Cyanophyte Research. Een week lang ging het over
Blauwwieren ofwel Cyanobacteriën, die sterk in de aandacht staan wegens het veelvuldig optreden van lastige en soms giftige waterbloeien.

September vorig jaar vond de vierde Monitoring Tailor Made conferentie plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Hier werden strategieën en werkwijzen besproken voor het
verzamelen en analyseren van informatie ten behoeve van duurzaam waterbeheer.
partijen die een belang hebben in het
waterbeheer, zoals de drinkwaterbedrijven,
de scheepvaart en recreatieorganisaties. De
informatievoorziening rondom het waterbeheer moet daarmee een veel breder
publiek gaan bedienen en meer disciplines
omvatten. Het gaat hierbij om informatiebehoefte op sociaal-economisch vlak, zoals
sociale en economische implicaties van
dijkverzwaring, de beleving van water en
de evaluatie van beleidsimplementaties.
Hoe dit moet worden gerealiseerd is nog
niet helemaal uitgekristalliseerd.
Indicatoren kunnen complexe relaties in
eenvoudige cijfers uitdrukken. Ze zijn
daarom een belangrijk hulpmiddel om
een breed publiek te bedienen met relatief
overzichtelijke informatie.

NOORDZEEKANAAL

Toetswaarden getoetst op betrouwbaarheid

INTERVIEW

Een logische trits

ONDERZOEK WATERKWALITEITSMEETNET

Een Nederlandse bijdrage op dit terrein
kwam van Ton Joosten die twee posters
presenteerde. Joosten is als onderzoeker
verbonden aan de ‘Stichting Alg’ en een
bron van gedetailleerde kennis, waarvan
het hydrobiologisch laboratorium van het
RIZA regelmatig gebruik maakt. Hij legt
momenteel de laatste hand aan de eerste
Nederlandse Blauwwierflora.
Ten slotte kwam uit een aantal bijdragen
naar voren dat toxiciteit van blauwwieren
door het vrijkomen van microcystines en
anatoxines een wereldwijd en deels nog
onbegrepen probleem is. Deze toxiciteit
is doorgaans onderwerp van afzonderlijke
symposia. Daardoor wordt een kans
gemist om bij systematici te rade te gaan
om de noodzakelijke koppeling te maken
met soortenkennis en zo informatie over
oorzaak en verloop van de waterbloei te
vergaren.
Nadere informatie:
Frans Kouwets (RIZA), tel. 0320-298684
f.kouwets@riza.rws.minvenw.nl
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JAAR NA AANLEG

REGIONALE WATERSYSTEEMRAPPORTAGE FLEVOLAND 2004

OOSTERSCHELDEWERKEN

Schorren, ecologie en veiligheid
Na de aanleg van Oosterscheldewerken is in overgebleven schorgebieden de sedimentatie
gemonitord om de effecten van de ingreep te volgen en te vergelijken met wat vooraf
werd voorspeld.
poeder (een mengsel van kaolienklei en
wit fijn zand) op het schor aan te
brengen.

Locatie van de onderzochte buitendijkse gebieden in
de Oosterschelde.
1. Rattekaai (135 ha.)
2. St. Annaland (177 ha.)
3. Slaak bij Anna Jacobapolder (130 ha.)

Van het oorspronkelijk schorareaal van
circa 1500 ha in Oosterschelde en zijtakken bleef na de aanleg van de werken
ongeveer 500 ha over. Het grootste deel
hiervan bevindt zich in drie ‘achterin’
gelegen gebieden (figuur). Hier startte
monitoring om veranderingen in sedimentatie vast te kunnen stellen. Er werden
hier jaarlijks ruim 60 meetveldjes (foto en
figuur) met een guts opgemeten.
De dikte van de sedimentatielaag was
steeds af te meten aan de hand van een
lichtgekleurd laagje in het profiel.
Rijkswaterstaat laat deze markering
ontstaan door gemiddeld eens in de vijf
jaar een 3 tot 5 mm dik laagje kaolien-

HYDROLOGISCHE

METINGEN IN

Golfklimaat
Uit de resultaten volgt dat de sedimentatie
op de schorren na het gereedkomen van
de Oosterscheldewerken met een factor
twee is verminderd. Dit is een gevolg van
het sterk afgenomen sedimenttransport
in de Oosterschelde. In grote lijnen komt
dit resultaat overeen met wat destijds is
voorspeld. De sedimentatie die nu nog
optreedt correleert het beste met het
golfklimaat voor het schor; dat wil
zeggen dat de grootte van de golven
bepalend is voor de hoeveelheid sediment
die op het schor terechtkomt. Een groot
deel van het sediment is vermoedelijk
afkomstig uit het slik voor het schor en
mogelijk ook uit het eroderende schorklif
(de vrij abrupte overgang tussen het
onbegroeide slik en het begroeide schor.
De aard van de vegetatie op het schor
(bijvoorbeeld hoge of lage planten), die
van belang zou kunnen zijn voor het
invangen van slib, heeft geen duidelijk
effect op de sedimentatiesnelheid. Ook is
er geen duidelijk effect te zien van stormen en van de sluitingen van de
Oosterscheldekering.
Bijhouden of verdrinken
Sedimentatie is belangrijk om ervoor te
zorgen dat de schorren de stijging van de
zeespiegel kunnen bijhouden. Als de
relatieve zeespiegelrijzing groter is dan
de opslibbing van de schorren kunnen
deze uiteindelijk ‘verdrinken’. Uit de
gemeten opslibsnelheden in de Oosterschelde zijn wat eerste, voorzichtige
prognoses te geven. Bij het maximum
scenario voor zeespiegelrijzing (85 cm/eeuw)
zouden alle schorren verdrinken. Bij het

NEDERLAND

EN

NBW-bestendige rapportage
De provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland hebben gezamenlijk een
Regionale Watersysteemrapportage opgesteld. Het samenwerkingsproduct laat zien
dat een RWSR niet alleen geschikt is voor het monitoren van het ‘oude’ waterbeleid,
maar ook een monitoringinstrument kan worden bij de aanpak die het Nationaal
Bestuursakkoord Water voorstaat.

minimum scenario (20 cm/eeuw) zullen
de schorren de stijging kunnen bijhouden.
Als wordt uitgegaan van het midden
scenario (60 cm/eeuw) kan naar verwachting alleen Rattekaai het hoofd boven
water houden en als schor blijven bestaan.
In de schorren zelf blijven de oeverwallen
(de randen langs de schorkreek) het
langst in tact doordat deze het meeste
sediment vangen en het hoogste liggen.
De kommen zullen de eerste tekenen van
‘verdrinken’ gaan vertonen.
Schorgebieden zijn waardevolle natuurgebieden. Daarom is het van belang de
ontwikkelingen regelmatig te volgen en na
te denken over maatregelen die moeten
en kunnen worden genomen om ze in
stand te houden. Hierbij is van belang
dat deze gebieden sinds kort vallen onder
de zogenaamde instandhoudingsdoelstelling van de Vogel- en Habitat Richtlijn.
Wat dit precies gaat betekenen voor de
Oosterschelde zal Rijkswaterstaat nog

Markeringspunt van een kaolienveldje op het schor
van St. Annaland (foto: Kees Joosse RWS Directie
Zeeland).

Opgemeten hoogten in het kaolienveldje.

moeten aangegeven. Binnenkort zal
een geactualiseerd rapport omtrent de
toestand van de Oosterschelde gereedkomen, met daarin de informatie voor
deze uitwerking van de richtlijnverplichtingen.
Buffers
Naast de ecologische betekenis hebben
schorren ook een rol in de bescherming
van het achterland. Samen met de
slikken vormen ze een buffer die tijdens
storm een belangrijk deel van de golfenergie opvangt. Het ontwerp van de
waterkeringen is hierop afgestemd.
Indien de schorren zouden verdwijnen
door achteruitgang of verdrinking zullen
de achterliggende waterkeringen bestand
moeten zijn tegen een veel zwaardere
golfaanval. Het is belangrijk ook die
bufferfunctie mee te nemen, wanneer
wordt nagedacht over maatregelen voor
de instandhouding van de schorren.
Nadere informatie:
Dirk van Maldegem (RIKZ)
tel. 0118-672222
d.c.vmaldegem@rikz.rws.minvenw.nl
Dick de Jong (RIKZ), tel. 0118-672284
d.j.djong@rikz.rws.minvenw.nl

HONGARIJE

Kijk in andermans keuken
Al twintig jaar wisselen Nederland en Hongarije kennis uit op het gebied van waterbeheer. Hiertoe is een Memorandum of Understanding (MOU) afgesloten op ministerieel
niveau. Dit jaar startte als uitvloeisel daarvan een samenwerkingsproject op het gebied
van hydrologische metingen en het gebruik van deze metingen voor het dagelijks
waterbeheer.
De samenwerking richt zich in eerste
instantie op het Nederlandse werkgebied
IJsselmeer en het Hongaarse werkgebied
Balatonmeer. Het Hongaarse meer vormde
de reisbestemming van drie Rijkswaterstaatmedewerkers die in augustus het land
bezochten. Samen met Hongaarse collegae
gingen ze diverse afvoer- en waterstandsmeetlocaties langs.
Kenmerkend voor de Hongaarse afvoermeetlocaties zijn de betonnen constructies.
(zie foto). Ze dragen bij aan een betrouwbare, onderhoudsarme meting. Mogelijk is
een dergelijke constructie ook in Nederland
toepasbaar. De waterstandsmetingen vinden
veelal automatisch plaats. De gegevens

8

De recente Regionale Watersysteemrapportage (RWSR) van de provincie Flevoland en
Waterschap Zuiderzeeland geeft aan de
hand van een uitgebreide verzameling
indicatoren inzicht in de toestand en het
gebruik van het watersysteem. De RWSRmethodiek werd ontwikkeld voor het
evalueren van het waterbeleid van de Derde
en Vierde Nota Waterhuishouding. Het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
uit 2003 vormt het nieuwe waterbeleid. Dit
NBW is een overeenkomst tussen het Rijk,
de provincies, gemeenten en waterschappen
om de waterproblematiek in Nederland
samen aan te pakken. Wanneer de RWSR
Flevoland 2004 naast het NBW wordt
gelegd, dan blijkt dat de regionale watersysteemrapportage informatie bevat over drie

TRENDANALYSE

WATERSTANDEN

pijlers die in het akkoord zijn opgenomen:
Waterbeleid in de 21ste eeuw (WB21), de
Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Stedelijk
waterbeheer. Informatie over het Gewenste
Grondwater en Oppervlaktewater Regime
(GGOR), de vierde pijler uit het NBW, is in
Flevoland nog niet verzameld, maar het
werk hiervoor start in 2005. Uit deze vergelijking met de NBW blijkt dat de RWSRmethodiek ook geschikt is voor het volgen
van de onderdelen van dit beleid. Door de
resultaten van de RWSR volgens de pijlers
van het NBW te presenteren is een breed
scala aan indicatoren overzichtelijk weer te
geven. Wel moeten de RWSR-indicatoren
zelf nog aan het nieuwe beleid worden
aangepast. Zo moeten de indicatoren voor
de KRW aansluiten bij nieuwe chemische

Nadere informatie:
Michiel Oudendijk (Waterschap
Zuiderzeeland), tel. 0320-274853
m.oudendijk@zuiderzeeland.nl

Christoffel Klepper (Provincie Flevoland)
tel. 0320-265429
christoffel.klepper@flevoland.nl
Voor bestelinformatie brochure zie
achterpagina.

Hoogwater Rotterdam na 30 jaar: hoger maar toch gelijk
Door de voltooiing van de Volkerakdam (1969) en de ingebruikname van de Haringvlietsluizen (1970) is de waterbeweging in het Benedenrivierengebied ingrijpend gewijzigd.
Aan de hand van ruim 30 jaar waterstandsmetingen op negen peilmeetstations is de relatie
onderzocht tussen de waterstand en de ontwikkelingen en ingrepen die sinds 1970 in het
watersysteem plaats hebben gevonden.
Door de ingrepen in ’69 en ’70 veranderde
het Haringvliet van een dynamische zoute
zeearm in een min of meer stagnant zoetwaterbekken. De Nieuwe Waterweg was
voor het getij voortaan de enige toegang
tot het Benedenrivierengebied. Op het
Haringvliet, het Hollandsch Diep en in de
Biesbosch resteert sindsdien een gering
getij. Dit wordt veroorzaakt door het
periodiek spuien via de Haringvlietsluizen
bij laagwater op zee. Ook is er de zwakke
doorwerking van het getij dat via de
Nieuwe Waterweg het gebied binnenkomt
en via het Spui en de Dordtsche Kil het
Haringvliet bereikt. Ruim 30 jaar waterstandsmetingen op negen peilmeetstations
gaven de gelegenheid om de relatie te
onderzoeken tussen de waterstand en de
ontwikkelingen en ingrepen die in het
watersysteem hebben plaatsgevonden.
Corrigeren
De waterstanden in het Benedenrivierengebied zijn een product van veel factoren.
Van invloed zijn de afvoer van Rijn en Maas,

het getij op zee, de bediening van de
Haringvlietsluizen, de waterbeweging in
het voorgaande getij, de wind en de
eigenschappen van het gebied zoals bodemligging, dammen en sluizen. De invloed van
elke factor wisselt naar plaats en omstandigheden. De eerste vijf factoren kunnen
worden beschouwd als de randvoorwaarden
voor de waterbeweging. Het zijn de veranderingen in de laatste factor, de systeemeigenschappen, die vanuit beheersoogpunt
interessant zijn. Het grote aantal randvoorwaarden maakt dat geen twee getijden ooit
helemaal gelijk zijn. Om toch gedragsverandering van het watersysteem in de tijd te
kunnen volgen is een methode ontwikkeld
waarbij alle getijden gecorrigeerd worden
naar ‘standaardrandvoorwaarden’.
De gestandaardiseerde getijgegevens zijn per
jaar gemiddeld. Vervolgens zijn trends en
trendbreuken in de 30-jarige reeks gezocht.
De bruikbaarheid van deze methode wordt
geïllustreerd aan de hand van het hoogwater te Rotterdam (grafiek). In de niet

Afvoermeetlocatie in een kleine beek in de omgeving van het Velenceimeer. Inzet foto is een waterstandmeetlocatie in de haven van Tihany aan het Balatonmeer.

Nadere informatie:
Peter Heinen (RIZA), tel. 0320-298637
p.heinen@riza.rws.minvenw.nl,

Resultaten op een dienblad
Een rapport met informatie over tientallen
indicatoren is niet erg toegankelijk. Provincie
en waterschap hebben daarom de RWSR
Flevoland 2004 samengevat in een
brochure. Hierin is de NBW-insteek gekozen
en zijn de indicatoren gegroepeerd per
thema van het NBW (zie de tabel met
samengevatte resultaten). De rapportage
maakt duidelijk dat de waterbeheerders
in Flevoland voor WB21 en het Stedelijk
waterbeheer goed op weg zijn. Voor het
inpassen van de wateropgave uit WB21 en
voor het halen van de doelen van de KRW
is nog een grote inspanning nodig.

BENEDENRIVIERENGEBIED

worden op de meetlocatie opgeslagen en
maandelijks uitgelezen. Door daarnaast
ook visuele waarnemingen te doen, heeft
men ook directe informatie ter beschikking. Van een enkel station gaan de data
automatisch via telefoonlijnen naar een
centrale computer. Dit willen de Hongaren
de komende jaren graag uitbouwen.
Nederland heeft met het Monitoring
Systeem Water (MSW) al jaren een
geautomatiseerde inwinning van hydrologische meetgegevens. De ervaring die is
opgedaan bij de ontwikkeling van dit
systeem kan de Hongaren helpen bij de
verdere automatisering van hun datainwinning.
In november zijn de Hongaren op tegenbezoek geweest om kennis te maken met
de Nederlandse praktijk van hydrologische
metingen. Na de wederzijdse bezoeken
kan de kennisuitwisseling verder worden
geconcretiseerd.

normen en ecologische maatlatten, en
moeten voor Stedelijk waterbeheer nog
meer indicatoren worden ontwikkeld.

Cees Berkeveld (RWS/IJG)
tel. 0320-297488
c.berkeveld@rdij.rws.minvenw.nl
Het jaargemiddelde hoogwater, ongecorrigeerd (rood) en gecorrigeerd (groen) te Rotterdam voor de periode 1971-2001.

Het peilmeetstation Rotterdam langs de Maasboulevard aan de Nieuwe Maas. De sluis geeft toegang tot het
Boerengat.

gecorrigeerde gegevens treden van jaar tot
jaar grote verschillen op. Trends en
trendbreuken in de hoogwaterstand zijn
nauwelijks te detecteren. Ook bestaat het
risico dat niet bestaande trends of trendbreuken worden verondersteld. In de
gecorrigeerde gegevens is de invloed van
de vijf randvoorwaarden verwijderd, alleen
de invloed van de systeemeigenschappen
resteert. Er wordt een licht dalende trend
in het hoogwater waarneembaar, met
name in de periode vóór 1982 en na
1997. Er zijn twee duidelijke trendbreuken,
een abrupte daling van het hoogwater
met 5 cm in 1981/1982 en een abrupte
stijging van het hoogwater met 10 cm in
1997/1998.
De eerste trendbreuk is toe te schrijven aan
het in open verbinding brengen van het
Hartelkanaal met de Oude Maas. Dit
veroorzaakt een toename van de berging in
het Benedenrivierengebied, wat in Rotterdam tot een lager hoogwater leidt. De
tweede trendbreuk wordt veroorzaakt
door het doorgraven van de Beerdam,
waardoor het Hartelkanaal een tweede
toegang van de zee tot het Benedenrivierengebied is geworden. De extra
getij-indringing leidt ook in Rotterdam tot
een verhoging van het hoogwater. De
effecten van deze ingrepen strekken zich dus
over een groot gebied uit. Beide ingrepen
beoogden een verbeterde toegang voor

de binnenvaart tot het Rotterdamse
havengebied. De dalende trend van de
hoogwaters in Rotterdam kan in verband
worden gebracht met de geleidelijke
verdieping van de Oude Maas. De
debietverdeling tussen Nieuwe en Oude
Maas verschuift hierdoor naar de laatste,
waardoor op de Nieuwe Maas, dus ook in
Rotterdam, de getijdewerking afneemt.
Gelijk en toch hoger
Het resultaat van de dalende trend en de
twee trendbreuken brengt het gecorrigeerde
hoogwater te Rotterdam na ruim 30 jaar
weer terug op het niveau van 1970. Het
werkelijke waargenomen (ongecorrigeerde)
hoogwater is in die periode wel hoger
geworden, doordat de randvoorwaarden
zijn veranderd (voornamelijk zeespiegelrijzing). De conclusie is dan ook dat deze
verhoging in Rotterdam niet veroorzaakt
wordt door ingrepen of veranderingen in
het Benedenrivierengebied zelf.
Nadere informatie:
Sacha de Goederen (RIZA)
tel. 078-6332726
s.goederen@riza.rws.minvenw.nl
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EXOTEN

VISSERIJKUNDIG

Amerikaanse worm in onze brakke wateren

Vissen op het ‘gehoor’
Monitoring van de visstand wordt nog steeds uitgevoerd met eenvoudige vistuigen die
we van oudsher kennen vanuit de beroepsvisserij. Daarnaast worden in toenemende mate
nieuwe veldtechnieken ingezet om bijvoorbeeld de omvang (kilo’s per hectare) en de
soortsamenstelling van de visstand vast te stellen of om migratiegedrag bij vissen te
onderzoeken. Daaronder de methode van sonarwaarneming.

De worm Marenzelleria cf. wireni is van oorsprong een bewoner van de Amerikaanse
oostkust. De soort werd in 1983 in het Eems-Dollard estuarium aangetroffen en daarmee voor het eerst in onze kustwateren gesignaleerd. Inmiddels komt de worm overal
in de Waddenzee voor. De soort lijkt zich daar permanent gevestigd te hebben, maar de
vraag is voor hoelang.
Rijkswaterstaat ontdekte Marenzelleria
destijds in monsters van het landelijk
bodemfauna monitoringprogramma.
Inmiddels wordt dit programma in de
Waddenzee en de Noordzee uitgevoerd
door het Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ).
Dankzij het monitoringprogramma is de
ontwikkeling van deze immigrant goed
gedocumenteerd. Waarschijnlijk is de soort
per schip, met getransporteerd ballastwater, in de Europese wateren terechtgekomen. In de Dollard duurde het zo’n
vier jaar voordat de populatie sterk ging
groeien. In deze periode, de ‘lag’ fase,
nemen de dichtheden nauwelijks toe. De
daarop volgende toename leek enigszins
ten koste te gaan van een autochtone
wormensoort, de Zeeduizendpoot (Nereis
diversicolor). De populatie was daarna zes

Fuiken, zegens, kuilen en korren zullen
voorlopig nog onmisbare middelen zijn bij
visserijkundig onderzoek. Niettemin zijn er
aspecten van de visstand die met conventionele vistuigen niet of zeer moeizaam
zijn te onderzoeken. Een goed voorbeeld is
een studie die Rijkswaterstaat sinds 1996
uitvoert naar migrerende Zalm en Zeeforel.
Aan de hand van geïmplanteerde zenders
en het plaatsen van detectiestations in de
grote rivieren, worden migratieroutes in
kaart gebracht.

jaar stabiel, maar stortte na 1993 in en
handhaaft zich sinds 1996 op een laag
niveau.
In de westelijke Waddenzee verscheen
Marenzelleria pas in 1989. De ‘lag’ fase
duurde bij het Balgzand zes jaar en in de
kustwateren tien jaar. Waarom deze fase
hier zoveel tijd in beslag nam is niet
duidelijk. Mogelijk dat een meer gedifferentieerde fauna een snelle uitbreiding
bemoeilijkte. Ook hier nam vervolgens de
populatie sterk toe, gevolgd door enige
jaren van stabilisatie op een hoog niveau,
en ten slotte, net als in de Dollard, een
ineenstorting. In 2004 was er nog maar
een bescheiden populatie over.

Mobiel of strategisch opgesteld
Een geavanceerde techniek die de
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) inzet voor het vaststellen

Vast patroon
Elders in Nederland is Marenzelleria waargenomen in het IJ (bij Amsterdam), de
Rotterdamse Waterweg, de Voordelta en
de Westerschelde. Hier hebben zich echter
nog geen belangrijke ontwikkelingen in
de populaties voorgedaan. Het patroon
van ‘lag’ fase, snelle groei, stabiel plafondniveau en instorten van de populatie is
karakteristiek voor veel exoten die in een
voor hen nieuwe omgeving terechtkomen.
Kennelijk vinden zij er een tot dan toe niet
geëxploiteerde voedselbron. Marenzelleria
leeft van organisch materiaal van het
sedimentoppervlak (eencellige algen,
detritus). Voor de uiteindelijke ineenstorting
van een populatie is nog geen afdoende
verklaring te geven.

GEPERFLUOREERDE

Verloop van de absolute omvang van de visstand in het Kanaal door Voorne
aan de hand van sonar waarnemingen.
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Verloop van de relatieve omvang van de visstand in het Kanaal door Voorne
aan de hand van hengelvangstregistraties.

MONITORING ALGEN NOORDZEE IN WADI

Fluor als broertje van chloor en broom

Screening
In 2003 heeft Rijkswaterstaat een screening
naar geperfluoreerde verbindingen in het
Nederlandse oppervlaktewater gedaan,
om een beeld voor de Nederlandse situatie
te krijgen. De analyses werden op de
milieuchemische laboratoria van de
Universiteit van Amsterdam en het
Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek
in IJmuiden uitgevoerd. Omdat uit onderzoeken bekend is dat geperfluoreerde
verbindingen zich ophopen in organismen
en waterbodem, zijn sediment (en zwevend
stof), verschillende soorten vis en andere
waterdieren bemonsterd. Analyse in het
water zelf was ten tijde van het onderzoek nog niet goed uitvoerbaar.
De resultaten van het onderzoek laten
zien dat de geperfluoreerde verbindingen
ook in Nederland overal aangetroffen
worden, zowel in de zoete binnenwateren

die daar in het voorjaar te vangen is. Een
nieuw beheer van de nabijgelegen Haringvlietsluizen kan hier in de toekomst een
eind aan maken. Om de ‘nulsituatie’ vast
te leggen werd besloten de omvang van
de paaipopulatie (vissen groter dan 15 cm)
eens per maand, gedurende een heel jaar
(2000) te volgen. (Vissen met een lengte
vanaf 3 cm kunnen overigens al met de
sonar worden waargenomen). Er ontstond
een beeld van het verloop in de visbiomassa
gedurende 12 maanden (figuur). Uit
ondersteunende netvisserijen bleek dat het
hier naar verwachting voor meer dan 80%
om Brasem gaat. Een eerste bepaling in
januari kwam uit op 100 kg/ha maar liep
in april snel op tot ruim 1000 kg/ha.
Dit soort bepalingen lenen zich bovendien
goed voor de onderlinge vergelijking
(intercalibratie) van monitoringstechnieken.
Als voorbeeld zijn naast het beeld uit
sonarwaarnemingen de resultaten van
hengelvangstregistraties uit 1999 uitgezet
(figuur). Hoewel iets verschoven in de tijd
(de migratie komt later op gang) is dezelfde
trend in het verloop zichtbaar.

Verwerking en verstrekking

VERBINDINGEN IN HET (WATER)MILIEU

Geperfluoreerde (volledig gefluoreerde)
verbindingen worden sinds 1950 veelvuldig
gebruikt in vloerbedekking en textiel om
ze water- en vuilafstotend te maken. Ze
worden ook ingezet voor het maken van
vetvrij papier voor het verpakken van
etenswaren. Een heel andere toepassing is
de toevoeging aan brandblusmiddelen.
Sinds het begin van de negentiger jaren
bestaat er in Canada en de Verenigde
Staten aandacht voor deze geperfluoreerde
verbindingen en de laatste jaren staan ze
ook in Europa in de belangstelling. Dat ze
pas recent in het milieu gemeten worden,
heeft voor een groot deel te maken met
het feit dat analysetechnieken voor deze
stoffen pas sinds kort beschikbaar zijn.

Praktijkvoorbeeld
Jaarlijks bezoeken duizenden sportvissers
het Kanaal door Voorne (ZH) vanwege de
uitzonderlijke grote hoeveelheden brasem

Brasem (foto: OVB)

Voor informatie over een demo met tekst
en animaties over visserijkundig onderzoek met sonar zie achterpagina.

Populatieverloop van de worm Marenzelleria cf. wireni in de Dollard (A), in het sublitoraal van de westelijke
Waddenzee (B) en op de droogvallende platen van het Balgzand (C). Weergegeven is de populatieomvang (in
grammen asvrij drooggewicht per m2) in het vroege voorjaar (o) en in de nazomer ( ). Met een pijltje is de eerste
waarneming van Marenzelleria aangegeven.

Van gechloreerde verbindingen, zoals PCB’s en DDT, is al sinds de zeventiger jaren bekend
dat ze niet of nauwelijks afbreken in het milieu. Deze stoffen hebben zich over de hele
wereld verspreid en zijn zelfs op de Noordpool gemeten. Broomverbindingen, zoals
gebromeerde brandvertragers, kregen eveneens zo’n bedenkelijke reputatie. Het is dan
ook niet helemaal onverwacht dat ook gefluoreerde verbindingen, met fluor als ‘broertje’
van chloor en broom, deze persistente eigenschappen hebben.

van de omvang van de visstand en
migratieonderzoek, is de hydroakoestiek
(sonar). Een geluidsbron onderwater zendt
geluidsgolven uit die zich voortplanten in
de vorm van een kegel. Alle objecten,
zoals vissen, die zich binnen de geluidsbundel bevinden worden aan de hand van
het weerkaatste geluid waargenomen.
Door een proefgebied systematisch met
een boot met sonarapparatuur te doorkruisen, valt aan de hand van de waarnemingen een nauwkeurige schatting te
maken van de visdichtheid (aantal per
volume-eenheid). Met de sonar kan in
korte tijd een groot gebied worden onderzocht. Het levert ook een gedetailleerd
beeld op van de verdeling van de vis over

een proefgebied, inclusief informatie over
de diepte waarop vissen zich bevinden. Bij
de conventionele visserijen, met bijvoorbeeld een kuil, is het beeld veel onnauwkeuriger omdat daarmee slechts een klein
deel van het water wordt bemonsterd en
er altijd een kans is dat iets gemist wordt.
Een alternatieve toepassing is om de
geluidsbron in een vaste opstelling te
plaatsen. Gebeurt dit op een strategische
plek, zoals een spuicomplex langs de kust,
dan kan een schatting worden gemaakt
van de hoeveelheid vis die vanuit zee
optrekt of zich naar zee verplaatst. Omdat
de stroomsnelheid van het water op deze
locaties kan oplopen tot meer dan zes
meter per seconde is de inzet van fuiken
als monitoringsmethodiek hier uitgesloten.

Nadere informatie:
Jan Kemper (OVB), tel. 030-6058441
kemper@ovb.nl

Nadere informatie:
Karel Essink (RIKZ), tel. 050-5331373
k.essink@rikz.rws.minvenw.nl
Rob Dekker (NIOZ), tel. 0222-369497
rdekker@nioz.nl
Marenzelleria cf. wireni (foto: Wim de Bruin, NIOZ)

ONDERZOEK

als in de zee. In zwevend stof werden
concentraties aangetroffen tot enkele
tientallen nanogrammen per gram.
Concentraties in het sediment lagen over
het algemeen lager. Ook in de verschillende
soorten vis werden de geperfluoreerde
verbindingen aangetroffen, met de hoogste
concentraties in aal, tot meer dan 100
nanogram per gram vis. Dit beeld komt
in grote lijnen overeen met resultaten uit
andere, vooral Amerikaanse, studies.
De concentraties van de geperfluoreerde
verbindingen zijn van dezelfde ordegrootte
als die van gebromeerde difenylethers
(brandvertragers) en gechlooreerde
bifenylen (PCB’s).

organismen en ecosystemen op langere
termijn nog onduidelijk. Het inzicht dat
de stoffen inmiddels alom in het milieu
aanwezig zijn, heeft er toe bijgedragen
dat in de Verenigde Staten de geperfluoreerde verbindingen inmiddels sterk zijn
gereguleerd en dat in de EU maatregelen
in voorbereiding zijn. De uitgevoerde
studie heeft de actualiteit van de stoffen,
ook in Nederland, onderstreept.

Alom aanwezig
De inschatting op basis van toxiciteitstudies is dat geperfluoreerde stoffen
minder toxisch zijn dan de gebromeerde
en gechloreerde verbindingen.
Door hun persistente en
accumulerende eigenschappen kunnen ze echter
wel een bedreiging voor
het milieu vormen. Bovendien
zijn de effecten van deze stoffen voor

Voor bestelinformatie over de rapporten
van onderzoek en literatuurstudie zie
achterpagina.

Nadere informatie:
Janny Pijnenburg (RIKZ), tel. 070-3114301
a.m.c.m.pijnenburg@rikz.rws.minvenw.nl
Marca Schrap (RIZA), tel. 0320-298770
s.schrap@riza.rws.minvenw.nl

De structuurformule van perfluoroctylsulfonzuur (PFOS).

Van satellietbeeld tot algenconcentratie
WADI, de nieuwe WAter Data Infrastructuur van Rijkswaterstaat, is weer een
functionaliteit rijker. Vanaf nu zijn satellietbeelden te raadplegen van chlorofylconcentraties in de zuidelijke Noordzee.
Om de kwaliteit van de Noordzee in de
gaten te houden, neemt Rijkswaterstaat
per schip regelmatig monsters, onder meer
om de concentratie chlorofyl en zwevend
stof te bepalen. Chlorofyl is een pigment
in algen waarmee deze licht als energiebron kunnen gebruiken voor de vorming
van suikers, de ‘brandstof’ voor de algenSensoren
De concentratiekaarten van chlorofyl
en zwevend stof die nu in WADI gezet
worden, zijn gemaakt met data van
SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-ofview Sensor). Deze sensor op een
(polaire) satelliet van de NASA levert
sinds september 1997 dagelijks één tot
drie beelden met 1 km2-resolutie van
de gehele Noordzee. SeaWiFS is een
optische sensor en levert daarom geen
informatie bij bewolking. Intussen zijn
er vier geschikte sensoren actief voor
waterkwaliteitstoepassingen; SeaWiFS,
MODIS-aqua, MODIS-terra en MERIS.
Meer informatie over SeaWiFS, MODIS
en MERIS is te vinden op de volgende
internetsites:
www.seawifs.gsfc.nasa.gov/SEAWIFS.html
www.modis.gsfc.nasa.gov/
www.envisat.esa.int/

groei. De chlorofylconcentratie wordt
gebruikt als maat voor de hoeveelheid
algen in het water. De hoeveelheid algen
is mede een maat voor de verontreiniging
van de zee met meststoffen.
Op de vierkante kilometer
Schepen meten de concentraties tweewekelijks op vaste punten. Met behulp van
satellieten kan er echter ook frequente en
gebiedsdekkende informatie worden
geleverd: voor elke vierkante kilometer een
getal (figuur). Deze ruimtelijke informatie
geeft een beeld van de toestand tussen de
vaste punten. Bovendien wordt duidelijk
wat de ontwikkeling is in de twee weken die
tussen twee reguliere metingen verstrijken.
Satellieten kunnen er zo aan bijdragen om
de processen in de Noordzee beter te
begrijpen. Ook helpt het bij een efficiënter
inzet van meetschepen. Te denken valt aan
een combinatie van maandelijkse scheepswaarnemingen en frequente satellietwaarnemingen om de benodigde gegevens te
genereren. De vereiste scheepsinzet zou
dan gehalveerd worden.
Toegankelijk
Rijkswaterstaat beschikt inmiddels over
een groot aantal satellietbeelden en kan
hierdoor gedurende een periode van één

Gemiddelde concentratie Chlorofyl-a in mg/m3 op de Noordzee op 3 juli 2002 om 12.59 uur.

of meer jaar nauwkeuriger trends en
ontwikkelingen aangeven. Tot voor kort
waren satellietbeelden niet erg toegankelijk.
Tegenwoordig zet Rijkswaterstaat de
satellietbeelden in WADI. Deze beelden
zijn met behulp van de ‘GridViewer’ door
iedereen op te vragen. Kijk op www.wadi.nl.
Nadere informatie:
Rob Jordans (RWS AGI), 015-2757140
r.w.l.jordans@agi.rws.minvenw.nl

Over dit onderwerp is een rapport
verschenen. Voor bestelinformatie:
zie achterpagina.

9

TOEPASSING

ECOLOGISCHE MAATLATTEN

QUICKSCAN

KRW

Tik op de vingers?

HERKOMSTANALYSE STOFSTROMEN

Hoe halen we ‘2015’?

Eén van de hoofddoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is ‘het bereiken van
een goede toestand van het oppervlaktewater’. De richtlijn geeft ook in hoofdlijnen aan
hoe deze toestand moet worden vastgesteld. Nederland had eind 2003 een eerste versie
van de beoordelingsmethoden gereed en liet deze los op de Nederlandse wateren.

Fytoplankton

Voor de beoordeling van wateren stelt de
Kaderrichtlijn Water (KRW) onder meer
dat dit aan de hand van een aantal biologische soortgroepen (waterplanten, vissen,
etc.) moet gebeuren. In alle EU-lidstaten
wordt op dit moment gewerkt aan de
ontwikkeling van zogenaamde biologische
beoordelingsmethoden. De uitwerking is
per land verschillend.
In Nederland kwam eind 2003 de eerste
versie van deze beoordelingsmethoden

gereed. Dergelijke methoden (‘maatlatten’)
zetten biologische meetinformatie via een
bepaalde formule om in een kwaliteitsklasse.
De meetinformatie bestaat uit gevonden
soorten en aantallen; de kwaliteitsklassen
lopen van ‘slecht’ tot ‘zeer goed’. De
maatlatten die er nu liggen zijn alleen
bedoeld voor wateren die niet of nauwelijks
door de mens zijn beïnvloed, en die zijn er
weinig in Nederland. Beken zijn rechtgetrokken en de oevers van meren zijn

beschoeid met stortsteen, damwand, etc.
Voor deze ‘sterk veranderde’ wateren zullen
andere, lagere doelstellingen gelden die in
de komende jaren worden uitgewerkt.
Om desondanks een eerste indruk te krijgen
van de ecologische toestand van de
Nederlandse oppervlaktewateren en om de
praktische toepasbaarheid te testen, zijn
de maatlatten toegepast op de - landelijk beschikbare monitoringinformatie.
Matig maar mogelijk goed genoeg
Bij toepassing van de maatlatten op binnenwateren (rivieren, meren, kanalen, sloten)
blijkt dat de ecologische kwaliteit van de
Nederlandse oppervlaktewateren over het
algemeen als matig tot ontoereikend
wordt beoordeeld (figuren). Omdat de
meeste Nederlandse oppervlaktewateren
als sterk veranderd worden beschouwd, is
het bovenstaande beeld voor de meeste
soortgroepen wel te negatief. Naar verwachting zal voor deze wateren uiteindelijk ook de klasse ‘matig’ een toereikende
score zijn.
Uit de toetsingsresultaten blijkt dat in
meren fytoplankton en fytobenthos (vrij
in het water zwevende respectievelijk aan
substraat gebonden algen) een stuk beter
scoren dan de overige soortgroepen. Dat
komt omdat deze soortgroepen een stuk
minder gevoelig zijn voor de veranderingen
die door de mens zijn aangebracht.
Hanteerbaar
Hoewel er diverse praktische problemen
optreden bij het toepassen van de maatlatten, bleek het goed mogelijk om de

maatlatten van de meeste soortgroepen
toe te passen op monitoringsinformatie.
De maatlatten voor fytoplankton (chlorofyl-a) en macrofauna zijn relatief eenvoudig
toe te passen; de maatlatten voor macrofyten (fytobenthos, waterplanten en oeverplanten) leveren echter meer problemen op.
Hierbij vormen de beperkte beschikbaarheid van gegevens, het berekenen van de
scores uit de biologische waarde en het
combineren van berekende deelscores een
probleem.
Ten slotte bleken ook de kwaliteit en
variatie in de gegevens een bron van zorg.
Ondanks het bestaan van diverse richtlijnen
blijken er in de praktijk nog steeds (grote)
verschillen te bestaan in monitoringstrategie, meetmethoden en dataopslag.
Dit probleem is het grootst bij data over
macrofyten, maar ook bij bijvoorbeeld
macrofauna treden nog grote verschillen
op. Deze verschillen maken dat resultaten
lastig vergelijkbaar zijn en bemoeilijken
aggregatie van data op stroomgebiedniveau. Expliciete aanwijzingen voor
monitoring (hoe te monitoren voor de
opgestelde maatlatten) en het gebruik
van beschikbare monitoringinformatie
ontbreken nog.
Nadere informatie:
Bart Reeze (RIZA), tel. 0320-298548
b.reeze@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie over het rapport
(dat ook een overzicht van ervaringen bij
de toepassing van de maatlatten bevat)
zie achterpagina

Een belangrijk onderdeel van de Kaderrichtlijn Water is de risicoanalyse: de inschatting
van de kans dat oppervlaktewateren in 2015 niet zullen voldoen aan de milieukwaliteitdoelstellingen van deze KRW. Daarvoor is het van belang inzicht te hebben in de herkomst,
het gedrag en de verspreiding van een aantal probleemstoffen.
In 2004 startte een project, waarin voor de
huidige situatie (2000) en voor het jaar
2015 werd nagegaan wat de herkomst,
het gedrag en de verspreiding is van een
aantal stoffen. Concreet ging het om
landelijke probleemstoffen, geselecteerd op
basis van overschrijding van het Maximaal
Toelaatbaar Risico (MTR): stikstof, fosfaat,
zink, koper, nikkel, PCB’s, fluorantheen,
benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen,
carbendazim, MCPA en pirimicarb. Voor
het bepalen van de binnenlandse belasting
is gebruik gemaakt van de Landelijke
Emissieregistratie, voor de buitenlandse
belasting van metingen in de Maas bij
Eijsden en Keizersveer. De verspreiding van
de stoffen is met een model berekend.

uitspoeling en daarnaast RWZI’s van
belang. Daarbij is overigens gebruik
gemaakt van recente, eerste schattingen
van de uitspoeling van zware metalen,
waarvan de betrouwbaarheid nog verbeterd
moet worden. Voor koper spelen, naast
uitspoeling en RWZI’s, de scheepvaart
(antifouling) en atmosferische depositie
nog een rol.
Voor de PAKs (fluorantheen en
benzo(a)pyreen) komt een belangrijk deel
vanuit de lucht in het water terecht. Daarnaast zijn scheepvaart, gecreosoteerd hout
en regenwaterriolen belangrijke bronnen.
Voor PCB’s en benzo(k)fluorantheen blijkt
dat de informatie over bronnen in de
Landelijke Emissieregistratie niet compleet is.

Herkomst belasting
Voor vrijwel alle stoffen geldt dat in
2000 tweederde van de totale vracht uit
het buitenland afkomstig was. Voor de
binnenlandse vracht blijken, op landelijke
schaal gezien (lokaal kan de situatie wel
sterk afwijken) slechts enkele bronnen
relevant.
Voor stikstof en fosfaat vormt uitspoeling
(antropogeen en natuurlijk) verreweg de
grootste bron, gevolgd door rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Voor stikstof
is daarnaast atmosferische depositie nog
van enige betekenis. Voor fosfaat is ook
de kunstmestindustrie relevant (deze is
echter in 2002 gesaneerd).
Ook voor zware metalen zijn vooral

En in 2015?
Voor de situatie in 2015 is een drietal scenario’s doorgerekend. In het referentiescenario
worden effecten van het huidige beleid en

Afname in vracht (%) naar zee t.o.v. 2000
Stof

Referentie

Scenario A

Scenario B

scenario
Stikstof

6

29

11

Fosfaat

2

33

8

Koper

-9

38

4

Zink

0

Nvt

13

Nikkel

0

Nvt

17

Afwenteling
Een belangrijk onderdeel van deze
studie was het inzichtelijk maken van
‘afwenteling’: het aan anderen overdragen van problemen in het waterbeheer,
zoals waterverontreiniging en/of de
kosten die daarmee gepaard gaan.
Voor een goede inschatting van het
succes van maatregelen is het van
belang om te weten in hoeverre er
sprake is van afwenteling. Voor de nutriënten en zware metalen zijn twee
afwentelingsroutes onderzocht: die
naar zee en die van de regionale wateren
naar rijkswateren. De grootste vracht
op de Noordzee is afkomstig van de
Nieuwe Waterweg (en in mindere mate
het Haringvliet, IJsselmeer en Noordzeekanaal). De vracht richting zee vermindert voor nutriënten en koper vooral
aanzienlijk (29 tot 38%) wanneer aan
de landsgrenzen aan de norm wordt
voldaan (scenario A).

Resultaten scenario’s voor stikstof in 2015 van de Maas (Keizersveer).

de autonome economische ontwikkelingen
in het binnenland voor 2015 berekend.
In ‘scenario A’ wordt de nadruk gelegd
op buitenlandse emissiereductie. Omdat
er geen emissieprognoses bekend zijn
voor Duitsland en België is gewerkt met
het denkbeeldige scenario waarbij op de
grenzen water binnenkomt dat voldoet aan
de normen en waarbij dus geen sprake is
van ‘afwenteling’(zie kader). In ‘scenario B’
ligt de nadruk op vergaande binnenlandse
emissiesreductie (50%).
Uit de scenariostudies blijkt dat bij voortzetting van het huidig beleid de waterkwaliteit
van rijkswateren nauwelijks zal veranderen
ten opzichte van de huidige situatie. Zelfs
een binnenlandse emissiereductie van 50%
(scenario B) heeft onvoldoende effect om in
rijkswater de doelen voor met name

nutriënten en koper te kunnen halen. Uit de
berekeningen blijkt dat vooral buitenlandse
emissiereductie (scenario A) effectief is. Dit
komt omdat de vracht vanuit het buitenland, vanwege het enorme debiet ook bij
lage concentraties, relatief groot is.
Voor de afwenteling op rijkswater is voor
het Eemmeer en Volkerak-Zoommeer
berekend in hoeverre de binnenkomende
vrachten veranderen bij verschillende
scenario’s. Voor het Eemmeer was vooral
binnenlandse emissiereductie effectief,
terwijl voor het Volkerak-Zoommeer juist
de buitenlandse emissiereductie een vermindering van de vrachten teweegbracht.
Nadere informatie:
A. Driesprong (RIZA), tel. 078-6332730
a.driesprong@riza.rws.minvenw.nl

Relatief aandeel van bronnen aan de binnenlandse emissievracht.
Beoordeling rivieren 1996-2002

Beoordeling meren 1996-2002

GOLFMETINGEN NOORDZEE
BOEK

In de zomer van 2004 blies de wind langs de Nederlandse kust gemiddeld krachtiger en
vaker uit westelijke richtingen dan normaal. Het leverde bijzondere golfhoogten op en het
water van de Noordzee werd flink ‘doorgeroerd’.

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater?
Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Hoe kan het verschil tussen hoog- en
laagwater zo groot zijn in de Noordzee en waarom is er nauwelijks verschil in de
Middellandse Zee? Waarom is het in Vlissingen eerder hoogwater dan in Delfzijl? Springtij,
doodtij, wat is dat?
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2004

Hoge golven dankzij veel wind

Geheim van het Getij

Het getij bepaalt het leven van tal van
dieren, bijvoorbeeld van vogels die
achter de dijk wachten op laagwater om
in de drooggevallen zones hun eten te
zoeken. Maar behalve vogels, kokkels of
zeehonden zijn er ook mensen die met
het getij leven. Wadlopers moeten
precies weten wanneer het water opkomt.
Loodsen, badgasten en zeilers houden
het getij in de gaten en benutten het,
zonder zich af te vragen welk groot geheim
erachter schuil gaat. Wie heeft het grote
mysterie voor het eerst ontsluierd? Sinds
wanneer worden waterstanden gemeten

ZOMER

en hoe kunnen ze worden voorspeld?
Hoe accuraat zijn deze voorspellingen in
het digitale tijdperk? Weten we nu alles
over het getij? Is het geheim nu echt
opgelost? Of blijven er nog vragen over?
Onlangs is het boekwerk ‘Geheim van
het Getij’ verschenen. Hierin worden
nagenoeg alle vragen over het getij
beantwoord.
Nadere informatie:
Remi Laane (RIKZ), tel. 070-3114293
r.w.p.laane@rikz.rws.minvenw.nl
Ruud Hisgen (Direct Dutch)
tel. 070-3654677
ruud@directdutch.nl
Voor bestelinformatie: zie achterpagina.
Uitreiking eerste exemplaar aan RTL-weerman Peter Timofeeff door
Ineke van der Hee, Hoofd Ingenieur Directeur van RIKZ.

De afgelopen zomer had een sterk wisselvallig karakter. Begin augustus was er een
hittegolf, maar er waren ook vrij veel dagen
met onstuimig weer. Op 23-24 juni woedde
een echte storm, maar ook juli en de tweede
helft van augustus kenden verscheidene
onstuimige dagen. Over de hele zomer
gerekend blies de wind langs de Nederlandse
kust beduidend krachtiger en vaker uit
westelijke richtingen dan gemiddeld. Dit is
ook goed terug te zien in de statistieken
van de golfhoogten. Bij Euro platform, een
meetpaal in zee ten westen van Hoek van
Holland, bereikte de significante golfhoogte
(Hm0, zie kader) op 23 juni 2004 een
maximum van 488 cm. Sinds daar vanaf
1989 met een bepaald type meetboei
wordt gemeten was in de maanden mei
tot en met augustus niet eerder zo’n hoge
waarde geregistreerd.
In de figuur is voor de verschillende
zomers (mei tot en met augustus) in de
beschikbare meetperiode bij Euro

platform de hoogste gemeten significante
golfhoogte (Hm0) weergegeven. Ook
noordelijker op de Noordzee zijn de
afgelopen zomer relatief veel hoge golven
opgetreden.
Doorgeroerd
In de centrale Noordzee, ten noorden van
de Waddeneilanden, ontstaat in de zomer

vaak stratificatie (gelaagdheid). De bovenlaag van het zeewater wordt opgewarmd
door de zon, zet daardoor uit en krijgt een
lager soortelijk gewicht dan de koudere
onderlaag. Bij geringe golfwerking worden
dergelijke verschillende lagen vervolgens
nauwelijks meer gemengd. Als dit lang
aanhoudt, ontstaat er een tekort aan
zuurstof en voedingsstoffen in de onderste
waterlagen.
Na de hittegolf van begin augustus was
het verschil in temperatuur tussen oppervlakte en bodem in de centrale Noordzee

Golfhoogte bepalen
De golfhoogte, gerekend van dal naar top, werd oorspronkelijk op het oog geschat. Men
ziet hierbij natuurlijk alleen de hoogste golven. Toen het mogelijk werd de golfhoogten met
instrumenten te meten, is gekeken hoe de twee methoden zich tot elkaar verhielden.
Wanneer alle gemeten golven in hoogte gerangschikt worden en van de hoogste 33% het
gemiddelde wordt genomen, komt dat overeen met de visuele golfhoogte. Het bepaalde
gemiddelde wordt de ‘significante golfhoogte’ genoemd en aangeduid als Hs of H1/3.
Significante golfhoogten worden ook berekend uit gemeten golfenergie, al geeft dat niet
precies hetzelfde resultaat. Ze worden dan, om aan te geven hoe ze zijn berekend, aangeduid als Hm0. Ondanks het verschil worden H1/3 en Hm0 toch beide wel significante
golfhoogte genoemd. Meer informatie over de verwerking van golfgegevens is te vinden op
www.golfklimaat.nl.

Maximum significante golfhoogte Hm0 per zomer bij
Euro platform.

opgelopen tot zo’n vijf graden, maar rond
de 28e was deze verticale gradiënt geheel
verdwenen. Hoge golven in de tweede
helft van augustus hebben daar voor een
krachtige menging van het water gezorgd.
Nadere informatie:
Koos Doekes (RIKZ ), tel. 070-3114520
j.doekes@rikz.rws.minvenw.nl
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- vervolg van pagina 1 soorten van zoute schorren veel langer
stand dan in het noordelijke deel; op de
hogere delen tot circa halverwege de

De Slikken van
Flakkee, deelgebieden
en onderzochte
vegetatiekwadranten.

EUROPEAN DIRECTORY

jaren tachtig, en op de lagere delen tot
de eeuwwisseling. Sindsdien ontstonden
soortenrijke brakke vegetaties. Het landschap dat door beweiding in het zuidelijke
deel is onstaan - open terrein met wat
struweel - doet denken aan een savanne.
De natuurwaarden zitten hier vooral in de
weidevogels die er een broedplaats hebben
gevonden en de vele bijzondere plantensoorten. De vraag is nu of beweiding de
vegetatie in dit stadium open kan houden
of dat het struweel nog verder zal oprukken.

OF THE

OCEAN OBSERVING SYSTEM

Gouden Gids voor het ‘mariene meten’
Op 1 oktober 2004 werd de site ‘www.EDIOS.org’ gelanceerd. Op deze publieke website
kan voor alle Europese zeeën gezocht worden naar actuele monitorings- en observatieprogramma’s. De EDIOS meta-database bevat momenteel informatie van ongeveer 10.000
meetlocaties, afkomstig van 120 mariene instituten. De informatie wordt regelmatig
geactualiseerd door de aanbieders.

Tot en met 2003 heeft Rijkswaterstaat de
ontwikkeling van de vegetatie gevolgd.
Inmiddels heeft Staatsbosbeheer een
groot deel van het monitoringprogramma
overgenomen.
Nadere informatie:
Annemieke van der Pluym (RIKZ)
tel. 0118-672221
a.m.vdpluym@rikz.rws.minvenw.nl
Dick de Jong (RIKZ), tel. 0118-672284
d.j.djong@rikz.rws.minvenw.nl
Over dit onderwerp is een rapport
verschenen.Voor bestelinformatie:
zie achterpagina.
Schematisch overzicht van de vegetatieontwikkeling op de Slikken van Flakkee.

Monitoringresultaten

EDIOS staat voor European Directory of the
Ocean Observing System. De zoekdatabase is ontstaan uit het gelijknamige EUproject, dat op initiatief van EuroGOOS
(European Global Ocean Observing System)
werd gestart. De EDIOS database bevat
alle meta-informatie (Wie, Wat, Waar,
Waarmee en Hoe) over de binnen Europa
beschikbare, permanente meetnetten en
routinematige meetprogramma’s. Hiermee
wordt enerzijds de basis gelegd voor een
volledige implementatie van een Europees
‘Ocean Observing System’ en wordt anderzijds een brede groep eindgebruikers de
mogelijkheid geboden om gericht op zoek
te gaan naar bruikbare mariene informatie.
Het is daarnaast een uitstekend hulpmiddel
voor bijvoorbeeld marktonderzoek naar
instrumenten en sensoren en aanbieders
van toegevoegde dienstverlening, en voor
optimalisatie van beheer en onderhoud van
meetnetten. EuroGOOS zal samen met het
BODC (de Britse tegenhanger van de

ONTSLUITING

Nederlandse ‘Nationale Oceanografische
Data Commissie’, NODC) ook in de toekomst garant staan voor het up-to-date
houden van de database.
Klik!
De gebruiker kan op de site via een Quick
Search en/of Full Search de voor hem of
haar bruikbare routinematig uitgevoerde
fysische, biologische en chemische metingen
binnen Europa opsporen. De bezoeker
krijgt antwoorden opvragen als: Op welke
locaties wordt parameter X gemeten?
Welke instrumenten worden daar gebruikt?
Op welke hoogte? Hoe vaak wordt daar
gemeten en door wie en binnen welk
programma? In een aantal gevallen is het
ook mogelijk door te klikken naar de data
zelf.
Er is nog veel meer over EDIOS te vertellen,
maar start de website en ervaar zelf hoeveel gegevens binnen deze database zijn
verzameld.

Pieter Haaring (RIKZ), tel. 070-3114570
p.a.haaring@rikz.rws.minvenw.nl

MARIENE DATA

Eenheid in ‘Oceanië’
VLAMVERTRAGERS

Nadere informatie:
Kees Borst (RIKZ), tel. 070-3114568
j.c.borst@rikz.rws.minvenw.nl

Zomaar een vraag

EN WEEKMAKERS

Acht van Nederlands grootste instituten op het gebied van zee-onderzoek zijn vertegenwoordigd in de Nationale Oceanografische Data Commissie (NODC). In haar zesjarige
bestaan groeide dit NODC uit tot hét Nederlandse platform voor oceanografische
informatie-uitwisseling en advisering over datamanagement.

Het zit in zee en het…
In 2003 deed Rijkswaterstaat onderzoek naar het voorkomen van vlamvertragers en
weekmakers in zee. Het doel was na te gaan of de stoffen een probleem vormen voor de
Nederlandse zoute waterkwaliteit.
Rijkswaterstaat meet in het reguliere monitoringsprogramma een flink aantal stoffen
in het mariene en estuariene milieu, onder
meer om trends in gehalten van stoffen in
het water te bepalen en uitspraken te
kunnen doen over het effect van beleidsmaatregelen. De laatste jaren zijn er meerdere schadelijke stoffen in zoute wateren
geïdentificeerd die niet in de reguliere
monitoringsprogramma’s zijn opgenomen.
Een deel hiervan heeft inmiddels vanuit
de Kaderrichtlijn Water (KRW) prioriteit
gekregen. Rijkswaterstaat heeft de
afgelopen jaren onderzoek uitgezet om
meer inzicht te verwerven in het voorkomen
van deze ‘nieuwe’ stoffen.
Van Frankrijk tot Duitsland
In 2003 heeft Rijkswaterstaat in de
Waddenzee en de Noordzee een veelomvattend onderzoek uitgevoerd naar het
voorkomen van vlamvertragers en ftalaten.
Vlamvertragers zijn stoffen die worden
toegepast in producten zoals tv’s en
tapijten om deze brandvertragend te
maken. Ftalaten worden gebruikt als
weekmaker om plastic producten, zoals de
populaire scoubidou-touwtjes, buigzamer
te maken. Behalve Rijkswaterstaat waren
ook vier externe laboratoria bij het onderzoek betrokken. Op een dertigtal locaties,
vanaf Nieuwpoort (Frans-Belgische grens)
tot het Duitse Waddeneiland Borkum, is in
het voorjaar van 2003 éénmaal zwevend
stof en/of sediment bemonsterd. In het
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onderzochte gebied lagen ook het mariene
deel van de (uit)stroomgebieden van de
Schelde, de Maas, de Rijn en de Eems.
Aangetoond
De meeste van de achttien vlamvertragers
waarop monsters werden onderzocht, en
één stof van de groep ftalaten, konden
worden aangetoond op bijna alle bemonsteringslocaties.
Van de gemeten vlamvertragers springen de
concentraties van decabroomdiphenylether
(BDE209) en hexabroomcyclododecaan
(HBCD) ver boven de rest uit. Vooral in de
Westerschelde worden hoge gehalten van
deze twee stoffen gemeten, waarbij sprake
is van een afnemende gradiënt vanaf de
Scheldemonding richting de Noordzee
(figuur). Ook de pentabroomdiphenylethers

Gehaltes vlamvertragers in zwevend stof uit de
Delta, Noordzee, Waddenzee en Eems-Dollard:
Gemeten gehaltes (in µg/kg d.s.).

BDE47 en BDE99
worden in de
zoute wateren
aangetroffen. Voor
HBCD liggen de
gemeten waarden
in de buurt van de
(voorgestelde)
KRW-norm. In de
Noordzee en
Waddenzee
gevonden BDE47gehalten liggen
ongeveer een
factor vijf onder
de desbetreffende
KRW-norm. In de
Westerschelde zijn
BDE47-gehalten
net onder de
KRW-norm aangetroffen.
Van de ftalaten is
de veel toegepaste verbinding di(2ethylhexyl)ftalaat Gehaltes HBCD en BDE 209 in zwevend stof, uitgedrukt in mg/kg d.s. De gehaltes zijn
(DEHP) in de
gemeten in het voorjaar 2003.
meeste monsters
van de zoute
lijker worden wat er uiteindelijk met de
wateren aangetoond. De gemeten gehaltes
stoffen gebeurt in de zoute wateren en
liggen een factor vijf à tien onder de
wat het risico is voor het ecosysteem.
voorgestelde KRW-norm.
Momenteel lopen er diverse internationale
projecten die op deze vragen antwoord
Geconcludeerd kan worden dat vlamzullen moeten geven.
vertragers en ftalaten wijdverspreid voorkomen in de Nederlandse zoute wateren.
Nadere informatie:
Gezien de gehalten van de stoffen en de
Kees van de Ven (RIKZ), tel. 050-5331362
toepassing ervan in vele producten,
c.l.m.vdven@rikz.rws.minvenw.nl
verdient het aanbeveling om de stoffen
Janny Pijnenburg (RIKZ), tel. 070-3114301
regulier te monitoren in zowel de zoete
a.m.c.m.pijnenburg@rikz.rws.minvenw.nl
als zoute wateren.
De vraag is ook wat, met name in het
Van dit onderzoek zal binnenkort een
geval van de Westerschelde, de bronnen
rapport verschijnen.
zijn van de stoffen. Ook moet nog duide-

Wie op een paar jaar terug zoek was naar
ecologische, biologische, chemische fysische,
morfologische of geologische mariene data
had daar een flinke klus aan. Het vergde
een zoektocht langs verschillende instanties
om na te gaan of zij bepaalde data in huis
hadden, waarna de gegevens bij elke
instantie afzonderlijk aangevraagd moesten
worden. Dat veranderde met de komst
van de Nationale Oceanografische Data
Commissie (NODC). In de NODC zijn
overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat,
KNMI, Dienst der Hydrografie en kennisinstituten als het NIOZ en NIOO-CEME
vertegenwoordigd. Daarnaast zijn ook
marktpartijen als TNO-NITG en het WL lid
van de commissie. De NODC is daarmee
een brede en interessante mix van overheid,
wetenschap en private sector. Samen
beheren deze instituten meer dan 90%
van de Nederlandse oceanografische data.
De NODC-leden willen met de commissie
bereiken dat ze hun mariene data en
metadata maar in één formaat en langs
één weg beschikbaar hoeven te maken
voor onderling, nationaal en internationaal
gebruik. Een subdoel hierbij is het zo veel
mogelijk verlagen van drempels voor deze
uitwisseling. Zo kunnen er problemen zijn
met rechten die nog opgelost moeten
worden, of kan een beter mediagebruik
nodig zijn om obstakels weg te nemen.
Informatie die vroeger alleen op papier
beschikbaar was komt nu of in de nabije
toekomst beschikbaar via internet in een
internationaal geaccepteerd formaat.
Internationaal portaal
De NODC vertegenwoordigt Nederland in
diverse overleg- en samenwerkingsverbanden. Dat is bijvoorbeeld het geval
in de International Oceanographic Data
and Exchange Committee (IODE), een op
wereldschaal opererende VN-commissie.
Hier gaat het er vooral om ontwikkelings-

landen te assisteren bij het opbouwen van
de benodigde capaciteit om oceanografische
gegevens en informatie te kunnen beheren,
zodat ze ook partner kunnen zijn in het
IODE-netwerk. De NODC is voorts actief
in de Working Group on Marine Data
Management (WGMDM) van ICES, het
Noord-Atlantische samenwerkingsverband
voor Mariene Research. Hier is het
afgelopen jaar bijvoorbeeld afstemming
bereikt over de te gebruiken coderingen
en formaten bij de uitwisseling van mariene
data. Ook wordt bijgedragen aan een
goed werkend monitoringsysteem voor de
wereldoceanen door deelname aan overleggen en projecten van GOOS- en
EuroGOOS (Global Ocean Observing
System en de Europese variant hiervan).
Dichter bij huis werkt NODC, via deelname
aan projecten zoals Sea-Search en EDIOS,
aan een permanent Pan-Europees portaal.
Dit portaal geeft toegang tot historische
en actuele mariene data en producten.
Het portaal kwam er (en wordt nu onderhouden) dankzij veel vrijwillige inbreng van
de partners en een nauwe samenwerking
met het breder georiënteerde EuroGOOS.
De projecten voor de ontwikkeling van het
Europese portaal hebben de directe dataontsluiting een stap dichterbij gebracht. Zo
wordt er nu al gewerkt aan het vervolg
van Sea-Search: het SeaDataNet project.
Via dit project moeten de Europese
oceanografische gegevens over een aantal
jaar overal en op uniforme wijze on-line
beschikbaar zijn. Nederland loopt met de
NODC in die ontwikkelingen voorop.
Nadere informatie:
Taco de Bruin (Koninklijk NIOZ)
tel. 0222-369479, bruin@nioz.nl
Willem van der Lee (RIKZ)
tel. 070-3114522
w.t.b.vdlee@rikz.rws.minvenw.nl

Infocentrum Binnenwateren Rijkswaterstaat: "Een centraal punt voor alle
informatie"
Het infocentrum Binnenwateren, gevestigd bij het RIZA in Lelystad, biedt
ondersteuning aan schippers, water- en dijkbeheerders en calamiteitenteams. Onder meer met informatie over waterstanden en scheepvaart-,
ijs- en hoogwaterberichten. Het infocentrum wordt overwegend bezet
door mensen die in het verleden zelf actief gevaren hebben. Ze spreken
de taal van de schipper en hebben veel parate en praktische kennis. Uit
eigen ervaringen kennen deze mensen een groot aantal vaarwegen en ze
weten waar zo nodig informatie gevonden kan worden. Dat komt ook
van pas bij het beantwoorden van opmerkelijke vragen die soms aan het
centrum gesteld worden.
Neem de vraag uit België die augustus 2004 binnenkwam. De vraagsteller wilde weten hoe hij er achter kon komen welke maten hij bij het
ombouwen van zijn schip moest aanhouden om de kanalen te kunnen
bevaren en kunstwerken als bruggen en sluizen te kunnen passeren. Het
RIZA antwoordde de vraagsteller dat het er erg van afhing op welke vaarwegen hij wilde gaan varen. "Voor veel vaarwateren kunt u de maximale
toegestane afmetingen vinden in het RPR (Rijnvaartpolitiereglement) en
BPR (Binnenvaartpolitiereglement).Voor vaarwegen die niet in deze
reglementen zijn opgenomen kunt u nog het een en ander vinden in
aanvullende bepalingen of bij de betreffende vaarwegbeheerder.
Allereerst moet u dus weten op welke vaarwegen u wilt gaan varen en
dan de afmetingen vaststellen op de kleinste vaarweg met zijn kunstwerken." Toen vervolgens bleek dat het de vraagsteller vooral te doen
was om de Franse kanalen kon het centrum hem direct met een antwoord
van dienst zijn: "De maximale afmetingen waarmee op de Franse kanalen
gevaren kan worden is 38,50 meter lang, 5,05 m breed en 1,80 m diep.
Dit is een standaard afmeting voor schepen die op deze kanalen varen
(de zogenaamde spitsen). Omdat er allemaal vaste bruggen over de
Franse kanalen liggen, is ook de hoogte van de schepen beperkt. De
maximale hoogte is ongeveer 4,00 meter."
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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.
OERBOS EN SAVANNE IN DE GREVELINGEN: DE TWEE GEZICHTEN VAN DE SLIKKEN VAN FLAKKEE.
A. van der Pluijm, D. de Jong; 12-2003
Dit rapport geeft een overzicht van de vegetatieontwikkeling over de periode 1972 - 2001 van
het noordelijk en zuidelijk deel van de Slikken van Flakkee. In het noordelijk deel wordt het
beheer "niets doen" toegepast, in tegenstelling tot het zuidelijk deel dat wordt beweid.
Bestelinformatie: Rapport; RIKZ/2003.050; aanschafprijs: gratis; te downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl
GEPERFLUOREERDE VERBINDINGEN IN NEDERLANDS OPPERVLAKTEWATER.
Een screening in 2003 van PFOS en PFOA.
S.M. Schrap, A.M.C.M. Pijnenburg en R.B. Geerdink.
Bestelinformatie: Rapport; RIZA/2004.025, aanschafprijs: € 11.-, bestellen e-mail riza@cabri.nl
of fax 0320-285333. Rapport; RIKZ/2004.037;aanschafprijs: gratis; te downloaden via de
productcatalogus op www.watermarkt.nl
PERFLUORALKYLATED SUBSTANCES; AQUATIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT.
F.M. Hekster, P. de Voogt, A.M.C.M. Pijnenburg en R.W.P.M. Laane
Bestelinformatie: Rapport; RIKZ/2002.043; aanschafprijs: gratis; te downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl
REGIONALE WATERSYSTEEMRAPPORTAGE FLEVOLAND 2004
Een nieuw rapport voor water, Het Flevolandse waterbeheer in indicatoren. De brochure is te
verkrijgen bij het Waterschap Zuiderzeeland
Bestelinformatie: op www.zuiderzeeland.nl
MTM-IV PROCEEDINGS
Bestelinformatie: via mtm@riza.rws.minvenw.nl
STATISTISCHE ANALYSE CHEMISCH MEETNET NOORDZEEKANAAL.
B. de Vries, CQM BV, Eindhoven, CQM projectrapport nr.: E1726-01.
Rijkswaterstaat Noord-Holland wilde als onderdeel van de herziening van het
chemisch meetnet Noordzeekanaal een statistische evaluatie van het huidige meetnet.
Dit rapport beschrijft de aanpak en de conclusies van deze statistische evaluatie. Het rapport is
aan te vragen bij j.schobben@dnh.rws.minvenw.nl
MONITORING ALGEN NOORDZEE IN WADI
Water quality monitoring in the southern Nort Sea by optical remote sensing: validation of
satellite data.
S. Dury; H. Hakvoort; R. Jordans: G. Hesselman en M. Slater; p.;2004
This report outlines why monitoring of chlorophyll (CHL) and total suspended matter (TSM) is
important in the southern North Sea, and is required by a number of international regulations.
Whilst optical remote sensing has the potential to provide a truly synoptic picture of TSM/CHL
over dutch coastal waters, allowing full appreciation of the spatial variability, and thus leading
to a more cost-efficient moitoring system, an important pre-requisite to obtain user confidence
and acceptance is validation of these products.
Bestelinformatie: Rapport; AGI-0406GAR001; aanschafprijs: gratis; bestellen via e-mail:
r.w.l.jordans@agi.rws.minvenw.nl
BREDE TOEPASSING ECOLOGISCHE MAATLATTEN KADERRICHTLIJN WATER, RIVIEREN EN MEREN, REEZE, A.J.G.
2004, RIZA, LELYSTAD.
Bestelinformatie: Rapport; RIZA/2004.021; aanschafprijs: €11.-, bestellen e-mail riza@cabri.nl
of fax 0320-285333
HET GEHEIM VAN HET GETIJ
Medewerkers van RWS, Bureau Direct Dutch; 2004-11-02
Alles wat u wilt weten over het getij in één boek. Dit unieke Nederlandstalige boek gaat op een
populair wetenschappelijke manier in op de betekenis van het getij voor mens en dier door de
jaren heen. Geheim van het Getij is zowel voor professionals als voor mensen die geïnteresseerd
zijn in natuur en water.
Bestelinformatie: aanschafprijs: €19,95; verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN 90-12-10637-0)
of te bestellen bij SDU Uitgevers, tel. 070-3789880, sdu@sdu.nl of www.sdu.nl
DE ECOLOGIE VAN DE ZANDIGE KUST VAN NEDERLAND
G.M. Janssen, S. Mulder; 2004
Een inventarisatie van het macrobenthos van strand en brandingszone
Bestelinformatie: Rapport; RIKZ/2004.033; aanschafprijs: gratis; bestellen via e-mail:
k.mijlof@rikz.rws.minvenw.nl; te downloaden via www.rikz.nl, publicaties en de productcatalogus op www.watermarkt.nl
DE LEVENDE NATUUR ALS ECOSYSTEEMVORMER IN KUSTGEBIEDEN
H. Peletier, G.M. Janssen; 2004
Bestelinformatie: Rapport; RIKZ/2004.005; aanschafprijs: gratis; bestellen via e-mail:
k.mijlof@rikz.rws.minvenw.nl; te downloaden via www.rikz.nl, publicaties en de productcatalogus op www.watermarkt.nl

O
COLOF

INTERNET
Een greep uit interessante internetsites. Kent u interessante sites die opgenomen zouden moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van trendsinwater.nl.
WWW . WATERMARKT. NL

De site van RIZA en RIKZ bedoeld voor iedereen
die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen
in en om de monitoring van de (rijks) wateren.
Vanaf heden is de site ook voor engelstaligen
toegankelijk
WWW . MTM - CONFERENCE . NL

Hier zijn de artikel van MTM-IV te vinden.
De proceeding zijn te bestellen via
mtm@riza.rws.minvenw.nl,
WWW . OVB . NL

De site van de Organisatie ter Verbetering van
de Binnenvisserij (OVB). Hét kennis- en adviescentrum op het gebied van vis, visstandbeheer,
visserij en water(natuur) op de binnenwateren in
Nederland.
WWW . NOORDZEEATLAS . NL

De Noordzee-atlas bevat kaarten met gegevens
die betrekking hebben op het watersysteem,
gebruik, beleid en beheer van de Noordzee. In
eerste instantie is er een beperkte set van kaarten opgenomen, maar deze zal in de loop der
tijd steeds verder worden uitgebreid
WWW . NODC . NL

Deze site van de Nationale Oceanografische
Data Commissie (NODC) biedt meta-informatie
over oceanografische gegevensbestanden en
gegevens verwervingsactiviteiten, met waar
mogelijk, directe koppelingen naar de betrokken
instituten en gegevens.
WWW . EDIOS . ORG

Op deze website kan voor alle Europese zeeën
gezocht worden naar actuele monitorings- en
observatieprogramma’s.

WWW . ACTIEF - BODEMBEHEER RIVIERBED . NL

De grote rivieren zullen in de toekomst meer
water moeten afvoeren. De overheid wil een
nieuwe ronde dijkversterkingen voorkomen
door het nemen van rivierverruimende maatregelen in combinatie met natuurontwikkeling.
Bij de uitvoering van deze projecten komen
grote hoeveelheden verontreinigde uiterwaardengrond vrij. Deze uiterwaardengrond wordt
deels op de markt afgezet. Voor de resterende
niet-vermarktbare uiterwaardengrond moet een
andere oplossing worden gevonden. De landelijke beleidsnotitie Actief Bodembeheer
Rivierbed biedt hiervoor een perspectief.
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WWW . H 2 OVERHEID . NL

H2overheid.nl wil de informatievoorziening over
water en waterbeheer gerelateerde onderwerpen
voor overheden bundelen op één portal waardoor de kwaliteit sterk kan verbeteren en de
informatievoorziening geconcentreerd beschikbaar komt.
WWW . NATUURMEDIA . NL / KUST BEELDEN / RIKZ . HTM

Videobeelden over de kust
Op deze site is te vinden welk videomateriaal bij
omroeparchieven, filmmusea, producenten van
natuurfilms en natuurfilmers beschikbaar is,
tegen welke kosten en onder welke voorwaarden. Maar liefst 47 videoproducties over de kust
zijn afkomstig van RWS. Op de site van natuurmedia is ook de Beeldbank Biodiversiteit
Nederlandse Flora en Fauna beschikbaar

INFORMATIE
Mocht u nadere informatie willen over de inhoud van trendsinwater.nl dan kunt u contact
opnemen met de genoemde personen bij de afzonderlijke artikelen. Voor al uw overige
vragen over de monitoring van de rijkswateren kunt u contact opnemen met:
RIZA (ZOETE RIJKSWATEREN)
Infocentrum Binnenwateren
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 0320-29 88 88
fax: 0320-29 85 80
e-mail: infocentrum@riza.rws.minvenw.nl

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

RIKZ (ZOUTE RIJKSWATEREN)
BasisInfoDesk
Postbus 20907, 2500 EX Den Haag
tel.: 070-311 44 44
fax: 070-311 45 00
e-mail: basisinfodesk@rikz.rws.minvenw.nl

LANGLOPENDE

VEGETATIEMONITORING

Oerbos en savanne aan het Grevelingenmeer
Op de Slikken van Flakkee, een natuurgebied langs de noordoever van het Grevelingenmeer,
loopt een vegetatieonderzoek sinds de Grevelingen werd afgesloten. In drie decennia
veranderde het natuurgebied van kaal slik en schor in een ‘savanne’ en een beginnend
‘oerbos’.
Na voltooiing van de Brouwersdam werd
de Grevelingen in 1971 een zout, stagnant
meer. Omdat het getij wegviel, bleven
delen permanent onder water staan en
vielen andere blijvend droog. Zo ook de
Slikken van Flakkee, met circa 1170 ha slik
(periodiek, met de getijden droogvallend
gebied dat niet of nauwelijks begroeid is)
en 330 ha schor (de hoogste delen van
het slik die weinig overspoeld worden en
begroeid zijn). Om de ontwikkelingen op
de drooggevallen delen te volgen werd
hier een vegetatieonderzoek gestart, onder
andere om hiervan te leren voor de destijds
nog af te sluiten watersystemen Krammer,
Volkerak en Zoommeer. Sinds de afsluiting
zijn de Slikken van Flakkee (figuur pagina 2)
in twee delen beheerd.

In het noordelijke deel was het beheer
letterlijk ‘niets doen’ (destijds een controversiële beheervorm). Het zuidelijke deel
werd beweid, nadat de schorren waren
geploegd en geëgaliseerd en nadat de
slikken grotendeels waren ingezaaid.
Sinds 1972 is de vegetatieontwikkeling
in tientallen ‘permanente kwadranten’
(Permanent Quadrant, PQ’s) bijgehouden.
Omdat de waterbeheerder met name
geïnteresseerd was in de oeverzone zijn in
1981 nog extra PQ’s in die zone aan de
monitoring toegevoegd. Daarnaast werden
in meerdere jaren gebiedsdekkende vegetatiekarteringen uitgevoerd. Door deze
combinatie van technieken ontstond een
beeld van kleinschalige ontwikkelingen en
van ontwikkelingen in het gehele gebied.
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verzwakte ook de concurrentiekracht van
‘zoete’ planten, waardoor zoute en brakke
plantensoorten vaak langer standhielden.
Oerbos
In het noordelijke deel ontziltte het
voormalige schor al binnen circa vier jaar.
De soorten van zoute schorren maakten
plaats voor ruig grasland en struweel.
Op de lage delen en de rand van het
schor zijn inmiddels bosschages ontstaan,
waar zich al grote houtige gewassen, zoals
Zomereik, gevestigd hebben. Bij ongewijzigd
beheer zal zich hier een waar oerbos
ontwikkelen. Dat biedt niet zozeer plaats
aan veel bijzondere plantensoorten, maar
heeft vooral waarde omdat natuurlijke
processen er vrij spel hebben.
Op de voormalige slikken in het noordelijke
deel hielden de zouttolerante soorten langer
stand. Dat duurde zo’n tien jaar op de
hogere delen, waarna grasland geleidelijk
veroverd werd door struweel. Op de lagere
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• Een slag beter
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Meten en analyseren

SUGGESTIES VOOR ONDERWERPEN
We zien al uw suggesties voor onderwerpen voor trendsinwater.nl graag tegemoet.
Neemt u hiervoor contact op met de redactie: trendsinwater.nl@riza.rws.minvenw.nl
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Kijk in andermans keuken
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OP ZOEK NAAR EEN EERDER VERSCHENEN ARTIKEL?
Breng eens een bezoek aan onze geheel vernieuwde site www.trendsinwater.nl
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ABONNEMENT
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: p.hoogeveen@riza.rws.minvenw.nl
Ook via www.trendsinwater.nl kunt u een abonnement aanvragen.
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Bij de vegetatieontwikkeling in de gebieden
(zie figuur pagina 2) zijn de ontzilting van
de bodem en het gevoerde beheer twee
belangrijke factoren. Afhankelijk van
hoogteligging, bodemsamenstelling en structuur verdween het zout in sommige
delen snel uit de bodem, terwijl (laaggelegen) delen tot op de dag van vandaag
onder invloed van het zoute meer bleven
staan.
Door begrazing werd de ontwikkeling
van struweel en bomen vertraagd. Het

delen van de voormalige slikken konden
zoutminnende planten het tot ver in de
jaren tachtig uithouden. De huidige vegetatie is kenmerkend voor brakke milieus.
Savanne
Door het gedeeltelijk inzaaien van slikken in
het zuidelijke deel ontstond hier voedselrijk
zoet grasland, dat al snel soortenrijk werd.
Sinds de jaren negentig ontwikkelt zich
hier en daar wat struweel. Op het niet
ingezaaide deel van de slikken hielden de
- vervolg op pagina 2 -
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