Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

ZOUTWATERSLAKKEN

EN ZEEWATERVERONTREINIGING

Monitoring van transseksueel gedrag langs de kust.
Nieuw in de biologische effect-monitoring is het meten van intersex bij zoutwaterslakken. Intersex is het vermogen van dieren om van geslacht te veranderen. Het komt in de
natuur voor, maar van nature niet bij slakken. Intersex bij slakken wordt gestimuleerd
door onder andere de aanwezigheid van tributyltin (TBT)-verbindingen die vrijkomen uit
algenwerende verven op scheepsrompen. Met een nieuw monitoringprogramma wordt de
‘intersexindex’ bepaald.

alikruiken (foto: Rijkswaterstaat)

Schadelijke effecten van tributyltinverbindingen op organismen werden
voor het eerst zichtbaar in de jaren
zeventig van de vorige eeuw en ook in
Nederland vastgesteld. De populatie van
de purperslak (Nucella lapillus) in het
deltagebied ging sterk achteruit en in de
jaren negentig werd intersex aangetoond
bij de wulk (Buccunum undatum).
Drie jaar geleden begon Rijkswaterstaat
met het opzetten van een biologisch
effect-monitoringprogramma voor de
Nederlandse kustwateren. Dit programma
richt zich op de alikruik

(Littorina littorea, L.). Deze soort is
weliswaar wat minder gevoelig voor de
tributyltinverbindingen dan purperslak
en wulk maar komt -anders dan de twee
gevoeliger soorten- op veel plaatsen in de
Nederlandse kustwateren voor. Dit soort
biologische effect-monitoring past ook in
de Kaderrichtlijn Water die vraagt om een
goede ecologische waterkwaliteit aan te
tonen.
Na drie jaar proefdraaien zijn nu zeven
bemonsteringslocaties aangewezen die
gebiedsdekkend zijn voor de Nederlandse

Klasse

Bemonsteringspunten voor monitoring van intersex
bij alikruiken.

16
nummer 16, augustus 2005

kustwateren en die in gebieden met een
hoge scheepvaartintensiteit liggen (kaart).

Intersexindex
In internationaal overleg is besloten voor
biologische effect-monitoring vanaf 2004
de intersexindex van de alikruik te gebruiken. De intersexindex is dat deel van
de vrouwelijke populatie dat in meer of
mindere mate geslachtverandering vertoont. (Bijvoorbeeld: een intersexindex
van 0.1 duidt op een geslachtsverandering
bij 10 % van de vrouwelijke populatie.)
Gecombineerd met het tributyltingehalte
in water (norm TBT < 10 pg/l water)
worden zes klassen (tabel) onderscheiden.
Ook deze klassen zijn in internationaal
overleg vastgelegd.
Vanaf 2002 zijn er beperkt resultaten beschikbaar. De hoogste gemeten
index (0.45) trad op langs de kust bij
Scheveningen. In de Westerschelde
bedroeg de index 0.15 en in de
Oosterschelde werd geen intersex aangetroffen. Verwacht wordt dat de situatie de
komende jaren zal verbeteren vanwege
een Europees verbod op het gebruik van
tributyltinverbindingen. Bovendien is internationaal het doel gesteld dat er in 2020
helemaal geen emissie meer plaatsvindt
van deze milieuschadelijke verbindingen.
Of de gemiddelde intersexindeces inderdaad zullen dalen....het nieuwe monitoringprogramma zal het leren.

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

Schatgraven in grondwaterstandsreeksen
De grondwaterstand in Nederland is inmiddels, verspreid over tienduizenden locaties,
miljoenen malen gemeten. Tezamen bevatten deze gegevens een schat aan informatie
over het grondwater en de invloeden van de mens en het (veranderende) klimaat daarop.
Voor wie het eruit kan halen tenminste. Tijdreeksmodellen bieden uitkomst als ‘data
mining-methode’ .
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Door het grillige verloop van de grondwaterstand, van dag tot dag en van plek
tot plek, is het onmogelijk om alle gegevens ‘handmatig’ te overzien en daar de
juiste conclusies uit te trekken. De inzet
van tijdreeksmodellen geeft vaak wel
houvast. Deze bieden de mogelijkheid om
als een soort van ‘data mining-methode’
de belangrijkste patronen, processen en
trends in de veelheid aan grondwatergegevens op te sporen. Met enig verstand van
zaken leveren de tijdreeksanalyse-resultaten op hun beurt weer nieuwe inzichten
en kennis op over de hydrologie van het
gebied.
Bij het interpreteren van grondwatergegevens is het de kunst om achter de
achterliggende hydrologische processen
en invloedsfactoren te komen. Soms kan
dat al op het oog. Het wegstromen van
grondwater, oppervlakkig of via lekke
riolering of drainagebuizen, komt vaak
al visueel uit de metingen naar voren. Bij
wegstroming over het landoppervlak zal
het verloop van de grondwaterstand in de
tijd er ‘afgetopt’ uitzien.
Voor een goed begrip van de hydrolo-

gische werking van een gebied zijn de
ruimtelijke patronen van grote waarde.
Hoewel grondwaterstandsmetingen in
principe ‘puntmetingen’ zijn, leveren ze,
gezien het vaak grote aantal meetlocaties,
ook een ruimtelijk beeld op. Voor het project Integraal Waterbeheer Terwisscha zijn
bijvoorbeeld 292 grondwaterstandsreeksen
rond de boswachterij Appelscha met tijdreeksmodellen geanalyseerd en kon een
goed beeld van de werking van het grondwatersysteem worden verkregen aan de
hand van de resultaten.
Patronen herkennen
Grondwatersystemen kunnen zeer complex zijn door het voorkomen van slecht
doorlatende lagen in de ondergrond. Dit
soort lagen kunnen delen van het grondwatersysteem effectief isoleren, waardoor
waterbeheersmaatregelen in de omgeving
er geen effect hebben. Om de mate van
isolatie van een grondwatersysteem op
te sporen kan gebruik worden gemaakt
van het ruimtelijk beeld van hydrologische kenmerken die uit de meetreeksen
zijn afgeleid, zoals de drainagebasis (de
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Bij oppervlakkige wegstroming ziet het verloop van de grondwaterstand (rode lijn) er ‘afgetopt’ uit

TOETSING

�

Dwarsdoorsnede door de ondergrond onder de Grenspoel. De bolletjes geven de diepteligging van de afzonderlijke
grondwaterstandsmeetpunten aan, de kleur van de bolletjes geeft de waarde weer van de drainagebasis. Uit het
verschil in kleur van de bolletjes blijkt duidelijk dat de Grenspoel een hydrologisch geïsoleerd ‘schijngrondwaterspiegel’-systeem is.

grondwaterstand die bereikt wordt na een
droge periode). Als het ondiepe grondwater minder ver wegzakt dan het diepe
grondwater (en dus een hogere drainagebasis heeft) wordt er grondwater ondiep
vastgehouden door bijvoorbeeld een veen
of keileemlaagje. Een voorbeeld hiervan is
een vennetje (Grenspoel, figuur) in de boswachterij Appelscha. De drainagebasis van
de ondiep gemeten grondwaterstanden
blijkt hier beduidend hoger dan die van de
dieper gemeten grondwaterstanden.
Ook in de grondwaterstandsverlagingen
als gevolg van (drink)waterwinning zijn
vaak duidelijke patronen te herkennen.
Deze verlagingen hebben bovendien
vaak flinke gevolgen voor de omgeving
(bijvoorbeeld het verdrogen van een
natuurgebied of droogteschade aan landbouwgewassen). Door grondwaterstandsmetingen rond een drinkwaterpompstation
te analyseren kan de daling van de grondwaterstand in kaart worden gebracht.

Het monitoren van de grondwaterstand
geeft een schat aan informatie over zowel
de geologische eigenschappen van een
gebied als de menselijke beïnvloeding.
Moderne software (bijvoorbeeld het programma Menyanthes) maakt het mogelijk
om op een snelle manier de meetdata toegankelijk te maken en te visualiseren. Door
grondwaterstandsmetingen te analyseren
kunnen (grond)waterbeheerders trendmatige dalingen of stijgingen vroegtijdig
opmerken, de interactie tussen grondwater en andere factoren als peilbeheer
of drainage in kaart brengen, eventuele
beheersmaatregelen nemen en de effecten
daarvan op de grondwaterstand evalueren.

Nadere informatie:
Jos von Asmuth (KIWA),
tel. 030-6069512,
jos.von.asmuth@kiwa.nl
Gijsbert Cirkel (KIWA),
tel. 030-6069734,
gijsbert.cirkel@kiwa.nl

SEDIMENTKWALITEIT

Bodem Nederlandse kustzone schoner!
In de afgelopen 25 jaar is zesmaal be-paald wat de kwaliteit is van het bovenste laagje
sediment in de Nederlandse kustzone. Er blijkt sprake van een relatief snelle kwaliteitsverbetering.
In de bovenste laag van het sediment van
de Nederlandse kustzone tekent zich de
vervuilingsgraad in de tijd goed af. De
gehalten die hierin worden aangetroffen
zijn niet zo onderhevig aan variatie als

Legenda

het bovenstaande water. Wat hier wordt
gemeten weerspiegelt meer een gemiddelde kwaliteit van de zee over een wat
langere periode. Dat is tegelijk de reden
waarom met vrij grote tussenpozen, eens

in de 3-5 jaar, naar de kwaliteit van deze
sedimentlaag wordt gekeken.
Sinds 1981 worden de metalen in de
bovenste laag van het sediment van de
Nederlandse kustzone gemonitord. De
organische stoffen, zoals polychloorbiphenylen (PCB) en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) worden sinds 1986
gemeten.

<0,8
0,8-2,0

Meetstation

>2,0

De metaalgehalten van het oppervlaktesediment in de Nederlandse kustzone zijn
tussen 1981 en 2003 sterk gedaald: cadmium 80% (figuur); kwik 61%; lood 52%;
zink 48%; koper; chroom 45% en nikkel
17%. Hetzelfde beeld komt naar voren
voor PCB 72% (figuur) en in mindere
mate voor PAK 6% in de periode 19862003. De grootste daling in het gehalte
van deze stoffen deed zich voor in de
tachtiger en begin negentiger jaren.
De laatste tien jaren is er een stabilisatie
van de gehalten omdat de aanvoer niet
sterk meer daalt.
Vervangen
De relatief snelle kwaliteitsverbetering is
niet toe te schrijven aan een afbraak door
bacteriën. Voor zowel metalen, PCB als
PAK moet deze het gevolg zijn van vervanging van het sediment door schoner
materiaal.
Zwevende deeltjes in het water van de
Nederlandse kustzone worden voorname-

Gehalten cadmium in oppervlaktesediment (fractie <
63 µm) in de Nederlandse kustzone
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Cadmium 2003

ONDERZOEK

WATERBERGING

BEERZEDAL

Waterberging in natuur
Nederland krijgt door klimaatsverandering en bodemdaling een grotere wateraanvoer te
verwerken. In het waterbeheer wordt hierop geanticipeerd door meer ruimte voor water
te zoeken. De ideeën over de mate waarin waterberging met natuur is te combineren
lopen echter sterk uiteen. Om hierop beter zicht te krijgen is in 2002 het Pilotprogramma
Waterberging-Natuur’ gestart. Eén van de pilots ligt langs de Brabantse beek de Beerze.
In het Pilotprogramma WaterbergingNatuur werken de ministeries van V&W
en LNV, de Unie van Waterschappen,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
samen. Binnen het programma worden
(onder regie van Rijkswaterstaat) vijf projecten, verspreid over Nederland, gevolgd.
In deze pilots worden inhoudelijke vragen
rond waterberging in natuur(ontwikkelin
gs)gebieden onderzocht. Bijvoorbeeld de
belangrijke vraag onder welke omstandigheden waterberging in natuurgebieden
kan worden toegestaan, of -omgekeerdwelke natuur zich ontwikkelt in waterbergingsgebieden.
Eén van de pilots is gelegen langs de
Beerze, nabij de Kampina. De Beerze is
representatief voor de situatie in veel
Brabantse beekdalen: er is sprake van
wateroverlast en berging van het beekwater in natuurgebieden stuit op problemen. Het water is te voedselrijk, waardoor
het gevaar bestaat dat kwetsbare (voedselarme) natuur verruigt. Het is echter
vaak onzeker wat er precies gebeurt. Hoe
verlopen overstromingen? Hoe lang blijft
het water staan? En welke rol speelt sedi-

NIEUWE

mentatie van slib op de vegetatieontwikkeling? De pilot langs de Beerze ligt in
het traject Logtse Baan (retentiebekken
en natuurontwikkelingsgebied) - Logtse
Velden - Smalbroeken (beide natuurgebieden van Natuurmonumenten).
Vanaf 2004 tot en met 2007 worden
hydrologie, bodem, sedimentatie en vegetatie onderzocht.
Tijdens of na piekafvoeren wordt ook
gekeken naar overstromingsdiepte en duur en waterkwaliteit.
In de peiling
In het gebied zijn in totaal twaalf grondwaterstandsbuizen geplaatst. Met dataloggers wordt elk uur de grondwaterstand
automatisch geregistreerd. Ook vindt
automatische registratie van de afvoer en
het peil van de Beerze plaats. Waterschap
De Dommel bepaalt op vijf punten de
waterkwaliteit. Omdat het met name
gaat om effecten van overstromingen op
natuur op het land, is de meetfrequentie van de waterkwaliteit van oktober
tot mei (de periode met hoge afvoeren)
hoger (eens per twee weken) dan in de

rest van het jaar. Daarnaast wordt bij een
hoogwaterpiek nog intensiever gemeten (eens per 48 uur), om te kijken wat
er juist dan gebeurt: hoe verandert de
waterkwaliteit en welke effecten heeft dit
water (uiteindelijk) op de vegetatie in de
overstroomde delen? Omdat sedimentatie
een belangrijke rol lijkt te spelen, vond ook
slibonderzoek plaats. Op negen plaatsen
zijn slibmatten uitgelegd, die aan het einde
van het ‘regenseizoen’ worden opgehaald
en geanalyseerd. Ook wordt nabij deze
plekken de bodem geanalyseerd en de
vegetatie opgenomen.
Uit de eerste resultaten valt op te maken
dat de Logtse Baan goed functioneert
als retentiebekken. De Logtse Velden
overstromen pas nadat de Logtse Baan

volloopt, maar het water blijft langer (tot
mei-juni) op het maaiveld staan. Deze
inundatie tot ver in het groeiseizoen is
waarschijnlijk nadelig voor vegetatie en
fauna. De waterkwaliteit is met name in
het winterhalfjaar, wanneer de afvoer
hoog is, variabel. Op plaatsen waar vaak
overstromingen plaatsvinden, wordt veel
slib afgezet en ontstaan ruigtevegetaties.
Echter, er zijn ook aanwijzingen dat dit
niet overal opgaat. Ook op andere punten
zal het onderzoek nog meer inzicht moeten genereren.
Nadere informatie:
Suzanne Stuijfzand (RWS RIZA),
tel. 0320-298054,
s.stuijfzand@riza.rws.minvenw.nl

Logtse baan (foto: Rijkswaterstaat)

VISSOORT WAARGENOMEN

Witvingrondel als Hollandse nieuwe
In 1998 kwam uit Duitsland al de melding van een nieuwe vissoort voor de Rijn: de witvingrondel. Het duurde tot 2004 voordat de soort in Nederland werd gesignaleerd. Op 12
juni werd één exemplaar gevangen in de Waal bij Ochten.
De witvingrondel is een soort die onder
meer bekend is uit het stroomgebied van
de Donau. Het verhaal van de ontdekking
in Duitsland was vooral zo opmerkelijk
vanwege de veronderstelling dat de soort
in het Rijnsysteem inheems is. Sinds de
Duitse melding was men in Nederland
gespitst op het voorkomen van de witvingrondel. De Organisatie ter Verbetering
van de Binnenvisserij (OVB) scherpte
de blik van waarnemers door gegevens

lijk aangevoerd vanuit de Rijn, de Maas en
vanuit het Kanaal, en met het storten van
baggerspecie en via de atmosfeer. Deze
nieuw aangevoerde deeltjes wisselen van
plaats met slibdeeltjes in het oppervlaktesediment, vooral tijdens stormen. De
slibdeeltjes in het oppervlaktesediment van
de Nederlandse kustzone worden op deze
manier eens in de ongeveer twee jaar
vervangen. De afgelopen decennia
gebeurde dat, zoals is gebleken, door
steeds schonere slibdeeltjes.
Netto vindt langs de Nederlandse kust
een noordwaarts transport van zwevende
deeltjes plaats richting Waddenzee alwaar
ze bezinken en achterblijven. De gehalten
van de stoffen in het oppervlaktesediment van de Westelijke Waddenzee zijn
ongeveer hetzelfde als in het Noordelijke
deel van de Nederlandse kustzone. In de
Waddenzee treedt vervolgens hetzelfde
transportmechanisme in werking als
beschreven voor de kustzone: de vervuilde
deeltjes worden richting de kwelders en
het oosten getransporteerd.

over de soort te publiceren. Dat het toch
zo lang moest duren voordat het visje,
officieel Romanogobio belingi, aan de
Nederlandse lijst kon worden toegevoegd,
ligt waarschijnlijk aan de grote gelijkenis
met de riviergrondel.
Signalement
Anders dan de naam misschien suggereert, zijn de vlekjes in de vinnen een
weinig betrouwbaar determinatiekenmerk.

Langs de maatlat
Om de kwaliteit van het oppervlaktesediment te beoordelen is gebruik
gemaakt van de normen uit de Vierde
Nota Waterhuishouding of die van de
Oslo en Parijse conventie (OSPAR), (De
Kaderrichtlijn Water heeft nog geen
normen voor de sedimentkwaliteit opge-

Belangrijker is het af te gaan op de ligging van de anus en de lengte van de
baarddraden. Bij de witvingrondel ligt de
anus dichter bij de buikvinnen dan bij de
anaalvin, terwijl die bij de riviergrondel
in het midden ligt. De baarddraden van
een witvingrondel reiken bijna tot aan de
achterrand van het oog, terwijl ze bij een
riviergrondel ongeveer halverwege het oog
komen. Daarnaast zijn er subtiele verschillen in bouw en tekening maar de variabiliteit van beide soorten maakt het gebruik
hiervan lastig.
Op basis van zijn habitat in het buitenland
kan vooral in rivieren en grotere beken

naar deze inheemse soort worden uitgekeken. Verwacht mag
worden dat
de lopende
monitoringprogramma’s
meer informatie over
de
verspreiding van de soort zullen opleveren.

steld). In 2003 lagen de gehalten van
alle metalen, van PCB en van PAK onder
het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)niveau. Op een beperkt aantal locaties
was het gehalte cadmium, lood, kwik,
chroom en zink nog boven de streefwaarde (Verwaarloosbaar Risiconiveau).

Nadere informatie:
Remi Laane (RWS RIKZ),
tel. 070-3114293,
r.w.p.m.laane@rikz.rws.minvenw.nl
Wim Hegeman (Water Research Stichting),
tel. 023-5635148,
w.hegeman@waterexpertise.nl

Nadere informatie:
Menno Soes (Bureau Waardenburg),
0345-512710, d.m.soes@buwa.nl
Piet Spaans (RAVON Gelderland),
0317-415127, pietspaans211@zonnet.nl

Legenda
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Gehalten PCB’s (7) in oppervlaktesediment (fractie <
63 µm) in de Nederlandse kustzone
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INTERVIEW

‘KRW houdt ons een spiegel voor’
Provincie Fryslân heeft de wettelijke taak om het grondwater te beheren.
Meetnetbeheerder Wilbert Elderhorst toont een kaart met ruim vierhonderd stippen. ‘‘Dit
zijn alle Friese grondwatermeetputten. Voor het meetnet dat we nu voor de Kaderrichtlijn
Water ontwerpen, maken we zoveel mogelijk gebruik van deze bestaande putten.”

Als beleidsmedewerker grondwater
richt Elderhorst zich op het theoretische
deel van het meetnet. Zijn collega Hans
de Boer doet het praktische werk en is
meestal op stap. Tot voor kort maakte de
provincie gebruik van circa honderd vrijwilligers, die iedere twee weken metingen
verrichtten en de meetgegevens opstuurden naar TNO. “We zijn op het ogenblik
aan het automatiseren, omdat het vinden
van vrijwilligers steeds moeilijker werd.
Een ander voordeel is dat de gegevens
nauwkeuriger zijn. Door ziekte, vakantie
en andere oorzaken ontbrak zo’n dertig
procent van de metingen. Bovendien kunnen we de meetfrequentie nu verhogen
van 24 keer per jaar naar eens per dag”,
aldus Elderhorst.

Vrij weinig
De provincie Fryslân heeft ruim vierhonderd putten voor het meten van de grondwaterstanden. Zeventien van deze putten
worden ook gebruikt voor het monitoren
van de grondwaterkwaliteit. “Zeventien is
vrij weinig in vergelijking met andere provincies”, erkent Elderhorst. Wat opvalt, is
dat in het zuidoosten van Friesland meer
stippen staan dan in het noordwesten.
“Het noordwesten is vrij vlak en relatief
homogeen, terwijl in het zuidoosten de
beekdalen liggen. Een belangrijk en gevoelig gebied. De bodemsamenstelling, het
bodemgebruik en de hydrologische situatie
zijn er grilliger. Dat vraagt om meer meetpunten, al blijft de nauwkeurigheid -zelfs
al zou je nog twee keer zoveel putten
hebben- beperkt.”
Elderhorst heeft de vier belangrijkste
documenten voor het primaire grondwatermeetnet op tafel liggen: het eerste
ontwerp van TNO uit 1991, de evaluatie
uit 1999, de aanpassingen uit 2004 en het
recente Draaiboek Grondwatermonitoring
voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). “Van
Brussel moeten we voor eind 2006 een
nieuw meetnet ontwerpen, waarbij we
zoveel mogelijk gebruik gaan maken van
de bestaande putten. In opdracht van de
noordelijke provincies buigt een adviesbureau zich momenteel over het ontwerp.
In oktober komt het met een voorstel.”
Nederland houdt als richtlijn een dichtheid

waterbeheer

MonitoringMensen
In deze rubriek verschijnt een serie verslagen van ‘ont-

informatiebehoefte

informatie-overdracht

moetingen op de werkvloer’. Waar in de monitoringcyclus
werken deze mensen? Hoe raken ontwikkelingen vanuit

monitoringstrategie

rapportage

meetnetontwerp

gegevensanalyse

de Europese Kaderrichtlijn Water hun werk? Hoe springen
ze daarop in?
Aflevering 5: Wilbert Elderhorst en het meetontwerp
gegevensinwinning

aan van één meetpunt per 250 vierkante
kilometer voor het kwantiteitsmeetnet, en
één meetpunt per honderd vierkante kilometer voor het kwaliteitsmeetnet. “Voor
de kwantiteit geen probleem”, verwacht
Elderhorst. Wel denkt hij dat er mogelijk nieuwe putten moeten komen voor
de kwaliteitsmetingen, met name in het
noordwesten van de provincie.
Grenzen
Door de KRW moet de provincie Fryslân
over zijn provinciegrenzen heenkijken.
Net als voor het oppervlaktewater wordt
Nederland ingedeeld in deelstroomgebieden, waarbij Fryslân valt onder Rijn-Noord.
Het grondwater is opgedeeld in twintig
grondwaterlichamen. Daarnaast zijn in
Friesland tien kleinere grondwaterlichamen
aangewezen. “Dan gaat het om gebieden
die worden gebruikt voor het onttrekken
van water voor menselijke consumptie,
vooral drinkwaterwinninglocaties. Als provincie moeten we rapporteren over al
deze lichamen, en daarop dus een meetnet ontwerpen.” Omdat de lichamen niet

gegevensbeheer

samenvallen met de provinciegrenzen,
betekent de KRW voor Elderhorst veel
samenwerking en overleg, met buurprovincies en met waterleidingbedrijven. Hij
constateert een waslijst van afstemmingsproblemen. “Voor de kwantiteit bestaat al
een landelijk meetnet van TNO, maar dat
geldt niet voor de kwaliteitsmetingen. Elke
provincie heeft zijn eigen aanpak, analysepakket en protocollen. Dat geeft tal van
afstemmingsproblemen.
En dan heb ik nog geluk dat we niet -zoals
Groningen- hoeven af te stemmen met
buurlanden, waar de aanpak geheel anders
is.” Afstemming is volgens Elderhorst een
proces van jaren. “Een nieuwe standaard
betekent namelijk ook een breuk met het
verleden, waardoor onze eigen gegevens
niet meer te vergelijken zijn.” Ondanks de
problemen, is Elderhorst blij met de KRW.
“De KRW houdt ons een spiegel voor. De
problemen met de afstemming waren al
langer bekend. De KRW dient nu als katalysator, en stelt met eind 2006 een harde
deadline.”

DRAAIBOEK MONITORING GRONDWATER

Grondige voorbereiding op de KRW
De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft monitoringprogramma’s voor, om “een samenhangend totaalbeeld te krijgen van de watertoestand binnen elk stroomgebieddistrict”. Ook
voor grondwater moeten programma’s worden opgesteld voor zowel grondwaterkwantiteit
als -kwaliteit. December 2006 moeten deze operationeel zijn. Een draaiboek helpt daarbij.
In vergelijking met andere Europese
landen beschikt Nederland al over veel
grondwatermeetpunten. Er zijn diverse
grondwatermeetnetten in gebruik: bij
provincies, Rijkswaterstaat en RIVM, maar
ook derden, zoals drinkwaterbedrijven,

hebben dergelijke meetnetten. Het gaat
erom deze bestaande meetnetten optimaal te benutten voor de KRW-verplichtingen. Er is nu een voorlopig draaiboek
Monitoring Grondwater gereed. Hierin
zijn de uitgangspunten geformuleerd op
basis waarvan de monitoringprogramma’s zoals bedoeld
in (artikel 6 van) de KRW
(praktisch) kunnen worden
voorbereid. Het draaiboek
wordt in opdracht van
VROM gemaakt, met aansturing vanuit het Regionaal
Afstemmingsoverleg
Grondwater (het afstemmingsoverleg van de
Landelijke Werkgroep
Grondwater en de Regionale
Productteams Grondwater).
Bij de uitvoering van het project is veel energie gestoken
in het verkrijgen van draagSchematische weergave van verschillende grondwatermeetnetten in
vlak. Tijdens de voorbereiding
Nederland. Bron: Draaiboek Monitoring Grondwater voor de Kaderrichtlijn
hebben
diverse interviews en
Water, Haskoning januari 2005.
een aantal workshops met
meetnetbeheerders plaatsgevonden.
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Uniforme aanpak
Het draaiboek beschrijft een uniformele

aanpak voor de wijze waarop de monitoring zowel technisch als organisatorisch
kan worden uitgevoerd, uiteraard met
de KRW-monitoringeisen als één van de
belangrijke uitgangspunten. Daarbij wordt
uitgegaan van het ‘van grof-naar-fijn-principe’. Dit houdt in dat vanuit een basisconcept het monitoringprogramma kan
worden uitgebreid of geïntensiveerd.
Het concept is gebaseerd op het idee dat
het operationele monitoringprogramma
optimaal wordt afgestemd op de beleidsvragen in het waterbeheer. In het voorlopige draaiboek is nu de opzet om voor
de toestand- en trendmonitoring van de
grondwaterkwaliteit gebruik te maken de
gegevens van provinciale en landelijke
grondwatermeetnetten, aangevuld met
gegevens van de drinkwatermeetnetten.
Voor de operationele monitoring van de
grondwaterkwaliteit (vaak ondieper en als
‘early warningsystem’ en voor het meten
van effecten van maatregelen) kunnen de
gegevens van het Trendmeetnet Verzuring
en het Landelijk Meetnet Effecten
Mestbeleid worden genomen, eventueel
aangevuld met gegevens van het provinciale en landelijk meetnet bodemkwaliteit.
Voor de kwantiteitmonitoring, ten slotte, is
het de bedoeling gegevens van de provinciale primaire meetnetten stijghoogten te
gebruiken, eventueel gecompleteerd met
die van meetnetten van waterbedrijven en
natuurbeheerders.
De verwachting is dat met deze opzet van

de monitoring een goede uitspraak kan
worden gedaan over de toestand van de
grondwaterlichamen. Mocht dit niet het
geval zijn, dan kunnen altijd nog vanuit
het ‘van grof naar fijn principe’ aanpassingen plaatsvinden. Qua werkwijze wordt
hiermee aangesloten bij de realistische en
pragmatische aanpak zoals dit is verwoord
in de beleidsnotitie ‘Pragmatische implementatie van de Europese Kaderrichtlijn
Water’ van het kabinet (Minísterie V&W,
2004).
Toets
Het draaiboek bevat ook een actieprogramma voor 2005 en 2006. Dit voorziet onder meer in het opstellen van een
concept monitoringprogramma door de
gezamenlijke provincies en RIVM in 2005,
mede ter toetsing van de praktische werkbaarheid van het draaiboek. Zodra
de meeste actiepunten zijn uitgevoerd en
de Europese Grondwaterrichtlijn is gepubliceerd kan het draaiboek, nu nog met
voorlopige status, begin 2006 (met medeneming van resultaten uit het project
Kwali-Tijd, zie artikel in deze krant over dit
onderwerp), definitief worden gemaakt.

Nadere informatie:
Murk de Roos, (Ministerie van VROM),
tel. 070–3394237,
murk.deroos@minvrom.nl.

Meten en analyseren
CONTROLE

VAN GOLFMETINGEN MET

WAVIX

‘Fix the wave’
Golven oefenen invloed uit op hun omgeving. Op schepen en platforms, op stranden, duinen en dijken en op de bodemligging in het kustgebied. Het is dus belangrijk
om de eigenschappen van optredende golfbewegingen te kennen. Daarom beschikt
Rijkswaterstaat over een golfmonitoringprogramma. Het computerprogramma WAVIX (‘fix
the wave’) controleert en corrigeert de gemeten golfgegevens en vult verloren informatie
aan. Onlangs is een nieuwe -fors verbeterde- versie in gebruik genomen.
Een golfboei verricht met een frequentie
van één tot enkele keren per seconde een
meting. De metingen worden radiografisch naar de ‘vaste wal’ gestuurd en daar
volgens een standaard golfverwerkingsprocedure verwerkt tot golfhoogte- en
golfrichtingsspectra en golfparameters.
Deze golfgegevens vormen belangrijke
basisinformatie. Actuele golfgegevens
- per tien minuten beschikbaar - zijn van
belang voor de scheepvaart en de offshore
activiteiten. Maar ook de opbouw van
complete meetreeksen over vele jaren is
erg belangrijk: om golfstatistieken te bepalen voor het ontwerp en de toetsing
van waterbouwkundige constructies en
voor onderzoek naar het kustgedrag onder
invloed van golven.
Boeien zijn echter kwetsbaar. Ze kunnen
defect raken, losslaan of ‘weggevaren’
worden. Ook kunnen er problemen
zijn met de radiografische verbinding.
Daardoor komt soms foutieve informatie
binnen of vallen er gaten in de informatiestroom. Omdat meetlocaties vanwege
ruige zeegang soms moeilijk bereikbaar
zijn, kan het ook nog eens lang duren

BODEMFAUNA WESTERSCHELDE

Golfboei (foto: Rijkswaterstaat)

voordat reparaties kunnen worden uitgevoerd. Het uitvalpercentage van meetboeien ligt gemiddeld rond de 10% van
de tijd. Daarom is controle, correctie en
aanvulling van de meetreeksen onontbeerlijk.

Het brein van WAVIX
De controle van de meetgegevens wordt
uitgevoerd met het WAVIX-programma.
WAVIX is gebaseerd op relaties die
bestaan tussen de verschillende meetpunten (‘als de golfrichting op deze locatie nu
de waarde X heeft, dan zal de golfrichting
een klein eindje verderop maar een beetje
anders zijn’). Het is in feite onbegonnen
werk om voor controle-doeleinden dit
‘beetje anders’ -de zeer complexe verbanden tussen windsnelheid, windrichting en golfparameters op meerdere ver
uit elkaar gelegen locaties voor iedere
mogelijke situatie- rekenkundig te gaan
omschrijven. Neurale netwerk-rekentechnieken bleken een uitkomst te bieden.
Deze techniek -naar analogie van de
werking van het menselijk brein- is zeer
geschikt om patronen (de relaties tussen
meetlocaties) te herkennen, los van de
vraag hoe deze patronen nu precies tot
stand komen. Hiermee werd het mogelijk
om betrouwbare berekeningen te geven
van golfgegevens van een bepaald meetstation op basis van gegevens van de
omliggende meetstations. Deze berekende
gegevens kunnen dan weer gebruikt worden om meetwaarden te controleren op
uitschieters en andere inconsistenties. (’Er
is nu een waarde X op locatie gemeten die
meer of minder afwijkt van de waarde Y
die op basis van omliggende meetwaarden voor dezelfde locatie berekend is’).

Met deze berekende waarden kan ook de
verloren gegane informatie worden aangevuld. WAVIX levert hiermee op handzame
wijze, gecontroleerde en complete meetreeksen.

Nadere informatie:
Ton Kremers (RWS RIKZ),
tel. 070-3114519,
a.h.m.kremers@rikz.rws.minvenw.nl

EN MONDINGSGEBIED

Monitoringgegevens als bouwstenen voor bodemdiermodellen
Bodemdieren spelen een belangrijke rol in allerlei bodemprocessen en zijn van belang
als voedsel voor kreeftachtigen, vissen en vogels. Wie over een goed ‘bodemdiermodel’
beschikt kan voorspellen wat een ingreep in een watersysteem zal betekenen voor de
bodemfauna. Bij het bouwen van zo’n model wordt naar bestaande monitoringgegevens
gegrepen. Analyse van de data levert wensen op voor de bodemdiermonitoring.

De zeeduizendpoot (Nereis diversicolor), een veel voorkomende soort in de Westerschelde, waarvoor in ZEEKENNIS
een model is gebouwd (foto: Grondmij | AquaSense).

In het kader van het Rijkswaterstaatkennisontwikkelingsproject ZEEKENNIS
wordt aan bodemdiermodellen voor
Westerschelde en mondingsgebied
gebouwd. Dergelijke modellen moeten
uit verschillende factoren zoals stroomsnelheid, zoutgehalte en bodemsamenstelling het voorkomen en de biomassa

(totale gewicht) van bodemdieren voorspellen. Wanneer zo’n voorspelmodel
goed in elkaar zit, valt in te schatten
wat een ingreep als verdieping van de
Westerschelde of ontpoldering zal betekenen voor de bodemfauna.
De bodemdiermodellen worden gebouwd
aan de hand van bestaande monitoring-

gegevens. Deze data komen uit het
biologische monitoringprogramma van
Rijkswaterstaat. Sinds 1990 worden in dit
kader twee maal per jaar (in het voorjaar en het najaar) monsters genomen
in de Westerschelde. Daartoe wordt de
Westerschelde in drie vakken verdeeld
(oost, midden, west), en ieder vak in vier
verschillende diepteklassen (het intergetijdengebied; diepte 2 tot 5m; diepte 5
tot 8 m en dieper dan 8m). In ieder vak
worden in elk van de diepteklassen op een
willekeurige plaats tien bodemmonsters
genomen.
Wensen
Uit de analyses bleek dat de omgeving
(zoutgehalte, stroomsnelheid, slibgehalte,
etcetera) een grote invloed heeft op de
bodemdieren. Als bij de keuze van de
monsterplaats toevallig meer gunstige leefomstandigheden worden geselecteerd, zijn
de biomassa’s en dichtheden ook hoger.
Op de hele lange termijn heeft dit geen
effect, maar op een kortere termijn (enkele
jaren) kan dit wel een onder- of overschatting van de bodemdieren opleveren. Hoe
kleiner het aantal monsterpunten, des te
groter de kans op deze fout.
De bodemdieren die leven in het gebied
dat met laag water droogvalt (intergetijdengebied) vormen een belangrijke
voedselbron voor vogels die daar met laag
water komen foerageren. In het kader van
Europese richtlijnen is het belangrijk goede
schattingen te hebben van de voedselsituatie voor de vogels en daarmee van de
bodemfauna. Bovendien is de verscheiden-

heid aan habitats (leefgebieden) in het
intergetijdengebied groter dan in de geul.
De tien monsterpunten in dit gebied zijn
dan ook te weinig om een goede schatting
te maken. Daarom verdient het aanbeveling om het aantal monsterpunten in het
intergetijdengebied te verhogen. Dat kan
bijvoorbeeld door monsterpunten te verplaatsen uit de diepere delen, zoals geulen,
naar het intergetijdengebied.
Om in korte tijd over een groot gebied
informatie te verzamelen over de geschiktheid voor bodemdieren wordt ook aanbevolen te kijken naar de mogelijkheden van
remote sensing technieken (‘waarnemen
op afstand’, bijvoorbeeld met satellietbeelden).
Rijkswaterstaat zal de resultaten van dit
ZEEKENNIS-onderzoek gebruiken voor de
verbetering van de opzet van het biologische monitoringprogramma. Duidelijk
is geworden dat met wat wijzigingen de
resultaten van het monitoringprogramma
bijdragen aan betere bodemdiermodellen
voor de Westerschelde.
Nadere informatie:
Belinda Kater (RWS RIKZ),
tel. 0118-672235,
b.j.kater@rikz.rws.minvenw.nl
Tom Ysebaert (Nederlands Instituut voor
Ecologie, NIOO-KNAW),
tel. 0113-577485,
t.ysebaert@nioo.knaw.nl
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UITHEEMSE

MACROFAUNA EN ECOLOGISCHE KWALITEIT VOLGENS DE

KRW

Omgaan met exoten
Met regelmaat dienen zich nieuwkomers aan in de macrofauna van Nederlandse wateren.
De maatlat van de Kaderrichtlijn Water (KRW) houdt daar niet voldoende rekening mee.
Toch zou je op dit punt een strategie moeten verzinnen.
Uitheemse soorten maken een belangrijk
deel uit van de macrofauna-levensgemeenschap in Rijn en Maas (figuren).
Analyses van monsters van de Rijn leren
dat tot 98% van de organismen uitheems
is. Sinds de opening van het Main-Donau
kanaal in 1992 komen er gemiddeld twee
nieuwe soorten per jaar binnen.
Wisselend effect
De invloed van uitheemse soorten op
macrofauna-levensgemeenschappen hangt
vooral af van hun mogelijkheid om andere
soorten weg te concurreren. Sommige
soorten planten zich veel sneller voort
dan de inheemse soorten. Dit speelt bijvoorbeeld bij tijgervlokreeft (Gammarus
tigrinus) versus de vlokreeft (Gammarus
pulex). Andere soorten zijn beter bestand
tegen ziektes (Amerikaanse rivierkreeft versus de inheemse rivierkreeft). Weer andere
dieren (zoals slijkgarnalen en borstelwormen) maken door het aanleggen van slibkokers het harde substraat ongeschikt voor
vestiging van inheemse soorten die van
nature op steen voorkomen. Uitheemse
soorten kunnen echter ook een positieve
invloed hebben op het systeem. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de driehoeksmossel en
de Aziatische korfmossel.
Deze soorten zetten door filtratie voedsel uit de waterkolom om in voedsel op
de bodem waardoor het water helderder
wordt. Zelf fungeren ze bovendien als substraat dat nieuwe woonruimte biedt aan
inheemse en uitheemse soorten (foto).
Uit onderzoek is gebleken dat de
Rivier
derivieren
Maas, Grave
niet-natuurlijke inrichting
van

(besteende oevers en naar verhouding
weinig ondiepe plekken en weinig variatie
in leefomgeving) de uitheemse soorten
bevoordeelt. Uit analyse van monsters van
natuurontwikkelingsprojecten langs de
Waal bleek namelijk dat daar gemiddeld
slechts 22% van de soorten en 33% van
het aantal organismen uitheems was, terwijl in de hoofdstroom van de Waal 33%
van de soorten en 76% van het aantal
organismen uitheems is.
Meewegen
In de deelmaatlat ‘macrofauna van natuurlijke wateren’ van de Kaderrichtlijn Water
wordt gewerkt met lijsten van soorten die
wel, en soorten die juist niet gewenst zijn.
Het procentuele aandeel van deze soorten wordt berekend en vormt samen een
eindoordeel. Recent opgedoken soorten
(minder dan tien jaar in Nederland) komen
niet in de maatlat voor. Een aantal van
deze uitheemse soorten komt in zodanig
hoge dichtheden voor dat de maatlatscore
hierdoor sterk wordt beïnvloed. Een praktijkvoorbeeld: een levensgemeenschap op
een bepaalde plek in een bepaald jaar,
bestaande uit 600 organismen kan het ene
jaar een goede score hebben, maar het
jaar daarop slecht scoren door ‘verdunning’
met 1000 exemplaren van een (op zich
niet schadelijke) uitheemse soort, die zich
bij de goed scorende levensgemeenschap
van 600 organismen heeft gevoegd. Het
procentuele aandeel van scorende soorten
in de nieuwe levensgemeenschap loopt
terug, terwijl daar niets tegenover staat,
aantal
organismen
omdat de
nieuwkomers niet meetellen in

40.000

Nadere informatie:
Marianne Greijdanus-Klaas (RWS RIZA),
tel. 0320-298525,
m.greijdanus@riza.rws.minvenw.nl
Bart Reeze (RWS RIZA),
tel. 0320-298548,
b.reeze@riza.rws.minvenw.nl
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we soorten binnenkomen toch beoordeeld
worden op hun ecologische kwaliteit.

de score. De vraag is dan hoe je hiermee
moet omgaan. Gedacht wordt aan een
alternatieve scoresysteem voor wateren die
sterk beïnvloed worden door exoten. Ook
kan, in plaats van de maatlat voor natuurlijke wateren, een maatlat gebruikt worden
die meer gericht is op het functioneren van
het systeem waardoor de exoten automatisch een rol toegedeeld krijgen (bijvoorbeeld als filtreerder) en meedoen met de
beoordeling.
Zo kunnen wateren waar regelmatig nieu-
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driehoeksmossels bieden schuilgelegenheid voor vlokreeften (foto: Rijkswaterstaat, John van Schie)

EN GRONDWATERKWALITEITSMEETNETTEN IN

NEDERLAND

(Kwali-)Tijd voor kwaliteit
Het vaststellen van trendmatige veranderingen, het bewaken van de bodem- en grondwaterkwaliteit in specifieke gebieden om bij ongewenste ontwikkelingen vroegtijdig maatregelen te kunnen nemen. Dat is het doel van de metingen naar de bodem- en grondwaterkwaliteit die de provincies en het RIVM op provinciaal en landelijk niveau uitvoeren. Het
project Kwali-Tijd zorgt voor harmonisering en kwaliteitsborging.
De provinciale en landelijke meetnetten
geven inzicht in de thema’s Vermesting,
Verspreiding en Verzuring van bodem
en grondwater. Het meten van de kwaliteit van bodem- en grondwater is een
wezenlijk onderdeel van het Nationaal
Milieubeleidsplan en de provinciale Milieu6

en Waterbeleidsplannen. Het platform
van meetnetbeheerders, waaraan de
provinciale en landelijke (RIVM) meetnetbeheerders deelnemen, voert het project
Kwali-Tijd uit (zie ook kader). Dit project
harmoniseert de monitoring en organiseert
de kwaliteitsborging van de landelijke en
provinciale bodem- en grondwatermeetnetten. Dit omvat het structureren, organiseren en afstemmen van de werkwijzen

Betrokkenen bij Kwali-Tijd
Het platform van Meetnetbeheerders
voert Kwali-Tijd in eigen beheer uit.
Het project wordt aangestuurd door het
BOOG (Bodem Ontwikkel Groep) binnen het IPO (Interprovinciaal Overleg).
De uitgangspunten en het projectresultaat zijn bespreekpunten in de
Stuurgroep Bodem (STUBO), waarvan
de ministeries van VROM, V&W, LNV
en Economische zaken, het IPO, de
VNG, de Unie van Waterschappen en
Bodem+ deel uit maken.

voor bemonstering, analyse, databeheer,
rapportage en het vastleggen daarvan in
een kwaliteitshandboek.
Noodzaak
Onderlinge afstemming is nodig in verband met Europese en landelijke en
interprovinciale ontwikkelingen op het
gebied van monitoring van bodem- en
grondwaterkwaliteit. Bijvoorbeeld om te
voldoen aan het Draaiboek Monitoring
Grondwater, dat invulling moet geven
aan dochterrichtlijn grondwater van de

- vervolg op pagina 7 -

- vervolg van pagina 6
Kaderrichtlijn Water. Of vanwege het
project ‘Bodem Informatie Essentieel voor
Landelijke en Locale Sturing (BIELLS)’, dat
toewerkt naar één loket voor alle data op
het gebied van bodem- en grondwater.
Om afstemming met oppervlaktewater te
realiseren zullen de resultaten van het project Kwali-Tijd in de Leidraad Monitoring

worden verwerkt.
Kwali-Tijd zorgt er in de toekomst voor dat
meetnetgegevens te combineren zijn en
gebruikt kunnen worden om te rapporteren op meer schaalniveaus dan waarvoor
de meetnetten oorspronkelijk zijn opgezet,
bijvoorbeeld de stroomgebieddistricten van
de Kaderrichtlijn Water. Het wordt mogelijk
om op een efficiënte en budgetvriendelijke

REGELING MILIEUKWALITEITSEISEN GEVAARLIJKE STOFFEN
Solide basis voor waterkwaliteitsbeheer

formaat wordt opgezet om zonder kwaliteitsverlies meetnetgegevens te kunnen
uitwisselen. Ook wordt de structuur van de
rapportages op elkaar afgestemd
Nadere informatie:
Frans Otto (Provincie Utrecht),
tel. 030-2582144,
frans.otto@provincie-utrecht.nl

OPPERVLAKTEWATEREN VAN KRACHT

Op 22 december 2004 werd de ‘Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren’ van de Ministers van VROM en V&W gepubliceerd in Staatscourant nummer 247. Hiermee is een eind gekomen aan een geschil tussen Nederland en de Europese
Commissie. Dit laatste is inmiddels bevestigd door middel van een officiële melding uit
Brussel over het sluiten van de zaak tegen Nederland.
In de nieuwe regeling zijn milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewateren en de
bijhorende maatregelenprogramma’s juridisch bindend vastgelegd. Nederland stelde
de regeling op wegens een veroordeling
door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. Een deel van de in 1976
van kracht geworden richtlijn 76/464/EEG
was niet op de juiste wijze in de wetgeving geïmplementeerd. Volgens de richtlijn
mogen bronmaatregelen voor een groot
aantal stoffen pas worden getroffen nadat
een waterkwaliteitsprobleem is geconstateerd. Deze constatering is slechts mogelijk
door toetsing aan (vastgelegde) milieukwaliteitseisen. Om aan de wensen van de
Europese Commissie tegemoet te komen
zijn daarom in de regeling een 170-tal
nationale Maximaal Toelaatbaar
Risiconiveau (MTR)-waarden voor oppervlaktewateren wettelijk vastgelegd en
zijn voor de vier grote Nederlandse
stroomgebieden maatregelenprogramma’s
opgesteld. Voor het overgrote deel zijn
deze MTR-waarden afkomstig uit de nota

wijze aan de informatiebehoefte vanuit de
Kaderrichtlijn Water en -in de toekomst- de
Kaderrichtlijn Bodem te voldoen.
Momenteel bevindt het project zich in
het stadium waarbij de inhoud van het
kwaliteitshandboek wordt vastgesteld.
De uitkomsten van het project zijn onder
meer dat gewerkt gaat worden met standaardprotocollen en dat een uitwisselings-

‘Normen voor het waterbeheer’ van de
Commissie Integraal Waterbeheer (CIW),
waarin de MTR-waarden uit vierde Nota
waterhuishouding zijn opgenomen. Voor
de bestrijdingsmiddelen 2,4-D, atrazine,
carbendazim, MCPA, parathion-ethyl en
mecoprop is in het project Internationale
Normstelling Stoffen een herziene MTRwaarde afgeleid. Voor 45 in de regeling
vermelde stoffen heeft Rijkswaterstaat
MTR–waarden afgeleid omdat deze tot nu
toe niet beschikbaar waren.
Praktijk
In zijn algemeenheid heeft de publicatie
van de MTR-waarden in de regeling geen
wezenlijke verandering tot gevolg voor
de praktijk van de vergunningverlening
en waterkwaliteitstoetsing. Het gaat nog
steeds om een inspanningsverplichting,
die nu echter wel een wettelijke status op
basis van de Wet milieubeheer kent. In de
regeling is daarnaast aanbevolen gebruik te
maken van de ‘immissietoets’ die de CIW
ontwikkelde en waarmee de consequen-

tie van een lozing op het ontvangende
oppervlaktewater kan worden vastgesteld.
Omdat de regeling alleen MTR-waarden
vastlegt blijven de beschikbare nationale
Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR)-waarden (streefwaarden) gewoon van kracht.
Probleemstoffen
In de regeling is, naast de MTR-waarden
per stroomgebied, vastgelegd welke stoffen aangetroffen zijn en welke daarvan
als probleemstof (meetwaarden boven
het MTR) aangemerkt moeten worden.
Met name voor de probleemstoffen is in
de maatregelenprogramma’s aangegeven
met welke bestaande maatregelen en welk
beleid de emissies moeten worden bestreden.
Uit meetprogramma’s in rijkswateren in
2001 en 2002 blijkt dat veel van de in de
regeling vermelde stoffen in de vier grote
stroomgebieden voorkomen. Het aantal
stoffen dat als problematisch aangemerkt
moet worden is veel lager en betreft voor
de Rijn, Maas, Schelde en Eems/Dollard
respectievelijk negen, elf, veertien en vier
stoffen.
De maatregelenprogramma’s per stroomgebied zullen in 2009 worden vervangen
door stroomgebiedsbeheersplannen en
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

De invulling van deze doelstellingen wordt
uitgewerkt in een dochterrichtlijn prioritaire
stoffen die normen vastlegt voor in elk
geval 33 stoffen.
Nadere informatie:
Dennis Kalf (RWS RIZA),
tel. 0320-297166,
d.kalf@riza.rws.minvenw.nl

Verwerking
erwerking en verstrekking
V
DIGITALE

OPVOLGER JAARBOEKEN

WADDENZEE

Wadden In Zicht!
De reeks Jaarboeken Waddenzee (1996 tot en met 2002) heeft een digitale opvolger:
www.waddeninzicht.nl. Een toekomstverkenning leerde dat een digitale vorm van het
Jaarboek beter aansluit bij de wensen van de doelgroepen. Data worden beter beschikbaar en er ontstaat een mogelijkheid om zelf met data en kaartmateriaal aan de slag te
gaan.
Het doel is hetzelfde gebleven: kennis
beschikbaar stellen en jaarlijkse verantwoording geven over de werkzaamheden
van de overheden in het Waddengebied.
De site heeft pagina’s met inhoudelijke
informatie over veel verschillende onderwerpen zoals recreatie, visserij, militaire
activiteiten, flora en fauna (onder meer:
aantallen zeehonden), waterkwaliteit,
landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, energie en toezicht. Ook is er informatie over bijzondere projecten en besluitvorming te vinden. Daarnaast heeft de site
een analysemodule waarmee de bezoeker
zelf met de gegevens uit de onderliggende
database aan de slag kan. De figuren en
tabellen kunnen gedownload worden voor
eigen gebruik.
Een geavanceerde kaartmodule, waarbij
per thema verschillende kaartlagen geselecteerd kunnen worden, completeert de
site. Aan de kaartmodule is een uitgebreide zoekmachine gekoppeld die zowel in
de database als in de site zelf zoekt.
WaddenInzicht.nl is volledig ontwikkeld

met open source software, wat betekent
dat de broncode vrij beschikbaar is. De
overheid stimuleert deze ontwikkeling.
Kwaliteit en actualiteit
WaddenInzicht.nl is een initiatief van de
samenwerkende waddenoverheden verenigd in het Regionaal Coördinatiecollege
Waddengebied. Er is bij deze vernieuwing
nauw samengewerkt met InterWad, de
organisatie achter www.waddenzee.nl, de
website van de gezamenlijke waddenoverheden. Samen met een schrijversgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van alle
bij de Wadden betrokken ministeries en
provincies, wordt de site bijgehouden en
verbeterd. De schrijversgroep levert alle
informatie voor de verschillende thema’s
en staat borg voor de kwaliteit en actualiteit van de site.
In trek
Voor het maken van de update van de
Planologische Kern Beslissing Waddenzee
is al dankbaar gebruik gemaakt van de

Waddenzee (foto: Rijkswaterstaat)

kaartmodule. Verder is er vanuit de onderzoekswereld interesse voor de mogelijkheden van de analysemodule en samenwerking bij de uitbreiding van de dataset.
Binnenkort zal de database verder worden
aangevuld met gegevens uit voorgaande
jaren. Kortom: de moeite waard om regelmatig een kijkje te nemen!
Nadere informatie:
Thea Smit (RWS RIKZ),
tel. 050-5331319,
t.smit@rikz.rws.minvenw.nl

Voor bestelinformatie voor de brochure
over de belangrijkste ontwikkelingen rond
de Waddenzee, zie achterpagina.
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INFORMATIEBORDEN

OVER ZEENATUUR

ZeeGezichten geven uniek Noordzeeleven ‘smoel’
Veel mensen staan er niet bij stil dat de Noordzee meer is dan een bak zout water met
zand en schelpen op de bodem. Dankzij jarenlange monitoring weten wij inmiddels dat
de Noordzee een groot natuurgebied is waar veel bijzondere diersoorten leven.
Milieuorganisatie Stichting De Noordzee
is een onafhankelijke milieuorganisatie
die optreedt als advocaat van de zee. Ze
stelt problemen aan de kaak en bedenkt
realistische oplossingen. De organisatie
merkt keer op keer dat veel mensen nauwelijks iets weten van de unieke natuur
van de Noordzee. Om daarin verandering
te brengen plaatst Stichting De Noordzee
’ZeeGezichten’ langs de Nederlandse kust.
Dit zijn informatieborden waarop een bijzondere Noordzeebewoner centraal staat.
Tuimelaar, Stekelrog en Gewone zeehond
zijn enkele zeedieren die te zien zijn op
deze borden. Naast aansprekende foto’s
geeft het bord uitleg over het dier en zijn
leefgebied.
Draagvlak
De ZeeGezichten zijn onderdeel van een
groter project van Stichting De Noordzee
met het doel mensen meer bewust
te maken van het unieke zeeleven en
zo het draagvlak voor een duurzaam
Noordzeebeleid te vergroten.

GEGEVENS

OPHALEN UIT DIVERSE

Voor het begin van het hoogseizoen zijn
in acht kustgemeenten ZeeGezichten
geplaatst. In de meeste plaatsen organiseerde De Noordzee daar extra activiteiten
omheen. In juli is in Zierikzee een stranddag voor een basisschool georganiseerd.
Kinderen hebben afval geruimd en deden
actief mee met een theatervoorstelling
over zeenatuur.
Het project gaat zeker door, want voor
volgend jaar zijn de eerste aanvragen
van enthousiaste gemeenten al binnen!
Dankzij bijdragen van Rijkswaterstaat,
het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en de gemeenten, kunnen
badgasten op steeds meer plaatsen verrast
worden door mooie (Noord)ZeeGezichten.
Nadere informatie:
Ike Span (Stichting De Noordzee),
tel. 030-2340016,
i.span@noordzee.nl
Zeegezicht “tuimelaar” bij strandopgang

RWS-MEETNETTEN

Multi-Functioneel Presentatiestation vernieuwd
Met het Multi-Functioneel Presentatiestation (MFPS) is het mogelijk om actuele fysische
gegevens, zoals waterstanden uit RWS-meetnetten, volautomatisch op te vragen en te
presenteren op een PC. Onlangs is een nieuwe versie uitgekomen.
Het MFPS wordt vooral toegepast in
het dagelijks werk door waterschappen,
Rijkswaterstaat en berichten– en calamiteitencentra. Gegarandeerde beschikbaarheid
van de gegevens is voor deze gebruikersgroep essentieel. De kracht van het
MFPS ligt in het feit dat de gebruikers er
zeker van kunnen zijn dat ze bij bijzondere
omstandigheden, zoals stormvloeden langs
de kust en hoge opperwaterafvoeren op
de rivieren, gegevens kunnen opvragen.

PORTAAL

VOOR

Nieuwe versie
Het oorspronkelijke MFPS dateert uit
1987. Met de komst van het presentatiestation werd het mogelijk gegevens uit
verschillende RWS-meetnetten op een
éénduidige manier te presenteren. Een
aanzienlijke kostenbesparing werd bereikt
doordat niet meer voor elk meetnet een
afzonderlijke presentatiefaciliteit nodig
was. Daarnaast zorgde het toepassen van
modem en telefoonkieslijn voor meer flexi-

biliteit en lagere exploitatiekosten.
De nieuwe versie 3.2 van het MFPS kent
een aantal belangrijke verbeteringen. In
de eerste plaats wordt het inwinnen via
internet toegevoegd. De gebruikers buiten
Rijkswaterstaat zijn nu nog aangewezen
op het gebruik van modem en telefoonlijn
om de gegevens op te halen uit de meetnetten. De Internet-faciliteit voorziet daardoor duidelijk in een behoefte.
Daarnaast wordt het mogelijk gegevens
in een landkaart te presenteren (Geomodule), om zo in één keer de informatie
van meerdere locaties, van een groter
gebied te bekijken. Een gebruiker kan zijn

KRW-GEGEVENS

Verzamelplaats en tussenstop richting Brussel
Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten gegevens, afkomstig van waterschappen,
Rijkswaterstaat en provincies - soms ook over landsgrenzen heen - binnen stroomgebieden bij elkaar worden gebracht. Om de gegevensuitwisseling voor de KRW te ondersteunen en om de gegevens toegankelijk op één plek binnen Nederland bijeen te brengen is
er nu het KRW-portaal.
In het KRW-portaal (http://krw.ncgi.nl)
kunnen waterbeheerders hun gegevens
plaatsen (uploaden) en gegevens van
andere waterbeheerders raadplegen en
downloaden. Ook landelijk beschikbare
gegevens zijn te bekijken en te downloaden. Bijvoorbeeld de grenzen van de
stroomgebieddistricten, de grondwaterlichamen en de gebieden die een beschermde status hebben, zoals de zwemwaterlocaties en vogel- en habitatrichtlijngebieden. Verzamelen en uitwisselen van
de gegevens voor rapportages gaat via
het KRW-portaal snel en efficiënt. Bij het
uploaden vindt automatisch een controle

8

plaats of de gegevens voldoen aan de
afgesproken standaard. Het samenvoegen
van gegevens wordt hierdoor eenvoudig. De waterbeheerder houdt ook meer
controle op de gerapporteerde gegevens
en kan bij wijzigingen zelf zorgen dat de
nieuwste gegevens op het portaal komen.
Ook is de eenduidigheid in kaartmateri-

aal beter gegarandeerd.
Het KRW-portaal bevat sinds kort een
voor iedereen vrij toegankelijk deel met
de kaarten en gegevens van de ‘artikel
5-rapportages’ (beschrijvingen van de
internationale stroomgebieddistricten van
de Rijn, Maas, Schelde en Eems), gemaakt
in 2004. Daarnaast heeft het portaal een
afgeschermd gedeelte, bestemd voor
waterbeheerders in Nederland, en een
deel voor gegevens uit het internationale
stroomgebied Schelde.

Alle gegevens achter één deur
De landelijke KRW-werkgroep Monitoring
Informatievoorziening en Rapportage wil
het portaal ook inzetten voor de volgende
stap bij de KRW-implementatie: het opzetten en starten van het monitoringprogramma. Eerst moet voor de uitwisseling van de
KRW- monitoringgegevens een standaard
worden afgesproken. Deze standaard zal
gebaseerd worden op de bestaande standaarden in de sector water (in beheer bij
IDsW) en het Europees afgesproken rapportageformat. Vervolgens kan de uploadfunctionaliteit uitgebreid worden voor de
monitoringgegevens van de waterschappen. De monitoringgegevens van de rijkswateren kunnen binnengehaald worden
via een webservice vanuit WADI (de RWSdatabase met natte meetgegevens). Ook
de grondwatermonitoringgegevens kunnen via uploaden of via een koppeling met
DINO (de landelijke database Nederlandse
ondergrond) binnengehaald worden, zodat
het portaal de centrale toegangsdeur is tot
alle KRW-monitoringgegevens.

Typologie oppervlaktewater op het KRW-portaal

eigen landkaart toevoegen en indelen.
Publieksversie
Van MFPS zal ook een vrij downloadbare
internetversie uitkomen. Met deze versie
krijgt ook het brede publiek de mogelijkheid om met een (enigszins uitgeklede)
MFPS-applicatie te werken.
Deze publieksversie is te vinden op
www.actuelewaterdata.nl.
Nadere informatie:
Hans Bots (RWS RIKZ),
tel. 070-3114566,
h.w.m.bots@rikz.rws.minvenw.nl

STORMVLOEDWAARSCHUWINGSDIENST

Terugblik stormseizoen 2004/2005

In het afgelopen stormseizoen (half september 2004 tot en met april 2005) en
met name in de maanden december,
januari en februari wisselden de stormen elkaar af. De SVSD moest in totaal
dertien maal in actie komen. Er waren
twee stormen waarbij op de Noordzee
windkracht 11 of hoger werd gemeten
(8 en 12 januari 2005). Gedurende de
zeer zware storm van 8 januari kwam de
wind uit de zuidwesthoek, waardoor er
geen grote wateropzet (verschil tussen de
gemeten waterhoogten en de astronomische waterhoogten uit de getijtafels) kon
ontstaan. Bij die van 12 januari lag de kern
van de depressie vrij noordelijk, waardoor
de windkracht langs de kust betrekkelijk
gering was. Over het algemeen werden
de hoogste waterstanden bereikt door een
combinatie van hoge astronomische getijden en wind variërend van hard (windkracht 7 Bft) tot storm (windkracht 9 Bft)
uit het noordwesten.
Er zijn aan de verschillende hoofdstations
van de SVSD geen uitzonderlijk hoge
waterstanden opgetreden. Ook de wateropzetten waren niet uitzonderlijk. Vrijwel
alle geconstateerde wateropzetten komen
statistisch gezien meer dan één keer per
jaar voor.
Sluitingstijd?
De SVSD heeft 13 maal een zogenaamde
stormvloedflits uitgegeven. Deze stormvloedflitsen zijn te vinden op de site van

de SVSD (www.svsd.nl). In geen van de
hoofdstations van de SVSD is het grenspeil bereikt of overschreden (zie kader).
Alle ‘stormvloeden’ vielen in de categorie
hoge vloeden. Tijdens de passage van de
hoge vloeden is de stormvloedkering in
de Hollandse IJssel gesloten geweest op
13 november 2004 en op 12 en 13 februari 2005. Voor twee hoge vloeden (13
november 2004 en 13 februari 2005) is de
Wanneer is er sprake van een stormvloed?
Officieel is er sprake van een stormvloed, als bij één van de hoofdstations
van de SVSD het grenspeil is bereikt
of overschreden. Het grenspeil is het
peil dat volgens de veeljarige statistiek
gemiddeld één maal per twee jaar wordt
bereikt of overschreden. Dit peil verschilt per station.
Alleen van officiële stormvloeden wordt
een stormvloedrapport gemaakt. Van
“stormvloeden” die niet voldoen aan
bovenstaand criterium (hoge vloeden)
wordt alleen gerapporteerd in een
stormvloedflits.
stormvloedkering in de Oosterschelde in
staat van paraatheid gebracht; de kering
behoefde niet gesloten te worden. Tijdens
de hoge vloed van 13 februari 2005 zijn
de Hartelkering en Maeslantkering in staat
van paraatheid gebracht, maar niet geslo-

Sector

Hoofdstation

Voorwaarschuwing

Waarschuwing

Alarmering

Schelde

Vlissingen

8

4

0

West Holland

Hoek van Holland

7

4

0

Dordrecht

Dordrecht

nvt

nvt

0

Den Helder

Den Helder

nvt

2

0

Harlingen

Harlingen

nvt

1

0

Delfzijl

Delfzijl

12

2

0

27

13

0

9

10

1

Totaal alle sectoren
Gemiddeld aantal volgens
veeljarige statistiek

ten.
Als de SVSD in actie komt
dan geeft de SVSD ook
waterstandsverwachtingen uit. Dit is gebeurd
voor 61 hoogwaters.
De standaardafwijking
van de verschillen tussen de gemeten en de
verwachte hoogwaterstanden bedroeg 14,7
cm. Gemiddeld waren
de waterstandsverwachtingen 8 cm te laag. Ten
opzichte van de veeljarige
statistiek lag de standaardafwijking lager, maar
de gemiddelde afwijking
Wind en luchtdruk tijdens storm met orkaankracht op 12 januari 2005 1h00
hoger.
Gegevens (voor)waarschuwingen per stormseizoen
60
50
40

aantal

De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD), onderdeel van Rijkswaterstaat, is de instantie
die de waterkeringbeheerders waarschuwt als er hoge waterstanden langs de kust worden
verwacht. Een terugblik op een vrij onstuimig stormseizoen. Zonder gevaarlijke situaties
maar met een bijna-record aantal (voor)waarschuwingen.
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Gegevens (voor)waarschuwingen per stormseizoen

Bijna-record
Van de ruim 60 hoogwaters waarvoor de
SVSD verwachtingen heeft uitgegeven
hebben er 40 geleid tot het geven van een
voorwaarschuwing of waarschuwing (zie
tabel).
Vergeleken met de veeljarige statistiek
over de laatste 30 stormseizoenen zijn er
beduidend meer (voor)waarschuwingen
gegeven dan gemiddeld. Er zijn geen
alarmeringen gegeven.
Het stormseizoen 2004/2005 had
het op één na hoogste aantal
(voor)waarschuwingen van de laatste 50

Tussenstop
Het portaal ondersteunt ook de digitale
rapportage aan de Europese Commissie.
Deze is afgestapt van rapportage op
papier om zo de gegevens beter te kunnen
benutten. Het wordt bijvoorbeeld eenvoudiger om Europese overzichtkaarten
te maken of om de ontvangen gegevens
beschikbaar te stellen aan andere belanghebbenden zoals onderzoekers of burgers.
Het KRW-portaal functioneert dus ook als
tussenstop voor de digitale rapportage aan
Brussel. Op basis van de verzamelde gegevens kan middels selectie en éénmalige
vertaling naar het Europese format, aan de
nieuwe rapportageplicht worden voldaan.
Ook de gegevensuitwisseling voor de
internationale stroomgebieden wordt
steeds meer via portalen vormgegeven. Zo
worden voor de Rijn de KRW-gegevens
doorgesluisd naar Wasserblick (www.wasserblick.net) waar de gegevens van alle
Rijnlidstaten bij elkaar komen. In het internationale overleg Schelde wordt momenteel overwogen om ook op deze manier

stormseizoenen.
Het hoogste aantal (voor)waarschuwingen
is gegeven in het stormseizoen 1998/1999
(51 (voor)waarschuwingen). De grote variatie in het aantal stormen moet gezien
worden als een natuurlijke variatie op het
gemiddeld aantal stormen. Het ene jaar
is nu eenmaal stormrijker dan het andere
jaar.

Nadere informatie:
Jan Kroos (RWS RIKZ),
tel. 070-3114512,
svsd@rikz.rws.minvenw.nl

gegevens te gaan uitwisselen, in plaats
van het produceren van een (papieren)
kaartenatlas. In een pilot voor het transnationale Scaldit-project (INTERREG),zie
ook www.scaldit.org, is aangetoond dat
het portaal goed op dit gebruik kan worden toegesneden. Het portaal is meertalig
gemaakt en geografische gegevens kunnen ook in het Europees afgesproken
coördinatensysteem uitgewisseld worden.
Kortom: op zoek naar KRW-gegevens?
Kijk op het KRW-portaal!

Nadere informatie:
Willem Faber (RWS RIZA)
w.s.faber@riza.rws.minvenw.nl
tel. 0320-298310
Kees van Ruiten (RWS RIKZ),
c.j.m.vruiten@rikz.rws.minvenw.nl
tel. 070-3114537
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IEDEREEN TE BEKIJKEN OP INTERNET!

De grondwaterstand van vandaag
Extreme droogte tijdens de zomer van 2003 was voor de provincie Noord-Brabant aanleiding om na te denken over een nieuwe vorm van informatievoorziening rond het grondwatermeetnet. Het resultaat: de internetsite www.grondwaterstandinbrabant.nl.

Ten tijde van de droogte van 2003 zaten
er tussen grondwaterwaarneming en
informatievoorziening enkele maanden.

Meetunit (foto: Rijkswaterstaat)

Het automatiseren van de meting van
de grondwaterstand lag daarom voor de
hand, evenals het visualiseren van die
metingen met behulp van het Internet.
Bij TNO was een dergelijk product in ontwikkeling. Uit intensieve samenwerking
ontstond de internetsite www.grondwaterstandinbrabant.nl. Met de site geeft
Provincie Noord-Brabant geïnteresseerden
inzicht in de actuele en historische grondwaterstand (hoe nat of hoe droog is het
nu en in voorgaande jaren?). De locaties
zijn zo gekozen dat ze een algemeen beeld
geven van de grondwaterstand in Brabant.
Ze liggen verspreid over de provincie, verschillende geohydrologische gebiedstypen
en gebieden met verschillende typen landgebruik.

Automatisch
De provincie meet de grondwaterstand op
600 plekken, direct onder het oppervlak
maar ook tot honderden meters diep, in
de diepere watervoerende grondlagen. Er
zijn nu 25 meetpunten volledig geautomatiseerd; tien stuks in landbouwgebied,
tien in natuurgebied en vijf stuks in stedelijk gebied (zie kaart). Deze locaties zijn
voorzien van een meetunit die bestaat uit
een drukopnemer, datalogger, sms-modem
en batterij. De units zijn in een slagvaste
behuizing in of op een bestaande peilbuis
geplaatst. De gegevens die worden verzameld zijn belangrijk voor het waterbeheer
en specifiek de aanpak van de verdroging
in Noord-Brabant. De kleuren van de
locatieaanduiding verwijzen naar de toestand van de grondwaterstand: binnen het
normale bereik (groen), hoger of lager dan
normaal (geel) of extreem hoog of laag
(rood).
Presentatie
Op internet (zie voorbeeldpagina) is per
locatie het meetpunt op een topografische
kaart aangegeven. Ook zijn hier de waarnemingsgegevens en technische gegevens
van het meetfilter af te lezen. Een korte
uitleg maakt duidelijk waarom het grondwater belangrijk is op deze locatie. Het
verloop van de grondwaterstand wordt
in grafiek uitgezet en afgezet tegen wat
‘normaal’ is (zie bijschrift bij de voorbeeldpagina).
Kanttekening is wel dat de meetpunten slechts de grondwaterstand op een
beperkt aantal locaties geven. Voor de
De feitelijke informatie over grondwaterstanden is te vinden in de groengetinte grafiek. Standaard geeft deze de regimecurve van de metingen weer. Deze curve toont de gemeten (niet voor weersinvloeden gecorrigeerde) grondwaterstanden
als blauwe lijn. De groengele band op de achtergrond laat zien of de grondwaterstand zich in het normale bereik (het
groene gedeelte) of in het te hoge of te lage bereik (het gele gedeelte) bevindt. Ook is het mogelijk om de meetreeks vanaf
het begin van de meting tot nu te laten zien en om een vergelijking te maken tussen twee jaren. De onderste grafiek geeft
de grondwateraanvulling weer. Deze bepaalt voor een groot deel de variatie in de grondwaterstand

grondwaterstand op andere locaties kan
in de landelijke database (DINO) van TNO
worden gezocht naar andere meetpunten
(http://dinoloket.nitg.tno.nl).

sector, gemeenten die vragen afhandelen
over wateroverlast en geïnteresseerde burgers.

Service
De provincie hoopt met dit product een
service te bieden die veelvuldig en door
een breed publiek gebruikt gaat worden.
De doelgroep bestaat uit onder andere
specialisten bij waterbeheerders, belanghebbenden zoals de landbouw- en natuur

Nadere informatie:
Corine Geujen (Provincie Noord-Brabant),
tel. 073-6808047,
cgeujen@brabant.nl
Hans van der Meij (TNO NITG),
tel. 030-2564764,
hans.vandermeij@tno.nl.

Klimaatveranderingen, met als gevolg
meer en vooral heviger neerslag, vergroten de kans op risicovolle situaties langs
rivieren. Goed crisisbeheer blijkt tijdens
hoogwaterdreigingen vaak moeilijk. Eén
van de oorzaken? De vaak nog gebrekkige uitwisseling van relevante informatie
tussen verantwoordelijke instanties onderling en tussen die instanties en burgers en
bedrijven. Ziedaar in het kort de aanleiding

voor waterbeheerders in Nederland en
Duitsland om het NOAH-project te starten. NOAH (genoemd naar de ark van)
omvat twee doelen. In de eerste plaats de
creatie van FLIWAS, een geautomatiseerd
hoogwater informatie- en waarschuwingssysteem. Ten tweede: burgerparticipatie.
Autoriteiten schakelen daadwerkelijk burgers in bij de ontwikkeling van maatregelen ter voorkoming van wateroverlast. De

NOAH:

Hulp bij hoog water
Nederlandse en Duitse waterbeheerders werken, met EU-steun, aan NOAH, een project
voor betere informatievoorziening vóór, tijdens en na dreigende rivieroverstromingen.
NOAH mondt uit in een grote, virtuele oefening. Belangrijk onderdeel is het FLood
Information and WArning System (FLIWAS).
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Wie herinnert zich niet de overstromingen langs de Maas de afgelopen jaren?
Of de massale ontruiming van polders
langs de Rijn in 1995? Soortgelijke
beelden waren er ook elders in Europa.

- vervolg op pagina 11 -

- vervolg van pagina 10
autoriteiten helpen op den duur particulieren hun eigen woonomgeving te beschermen aan de hand van vragen als: Moet ik
zandzakken in voorraad hebben? Zijn mijn
gas- en stroomtoevoer voldoende beveiligd? Ben ik voldoende verzekerd?
NOAH loopt van 2004 tot 2007. De
kosten bedragen 6,5 miljoen euro. De
Europese Unie neemt ruim de helft van
dit bedrag voor haar rekening. De deelnemers betalen de rest. Leading partner
is de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA).
Andere Nederlandse deelnemers zijn onder
andere Rijkswaterstaat en enkele waterschappen.

GEBIEDSABONNEMENT

VAN

Einde: oefening
De NOAH-partners hebben besloten het
project begin 2007 af te ronden met een
grote, virtuele oefening. Er wordt dan
reëel een situatie nagebootst met een
extreem hoge waterstand in de Rijn die
langzaam de rivier afzakt. Alle instanties,
die ook in het echt met zo’n ‘riviergolf’ te
maken kunnen krijgen, worden bij de test
betrokken
De oefening is met name een vuurdoop
voor FLIWAS, waaraan gewerkt wordt.
Dit integrale systeem brengt data samen
uit zoveel mogelijk bronnen. FLIWAS is
eenvoudig via internet te raadplegen.

Het voordeel van het systeem is dat
bestuurders en technici, maar ook burgers,
bedrijven en andere belanghebbenden in
verschillende landen, lokaal en regionaal,
op hetzelfde moment over informatie
beschikken. Betrouwbare info die is toegesneden op ieders behoefte.
FLIWAS is modulair opgebouwd. Een
aantal modules is nodig voor het beheer
en gebruik van het systeem, of is bedoeld
voor training en evaluatie. De overige
modules bevatten de inhoud waar het
allemaal om draait. Gebruikers vinden hier
informatie over risicolocaties en maatregelen die daar getroffen kunnen worden.
Mét gegevens van radar, satellieten en

helikopters. En met data over neerslag en
waterstanden. Belangrijk is dat deze informatie met uitleg ook tijdig haar weg vindt
naar publiek en media. FLIWAS voorziet
daarin. Het systeem stelt lokale autoriteiten in staat om in tijden van hoogwaterdreiging te communiceren met burgers en
bedrijven.
Nadere informatie:
Jelle Leenes (STOWA),
tel. 030-2321199,
stowa@stowa.nl

HET NATUURLOKET

Alle informatie over beschermde soorten in je werkgebied
Bouwplannen, beheer- en onderhoudswerkzaamheden, peilverlagingen, bestemmingsplannen, milieueffectrapportages… Allemaal activiteiten of plannen die effect kunnen hebben
op de natuur. De Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn vereisen dat in zulke
gevallen onderzoek wordt gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Het
Natuurloket stelt gegevens hierover beschikbaar. Sinds kort ook in abonnementsvorm voor
het hele werkgebied van een organisatie.
Sinds 2002 levert Het Natuurloket, een
stichting geïnitieerd door het Ministerie
van LNV en de Vereniging Onderzoek
Flora en Fauna (VOFF), via de webshop
www.natuurloket.nl gegevens van planten en dieren afkomstig uit het Netwerk
Ecologische Monitoring (NEM). De etalage is een interactieve kaart waarop
voor iedereen direct te zien is hoeveel
beschermde en bedreigde soorten in een
gebied voorkomen. Duizenden vrijwilligers
en professionals in het hele land verzamelen gegevens over planten en dieren. Deze

fauna-wet verzorgt. Indirect betalen zij
dus al voor natuurgegevens. Effectiever
is het om alle gegevens zelf in beheer te
hebben. Voordeel is dat natuurgegevens
dan veel vaker gebruikt kunnen worden,
bijvoorbeeld voor bouwplannen, beheerverspreidingsgegevens komen terecht in
en onderhoudswerkzaamheden, peilverdatabanken van negen particuliere orgalagingen, bestemmingsplannen en milieuJAARVERSLAG HET
NATUURLOKET 2004
nisaties verenigd in de VOFF. Dankzij Het
effectrapportages. Natuurgegevens kunNatuurloket zijn de gegevens op één punt
nen nu ook zonder extra kosten gebruikt
verkrijgbaar.
worden in gevallen waar onderzoek naar
beschermde soorten niet verplicht is.
Voordeel
Met het gebiedsabonnement van Het
Momenteel koopt meer dan de helft van
Natuurloket kan een gemeente of waterde gemeenten en waterschappen indirect
schap alle bekende gegevens over
gegevens via Het Natuurloket. Indirect,
beschermde planten en dieren in haar
omdat de leveringen meestal plaatsvinden
werkgebied in één keer aanschaffen. De
via het adviesbureau dat de natuurtoets
gegevens mogen drie jaar lang onbeperkt
of ontheffingsaanvraag voor de Flora- en
gebruikt worden.

Nadere informatie:
Laurens Sparrius (Het Natuurloket),
tel. 024-3652372,
info@natuurloket.nl
Voor bestelinformatie folder over het
gebiedsabonnement, zie achterpagina.

DE ORGANISATIE
2004 was het derde volle jaar van het bestaan van Het Natuurloket.
In het bestuur hebben zitting: dhr. R. Munniksma (burgemeester Aa en Hunze;
Zomaar een vraag
voorzitter), dhr. F. Saris (bestuurslid VOFF en directeur SOVON; secretaris) en dhr. E.
Wanders (adjunct directeur Staatsbosbeheer; penningmeester).
betreffenwordt
de bemenst door 3 deeltijders: Rob van Westrienen (manager), Peter
De BasisInfoDesk beantwoordt dagelijks vragen over kust en zee. Veel vragen
Het kantoor
dagelijkse werkzaamheden van Rijkswaterstaat, maar soms is het onderwerp
wat
lichter
Frigge (medewerker gegevensaanvragen) en René Peters (medewerker financiën).

GROENTE

UIT ZEE

en luchtiger van aard. Zoals de vraag die de BasisInfoDesk onlangs ontving: “Heeft u misschien informatie over eetbare zeeplanten?”

Zeeplanten, tegenwoordig ook wel zeegroente genoemd, vormen wereldwijd
een normale aanvulling op het dagelijkse
menu. Bekende voorbeelden van eetbare
soorten uit ons eigen land zijn lamsoor,
zeeaster en zeekraal. Lamsoor ontleent
zijn naam waarschijnlijk aan de vorm van
de blaadjes en het feit dat de schapen
voornamelijk de jonge blaadjes graag eten.
Volgens een andere theorie stamt de naam
lamsoor uit vroegere tijden toen deze zeegroente nog vooral voedsel voor de armen
was. Tijdens het wachten op de schapen
op de schorren werd ‘lamsoor’ gesneden.
Tegenwoordig is een ontheffing van de
provincie nodig voor het snijden van de
Zeeuwse zeegroente.
Aan de Bretonse kust is zeegroente te vinden met namen als zeespaghetti, zeeboon
en riemwier. De Japanners staan bekend
om hun voorkeur voor het eten van zeewieren. kelp, kombu, wakame, arama
en hijiki zijn enkele eetbare soorten. Een
beroemde soort die in Japan ook wordt
gekweekt is nori of zeelatuw. De gedroogde, geroosterde vellen van dit wier worden
gebruikt voor het maken van sushi. Voor
de kust van Schotland, Frankrijk, NoordAmerika, Zuid-Amerika en het oosten van
Azië vinden we onder meer zeesla.
Om misverstanden te voorkomen: zeekomkommer is geen groente maar een
dier, erger nog: een stekelhuidige.
Niet eten dus!

DE GEGEVENSLEVERINGEN
In 2004 heeft Het Natuurloket 212 opdrachten tot gegevensleveringen verwerkt. Dit is
een toename van circa 20% ten opzicht van 2003 (177 opdrachten). Ook het aantal
offerteaanvragen is bijna verdubbeld: van 294 in 2003 tot 519 in 2004. Dit is vooral een
effect van de nieuwe mogelijkheid om online offertes te berekenen. (zie figuur 1 en 2).
De gemiddelde prijs van een opdracht is gedaald tot €1.391 (€2063,- in 2003). De omzet
van de losse leveringen is met €294.845,-aanmerkelijk minder dan in 2003 (€365.233,- in
2003). Ook zijn er 4 gebiedsabonnementen afgesloten voor een totaal bedrag van
€74.104,-. De totale omzet van de gegevensleveringen 2004 komt daarmee op
€368.949,-. De totale omzet is dus licht gestegen ten opzichte van 2003.
lamsoor

kelp

Ook in 2004 blijken gemeenten de grootste afnemers te zijn. Nieuw is dat nu ook
projectontwikkelaars gegevens (laten) aanvragen bij Het Natuurloket (zie figuur 3).
Wat verder opvalt is dat de groep van afnemers van gegevens divers is en dat het
aandeel aanvragen door gemeenten is teruggelopen, terwijl meer
projectontwikkelaars en waterschappen gegevens hebben aangevraagd.
Figuur 4 geeft inzicht in het type projecten waarvoor gegevens zijn aangevraagd.
Figuur 5 laat zien dat in het merendeel van de gevallen ingenieursbureaus de directe
opdrachtgever zijn. Zij doen dit als tussenpersoon voor de achterliggende
opdrachtgever (zie figuur 3).

Grootgebruikcontract
Het geïntroduceerde grootgebruikcontract is een groot succes gebleken en
beantwoord aan de vraag van klanten. Met het afsluiten van zo’n contract krijgt een
ingenieursbureau korting in de levertijd (van 4 naar 2 weken) en in geld (10% korting)
en het kost minder administratie. In 2004 hebben vrijwel alle grote klanten een
contract gesloten, 15 in totaal. Aangezien de meeste grote klanten al een contract
hebben, is het de verwachting dat het aantal contracten in 2005 niet substantieel zal
groeien.
zeekraal

Gebiedsabonnement
zeekomkommer

In 2004 zijn de eerste 4 gebiedsabonnementen afgesloten. Gemeenten en
waterschappen kunnen dan in 1 keer alle gegevens van hun grondgebied binnen halen
en voor 3 jaar lang gebruiken. Omdat bekend is dat veel meer gemeenten en
waterschappen geïnteresseerd zijn in het afsluiten van een gebiedsabonnement wordt

(foto’s: Rijkswaterstaat)
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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.
MICROZOÖPLANKTONANALYSES VEERSEMEERBEKKEN,

MEETJAAR

2004

G.L. Verwey & A.L. de Keijzer-de Haan, februari 2005, 1-38 pp
Een beschrijving van de ontwikkeling van het microzoöplankton op drie dieptes in het Veerse
Meer na in gebruikstelling van het doorlaatmiddel in de Zandkreekdam ter verbetering van de
waterkwaliteit van het Veerse Meer.
Bestelinformatie: Rapport 2005-019, Bureau Koeman & Bijkerk, Haren; aanschafprijs: gratis,
digitale versie aan te vragen bij l.p.m.j.wetsteyn@rikz.rws.minvenw.nl, tel. 0118-672302

WATER

IN

BEELD 2005

Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW), 2005, 1-56
pp
De jaarlijkse voortgangsrapportage van de Commissie Integraal Waterbeheer over het waterbeheer in Nederland 2005. In deze rapportage wordt aangegeven in welke mate de lange-termijndoelstellingen op het gebied van waterbeheer in 2004 zijn gerealiseerd. Belangrijkste invalshoek is de toetsing aan de Vierde nota waterhuishouding.
Bij deze voortgangsrapportage hoort een achtergronddocument Water in Cijfers 2005.
Bestelinformatie: Rapport; aanschafprijs: gratis; bestellen bij Cabri BV: e-mail ciw@cabri.nl, fax
0320 - 285311

VANAF

NU:

WADDENINZICHT

Een brochure over de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Waddenzee in
2003.
Bestelinformatie: brochure; aanschafprijs: gratis; bestellen: T.smit@rikz.rws.minvenw.nl of
k.mijlof@rikz.rws.minvenw.nl; downloaden via www.waddenzicht.nl;

GEBIEDSABONNEMENT,

ACTUELE GEGEVENS VOOR GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN

Een folder van het natuurloket voor gegevens over beschermde soorten flora en fauna in een
bepaald werkgebied.
Bestelinformatie: folder; aanschafprijs: gratis; downloaden via www.natuurloket.nl.

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

WWW . WATERBERGING - NATUUR . NL

De site van Rijkswaterstaat bedoeld voor
iedereen die op de hoogte wil blijven van
ontwikkelingen in en om de monitoring
van de (rijks)wateren. Hier kunt u ook
bijv. alles over golfgegevens opzoeken.

Informatie over waterberging in de natuur
n.a.v.het artikel “Onderzoek waterberging Beerzedal”.

WWW . IDSW . NL

Op deze site is sinds kort het nieuwe
aquo-lex woordenboek gepubliceerd.
Dit nieuwe woordenboek is meer dan
alleen de samenvoeging van de woordenboeken van Adventus, CIW en Omega.
Het Aquo-woordenboek is daarvoor
geïntegreerd, heeft een kwaliteitsslag ondergaan en is verder uitgebreid
met begrippen uit Zuiveringsbeheer en
Beheerplan Nat (deels)

VOOR

NEDERLAND 2006

Tabellen met astronomische hoog- en laagwaterstanden en tijdstippen van 21 locaties langs de
Nederlandse kust.
Bestelinformatie: aanschafprijs € 15,00; bestellen bij SDU (www.sdu.nl) en de boekhandel.
Gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; bestellen via de productcatalogus op www.watermarkt.nl
Richtlijnen monitoring oppervlaktewater Europese Kaderichtlijn water.
Deze versie van juli 2005 is naar de waterbeheerders gestuurd om te gebruiken en ter commentaar. Deze versie is momenteel te downloaden via www.kaderichtlijnwater.nl. De richtlijnen
worden vastgesteld door het cluster MRE eind september 2005. Deze vastgestelde versie zal de
versie van juli op de KRW-site vervangen.

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 Roel Venema: r.venema@riza.rws.minvenw.nl
Ook via www.trendsinwater.nl kunt u een abonnement aanvragen.

WWW . WATEREMISSIES . NL

Ga naar thema’s, normen voor het
waterbeheer, hier vindt u de volledige
“Regeling Milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen”.
WWW . NOAH - INTERREG . NET

Allerlei informatie over het NOAH-project
WWW . NOORDZEE . NL

Samenwerkingsverband van
de Nederlandse Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties
(PGO’s). De PGO’s zijn elk gespecialiseerd in een groep dieren of planten. Zij
beheren databanken met verspreidingsen ecologische gegevens die door enkele
duizenden vrijwilligers verzameld zijn.

Stichting De Noordzee is een onafhankelijke milieuorganisatie, die functioneert
als advocaat van de zee. De organisatie is
veelal actief als lobbyorganisatie ‘achter
de schermen’.
Met name op de volgende terreinen is
De Noordzee actief: scheepvaart; visserij;
ruimtelijke ordening; en gevaarlijke stoffen educatie en bewustwording

WWW . ONDERZOEKINFORMATIE . NL / NL /

STOWAbase is een onderzoeksdatabank
voor waterbeheerders. Deze databank
bevat informatie over lopend onderzoek
op het gebied van watersystemen, waterketen, afvalwatersystemen en waterweren, dat uitgevoerd wordt in opdracht
van Waterschappen, Provincies en
Rijkswaterstaat.
WWW . WATERINBEELD . NL EN
WWW . WATERINCIJFERS . NL

Bij de voortgangsrapportage Water in
Beeld hoort een achtergronddocument
Water in Cijfers. Dit document en de
Engelse versies Water in Focus en Water
in Data zijn te vinden in de genoemde
sites.

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

OP ZOEK NAAR EEN EERDER VERSCHENEN ARTIKEL?
Breng eens een bezoek aan onze site www.trendsinwater.nl

Met de zoekterm’Kwali-Tijd vind u allerlei informatie over de Bodem- en grondwatermeetnetten in Nederland.

WWW . VOFF . NL

OI / STOWABASE / INFORMATIE /

GETIJTAFELS

WWW . IPORIVM . NL

V OOR

DE KINDEREN :

WWW . KUSTWIJZER . NL

Voor educatieve materialen die verkrijgbaar zijn bij bezoekerscentra en informatiecentra langs de Nederlandse kust
kunnen scholen sinds kort terecht op
kustwijzer.nl. Activiteiten en materialen
die aangeboden worden zijn lespakketten, lesbrieven, leskisten, projecten, tentoonstellingen en buitenactiviteiten. Deze
website is ontwikkeld door de Stichting
Duinbehoud.
WWW . KUSTGIDS . NL

Een spreekbeurt over de duinen, een
werkstuk over de Noordzee? Voor dier,
zee en duinweetjes kunnen kinderen
voortaan terecht op de kust en zeeverkenners pagina’s van de kustgids.nl, een initiatief van de kustvereniging EUCC.

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:
RWS RIZA (ZOETE RIJKSWATEREN)
Infocentrum Binnenwateren
Postbus 17, 8200 AA Lelystad

RWS RIKZ (ZOUTE RIJKSWATEREN)
BasisInfoDesk
Postbus 20907, 2500 EX Den Haag

tel.: 0320-29 88 88
fax: 0320-29 85 80
e-mail: infocentrum@riza.rws.minvenw.nl

tel.: 070-311 44 44
fax: 070-311 45 00
e-mail: basisinfodesk@rikz.rws.minvenw.nl
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De trendsinwater.nl heeft als doel bekendheid te geven aan monitoringresultaten van de Nederlandse wateren en vernieuwingen in en rond monitoring. De
artikelen zijn veelal geschreven op persoonlijke titel en weerspiegelen daarom niet altijd het beleid van de organisaties waar de auteurs werkzaam zijn. Eventuele fouten
of onjuistheden in of bij een artikel zullen na overleg met de redactie, zo nodig, op de internetsite www.trendsinwater.nl worden aangepast.
Artikelen uit trendsinwater.nl mogen worden overgenomen onder volledige bronvermelding.
trendsinwater.nl verschijnt 3x per jaar.
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