Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

weet

wat er leeft langs

rijn

en

maas

Grote rivieren herleven!

nummer 17, december 2005

Het leven in en langs de grote rivieren zit weer in de lift. Dit blijkt uit een recent
verschenen rapport, dat een veelheid aan monitoringinformatie presenteert.
Het rapport ‘Weet wat er leeft langs
Rijn en Maas’ gaat in op de ecologische
kwaliteit van de rivieren in de context van
Europese richtlijnen en ontwikkelingen
zoals rivier-verruiming. De ecologische
kwaliteit van de rivieren wordt sinds
1992 gevolgd in het Biologisch
monitoringprogramma zoete rijkswateren.
De meetgegevens laten een duidelijk
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ecologisch herstel zien. Het gaat
beter met de waterplanten en natte
riviergebonden vegetaties herstellen zich.
Veel riviervispopulaties zijn in de lift na het
dieptepunt in de jaren zeventig
(zie figuur pag 2). Soorten als kopvoorn
en barbeel staan er beter voor, er keren
volwassen exemplaren van de zalm naar
de rivier terug en er zijn kleine maar

Ook minpunten
Minpunten zijn er ook. Kenmerkende
riviergebonden macrofaunasoorten komen
alleen in lage dichtheden voor. De visstand
is onevenwichtig en wordt gedomineerd
door enkele generalisten. Sommige
soorten, zoals zalm en houting, zijn
afhankelijk van uitzettingsprogramma’s.
De kenmerkende flora heeft veel aan
kwaliteit moeten inboeten; kenmerkende
droge vegetaties blijven achter. De meeste
habitattypen lijken geen ‘gunstige
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levensvatbare populaties van zeeforel,
rivierprik en zeeprik. De rivierrombout,
een beschermde libelsoort, kent een
spectaculaire opmars langs de Rijntakken.
De oevers zijn rijk aan plantensoorten
en broedvogelsoorten. Deze soorten
hebben lokaal geprofiteerd van de
natuurlijkere inrichting van oevers en
een geëxtensiveerd beheer. De meeste
vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden
behouden of versterken een ‘gunstige
staat van instandhouding’. De aantallen
overwinterende ganzen en eenden, goed
beschermd in vogelrichtlijngebieden, zijn in
de afgelopen periode sterk toegenomen.
Het gaat ook goed met broedvogels die
afhankelijk zijn van ruigtevegetaties, door
een toenemend areaal van die vegetatie.
Vegetaties en vogels die karakteristiek zijn
voor dynamiek komen nog steeds voor in
het rivierengebied.

staat van instandhouding’ te hebben.
Veel kwetsbare plantensoorten die
karakteristiek zijn voor het rivierengebied
staan op de Rode lijst. Deze soorten
zijn echter niet beschermd. Het behoud
van deze soorten is van belang voor de
instandhouding van de biodiversiteit.
Roerdomp en grote karekiet
vragen specifieke aandacht: deze
vogelrichtlijnsoorten gaan achteruit door
de achteruitgang van omvang en kwaliteit
van hun habitat, waterriet.
De verbinding tussen stroomgebieden
(met name Rijn-Donau) leidt tot
een invasie van nieuwe soorten.
Bij macrofauna leidt dit tot enorme
verschuivingen in de levensgemeenschap.
Totaalbeeld positief
Toch is het totaalbeeld positief. Dit is
vooral toe te schrijven aan een verbeterde
- vervolg op pagina 2 -
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- vervolg van pagina 1 waterkwaliteit. De gehaltes aan stikstof
en fosfaat zijn sterk gedaald en ook in
de concentraties van de meeste zware
metalen en andere stoffen was er in de
periode 1985-1995 een significante daling
te zien. Ondanks diverse herstelprojecten
- zoals vistrappen voor trekvissen - is
de inrichting van de rivieren door de
bank genomen niet zoveel veranderd:
het rivierengebied wordt nog steeds
gedomineerd door diep water en
cultuurgrond.

soorten, habitats en gebieden; en de
Ecologische Hoofdstructuur is vastgelegd
in ‘natuurtypen’ en bijbehorende doelsoorten. Beheerders krijgen daardoor lastig
een totaalbeeld van de versnipperde en
deels overlappende eisen. Een belangrijke
aanbeveling van het rapport betreft dan
ook het ontwikkelen van een integrale
visie op de ecologische ontwikkeling van
het rivierengebied, zodat de kansen die er
zijn ook daadwerkelijk worden benut.
Monitoring van maatregelen gewenst
Ook de ecologische monitoring van het
rivierengebied behoeft een integrale
benadering. Niet in de laatste plaats is
kennis over het effect van herstel- en
inrichtingsmaatregelen noodzakelijk in
verband met de Europese richtlijnen.
In de praktijk blijft monitoring om dit
effect te onderzoeken achterwege of is
deze onvoldoende om maatregelen te
beoordelen of te vergelijken. Een punt
dat dan ook met spoed moet worden
aangepakt.

Kansen benutten
De kansen voor verdergaand ecologisch
herstel liggen nu vooral op het vlak van de
inrichting. Kern bij deze maatregelen is een
sterkere uitwisseling tussen hoofdstroom
en uiterwaarden. Maatregelen zoals de
aanleg van nevengeulen en uiterwaardverlaging kunnen daaraan bijdragen en
zijn bovendien gunstig voor veiligheid
en ruimtelijke kwaliteit. De kennis voor
lokaal maatwerk is inmiddels ruimschoots
aanwezig en ligt klaar om in de praktijk
gebracht te worden. In principe bieden
de Europese richtlijnen, plannen voor
rivierverruiming en de realisatie van de
Ecologische Hoofdstructuur allerlei kansen
voor dit ecologisch herstel. Het ontbreekt
echter aan overzicht:
de Kaderrichtlijn Water is beperkt tot de
waterfase; de Habitatrichtlijn tot bepaalde

Trends in aantallen zoetwater vissoorten

Nadere informatie:
Bart Reeze (RWS RIZA)
tel. 0320-298548
b.reeze@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport, zie
achterpagina
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Minder diuron in Maas vanuit Limburgse beken
De beken die in Limburg in de Maas uitmonden voeren de laatste jaren veel minder van
het bestrijdingsmiddel diuron aan, al is het probleem daarmee nog niet helemaal de
wereld uit.

Trendwatching.
Voor het bepalen van de ‘seizoensvracht’
diuron wordt van april tot augustus,
waarin diuron wordt toegepast, eens
per twee weken in vijftien Limburgse
beken het diurongehalte en het debiet
bepaald. De twee wekelijkse vrachten
die daaruit geschat worden leveren
tezamen ook een schatting van de
vracht voor het hele spuitseizoen op. De
methode is niet erg nauwkeurig, maar
voldoet wel om een trend te kunnen
bepalen. De meest recente rapportage
uit het diurononderzoek schetst de
ontwikkeling in de seizoensvrachten

diuron tot en met 2004 (zie figuur). Hierbij
worden, afhankelijk van de belangrijkste
watercontribuant, Belgische, Duitse en
Nederlandse beken onderscheiden.
Het diurongebruik liep in de jaren ’90
van de vorige eeuw op. Vanaf 2000 daalt
de Nederlandse diuronaanvoer, mede
ten gevolge van het verbod in 1999 op
de toepassing van diuron en de diverse
initiatieven om te komen tot chemievrije
onkruidbestrijding. De Duitse bijdrage
begint in 2001 af te nemen; de Belgische
in 2002. De Belgische wateren, hoewel
nog altijd de grootste diuronleveranciers,
zijn in 2003 en 2004 spectaculair in
kwaliteit verbeterd. Het Belgische beleid
om chemische onkruidbestrijding te
verminderen, werpt duidelijk vruchten
af; in ieder geval met betrekking tot
diuron. Zoveel blijkt ook uit metingen
in de Maas bij Eijsden; de gehalten aan
diuron zijn daar de laatste jaren zeer sterk
afgenomen.

De jeker, de grootste ‘aanvoerbron’ van diuron in Limburg

Maar toch
Toch is het probleem nog niet ‘zo goed
als opgelost’. De verbetering in Nederland
en Duitsland lijkt te stagneren. Toepassing
van diuron in Nederland gaat nog steeds
verder dan een incidenteel gebruik. In
het kader van het onderzoek is in 2004
het effluent van zes rioolwaterzuiverings-
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diuronvracht (kg/meetseizoen)

Het onkruidbestrijdingsmiddel diuron
is voor vooral (water)planten en algen
erg giftig. In het stroomgebied van de
Maas is de stof al geruime tijd een punt
van aandacht. De Werkgroep Diuron,
met vertegenwoordigers van een aantal
landelijke en regionale waterbeheerders,
startte in het verleden een onderzoek
naar diuronvrachten en -bronnen in
de Limburgse en Brabantse zijbeken
van de Maas. Aanleiding was een
zeven weken durende innamestop van
Maaswater bij het Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch in 1993 vanwege
hoge diuronconcentraties. Na 2000 is
het onderzoek aan de Limburgse beken
voortgezet door het Zuiveringschap
Limburg en - vanaf 2004 - door de twee
Limburgse ‘fusiewaterschappen’.
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De diuronvrachten (per jaarlijks meetseizoen) van de Belgische, Duitse en Nederlandse onderzoeksbeken in de
periode 1997-2004. Ter vergelijking: deze beken dragen voor respectievelijk ongeveer 1/6, 2/3 en 1/6 deel bij aan
het totale debiet.
(De vrachten onder “niet bekend” betreffen de optelling van enkele kleine beken uit verschillende landen)

installaties (rwzi’s) in Zuid-Limburg
onderzocht. In al deze effluenten werd
diuron aangetroffen, vaak in gehalten
boven het niveau van het Maximaal
Toelaatbare Risico (MTR).
De gehalten zullen zeker nog moeten
dalen om in 2015 te voldoen aan de
Kaderrichtlijn Water. Ook is het belangrijk
na te gaan wat er voor diuron in de plaats
is gekomen. Chemievrije onkruidbestrijding
of een ander middel? Vandaar dat de
Limburgse waterschappen in 2005 hun
beken en het rwzi-effluent zijn gaan
onderzoeken op het voorkomen van
glyfosaat, de werkzame stof uit het
tegenwoordig veelgebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.
Nadere informatie:
Han Kessels (Waterschap Roer en
Overmaas, mede namens Waterschap
Peel en Maasvallei)
tel. 046-4205758
h.kessels@overmaas.nl
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jaar monotoring

Ontwikkeling van het IJmeer
Hoe heeft het IJmeer zich gehouden onder alle turbulente ontwikkelingen in dit drukke
deel van Nederland? Tien jaar intensieve monitoring geeft antwoord.
Het IJmeer staat in de belangstelling. Zo
is er de aanleg van de tweede fase van
IJburg, dat onlangs is stilgelegd door
de Raad van State wegens onder meer
onduidelijkheid over verstorende effecten
op het vogelrichtlijngebied.
Of de ambitie van Almere om te groeien
met behulp van een IJmeerverbinding met
Amsterdam. En voor het water dienen
vanwege de Europese richtlijnen de
komende tijd realistische doelstellingen en
beheersplannen te worden opgesteld.
Belangstelling was er ook al tien jaar
geleden. Onderkend werd dat in het
IJmeer diverse ruimtelijke ontwikkelingen
samen kwamen, een reden voor het
ministerie van VROM om het IJmeer aan
te wijzen als zogeheten ROM-gebied,
waarbij knelpunten tussen ruimtelijke
ordening en milieu worden opgelost. In
het kader daarvan is het IJmeer tien jaar
intensief gemonitord.
De belangrijkste (ruimtelijke)
ontwikkelingen die sindsdien in dit
gebied plaatsvonden waren de aanleg
van IJburg fase 1; de sanering van de
Diemerzeedijk; natuurontwikkeling nabij
de Waterlandse Kust; uitbreiding van
de jachthaven Almeerderzand; en een
toename van de recreatievaart. Het
monitoringsprogramma ROM-IJmeer
hield bij dit alles de milieukundige en
ecologische ontwikkelingen in de gaten.

Balans
De monitoring (1995-2004) leert dat
de waterkwaliteit wat betreft nutriënten
matig tot slecht is en wat betreft andere
verontreinigende stoffen redelijk is en
de laatste 10 jaar niet is verslechterd.
Een minpunt is een aanzienlijke
verslechtering van het zwemwater, met
name de bacteriologische toestand nabij
Muiderberg. Maar er zijn ook pluspunten,
zoals de isolatie van de voormalige
vuilstort Diemerzeedijk, waardoor sinds
2000 geen verontreinigingen meer naar
het meer kunnen weglekken.
De ecologische waarde van het IJmeer is
het afgelopen decennium achteruitgegaan.
Er is nu een kleiner aantal watervogels.
Ook is er een sterke achteruitgang van
de driehoeksmossel. Het areaal aan
waterplanten was aanvankelijk stabiel,
maar nam tussen 2001 en 2004 sterk af
(zie figuur). De soortsamenstelling van
de watervegetatie en de visstand lijken
echter licht verbeterd. De populatie
ringslangen van de oevers van het
IJmeer is de afgelopen 10-15 jaar
stabiel gebleven, ondanks het volledig
wegvangen en verplaatsen van de
populatie op de Diemerzeedijk vanwege
de vuilstortsanering.
Gebruik
De afgelopen 10-15 jaar groeide de

De aanleg van IJburg, een nieuwe verbindingsweg loopt via de Diemer Vijfhoek naar Diemen (2004). (foto: RWS)

recreatievaart op het meer en er was een
verdergaande ontwikkeling van recreatieve
voorzieningen op de oevers. Hoewel het
positief is dat steeds meer mensen het
IJmeer ontdekken als recreatiegebied,
legt dit wel een extra druk op het
ecosysteem. De bouw van IJburg en, in
mindere mate, de ontwikkelingen nabij
het Almeerderzand hebben een fysiek
beslag gelegd op het water (bij elkaar
circa 220 ha). Hierdoor is er minder
areaal beschikbaar voor waterplanten en
driehoeksmosselen. Met de aanleg van
IJburg is de waterkwaliteit tot nu toe niet
verslechterd, zodat vooralsnog is voldaan
aan het stand-still beginsel dat gekoppeld
was aan de vergunningverlening voor dit
project.
Van dit ecosysteem is veel informatie
verzameld. Desondanks maken de
complexiteit van het ecosysteem,
gecombineerd met een veelvoud aan
menselijke activiteiten, het moeilijk een
direct oorzakelijk verband te leggen tussen
ruimtelijke ingrepen en gesignaleerde
trends. Met de monitoringsgegevens
is echter wel duidelijk geworden dat
bepaalde natuurwaarden zijn afgenomen
en op basis van een deskundigenoordeel
kan van een aantal menselijke activiteiten
gesteld worden dat ze negatieve
effecten zullen hebben gehad op deze
natuurwaarden. Duidelijk is ook dat de
ruimte om uitgevoerde en nog geplande
ingrepen te verzachten of te compenseren
geleidelijk steeds kleiner wordt. Een
zorgvuldige inpassing/afweging van
nieuwe ingrepen en ontwikkelingen,
zoals rond IJburg, wordt daarmee steeds
urgenter.
Nadere informatie:
Luc Jans (RWS RIZA)
tel. 0320-298394
l.jans@riza.rws.minvenw.nl
Sophie Lauwaars (RWS IJsselmeergebied)
tel. 0320-297470
s.g.lauwaars@rdij.rws.minvenw.nl
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Het voorkomen van waterplanten in het IJmeer nabij
Muiden. Weergegeven is de totale bedekking van alle
soorten gezamenlijk.

Quality status report 2004

Wel en wee Waddenzee
Kustsystemen zoals de Waddenzee zijn continu aan veranderingen onderhevig.
Wijzigingen in zeeniveau, waterstromingen, klimaat of aanvoer van meststoffen, maar
ook bijzondere gebeurtenissen als strenge winters of hete zomers voorkomen het ontstaan van een definitief evenwicht in het systeem. Rekening houdend met deze dynamiek
gaat het “Waddensea Quality Status Report 2004” in op recente ontwikkelingen in de
Waddenzee.
Voor de Waddenzee gelden internationale
doelstellingen die geformuleerd zijn door
Nederland, Duitsland en Denemarken. Bij
het toetsen van de ontwikkelingen aan
deze doelstellingen speelt het ‘Waddensea
Quality Status Report’, dat om de vijf
jaar verschijnt, een belangrijke rol. Uit
de recente rapportage blijkt dat er enige
reden is voor optimisme. De aanvoer
van nutriënten uit rivieren is verminderd
waardoor de eutrofiëring is afgenomen.
Stikstofconcentraties wezen weliswaar
niet op een significante reductie, maar de
fosfaatconcentratie is sinds 1985 ongeveer
gehalveerd. Vooral in het westelijk deel
van de Waddenzee zijn de chlorofylgehalten, een maat voor de hoeveelheid algen,
met 40% gedaald ten opzichte van 1976.
Trends
De hoeveelheid zware metalen die rivieren
aanvoeren is de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven of licht gedaald. Een

uitzondering daarop is een verhoogde
aanvoer van cadmium, koper en zink uit
de Elbe in augustus 2002. Ook de concentratie lood voldoet niet aan de doelstellingen van de Waddenzeelanden.
Voor de meeste andere verontreinigende
stoffen wordt echter een daling waargenomen. Een uitzondering hierop vormen
de hogere concentraties van trifenyltin,
gebruikt bij de aardappelteelt, en het
insecticide lindaan in de monding van de
Elbe. Nieuwe verontreinigende stoffen,
waar-onder broomhoudende vlamvertragers, zijn wel aangetoond. De algehele
doel-stelling dat de aanvoer van natuurvreemde stoffen naar nul wordt teruggebracht, is niet gehaald. In het algeheel
ecologisch functioneren zijn er positieve
ontwikkelingen. Er lijkt voldoende voedsel
voor vis- en plantenetende vogels en de
zeehondenpopulatie heeft zich goed hersteld van de virus-epidemieën van 1988
en 2002. Indicatief voor een habitat met

een goede kwaliteit is de uitbreiding van
de broedpopulaties van zwartkopmeeuw
en lepelaar vanuit zuidelijke streken. Wel
hebben vogels die zich met schelpdieren
voeden, waaronder de eidereend, de
laatste jaren te maken gehad met voedselschaarste.
Exoten
Een groeiend probleem vormen van elders
geïntroduceerde soorten, de zogeheten

exoten. Zij dreigen de natuurlijke soorten
te verdringen. Momenteel telt de Waddenzee ongeveer 52 soorten planten en dieren
die er oorspronkelijk niet voorkwamen. In
sommige gevallen is er sprake van moedwillige introductie, zoals bij de Japanse
oester die zich over de gehele Waddenzee
heeft verspreid. In andere gevallen voerden schepen ‘verstekelingen’ aan, onder
meer met het ballastwater. Over het
algemeen kan worden gesteld dat zich
de afgelopen jaren een aantal positieve
ontwikkelingen in de Wadden-zee heeft
voorgedaan. Het uiteindelijke doel van de
Waddenzeelanden, een natuurgebied met
weinig menselijke beïnvloeding, is echter
nog lang niet bereikt.
Nadere informatie:
Peter Bot (RWS RIKZ)
tel. 070-3114220
p.v.m.bot@rikz.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport, zie
achterpagina
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sedimenttransport

Boven windkracht 6 gebeurt er veel op zee
Boven windkracht 6 worden op de Noordzee vrijwel geen water- en bodemmonsters meer
genomen, simpelweg omdat de omstandigheden dan te gevaarlijk zijn. Maar daarmee
missen we wel wat, zo blijkt nu.
Voor het eerst heeft Rijkswaterstaat,
gedurende meer dan een jaar continu
metingen in de Nederlandse kustzone
uitgevoerd aan zoutgehalte, temperatuur,
chlorofylconcentratie, lichtdoorlaatbaarheid
en deeltjesconcentratie. Dat was mogelijk
door samenwerking met het Engelse
instituut CEFAS (Centre for Environment
Fisheries and Aquaculture Science) in
Lowestoft. De Engelsen leverden een
zogeheten SMART-boei en Rijkswaterstaat
verzorgde de logistiek. Een SMART-boei
bestaat uit een frame, waaronder allerlei
apparatuur bevestigd is.
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat
boven windkracht 6 de golven het
oppervlaktesediment sterk opwoelen

en zo de concentratie van deeltjes in
het water sterk verhogen. Hierdoor is
het sedimenttransport (zand en kleine
deeltjes) door een denkbeeldig verticaal
vlak dat haaks staat op de Nederlandse
kustzone bij storm vele malen groter
dan onder rustige omstandigheden. Dit
maakt duidelijk waarom de concentratie
van metalen en een aantal organische
microverontreinigingen zo snel daalde
in de Nederlandse kustzone: de kleine
deeltjes in het oppervlaktesediment, met
daaraan verontreinigingen, worden relatief
snel vervangen door schone deeltjes.
In het oppervlaktesediment tussen
Europoort en Den Helder wordt in twee
jaar tijd ongeveer de helft van de deeltjes
vervangen (‘verblijftijd’ van twee jaar van

het oppervlaktesediment in de bodem).
Oude gegevens van Rijkswaterstaat
wezen al op een relatie tussen
deeltjesconcentraties en seizoen (’s winters
meer dan ’s zomers). Met de aanvullende
gegevens van SMART-boei kan de relatie
tussen golven en deeltjes in het water
bepaald worden.
Bij windkracht 6 kunnen hoge, lange
golven ontstaan die 20 tot 30 meter
diep kunnen reiken en de bodem raken.
In die zone blijken golven ervoor te
zorgen dat de bovenste halve meter van
het sediment homogeen gemengd is.
Speciaal is gekeken naar de energie van
lange golven met een periode tussen de
10 en 30 seconden. Deze is evenredig
met het kwadraat van de golfhoogte. Er
blijkt dan ook een goede relatie te zijn
tussen het kwadraat van de golfhoogte
en de concentratie slib in de Nederlandse
kustzone (zie figuur).

Goed om te weten
De nieuw opgedane kennis is
belangrijk voor de modellering van het
deeltjestransport. Deze modellering draagt
bij aan het beter kunnen beantwoorden
van bijvoorbeeld de vraag wat het effect is
van de aanleg van de Tweede Maasvlakte
op de deeltjesstroom naar de westelijke
Waddenzee. Behoud van natuurlijke
deeltjesstromingen is een onderdeel van
rijksbeleid en een belangrijk punt waarop
vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijnen gelet
wordt.

maatlat 29 negatieve indicatorsoorten.
Positieve indicatoren zijn wel aangewezen
(zes soorten) maar worden wegens
ontoereikende ecologische kennis tot nu
toe buiten de maatlat voor dit watertype
gehouden. In de tien monsters uit de
sectie Koeweide zijn in totaal 151 soorten
gevonden, waaronder (sporadisch) slechts
drie negatieve indicatorsoorten. Voor de

Het voorgaande legt de beperkingen bloot
van indicatorlijsten op basis van uitsluitend
een specialisten-oordeel. Het is nodig om
de lijsten met meer realistische soorten
uit te breiden op basis van aanvullende
bemonsteringen. Voor met name grote
(rijks)wateren is daarvoor met succes
een beroep te doen op paleo-ecologisch
onderzoek.

Nadere informatie:
Remi Laane (RWS RIKZ)
tel. 070-3114293
r.w.p.m.laane@rikz.rws.minvenw.nl
Jo Suijlen (adviseur waterkwaliteit)
tel. 0182-546536
j.m.suylen@hccnet.nl
Dave Mills (CEFAS)

Maandgemiddelde deeltjesconcentraties (hiervoor zijn de maandgemid- SMART-boei (foto: RWS)
delden van de stations Appelzak 30 km en Walcheren 20 km gemiddeld), uitgezet tegen het kwadraat van de hoogte van de lange golven
(HTE3) (1975-1983).

paleo-ecologisch

onderZoek

Fossiele Grensmaas-flora langs de KRW-maatlat
De Kaderrichtlijn Water (KRW) streeft naar een goede ecologische waterkwaliteit. Maar
waar vind je een goede referentie? Bestudering van fossiele resten uit de bodem brengt
uitkomst en zegt iets over de maatlatten die tot nu toe ‘bedacht’ waren.
De KRW beoogt voor oppervlaktewateren
het handhaven of bereiken van een ‘goede
toestand’ vóór 2015.
De beoordeling vindt plaats aan de hand
van (deel)maatlatten voor een aantal
biologische parameters. Bijvoorbeeld de
deelmaatlat voor kiezelwieren die op de
waterbodem en ander substraat leven
(‘benthische diatomeeën’), een onderdeel
van de maatlat ‘waterflora’. Een goede
beschrijving van de ongestoorde staat met
de daarin voorkomende organismen vormt
de basis bij de beoordeling, maar voor met
name grote (rijks)wateren zijn geschikte
referentiesituaties nauwelijks meer te
vinden.
Maatlatten maken
Bij het opstellen van maatlatten is in
Nederland tot nu toe vooral gebruik
gemaakt van een zogeheten ‘specialistenoordeel’ om per watertype op basis van
beschikbare ecologische informatie lijsten
met indicatorsoorten op te stellen. Hierop
staan soorten die op ongestoord water
(positieve indicatoren) of juist op verstoord
water wijzen (negatieve indicatoren).
4

Een daadwerkelijke toetsing aan de
natuurlijke situatie heeft daarbij niet
plaatsgevonden.
Voor de echte referentietoestand van
de Nederlandse rivieren moeten we
terug tot de pré-Romeinse ijzertijd.
Daarom onderzocht TNO in opdracht
van Rijkswaterstaat een kern uit een
restgeul van de Grensmaas, sectie
Koeweide, uit de periode 3700-750 jaar
v. Chr. op aanwezige fossiele resten,
waaronder diatomeeën. Wanneer we de
nu beschikbare maatlat voor benthische
diatomeeën toepassen op de sectie
Koeweide, levert dat als beoordeling een
zeer goede ecologische toestand op,
overeenkomend met de referentiewaarde.
Leren uit het verleden
Op het eerste gezicht lijkt er iets niet
te kloppen: de huidige diatomeeëngemeenschappen in de Maas van Eijsden
tot Keizersveer scoren langs deze maatlat
ook goed tot zeer goed (60% van de
monsters), terwijl er toch onmiskenbaar
grote milieuverschillen bestaan tussen nu
en een paar duizend jaar geleden.
Maar bij nadere bestudering blijkt dat de
goede maatlatscore in sterke mate wordt
bepaald door het vrijwel afwezig zijn van
negatieve indicatoren in de monsters. Voor
het betreffende riviertype (‘R16’) telt de

Boorapparaat t.b.v. Paleo-ecologisch onderzoek (foto: RWS)

(29) monsters van de recente Maas is
het beeld ongeveer hetzelfde (slechts elf
negatieve indicatorsoorten onder de 196
aangetroffen soorten). De nu aangewezen
positieve indicatorsoorten zouden, als ze
zouden meetellen in de score, vanwege de
zeer geringe aantallen in de monsters, niet
het grote verschil maken.

Nadere informatie:
Frans Kouwets (RWS RIZA)
tel. 0320-298684
f.kouwets@riza.rws.minvenw.nl
Arnold Veen (RWS RIZA)
tel. 0320-298642
a.veen@riza.rws.minvenw.nl

macrofauna-productie

in relatie tot sedimentverontreiniging en eutrofiËring

Voedingsbodem voor vogels en vissen
Sinds de industrialisering zijn de Nederlandse rivieren vervuild geraakt. Daarnaast werden
de wateren ook voedselrijker. Waterbeheerders vroegen zich af wat die ontwikkelingen
tezamen betekenen voor bodemfauna en voor dieren die daarvan afhankelijk zijn. In een
vier jaar durend ‘Draagkracht-onderzoek’ zijn deze vragen beantwoord.
Welke impact heeft de ‘grauwsluier’
van onder meer metalen, organische
verontreinigingen en pesticiden op
bodemorganismen (macrofauna)?
Wordt de biologische productie er door
verminderd? Zijn er daardoor minder of
andere vogels en vissen aanwezig? En
welke uitwerking hebben verontreiniging
en voedselrijkdom (eutrofiëring)
gezamenlijk?
De studie omvatte veldonderzoek,
aanvullende laboratoriumexperimenten
en de ontwikkeling van een model
dat beide factoren (voedselrijkdom en
verontreiniging) integreert. Wageningen
Universiteit voerde het onderzoek uit in
opdracht van Rijkswaterstaat.

bodemorganismen is in dit geval de
vorming van biomassa over een bepaalde
tijd, door groei en voortplanting. De
productie van macrofauna is onderzocht
door stukken bodem gedurende een
maand in zogenaamde exclosures zo af
te schermen, dat vogels en vissen op die
plek geen voedsel konden zoeken. Vooraf

Draagkracht
In de Biesbosch werden op zestien locaties
de macrofaunasamenstelling en -productie
van de bodem (slibbodem zonder
waterplanten op 1,5m diepte) bepaald
in relatie tot aanwezige verontreiniging
en voedselrijkdom. ‘Productie’ van

vispassages

in

nederrijn

en

lek

‘zogenaamde’ exclosure

en daarna werd de biomassa binnen en
buiten de exclosure bepaald. Het bleek
een succesvolle methode.

Met productiecijfers van macrofauna en de
voedselbehoefte van vogels en vissen kan
worden bepaald hoeveel vogels en vissen
een gebied kan voeden (draagkracht).
In het veld gevonden verbanden tussen
verontreinigingseffecten en voedselrijkdom
zijn in laboratoriumexperimenten met
muggenlarven en wormen verder
uitgewerkt en met behulp van een model
onderbouwd.
Compensatie
Een van de belangrijke conclusies
is dat de sedimentverontreiniging
heeft geleid tot een lagere diversiteit
aan bodemorganismen. De bodemgemeenschap wordt gedomineerd door
muggenlarven en wormen, terwijl in
schone voedselrijke slibbodems ook
slakken, kreeftachtigen en haften
voorkomen. Ook kon worden vastgesteld
dat de productie van muggenlarven
en wormen in de huidige voedselrijke
situatie niet negatief beïnvloed wordt
door de aanwezige grauwsluier van
sedimentverontreiniging. De aanwezige
voedselrijkdom lijkt negatieve effecten
van sedimentverontreiniging op de
productie van wormen en muggenlarven
te compenseren.

De productie van andere groepen,
met name slakken, lijdt er wel onder.
Hierdoor is voor weinig ‘kieskeurige’
soorten als de brasem en eendensoorten
de draagkracht niet verminderd; voor
specialistische soorten zoals zeelt en kleine
modderkruiper is dat wel het geval.
De resultaten uit het onderzoek zijn
van belang voor het nieuwe water- en
waterbodembeleid in Nederland. Het
herstel van diversiteit, zoals gevraagd
door de Kaderrichtlijn Water, kan
immers worden gehinderd door de
aanwezige verontreinigingen. Afname van
eutrofiëring, draagt op zich positief bij aan
de waterkwaliteit. Toch zou de vervuiling
merkbaar kunnen worden in de productie
van muggenlarven. Muggenlarven zijn een
belangrijke voedselbron voor vogels en
vissen. Een gegeven om bij het nemen van
maatregelen rekening mee te houden.
Nadere informatie:
Marieke de Lange (WUR, thans Alterra)
tel.0317-478802
marieke.delange@WUR.nl
Jolande de Jonge (RWS RIZA)
tel. 0320-298641
j.djonge@riza.rws.minvenw.nl

geËvalueerd

Voor de zalm, onder andere
Alle stuwen in Nederrijn en Lek hebben inmiddels een vispassage. In 2005 is begonnen
met de evaluatie van de werking van de jongste twee.
en daarna teruggezet in de rivier. De
vangst wijst op een goed functioneren
van de passages. In totaal zijn er 24
soorten en meer dan 11.000 exemplaren
waargenomen (zie figuur). De kleinste
vissen waren riviergrondels en blankvoorns
van 6 cm; de grootste een snoek en een
meerval van respectievelijk 104 en 105
cm. Opvallend waren de grote aantallen

De stuw bij Driel, één van de drie stuwen
in de Neder-Rijn en Lek, kreeg in 2001
een vispassage. Die bij Amerongen en
Hagestein volgden in 2004. De vispassages dienen in de eerste plaats de
migratie van zalmen en andere trekvissen
naar paaigebieden in de zijrivieren van de
Rijn in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.
Het ontwerp van de vistrappen is echter
zo gekozen dat in principe alle soorten
en maten vis ervan kunnen profiteren.
De ‘bekkenvistrap’ heeft verticale sleuven
in de drempels die naar verwachting ook
geschikt zijn voor vissoorten die dicht bij
de bodem zwemmen.

zeeprikken (941) en rivierprikken (921
stuks), die duidelijk wijzen op het herstel
van deze soorten in het Rijnstroomgebied.
Daarnaast was bijzonder te constateren
dat ook snoekbaarzen (188 stuks) door
de vispassage trekken, waarschijnlijk
via de verticale sleuven. Behalve vissen
bleken ook naar schatting zo’n 12.000
Chinese wolhandkrabben de vispassage te
gebruiken!
Door de vispassages stroomt maar een
deel van de totale rivierafvoer. De positie

Opvallende vangsten
Op verzoek van de ministeries van VenW
en LNV begon Rijkswaterstaat in 2005
met de evaluatie van de vistrappen bij de
stuwen van Amerongen en Hagestein,
in samenwerking met het RIVO en een
beroepsvisser. Het eerste onderdeel is
uitgevoerd door van 18 maart tot 8 juni
van maandag- tot vrijdagmorgen met
fuiken optrekkende vissen te vangen en
te registreren. De fuik staat daarbij in
het meest bovenstroomse deel van de
vispassage en onderschept dus vissen
die al door de gehele vispassage zijn
gezwommen. Alle vissen zijn gemeten

Vispassage bij Hagestein. (foto: Tom Buijse)
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stuwbeheer nog te vergroten valt. Er loopt
ook nog specifiek onderzoek voor zalm
en zeeforel. Vanaf november dit jaar zijn
zalmen en zeeforellen benedenstrooms de
stuw van Hagestein voorzien van zenders.
Dit zal duidelijkheid geven over het
exacte rendement van de drie vispassages
tezamen en de tijd die het vissen kost om
de Lek en Nederrijn op te trekken.
De eerste resultaten uit deze onderzoeken
zullen begin 2006 beschikbaar zijn.

De aantallen en soorten die in het voorjaar van 2005 door de vispassages bij Amerongen en Hagestein getrokken zijn.

van de uitstroomopening en het relatieve
debiet van de vispassages bepalen hoe
makkelijk vissen de doorgang kunnen
vinden en of ze besluiten er doorheen te
zwemmen. Dit kan beïnvloed worden door
het stromingspatroon beneden de stuw.
In overleg met de beheerders van de stuw
bij Hagestein is de afvoerverdeling via de
vizierbogen tijdens het onderzoek zodanig
ingesteld dat de ene week zoveel mogelijk
water via de zuidoever (de locatie van de
vispassage) stroomt en de andere week via
de noordoever. Hiermee wordt onderzocht
of het rendement van de vispassage via

Nadere informatie:
Tom Buijse (RWS RIZA)
tel. 0320-298836
a.d.buijse@riza.rws.minvenw.nl
Erwin Winter (RIVO)
tel. 0255-564661
erwin.winter@wur.nl
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morfologie

rond de

ijsselkop

Sedimentstromen op splitsingen
Met het water worden in de rivieren ook grote hoeveelheden sediment verplaatst.
Rivierbeheerders hebben graag inzicht in dit proces. Erosie kan de aangelegde kunstwerken ondermijnen en sedimentatie kan de scheepvaart belemmeren. Rijkswaterstaat
nam in een grootschalige meetcampagne in het bijzonder de sedimentstromen op riviersplitsingen onder de loep.
De Rijn in Nederland kent drie belangrijke
punten waarop water én sediment worden
verdeeld over verschillende takken: de
Pannerdensche kop, de IJsselkop en de
Merwedekop. Rijkswaterstaat verrichtte
de afgelopen jaren rond deze punten
metingen aan zowel de ondergrond (2001)
als aan de sedimentstromen (2004). Doel
was inzicht te krijgen in de verdeling van
het sediment op deze punten en in de
processen en omstandigheden die dit
beïnvloeden.
Bij de IJsselkop, als voorbeeld van de
onderzochte punten, splitst de IJssel zich
af van de Nederrijn. Zoals bij de andere
splitsingspunten richtte het onderzoek
hier zich op de bodemligging, de opbouw
van de ondergrond (deeltjesgrootte),
de stroomsnelheid, het verhang van de
waterspiegel (zowel in lengterichting als
in de breedterichting van de rivier) en
Verdeling op IJsselkop

Nederrijn

Hoogwater
Water
Zwevend materiaal
Bodemmateriaal

57 %
58 %
89 %

Laagwater
Water
Zwevend materiaal
Bodemmateriaal

10 %
13 %
2%

kennisbundeling

de grootte van het sedimenttransport
over de bodem en in de vorm van
zwevend materiaal. De meetmomenten
werden bewust in interessante perioden
gekozen: gedurende een afvoergolf
(januari 2004) en in een periode met
lage afvoer, vanwege de bijzondere
omstandigheid dat dan de Nederrijn
door middel van een stuw gesloten
wordt. Behalve Rijkswaterstaat, die onder
meer meetschepen inzette, waren bij de
verschillende meetcampagnes onder meer
TNO-NITG en de universiteit van Utrecht
betrokken.

over de bodem te berekenen.
Het sediment ‘kiest’ bij hoogwater vooral
de Nederrijn en gaat bijna niet naar de
IJssel. De sedimentverdeling wijkt duidelijk
af van de waterverdeling (tabel).
Bij laagwater is de situatie, zoals al werd
vermoed, volledig omgedraaid: sluiting
van de stuw zorgt ervoor dat vrijwel al
het sediment op het splitsingspunt richting
IJssel stroomt. Het gaat dan om een
relatief geringe zandvracht, maar wel een
transport om rekening mee te houden
omdat, lage afvoeren, en daarmee dit
verdelingspatroon, vaker voorkomen dan
hoge afvoeren.
Grip
Door alle verzamelde data en kennis heeft
Rijkswaterstaat meer inzicht gekregen in

Eigen verdeling
De meetcampagne heeft een
waardevolle set morfologische gegevens
opgeleverd, met als letterlijke basis
een driedimensionale database van
de ondergrond van de rivierbedding.
Opvallend is dat het
IJssel
bodemmateriaal van de IJssel in
grootte afwijkt van dat van de
Nederrijn (de IJsselbodem bestaat
43 %
uit grover materiaal).
42 %
Bij beschouwing van de relatieve
11 %
bodemhoogte gedurende
hoogwater is te zien dat met
90 %
name op de Nederrijn grote
ribbels (‘duinen’) over de
87 %
rivierbodem lopen. Uit die ribbels
98 %
is onder meer het zandtransport

het gedrag van sediment op het
splitsingspunt. Ook kan de relatie tussen
afvoer en sedimenttransport beschreven
worden. De informatie die tot nu toe
beschikbaar is gekomen wordt al gebruikt
voor de verbetering van modellen die het
morfologisch effect van ingrepen in de
rivier kunnen voorspellen. Vrij abstracte
kennis resulteert zo in meer grip op
sedimenstromen in het dagelijks
rivierbeheer.
Nadere informatie:
Leonie Bolwidt (RWS RIZA)
tel. 026-3688594
l.bolwidt@riza.rws.minvenw.nl
Peter Jesse (RWS RIZA)
tel. 026-3688577
p.jesse@riza.rws.minvenw.nl

Luchtfoto van het splitsingspunt IJsselkop.
(foto: B. Boekhoven)
Met daarin geprojecteerd de relatieve
bodemhoogte gedurende hoogwater. Te zien
is dat bodemduinen met name de Nederrijn
(links) inlopen

voor begrenZing bijZondere gebieden

Natuurbescherming op zee
Het kabinet heeft in de Nota Ruimte (2005) vastgelegd dat een aantal gebieden met
bijzondere ecologische waarden op de Noordzee een voorlopige bescherming krijgt.
Inmiddels zijn de gebieden concreet begrensd en beschermd in het Integraal Beheerplan
Noordzee 2015.
Vooralsnog waren de gebieden met
bijzondere ecologische waarden in de
Nota Ruimte indicatief op de kaart gezet,
met het besluit de begrenzing verder uit
te werken in het kader van het Integraal
Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015).
De ministeries van LNV en V&W gaven
Rijkswaterstaat en Alterra opdracht om
aan de hand van internationale criteria met
voorstellen voor de begrenzing te komen.
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt
van de Vogel- en Habitatrichtlijnen
(VHR) - onder meer criteria voor
aanwezige vogelaantallen en definities
voor belangrijke habitats zoals zand- en
grindbanken - en de OSPAR-Conventie
ter bescherming van het mariene
milieu. Ook de ervaring van Duitse
collega’s met dit ‘begrenzingswerk’ werd
aangeboord. Om uit te kunnen gaan
van actuele verspreidingskaarten en
monitoringgegevens was er een nauwe
samenwerking met diverse mariene
instituten. Koninklijk NIOZ bracht de
bodemfauna in kaart en RIVO deed dat
voor de visgemeenschappen. TNO leverde
kaarten met fysische bodemgegevens.
Alterra en Rijkswaterstaat combineerden
hun vogeldata en analyseerden de
gegevens over het voorkomen van
zeezoogdieren. Met behulp van een
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gecombineerde GIS-applicatie en expert
workshops werden de uiteindelijke
grenzen van de gebieden bepaald.

noordkromp

De kroonjuwelen van de Noordzee
Uit het onderzoek blijkt dat de gehele
kustzee tot op de NAP -20m lijn voor
alle diergroepen de belangrijkste zone is.
Hierbinnen zijn de gebieden aansluitend
op de Wadden en de Delta (waar nu al
erkende beschermingsgebieden liggen)
zeer waardevol. Ook het Friese Front
met speciefieke eigenschappen, zoals
bij elkaar komende zeestromen, een
voedselrijke situatie en hoge biomassa’s, is
een belangrijk te beschermen gebied. Hier
komt onder meer de Noordkromp voor,
een schelpdier dat meer dan 100 jaar oud
kan worden. In bepaalde jaargetijden zijn
er bovendien grote aantallen vogels en
vissen te vinden. Ook de Doggersbank als
zandbank, en de Klaverbank als (grind)rif
met een voor Nederland zeer bijzondere
fauna zijn volgens zowel OSPAR en de
VHR zeer beschermenswaardig.

De Centrale Oestergronden hebben een
bijzondere bodemfauna, maar voldoen
alleen aan de OSPAR-criteria.
Uit het onderzoek kwamen ook nog
enkele andere mogelijk beschermenswaardige gebieden naar voren, zoals
een gebied met ‘gasfonteinen’ (een
bijzondere milieufactor die misschien
met bijzondere natuurwaarden gepaard
gaat), de Borkumse stenen met een
rijke bodemfauna en de Bruine Bank
met mogelijk hoge vogelaantallen.
Vervolgonderzoek in het veld moet
uitwijzen of deze gebieden werkelijk aan
de internationale criteria voldoen.
Naast de ecologische waarden heeft
Rijkswaterstaat de gebruiksfuncties en hun
effecten op de natuur in kaart gebracht.
De visserij en in mindere mate de
scheepvaart (vooral olielozingen) bleken
daarbij de grootste negatieve invloed te
hebben.
Status
Op basis van de onderzoeksresultaten
is besloten om in IBN 2015-kader
alleen die gebieden te begrenzen voor
bescherming, die voldoen aan de criteria
van zowel OSPAR als VHR. De Centrale
Oestergronden zijn daarom buiten het
beschermingsregime gehouden.
In de Kustzee waren al twee gebieden
aangewezen, respectievelijk aangemeld
in het kader van de Vogel- en
Habitatrichtlijnen. De ruimtelijke
bescherming van de Kustzee wordt
op enkele plaatsen iets uitgebreid.
De gebieden gaan niet op slot, maar
nieuwe activiteiten in deze gebieden
kunnen volgens het IBN 2015 alleen
onder bepaalde voorwaarden worden
toegestaan. De gebieden zullen

Doggersbank

Gasfonteijnen

Centrale Oestergronden

Klaverbank
Friese Front

Borkumse Stenen

Bruinebank
Kustzee

Zeeuwse Banken Kustzee

Alle gebieden met bijzondere ecologische waarden

vermoedelijk in 2006 worden aangemeld
bij de Europese Commissie en het OSPARsecretariaat. Als de gebieden eenmaal
formeel zijn aangewezen als VHRgebied wordt het afwegingskader van
de Natuurbeschermingswet van kracht.
Nieuwe activiteiten zullen dan getoetst
moeten worden aan de instandhoudingsdoelstellingen voor deze gebieden.
Nadere informatie:
Han Lindeboom (Alterra)
tel. 0222-369700
han.lindeboom@wur.nl
Lieke Berkenbosch (RWS RIKZ)
tel. 070-3114367
a.berkenbosch@rikz.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport, zie
achterpagina.

Monitoringstrategie
afstemming

tussen monitoring oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden
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KRW-monitoring in een stelsel van communicerende vaten

wrK

afstemming met name
zal draaien om monitoring
van nutriënten, pesticiden
en metalen die vanuit het
grondwater naar het
oppervlaktewater stromen.
Ten aanzien van beschermde
gebieden kan geconcludeerd
worden dat afstemming
met drie typen beschermde
gebieden van belang kan
zijn: Natura 2000 gebieden,
gebieden met water voor menselijke
consumptie, en viswateren. Vaak blijkt ook
dan aanvullende monitoring echter beperkt
nodig, omdat bestaande meetnetten
al voldoende informatie opleveren. In
andere gevallen zal nog moeten worden
afgesproken wat en door wie aanvullend
gemonitord moet worden. De handreiking
vormt hierbij een nuttig hulpmiddel.
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Stappenplan
Aan de hand van stappenplannen en kaarten in
de handreiking heeft
een waterbeheerder een
hulpmiddel in handen
om een “afgestemd”
monitoringprogramma te
kunnen opstellen.
De stappenplannen gaan in
op vragen als: is afstemming wel
nodig? Met welke partijen dan? Wat
moet er aanvullend gemonitord worden,
waar en met welke frequentie? Hierbij
moet opgemerkt worden dat nog veel
factoren onzeker zijn: zo zijn doelen en
begrenzingen nog in beweging. De handreiking moet daarom gezien worden als
een eerste aanzet. De KRW biedt ook
ruimte om het monitoringprogramma in de
loop van de tijd iteratief aan te passen.
Een belangrijke conclusie uit de
handreiking is dat in de interactie tussen
oppervlaktewater en grondwater de

KRWPr

met water voor menselijke consumtie,
zwemwateren, schelpdierwateren en
water voor zalm- en karperachtigen.
Afstemming van onder andere parameters
en meetpunten kan belangrijk zijn om te
kunnen bepalen welke effecten gebieden
op elkaar hebben. Dit is het geval als
een oppervlaktewaterlichaam en een
grondwaterlichaam elkaar significant
(toestand-bepalend) beïnvloeden. Of als
de doelen voor een beschermd gebied
niet gehaald worden door toedoen van de
condities in een waterlichaam.
In opdracht van de KRW Werkgroep MIR
(Monitoring, Informatievoorziening en
Rapportage) is daarom de “Handreiking
afstemming KRW Monitoring:
oppervlaktewater-grondwater en
beschermde gebieden” opgesteld. RWS
heeft deze geschreven, in samenwerking
met VROM, LNV, waterschappen,
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Met de invoering van de KRW heeft
Nederland zich als EU-lidstaat verplicht om
haar oppervlaktewateren en grondwater te
beschermen. Onder de milieudoelstellingen
vallen ook de doelen die gelden voor
toegewezen beschermde gebieden die
van deze wateren afhankelijk zijn. Eén van
de zaken waar waterbeherend Nederland
zich momenteel mee bezighoudt, is het
opstellen van monitoringplannen die
“KRW-proof” zijn.
Een lastig element hierbij vormt de
afstemming van monitoring tussen
oppervlaktewater- en grondwaterlichamen
en de afstemming met beschermde
gebieden. In Nederland zijn verschillende
typen beschermde gebieden aangewezen,
die voor de KRW relevant zijn: Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden (sinds de invoering
van de Natuurbeschermingswet Natura
2000 gebieden geheten), gebieden

provincie, RIVM en TNO.

Krw-Proo
of
f
ro

Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn richtlijnen verschenen om monitoringprogramma’s
te kunnen opstellen. In aanvulling hierop is nu een handreiking geschreven over een
totnogtoe onbelicht aspect: de afstemming van monitoring tussen oppervlaktewater- en
grondwaterlichamen, én de afstemming met beschermde gebieden.

Nadere informatie:
Suzanne Stuijfzand (RWS RIZA)
Tel. 0320-298054
s.stuijfzand@riza.rws.minvenw.nl

kaderrichtlijn water

Polen, ‘KRW-land’ vol tegenstrijdigheden
De implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is voor Nederland een zware opgave.
Hoe zwaar moet dat dan niet zijn voor minder welgestelde lidstaten? Een bericht van
Daphne Willems, die deze zomer in Polen was om enkele ongestoorde ‘referentierivieren’ te
bekijken.

met gifstoffen en zware metalen, in
2001 nog slechts 57%. Deze verbetering
is vooral te danken aan het sluiten van
zware industrieën.

Polen, EU-lid sinds 2004, heeft adembenemend mooie (water)natuur en rivieren
die voor Nederland als referenties gelden
voor ongestoorde natuur en rivieren. Toch
bestaan er op andere plekken aanzienlijke
waterkwaliteitsproblemen. Monitoring
gebeurt in Polen zowel landelijk als
regionaal. In grond- en oppervlaktewater
worden momenteel 45 fysisch-chemische
en bacteriologische variabelen gemeten.
De classificatie van de wateren kent drie
klassen, in tegenstelling tot de vijf die
de KRW voorschrijft. Van de 90.000 km
rivierlengte wordt de waterkwaliteit van
6200 km (14%) gevolgd. De spreiding
van deze meetpunten (vooral gelegen

Voordeel
De achterstand ten opzichte van
Nederland kan Polen in zeker opzicht ook
voordeel opleveren. Omdat er nog relatief
weinig geregeld is, kan alles namelijk direct
goed ingericht worden. Wie weet, ziet
Nederland Polen zodoende snel langszij
komen bij de implementatie van de
Kaderrichtlijn Water!

langs landsgrenzen) is niet optimaal.
Van biologische en hydromorfologische
monitoring is nog helemaal geen sprake;
deze hoeven volgens de KRW-richtlijnen
dan ook pas eind 2006 van start te gaan.
In een land met een hoofdstad zonder
afvalwaterzuivering gelden wellicht
andere prioriteiten. De rioolwaterlozingen
verklaren grotendeels waarom veel
wateren niet aan nationale, laat staan
internationale criteria voldoen; de
bacteriële verontreiniging en nutriëntengehalten overschrijden alle normen.
Overigens verbetert de waterkwaliteit op
andere fronten duidelijk: in 1995 was 87%
van de riviertrajecten excessief vervuild

Nadere informatie:
Daphne Willems
tel. 026-3701090
info@daphnia-ecologie.nl
Poolse referentierivier (foto:Daphne Willems)

nieuwe Zwemwaterrichtlijn

Weet waar je zwemt!
Brussel heeft onlangs overeenstemming bereikt over een nieuwe Zwemwaterrichtlijn. In
2015 moeten zwemwaterlocaties een aanvaardbare zwemwaterkwaliteit hebben.
Nederland is erg tevreden over de
richtlijn, omdat die modern en ambitieus
waterbeheer vastlegt dat praktisch
uitvoerbaar is en een goede bescherming
van de zwemmer waarborgt. Ook is
Nederland te spreken over de verbetering
van de informatievoorziening aan het
publiek. Op dit moment voldoet ongeveer
8% van de bestaande zwemwaterlocaties
in de binnenwateren niet aan de
nieuwe, scherpere normen. Van de
zwemwaterlocaties aan de kust voldoet
circa 1,3% niet. De zwemwaterkwaliteit
kan worden verbeterd door onder meer
het aanpakken van riooloverstorten,
het verbeteren van de zuivering van
afvalwaterzuiveringsinstallaties en het lozingenverbod voor de
recreatievaart.

Indicatorbacterieën
De nieuwe richtlijn is kosteneffectief,
doordat ervoor is gekozen de
zwemwaterkwaliteit vast te stellen aan de
hand van slechts twee indicatorbacteriën:
intestinale enterokokken en Escherichia
coli. Dit is een forse verbetering ten
opzichte van de huidige, verouderde
richtlijn uit 1976, waarin vier bacteriën
en vijftien fysisch chemische parameters
moeten worden gemeten. Volgens
de Gezondheidsraad zijn de twee
indicatorbacteriën een goede maat voor
het gezondheidsrisico.
Voor iedere zwemwaterlocatie moet proactief worden gezocht naar de oorzaken
van de verontreinigen en moeten er
maatregelen worden getroffen voor
verbetering van de zwemwaterkwaliteit.

Nederland heeft vijf jaar om deze
informatie voor alle locaties te verzamelen
en in zogeheten zwemwaterprofielen vast
te leggen. Een zwemwaterprofiel is een
uitbreiding van het omgevingsonderzoek
zoals dat in de huidige richtlijn is
opgenomen en bevat een beschrijving van
het beïnvloedingsgebied, de oorzaken van
verontreiniging en de beheersmaatregelen
met een tijdschema.
Informatieborden
Nieuw is de informatievoorziening aan
de zwemmer. In de omgeving van het
zwemwater worden borden geplaatst,
waarop de zwemwaterkwaliteit wordt
aangegeven. Indien nodig wordt de
zwemmer gewaarschuwd voor een
kortdurende verontreiniging.
De analyseresultaten van de metingen van
de zwemwaterkwaliteit worden bekend
gemaakt op het internet.

Met deze informatie kan de zwemmer
een weloverwogen keus maken waar en
wanneer te zwemmen.
Ten slotte start de Europese Commissie
met het uitwerken van een Europa-breed
eenduidig informatiesysteem, waardoor de
borden in heel Europa binnen een aantal
jaren hetzelfde zullen zijn.
Nadere informatie:
John Maaskant (RWS RIZA)
tel. 06-53327074
j.maaskant@riza.rws.minvenw.nl
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Richtlijnen

monitoring oppervlaktewater

Kaderrichtlijn Water

Europese impuls voor monitoring
Recent (september 2005) zijn de richtlijnen monitoring oppervlaktewater voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. De strekking in vogelvlucht.
De richtlijnen monitoring zijn opgesteld
door een projectgroep samengesteld uit
medewerkers van waterschappen, provincie
en Rijkswaterstaat en vastgesteld door
het landelijk cluster MRE (Monitoring,
Rapportage en Evaluatie). Waterbeheerders
zijn verplicht de richtlijnen te gebruiken bij
het opstellen van een KRW-monitoringprogramma.
Deze programma’s moeten er in december
2006 liggen en zullen in 2007 operationeel
worden. De KRW-verplichting geeft
een positieve impuls aan monitoring.
Vooral biologische monitoring staat, als
relatieve jonge discipline, niet bij alle
waterbeheerders uitgebreid op de agenda.
Bovendien laat de vergelijkbaarheid van
resultaten te wensen over. Ook ontbrak
nog een nationaal toetsingsinstrument,
waardoor landelijke toetsing van
ecologische doelen niet mogelijk was.
De KRW geeft hier invulling aan.
Richtlijnen in grote lijnen
De richtlijnen betreffen uitsluitend de

monitoring van oppervlaktewater. Er is
een samenvatting opgenomen waarin
de relatie met de monitoring grondwater
en monitoring in beschermde gebieden
(drinkwater, zwemwater, schelpdierwater
en vogel- en habitatrichtlijngebieden)
beschreven wordt. Verder onderscheidt de
KRW drie typen monitoring: ‘toestand- en
trendmonitoring’; ‘operationele monitoring’
en ‘monitoring nader onderzoek’.
Bij toestand- en trendmonitoring wordt
op een beperkt aantal locaties en met een
lage frequentie een breed parameterpakket
gemeten. Deze locaties liggen in de
wateren die qua grootte en functie het
belangrijkst zijn. In het pakket zitten
verplichte biologische, chemische en
hydromorfologische parameters.
Operationele monitoring is verplicht in
waterlichamen die ‘at risk’ zijn, omdat ze
niet de goede ecologische toestand hebben
of omdat dreigt dat ze deze niet halen.
Er is dan een probleemgericht
monitoringprogramma nodig om de
toestand scherper te volgen en om vast

te leggen of genomen maatregelen een
verbetering van de ecologische toestand
tot gevolg hebben. Voor het opzetten van
deze monitoring geven de richtlijnen een
stappenplan, op basis waarvan locaties,
parameters en frequentie gekozen worden.
Waterbeheerders gaan zo analyseren
wat de problemen in het gebied zijn,
clusteren waterlichamen met vergelijkbare
problemen en kiezen parameters die het
sterkst gerelateerd zijn aan de aanwezige
belasting(en). Alleen deze parameters
worden gemeten. Operationele monitoring
zoomt dus in op de belangrijkste
problemen in een gebied.
De monitoring nader onderzoek, tenslotte
krijgt geen verdere uitwerking in de
richtlijnen. De KRW stelt weinig eisen
aan deze monitoring omdat het altijd om
locatie-specifiek werk gaat. De richtlijnen
verplichten echter wel dát er zo’n onderzoek wordt verricht bij incidenten of
wanneer onduidelijk is waaróm een water
‘at risk’ is.
Werk aan de winkel
De richtlijnen bouwen voort op al
bestaande meetreeksen. Verder maken

ze duidelijk wat minimaal gemeten moet
worden om te rapporteren aan de EU
in Brussel. Dit zal over het algemeen
een deelverzameling zijn van een breder
monitoringprogramma dat een waterbeheerder nodig heeft om z’n gebied
te beheren. Dat de richtlijnen nu zijn
vastgesteld, betekent niet dat ze niet
meer kunnen wijzingen. Suggesties blijven
welkom en nodig; ze zullen worden
opgenomen in een volgende versie.
Voordat de richtlijnen waren vastgesteld
zijn waterbeheerders er al mee aan
de slag gegaan. Cluster MRE heeft
bepaald dat voor Nederland de conceptmonitoringprogramma’s (voor T&T- en
operationel monitoring) voor 1 december
2005 gereed moesten zijn. De richtlijnen
monitoring zijn te downloaden vanaf
www.kaderrichtlijnwater.nl onder
“themarapportages”.
Nadere informatie:
Ingeborg van Splunder (RWS RIZA)
tel. 0320-298401
i.vsplunder@riza.rws.minvenw.nl

Meten en analyseren
Zeekaarten

op nieuwe leest

De LAT ligt lager
Onlangs heeft Rijkswaterstaat op verzoek van de Dienst der Hydrografie van de
Koninklijke Marine het ‘Lowest Astronomical Tide’ (LAT) voor de hele Noordzee berekend.
Daarmee draagt Nederland bij aan uniformering van de wijze waarop diverse landen de
waterdieptes op zeekaarten aangeven.
Op Nederlandse zeekaarten staat nooit
de diepte ten opzichte van het gemiddeld
zeeniveau, maar altijd ten opzichte van
een lager vlak, zodat men meestal meer
water onder het schip heeft dan volgens
de kaart. Volgens een internationale
afspraak uit 1926 moet dit vlak zo laag
liggen, dat de waterstand ‘slechts zelden’
lager is. De precieze invulling van deze
afspraak verschilt per land (zie kader).
Het is nu de bedoeling, dat alle landen
rond de Noordzee overschakelen op
LAT (door de International Hydrographic
Organization als wereldwijde standaard
gepropageerd).
Dit LAT is het laagste laagwater dat
volgens de getijtafels - dus zonder invloed
van weersomstandigheden - kan optreden
(en dat in 19 jaar, vanwege een cyclus van
18,6 jaar in de sterkte van de getijden).
Anders rekenen
Een verandering van het ‘nulvlak’ van de
kaart is van belang wanneer zeevarenden
de waterdiepte willen berekenen.
Getijvoorspellingen van Rijkswaterstaat
worden altijd weergegeven ten opzichte
van de referentie (het nulvlak van de
kaart) en dus binnenkort: ten opzichte
van een andere referentie. Ook de getijvoorspellingen die RWS jaarlijks levert voor
Europese of mondiale getijtafels krijgen
dus een andere ‘basis’. Voor sommige
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landgebonden toepassingen, zoals de
bediening van sluizen en gemalen, is
het gebruik van NAP handiger. In de
Getijtafels voor Nederland, het bekende
‘gele boekje’, staan de standen dan ook
vermeld ten opzichte van NAP.

-1,3333

-2,6667

Hoever het ‘nulvlak’ onder het gemiddeld
zeeniveau ligt, staat in de ‘reductiekaart’
van de Dienst der Hydrografie.
De reductiekaart (uit 1988) zal worden
vervangen door een nieuwe op basis
van door RWS berekende LAT-waarden.
De nieuwe reductiekaart zal vervolgens
worden gebruikt voor de nieuwe officiële
zeekaarten. Het is de bedoeling om medio
2006 de eerste kaart op nieuwe leest, een
kaart van het Eems-Dollardgebied, uit
te geven. Werkend van noord naar zuid
volgen in de loop van enkele jaren de
andere zeekaarten.
Het LAT ligt in de Nederlandse
getijdewateren over het algemeen 10
tot 20 cm lager dan de het tot nu toe
gebruikte referentievlak. Ten overvloede
een geruststelling: voor de werkelijke
waterdiepte maakt de overschakeling naar
LAT natuurlijk niet uit; de diepte volgens
de kaart neemt iets af, maar de hoogte
van de waterstanden ten opzichte van het
LAT neemt evenveel toe.
Nadere informatie:
Marco Kwanten (Dienst der Hydrografie )
tel. 070–3162845
mc.kwanten@mindef.nl
Koos Doekes (RWS RIKZ)
tel. 070-3114520
j.doekes@rikz.rws.minvenw.nl

-4,0000

-5,3333

-6,6667

-8,0000

Ligging van Lowest Astronomical Tide ten opzichte van het gemiddeld zeeniveau in meter, volgens de berekeningen
met het Dutch Continental Shelf Model.

Verschillende ‘nulvlakken’
Internationaal gelden naast het LAT de volgende nulvlakken: het gemiddelde van
het laagste van de twee laagwaters per dag gebruikt (VS), het gemiddeld laagwater
bij springtij (tot voor kort in Duitsland); het gemiddelde van de laagste opgetreden
laagwaters bij springtij per maand (LLWS en GLLWS, respectievelijk in Nederland en
België).

INTERVIEW

het hele jaar libellen kijken
Indicator voor waterkwaliteit
In Nederland verzamelen ruim 13.000 natuurliefhebbers gegevens over planten en dieren.
Gezamenlijk zijn ze per jaar meer dan 300.000 uur op stap. Eén van hen is René Manger
uit Assen. Hij inventariseert libellen, dé indicator voor waterkwaliteit.

Met goed libellenweer - minimaal zestien
graden, niet te veel bewolking en geen
harde wind - is Manger dagelijks in het
veld te vinden. Door het goede najaarsweer kon hij enkele van zijn records
breken. “Eergisteren - half oktober - had
ik negen soorten. Echt extreem. Onder
andere voor de noordse glazenmaker stond
19 september als laatste waarneming, nu
dus een volle maand later.”
De libel aan zijn voordeur en de vele
libellenboeken in de kast verraden zijn
grote passie. Op zijn zestiende ontdekte
Manger de libellen, in het begin als
fascinerend object om te fotograferen.
Maar het clichébeeld van een insectenliefhebber, die gewapend met vlinder- of
libellennet de natuur intrekt, gaat voor
Manger niet op. “Ik heb meestal geen net
bij me, wel een verrekijker. Vangen doen
we niet bij het tellen. Dat kost veel tijd en
veroorzaakt soms schade aan de insecten.”
Zorgenkindje
Manger werkt sinds eind jaren negentig
mee aan het Landelijk Meetnet Libellen,
een programma van De Vlinderstichting
en het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Hij telt een vaste route in de buurt,
die hij om de twee weken bezoekt. Als
het weer het tenminste toelaat. “Ik loop
een route van tweehonderd meter langs

de waterkant, en schrijf alle soorten
op. Daarnaast heb ik in de Weerribben
twee soortgerichte routes, waar ik twee
zeldzame soorten tel: in het voorjaar de
gevlekte witsnuitlibel, in de zomer de
groene glazenmaker. De zilveren maan,
een vlindersoort, neem ik dan meteen
mee.” Met name de gevlekte witsnuitlibel
is volgens Manger een zorgenkindje. “In
goede jaren telde ik tijdens een route
een stuk of twintig exemplaren, maar de
soort gaat achteruit. Deze libel verkiest
laagveenmoerassen, en is enorm kritisch.”
De 536 routes in Nederland schetsen
volgens Manger een goed beeld.
“De libellenfauna blijft min of meer stabiel.
Sommige, vooral zuidelijke soorten, zijn
duidelijk in opkomst. Men vermoedt
door de klimaatverandering. Neem de
bandheidelibel, een rode libel met een
bruine band over de vleugels. Tien jaar
geleden moest ik er voor naar België, sinds
enkele jaren zit hij ook in Drenthe.”

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 6: René Manger en de gegevensinwinning
gegevensinwinning

kunnen de gegevens via Het Natuurloket
aanvragen en gebruiken bij het vaststellen
van bestemmingsplannen en het
ontwikkelen van bouwplannen.
Nu de herfst aanbreekt, en het
libellenseizoen ten einde loopt, kan
Manger dankzij de winterjuffer toch naar
libellen kijken. “Van deze juffer was tot

gegevensbeheer

voor kort nauwelijks iets bekend. Uit recent
onderzoek van de Nederlandse Vereniging
voor Libellenstudie blijkt dat hij overwintert
in gras. Winterjuffers overleven zelfs bij
min 20 graden. Ze zitten doodstil, eten
niets, totdat het voorjaar aanbreekt.
Nu meer bekend is van deze soort kunnen
we hem in de toekomst beter monitoren.”

Via internet
Manger inventariseert vooral om het
plezier in het veld en niet zozeer omdat de
overheid natuurgegevens nodig heeft voor
het natuurbeleid. “Het is voor ons niet
helemaal duidelijk waar de gegevens, naast
het jaarverslag van De Vlinderstichting en
het CBS voor worden gebruikt. Vrijwilligers
willen daar ook niet zo veel mee te maken
hebben.”
Een hekel hebben vrijwilligers als Manger
aan alle administratieve rompslomp, maar
daar komt dit najaar een einde aan. “We
moesten stapels formulieren invullen en
opsturen naar het CBS. De gegevens van
2005 kunnen we nu voor het eerst via het
internet doorgeven. Dat scheelt een hoop
werk.” Naast zijn vaste routes verzamelt
Manger jaarlijks nog zo’n vijfhonderd
losse waarnemingen, die hij doorgeeft
aan de database van De Vlinderstichting
en de European Invertebrate Survey
Nederland (EIS). Een deel van deze dataset
is per soortgroep ook raadpleegbaar
via Het Natuurloket. Belanghebbenden
als gemeenten en projectontwikkelaars
Gevlekte witsnuit. (foto: René Manger)

meetstation eijsden

Tijdelijk kloppend hart van ‘monitoring Europa’
Dit voorjaar bood het meetstation Eijsden onderdak aan onderzoekers uit alle windstreken
van Europa. Ze kwamen bijeen om voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) veelbelovende,
nieuwe meettechnieken voor het bepalen van de waterkwaliteit te inventariseren en te
testen. Vooruitlopend op de definitieve publicatie van hun bevindingen hier een korte
impressie van de experimenten.
De onderzoekers die van 11 april tot 8 mei
2005 op het meetstation Eijsden te vinden
waren, maken deel uit van het Europese
project Swift, voluit ‘Screening methods
for Water data InFormaTion’. Swift is
een consortium van Europese instituten,
universiteiten en ondernemingen. Het
doel is voor de KRW veelbelovende
innovatieve en goedkope chemische
en biologische screenings-methoden
te inventariseren en te testen. Deze
methoden om de waterkwaliteit te meten
moeten onderling vergeleken worden
en er zijn kwaliteitscriteria nodig voor de
beoordeling van deze methoden.
Het meetstation werd als ‘werkplaats’
gekozen omdat er al veel wordt gemeten

Bioassays
Bioassays maken gebruik van organismen
of cellen van organismen. Ze geven geen
stofspecifieke informatie maar registreren
een biologisch effect, soms een heel
specifiek effect, bijvoorbeeld op het
immuunsysteem of een effect van een
bepaalde stofgroep. Zo zijn algen gevoelig
voor onkruidbestrijdingsmiddelen en
reageren mosselen op onder meer zware
metalen. De technieken kunnen toegepast
worden in laboratoria maar ook on-line
in het veld. Het meetstation Eijsden
heeft zelf al een continue meting met
watervlooien, dit jaar gevolgd door een
algenmonitor.

en omdat de resultaten daarvan dagelijks
vrij toegankelijk zijn op
www.aqualarm.nl. Ook Rijkswaterstaat
deed mee door logistiek ondersteuning
te bieden en zelf biologische testen uit te
voeren.
Containers
De ingezette technieken omvatten
diverse chemisch-analytische technieken
en bioassays (kader). Het meetstation
diende als platform voor het uithangen
van diverse meetsystemen, zoals een
mosselmonitor (foto). Voor een aantal
experimenten is bij het meetstation een
aparte container geplaatst, voorzien van
een doorstroomsysteem voor rivierwater.
- vervolg op pagina 10 -
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Verschillende bioassays, waaronder een mosselmonitor, worden door buitenlandse onderzoekers
uitgehangen. (foto: RWS)

- vervolg van pagina 9 Aan het ingevoerde rivierwater werden
bepaalde verontreinigingen in bekende
hoeveelheden toegevoegd. Vervolgens
was de vraag wat daarvan in de analyse
werd ’teruggevonden’. Op die manier
kon goed naar de prestaties van de
verschillende moderne snelle methoden
worden gekeken. Tegelijk is het een
onafhankelijke toets op de juistheid van
de specificaties die de leverancier bij de
methoden geeft. De resultaten konden

ook worden afgezet tegen die van
klassieke analysemethoden. Het gebruikte
rivierwater is opgevangen en gereinigd.
Toekomstige rol
Een van de voorlopige conclusies is dat
de nieuwe methoden kunnen bijdragen
aan de operationele monitoring voor de
KRW. Met name geldt dat voor bioassays
omdat het daarmee gemakkelijker zal zijn
om behalve over chemische kwaliteit ook

uitspraken te doen over de biologische
kwaliteit. Ook bij de ‘monitoring nader
onderzoek’ kunnen nieuwe technieken
gebruikt worden omdat daarbij meer
vrijheid bestaat in de keuze van het type
metingen dat men uitvoert. Het wachten
nu is op meer gedetailleerde vastlegging
van de verschillende methoden in EUpublicaties.

Nadere informatie:
Nel Frijns (RWS RIZA)
tel. 043-4094242
n.frijns@riza.rws.minven.nl
Jaap van Steenwijk (RWS RIZA)
tel. 0320-298649
j.steenwijk@riza.rws.minvenw.nl

Verwerking en verstrekking
WADI

en gegevens uit dieptelodingen

Data beter in de peiling
Van de meetgegevens, die voor de monitoringsprogramma’s van Rijkswaterstaat worden
verzameld, vormen die over de ligging van de onderwaterbodem, de zogeheten dieptelodingen, een bijzondere categorie. De datasets zijn over het algemeen vele malen groter
dan bij andere meetgegevens gebruikelijk is. WADI (Water Data Infrastructuur) zorgt voor
perfecte opslag en ontsluiting van deze data.
De dieptelodingen worden voor heel veel
toepassingen gebruikt. Voor het toetsen
van de veiligheid van onze kust, maar
bijvoorbeeld ook voor de scheepvaart en
voor de planning en uitvoering van baggerwerk. De toegankelijkheid van dit type
gegevens laat te wensen over, maar WADI
brengt hier verandering in. De data worden op een uniforme manier opgeslagen
en centraal ontsloten via internet. Hierdoor
wordt meervoudig gebruik van alle data
mogelijk.
Doorgaande ontwikkeling
Op dit moment is WADI 1 operationeel
en gevuld met circa 2000 datasets, een
bescheiden percentage van het totaal aantal datasets. Deze zijn eenvoudig in te zien
met de GridViewer die voor WADI ontwikkeld is. WADI 1 heeft echter een beperkte
functionaliteit, omdat hier alleen gridreeksen kunnen worden opgeslagen: meet-

gegevens omgezet naar gegevens van
punten op een regelmatig raster. Voor een
aantal toepassingen voldoet deze vorm
van opslag niet, omdat er behoefte is aan
gegevens die afkomstig zijn van de werkelijke meetpunten die niet op een raster
liggen. De opvolger WADI 2, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2006
operationeel wordt, zal hieraan tegemoet
komen met de mogelijkheid tot opslag van
meetpunten (x,y,z) in geometriereeksen.
De opslagstructuur zal met WADI veel
beter aansluiten op de werkprocessen
waarmee Rijkswaterstaat gegevens over
de ligging van de waterbodem inwint.
Ook zal gezorgd worden voor een goede
aansluiting op het KRW-portaal, de
website met gegevens over en voor de
Kaderrichtlijn Water.
Door de inspanning van alle betrokken
RWS-diensten worden de contouren van
dit deel van de nieuwe informatie-

Maaskanalen, Bunkerhaven Maasbracht, km 34,4 - 0 (2003-04-01 00:00:00 - 2003-04-01 23:59:00) gemiddelde bodemhoogte in meters t.o.v. NAP

voorziening van Rijkswaterstaat steeds
helderder. WADI levert hier als centrale
opslag-infrastructuur een belangrijke bijdrage aan.

Nadere informatie:
Niels Kinneging (RWS RIKZ)
tel. 070-3114508
n.a.kinneging@rikz.rws.minvenw.nl.

op Waterland associatieve resultaten
oplevert. Het zoeken naar bijvoorbeeld
‘watermonitoring’ levert niet alleen letterlijke ‘hits’ op, maar bijvoorbeeld ook hits
over biologische of chemische meetresultaten, of over de Kaderrichtlijn Water en
de ecologische toestand van wateren.
Met zijn nieuwe strategie wil Waterland
meer de nadruk leggen op actuele,
relevante en nieuwe informatie. Daarbij

richt Waterland zich niet zozeer op het
plaatsen van, maar op het verwijzen naar
informatie. Waterland wil een reisgids zijn
die de geïnteresseerde bezoeker op een
snelle en logische manier naar de juiste
informatie leidt. Infolution is daar een
onderdeel van, maar er is meer. Waterland
wil zijn partners actief gaan benaderen
om zo de groei van het informatienetwerk
te stimuleren. Het doel is om op
Waterland niet zomaar te linken naar de
homepagina’s van de partners, maar te
linken naar onderliggende pagina’s waar
de meest relevante informatie direct is te
lezen. Met deze aanpak wil Waterland het
neveneffect bereiken dat partners zelf ook
actiever hun informatie gaan aanbieden.
Dit moet leiden tot het uiteindelijke doel:
Waterland als hét internetportaal voor
waterinformatie in Nederland.

www.waterland.net

Informatiemanagement in de watersector
Wat is tegenwoordig het startpunt van een zoektocht op internet naar informatie? In 99
van de 100 gevallen zal dat Google zijn, ook als het om informatie over water gaat. In dat
laatste wil Waterland (www.waterland.net) verandering brengen, met de ambitie om uit te
groeien tot hét internetportaal voor waterinformatie in Nederland.
Waterland is het internetonderdeel van het
Nederlands Water Informatie Centrum,
een samenwerkingsverband dat sinds 2004
bestaat tussen het NWP (Netherlands
Water Partnership) en Rijkswaterstaat.
De website zelf is er al langer; in de jaren
negentig startte Rijkswaterstaat met de
eerste versie van Waterland, toen al een
informatieplatform voor de watersector.
Inmiddels heeft Waterland een metamorfose ondergaan. Op 28 november
2005 is het nieuwe Waterland gepresenteerd aan de partners van Waterland (bij
Waterland zijn meer dan 300 organisaties
aangesloten die inhoudelijke informatie
over water aanbieden). Behalve een nieuw
uiterlijk, heeft de website een nieuwe,
heldere opbouw, nieuwe functionaliteiten
en een andere strategie.
Associatief
De belangrijkste nieuwe functionaliteit van
Waterland is de ‘Infolution-zoekmachine’.
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Infolution is een semantische zoekmachine,
wat wil zeggen dat er gezocht wordt
op de betekenis van een woord en niet
slechts op het letterlijk voorkomen van een
woord. Dit betekent dat een zoekopdracht

Breng een bezoek aan het vernieuwde
portaal en beoordeel zelf de meerwaarde
van Waterland. Commentaar is welkom,
want verbetering van het portaal is een
constant proces.
Nadere informatie:
Karel A. van den Wijngaard (Netherlands
Water Partnership)
tel. 015-2151893
k.vandenwijngaard@nwp.nl

wateratlas gelderland

Met een muisklik naar waterinformatie
Sinds de zomer van 2005 is er de Wateratlas Gelderland (www.gelderland.nl/wateratlas).
Hier is niet alleen het provinciaal waterbeleid te vinden, maar kan, in samenhang daarmee, ook veel watersysteeminformatie via internet worden bekeken en gecombineerd. De
gebruiker van de atlas heeft hiermee op elk gewenst moment een uitgebreid GIS-instrument onder handbereik.
De Wateratlas Gelderland is met name
bedoeld voor medewerkers van de diverse
(semi-)overheden en adviesbureaus.
Het instrument is vrij toegankelijk via
een gewone pc en daardoor ook voor
individuele burgers interessant.
De eerste stap in de ontwikkeling van de
Wateratlas Gelderland was het geografisch
ontsluiten van het provinciaal waterbeleid
zoals in december 2004 is vastgesteld
in het herziene Waterhuishoudingsplan.
Al het kaartmateriaal uit dit plan is in de
atlas opgenomen. Het beleid is hierdoor
letterlijk op de kaart gezet en - bij wijze
van spreken - tot op het niveau van de
eigen achtertuin in te zien. Vervolgens
is veel watersysteeminformatie aan
het instrument toegevoegd. Het gaat
daarbij om ruimtelijke informatie over
de opbouw van het watersysteem. Ten
aanzien van de bodem bijvoorbeeld de
bodemkaart, de zandbanenkaart (die
de opbouw van bodem uit klei- en
zandlagen weergeeft), informatie uit diepe
boringen en de maaiveldhoogtekaart. Ook
monitoringinformatie van alle meetpunten
in Gelderland waar de grondwaterstand
wordt gemeten is grafisch ontsloten
door een koppeling te maken met het
landelijke archief van TNO, waarin deze
informatie ligt opgeslagen. Daarnaast
komt de provincie in de atlas ook
met gegevens uit de eigen registratie
van grondwateronttrekkingen en met
een compilatie van de haar bekende
bodemverontreinigingen. Deze informatie
is naar believen aan de kaartbeelden te
koppelen. De gebruiker kan het kaartbeeld
vervolgens voltooien door uit een
uitgebreide serie hulplagen een kaartlaag
met bijvoorbeeld de gemeentegrenzen toe
te voegen.

Data bij de bron
De vervolgstap in de evolutie van de
Wateratlas Gelderland is de doorgroei naar
een systeem dat gestoeld is op webservices
(Web Map Services, WMS). Daarbij blijven
data bij de bron en worden deze via
webservices ontsloten. Qua ontwerp zal
dit systeem aansluiten op de architectuur
die is ontwikkeld in het kader van VIKING,
een project voor de informatievoorziening
rampenbestrijding hoogwater voor
Gelderland en nabijgelegen delen van
Nordrhein-Westfalen. Wie op de kaart

met grondwatermeetpunten klikt, maakt
contact met de database van TNO in
Utrecht. Vervolgens is de grafiek met
grondwaterstanden te zien, die door de
software van TNO wordt gegenereerd.
Op eenzelfde wijze is een koppeling
tot stand gebracht met de informatie
over oppervlaktewatermeetpunten van
Rijkswaterstaat (grote rivieren) in de
website actuelewaterdata.nl, en met
informatie uit soortgelijke meetpunten
van het waterschap Rijn en IJssel (OostGelderland).
Aanvulling
De wateratlas zal de komende jaren steeds
meer informatie gaan bieden. Dat zal met
name meer watersysteeminformatie
zijn, maar ook informatie uit de

voortgangsmonitoring, waarmee ook
duidelijk wordt hoe het staat met de
realisatie van een bepaalde doelstellingen
uit het waterhuishoudingsplan. Ook
worden er kaartensets voor specifieke
toepassingen klaargezet, onder andere
ter ondersteuning van de watertoets, het
instrument dat bedoeld is om water te
laten meewegen in ontwikkelingen op
ruimtelijke ordeningsgebied.
Nadere informatie:
Henny Kempen (Provincie Gelderland)
tel. 026-3598829
h.kempen@prv.gelderland.nl
Booy Akkers (Provincie Gelderland)
tel. 026-3598833
b.akkers@)prv.gelderland.nl

vissersverdriet

Zomaar een vraag
De BasisInfoDesk kreeg de volgende vraag: “Ik ben bij het vissen in Turkije in mijn vinger
gestoken door een visje, ongeveer 15 cm groot. De stevige pijn trok later naar alle vingertoppen. Nu is de getroffen vinger nog altijd tamelijk gevoelloos, alsof er een te strakke
pleister omheen zit. Kan zo’n visje een dergelijk effect hebben?”
Het antwoord, met dank aan het Vlaams
Instituut voor de Zee, luidt bevestigend.
Het vermoeden is dat de vraagsteller
in contact is gekomen met een baarsachtig visje uit de familie Trachinidae
(pietermannen). Om welke soort het
gaat is moeilijk vast te stellen, maar
mogelijk was het flinke ‘kleine pieterman’
(Echiichtys vipera, doorgaans hooguit
15 cm lang ) of een kleine ‘grote pieterman’(Trachinus draco, tot 50 cm lang).

Of een bonte pieterman (Trachinus
radiatus), want ook die komt in dat
vakantiegebied voor. Pietermannen tref
je aan langs de Europese en Afrikaanse
kusten, zeg maar van Senegal tot
Noorwegen, maar ook in de Middellandse
Zee en Zwarte Zee. Langs de Nederlandse
kust komen de grote en de kleine
pieterman voor. Als nachtactieve dieren
brengen pietermannen de dag meestal
ingegraven door, waarbij slechts de hoog
geplaatste ogen en de korte eerste rugvin
boven het zand uitsteken.
In de voorste stekels van die uitstekende
rugvin en de stekels op de kieuwdeksels
zit het venijn. De vissen behoren tot de
giftigste Europese dieren. Als een mens op
de rugvin stapt, komt er vrijwel meteen gif
via de wond in de bloedbaan. Het is altijd
raadzaam om na een steek een huisarts te
raadplegen.

Bron o.a.: Nijssen, H., en S.J. de Groot (1987). “De vissen van Nederland”.
Systematische indeling, historisch overzicht, het ontstaan van de viskweek, uitheemse
vissoorten, determineersleutels, beschrijvingen, afbeeldingen, literatuur, van alle in
Nederlandse wateren voorkomende zee- en zoetwatervissoorten. Uitgeverij KNNV.
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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.
Weet wat er leeft langs Rijn en Maas
Ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief
B. Reeze, A.D. Buijse, W.M. Liefveld,
Bestelinformatie: Rapport RIZA/2005.010; bestellen via b.reeze@riza.rws.minvenw.nl;
downloaden via www.riza.nl
Waddensea Quality Status Report 2004
K. Essink, C. Dettmann, H. Farke, K. Laursen, G. Lüerßen, H. Marencic, W. Wiersinga (Eds.).
Bestelinformatie: Rapport; aanschafprijs: gratis; downloaden via
www.waddensea-secretariat.org/QSR/index.html
Gebieden met een bijzondere ecologische waarde op het Nederlands Continentaal Plat
H. Lindeboom, J. Geurts van Kessel, L. Berkenbosch;
Bestelinformatie: Rapport RIKZ/2005.008; aanschafprijs: gratis; bestellen: J.GeurtsvanKessel@rikz.rws.minvenw.nl, 070-3114413; downloaden via www.rikz.nl
Nonlinear Tidal Resonance
Guido Matthias Terra, 2005
Het onderzoek richt zich op de niet-lineaire (hydro)dynamica van getijden in bekkens waar het getij ontstaat
door voortplanting van de getijgolf vanuit een aangrenzende oceaan.
Bestelinformatie: Academisch proefschrift, UvA Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica; downloaden via http://dare.uva.nl/record/164546
Flame retardants, surfactants and organotins in sediment and mysid shrimp of the Scheldt estuary (The
Netherlands).
Tim Verslycke, A. Dick Vethaak, Katrien Arijs, Colin Janssen
Dit is de eerste gerapporteerde veldstudie naar de aanwezigheid van hormoonontregelende stoffen in de
aasgarnaal (N. integer) De gevonden hoge concentraties geven aanleiding om de
effecten van deze stoffen in veldpopulaties nader te onderzoeken.
Bestelinformatie: Verschenen in tijdschrift: Environmental pollution 136: 19-31, 2005
An integrated assessment of estrogenic contamination and biological effects in the aquatic environment of The
Netherlands.
A.D. Vethaak, J. Lahr, S. Schrap, A.C. Belfroid, G.B.J. Rijs, A. Gerritsen, J. de Boer, A.S. Bulder, G.C.M.
Grinwis, R.V. Kuiper, J. Legler, T.A.J. Murk, W. Peijnenburg, H.J.M. Verhaar and P. de Voogt, 2005
De publicatie beschrijft de resultaten van het landelijk onderzoek naar oestrogene stoffen (LOES-project) dat
in 1999 werd uitgevoerd.
Bestelinformatie: Verschenen in tijdschrift: Chemosphere 59: 511-524.
Extreme wave statistics using Regional Frequency Analyses
F. den Heijer, F.L.M. Diermanse, P.H.A.J.M. van Gelder.
Deze publicatie beschrijft de statistiek van golven op 9 locaties in de Noordzee.
Bestelinformatie: In: Proceedings of the International Symposium on Stochastic Hydraulics, Spain, 2005
ISBN: 90-805649-9-0, downloaden via: www.waterbouw.tudelft.nl/public/gelder/paper158h.doc
Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN2015)
Een gezamenlijke uitgave van de ministeries van VenW, LNV, EZ en VROM
Het IBN2015 is een actualisering en vervanging van de Beheersvisie Noordzee 2010. Binnen het IBN2015
wordt onder andere een afwegingskader ontwikkeld dat duidelijkheid schept over de (on)mogelijkheden van
initiatieven voor toekomstig gebruik op de Noordzee.
Bestelinformatie: Rapport; aanschafprijs: gratis; downloaden via www.noordzeeloket.nl
Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2004
R.P.T. Koeman, R.P.T., C.J.E. Brochard, K. Fockens, A.L. de Keijzer-de Haan, G.L. Verweij & P. Esselink. 2005.
Een beschrijving en analyse van de fytoplanktonmonitoring op 31 locaties in 2004.
Bestelinformatie: Rapport 2005-022, Bureau Koeman en Bijkerk, Haren. aanschafprijs: gratis; downloaden
via www.watermarkt.nl
Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2004 - Kite-diagrammen
C.J.E. Brochard, C.J.E., R.P.T. Koeman, A.L. de Keijzer-de Haan, G.L. Verweij, K. Fockens & P. Esselink. 2005.
Een grafische presentatie van alle fytoplanktonsoorten in de 612 monsters die genomen zijn in 2004.
Bestelinformatie: Rapport 2005-022A, Bureau Koeman en Bijkerk, Haren. aanschafprijs: gratis; bestellen en/
of downloaden via www.watermarkt.nl
Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2004
Verweij, G.L., P. Esselink, K. Fockens & R.P.T. Koeman. 2005.
Een beschrijving en analyse van de microzoöplanktonmonitoring op vier locaties in de Noordzee in 2004.
Bestelinformatie: Rapport 2005-024, Bureau Koeman en Bijkerk, Haren. aanschafprijs: gratis; bestellen en/of
downloaden via www.watermarkt.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

De site van RIZA en RIKZ bedoeld
vooe iedereen die op de hoogte wil
blijven van ontwikkelingen in en om
de monitoring van de (rijks)wateren.
www . waterland . net

Wat is tegenwoordig het startpunt
van een zoektocht op internet
naar informatie? In 99 van de 100
gevallen zal dat Google zijn, ook als
het om informatie over water gaat. In
dat laatste wil Waterland verandering
brengen, met de ambitie om uit te
groeien tot hét internetportaal voor
waterinformatie in Nederland.
www . safecoast . org

Onlangs hebben de tsunami in Azië
en de overstroming in New Orleans
na de orkaan Katrina weer laten
zien hoe kwetsbaar laaggelegen
kustgebieden eigenlijk zijn. Een team
van kustbeheerders uit het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, België,
Denemarken en Nederland zijn een
gezamenlijk project gestart met als
doel om kennis uit te wisselen over
overstromingsrisico’s vanuit zee. In
het project Safecoast gaat speciale
aandacht uit naar het anticiperen op
toekomstige klimaatwijzigingen en
ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor
komen de laaggelegen gebieden
langs de Noordzee meer onder druk
te staan. Uitgezocht wordt hoe onze

buurlanden met overstromingsrisico’s
omgaan zodat we van elkaar kunnen
leren.
www . rikz . nl

De site van Rijkswaterstaat
Rijksinstituut voor Kust en Zee
is onlangs uitgebreid met een
kinderhoek. Kinderen kunnen
hier terecht voor o.a. het
zeebeheerderspel, informatie over
het bouwen van zandkastelen, het
paspoort van de Noordzee en nog
veel meer.
www . actuelewaterdata . nl

Actuele Waterdata is ook beschikbaar
op iMode- en WAP geschikte
telefoons. Van de Actuele Waterdata
site is ook een speciale PDA-versie
beschikbaar. Meer info op de site.
www . vlinderstichting . nl

Informatie en verspreidinggegevens
uit het Landelijk Meetnet Libellen en
het Landelijk Meetnet Dagvlinders.

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

Geannoteerde soortenlijst biomonitoring fytoplankton Nederlande zoute wateren 1990-2004
R.P.T. Koeman, C.J.E. Brochard, M.J.J.E. Loonen, K. Fockens
Een overzicht van alle taxa en semi-taxonomische fytoplanktoncategorieën die zijn aangetroffen in
de periode 1990-2004, bestaande uit o.m. een beknopte beschrijving met biotaxoncoderingen en
literatuurverwijzingen .
Bestelinformatie: Rapport 2005-023, Bureau Koeman en Bijkerk, Haren. aanschafprijs: gratis; bestellen en/of
downloaden via www.rikz.nl

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.

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004, inclusief de tellingen in 2002/2003
C.M. Berrevoets, R.C.W. Strucker, F.A. Arts, S. Lilipaly, P.L. Meininger, 2005
Dit rapport bevat een korte evaluatie van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in de zoute deltawateren
in de periode juli 2003 – juni 2004. De rapportage bevat nu ook alle vogeltellingen in de Voordelta en
tellingen van de gewone en grijze zeehonden.
Bestelinformatie: Rapport RIKZ/2005.011; aanschafprijs: gratis; bestellen en/of downloaden via de
productcatalogus op www.watermarkt.nl

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:

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004, met een samenvatting van 2003
R.C.W. Strucker, M.S.J. Hoekstein, P.L. Meininger, 2005
Dit rapport presenteert de resultaten van de tellingen van kustbroedvogels kluut, plevieren, meeuwen en
sterns uit 2004.
Bestelinformatie: Rapport RIKZ/2005.016; aanschafprijs: gratis; bestellen en/of downloaden via de
productcatalogus op www.watermarkt.nl

RWS RIZA (zoete rijkswateren)			RWS RIKZ (zoute rijkswateren)
Infocentrum Binnenwateren			
BasisInfoDesk			
Postbus 17, 8200 AA Lelystad			
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

N
O
F
O
L
O
C

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.

U itgave Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
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