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.

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 . WGS . NL

HET RAPPORT ‘EVALUATIE SANERING EN HERINRICHTING OEVERS HOLLANDSCHE IJSSEL’
J. Doze, et al, 2005 RIZA rapport 2005.021, ISBN 9036957249
Bestelinformatie: Rapport; aanschafprijs: € 12,00; downloaden via www.riza.nl
BODEMFAUNA EN BELEID, EEN OVERZICHT VAN 35 JAAR BODEMFAUNA ONDERZOEK EN MONITORING
WADDENZEE EN NOORDZEE.
K. Essink, 154 p.; 2005
Bestelinformatie: Rapport RIKZ-2005.028; aanschafprijs: gratis; downloaden via
www.rikz.nl

IN

HET ADVIES DREMPELWAARDEN GRONDWATER VOOR DE KADERRICHTLIJN WATER
TCB A37(2005) is te downloaden via www.tcbodem.nl of telefonisch te bestellen via
tel. 070-3393034
PRODUCTCATALOGUS BASISINFORMATIE RIJKSWATEREN
Bestelinformatie: Boek; aanschafprijs: gratis; bestellen en/of downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl
NATIONAL EVALUATION REPORT OF THE JOINT ASSESSMENT AND MONITORING PROGRAMME OF THE
NETHERLANDS 2004 (NER).
R.W. Bovelander, V.T. Langenberg, 45 p.; 2006
Presents the results and comments of the Dutch contribution to the Joint Assessment and
Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions 2004.
Bestelinformatie: Rapport RIKZ-2006.002; aanschafprijs: gratis; downloaden via de
productcatalogus op www.watermarkt.nl
WESTKUST VAN AMELAND: RESULTATEN VAN 10 JAAR MORFOLOGISCH ONDERZOEK IN HET KADER VAN
RIJKSWATERSTAAT PROGRAMMA'S KUST2000 EN KUST2005
J. Cleveringa, C.G. Israël, D.W. Dunsbergen, 74 p.; 2005
In de Rijkswaterstaat Programma’s KUST2000 en KUST2005 is veel technisch onderzoek
uitgevoerd naar de westkust van Ameland. In dit rapport wordt voor kustbeheerders en
onderzoekers geïllustreerd op welke wijze deze studies hebben bijgedragen aan de adviezen voor het kustbeheer van Ameland en aan generieke adviezen voor het beheer van
eilandkoppen. Vanuit de analyse van de morfologisch kennis worden twee alternatieve
beheeringrepen voorgesteld.
Bestelinformatie: Rapport RIKZ-2005.029; aanschafprijs: gratis; downloaden via
www.rikz.nl

DE
DE

DUIZEND JAAR WEER, WIND EN WATER IN DE LAGE LANDEN DEEL 5
J. Buisman, onder redactie van A.F.V. van Engelen, KNMI, 998 p.; 2006
Deel 5 bestrijkt de jaren 1675-1775, een belangrijke periode in de meteorologie waarin
de instrumentele waarnemingen begonnen. In dit nieuwe boek wordt bovendien uitvoerig
ingegaan op gegevens over het zeeniveau en begrippen als het Amsterdams Peil.
Bestelinformatie: aanschafprijs € 39,50; verkrijgbaar bij de boekhandel.
INFORMATIEBEHOEFTE AFVOEREN RIJKSWATEREN
C.J.M. Vermeulen, H.W.A. Behrens, 2005
In het rapport wordt een overzicht gegeven van de totale behoefte aan afvoerinformatie
voor de Rijkswaterstaat.
Bestelinformatie: Rapport; aanschafprijs: gratis; zo lang de voorraad strekt; bestellen:
P.Heinen@riza.rws.minvenw.nl
BEHEERSVERSLAG RIJKSWATEREN IJSSELMEERGEBIED 2002 - 2004
In dit beheersverslag wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2002, 2003 en 2004 van
de toestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de door Rijkswaterstaat
IJsselmeergebied beheerde watersystemen in het IJsselmeergebied en van de werkzaamheden, die ten behoeve van het waterbeheer door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied zijn
uitgevoerd.
Bestelinformatie: Verslag; aanschafprijs: gratis; downloaden via
www.rijkswaterstaat.nl/ijsselmeergebied
HANDREIKING

VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ZWEMWATERPROFIEL

Bestelinformatie: Handreiking; aanschafprijs: gratis; bestellen via www.riza.nl
KRW

EN OPPERVLAKTEWATER,

WATERBEREIDING ONDER DE

BESCHERMING VAN ZWEMWATER
EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER

EN OPPERVLAKTEWATER VOOR DRINK-

Bestelinformatie: Hans Ruiter RWS RIZA 0320-298682 of h.ruiter@riza,rws.minvenw.nl

COLOF

De website van Waterschap Groot
Salland biedt een online overzicht van
waterstanden en meteogegevens.
Meetpunten kunnen worden gezocht via
een overzichtskaart waarna meetgegevens
in een grafiek te zien zijn.
WWW . PISCARIA . NL

Piscaria is de databaseapplicatie die als
landelijke standaard wordt gebruikt voor
de opslag en analyse van visgegevens.
Piscaria is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen STOWA en OVB.
WWW . STOFFEN - RISICO . NL

Hier vindt u actuele, geautoriseerde informatie over chemische stoffen en stofgroepen: gevaarsindelingen, normen en
het voorkomen op bepaalde stoffenlijsten. Daarnaast is er informatie te vinden
over relevante richtlijnen en wetgeving,
en methoden voor risicobeoordeling. De
website is een gezamenlijk initiatief van
diverse overheden.
WATERKWALITEIT. WADDENZEE . NL

De waterkwaliteit website van RWS
Noord-Nederland en RWS RIKZ voor het
Waddenzeegebied. Op deze website staat
informatie over het beleid en beheer,
welke normen en stoffen belangrijk zijn.
Maar ook gaat het over het meten van
stoffen, en de bronnen van deze stoffen.
WWW . HELPDESKWATER . NL

De site van de Helpdesk Water. De
ingang voor alle (professionele) vragen
met betrekking tot waterbeleid en waterbeheer. U kunt ook u vragen kwijt over
de Kaderrichtlijn Water en informatie
over het Virtuele Kantoor. 0800-NLWATER (0800-6592837).

WWW . KEFM . NL

Via deze website is te vinden welke
nationale en internationale rapportageverplichtingen er op een bepaald milieugebied bestaan, en welke monitoring
activiteiten er in Nederland op een bepaald
milieuthema plaatsvinden. Verder zijn
links naar Europese richtlijnen, handleidingen, rapportages, databases en informatie over contactpersonen opgenomen.
Deze database is nog in ontwikkeling en
nog niet voor alle thema’s volledig.
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De site van de Bundesamt fuer
Seeschiffahrt und Hydrographie met actuele mariene informatie en gegevens.
Beschikbaar zijn o.a. actuele, voorspelde
en waargenomen data.
WWW . PEIPSI . NL

De site voor nadere informatie over het
Peipsi-meer.
WWW . STOWA . NL / HYDROTHEEK

Meer vinden over de 25.000 waterpublicaties? Raadpleeg deze site.

IJSSELOOG

Florissante natuur op slibdepot
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WWW . SHERKINMARINE . IE

Engelstalige site met informatie over de
monitoring programma's flora en fauna
op Sherkin Island Marine Station (Ierland)
Tevens informatie over publicaties, en
links naar o.a. Marine Data Online.
WWW . THEW 2 O . NET

World Ocean Observatory. Dit is een
internetplatform voor informatie en discussie over de toekomst van de oceaan
en de gevolgen daarvan voor de mens.
Het Observatory was een aanbeveling
van de Independent World Commission
on the Future of the Oceans in 1998.

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

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 kunt via
www.trendsinwater.nl een abonnement aanvragen.
INFORMATIE
Mocht u nadere informatie willen over de inhoud van trendsinwater.nl dan kunt u contact
opnemen met de genoemde personen bij de afzonderlijke artikelen. Voor al uw overige
vragen over de monitoring van de rijkswateren kunt u contact opnemen met:
RIZA (ZOETE RIJKSWATEREN)
Infocentrum Binnenwateren
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 0320-298888
fax: 0320-298580
e-mail: infocentrum@riza.rws.minvenw.nl

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

WWW . BSH . DE

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

ON

U ITGAVE Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA). R EDACTIE Jacco Doze en Marca Schrap (RWS RIZA), Henk Oosterwijk en Hans Bots (RWS RIKZ), Henk de Haan (Provincie Fryslân), Michiel
Oudendijk (Waterschap Zuiderzeeland) en Wim Verhoog (Maurits Groen Milieu & Communicatie). VORMGEVING Joke Bolier-van Beek en Bert Jansen (figuren) (RWS CD) en
Roel Venema (RWS RIZA).
A BONNEMENTEN EN ADRESADMINISTRATIE Roel Venema (RWS RIZA)
D RUK Cabri BV (Lelystad)
De trendsinwater.nl wordt gedrukt op houtvrij, mat, chloorvrij (TCF), 135 g/m2 papier. R EDACTIEADRES Rijkswaterstaat, Redactie trendsinwater.nl, Postbus 17, 8200 AA
Lelystad, telefoon: 0320-298411, e-mail: trendsinwater.nl@riza.rws.minvenw.nl. O PLAGE 3200 exemplaren ISSN 1567-7877

Monitoringresultaten
In de periode 1996 tot 1999 is in het
Ketelmeer een nieuw eiland, IJsseloog,
aangelegd. In het midden daarvan ligt
een groot gat (45 meter diep, doorsnede
één kilometer) voor de berging van bagger uit zwaar verontreinigde waterbodems. IJsseloog is opgebouwd uit de
oorspronkelijke vruchtbare klei-/veenbodem van het Ketelmeer en het vele
zand dat vrijkwam bij het maken van de
put. Op het werkterrein en de ringdijk is
(circa 40 cm) grond aangebracht, waarna
gras is ingezaaid. Het groen op het werkterrein en ringdijk wordt beheerd door
maaien. Het overige deel van IJsseloog
mocht zich spontaan ontwikkelen. Deze
ruimte werd al snel gekoloniseerd door
pionierplanten (soorten die gespecialiseerd zijn in het snel veroveren van nog
lege gebieden), vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren. Dat leverde ‘mooie
ontwikkelingen’ op zoals het broeden van
onder meer visdieven en oeverzwaluwen
en ontwikkelingen die -althans vanuit de
mens gezien- minder gewenst zijn, zoals
de komst van muskusratten en bruine
ratten.
Bonte ontwikkeling
Het IJsseloog ligt op een knooppunt van
drie floristische gebiedstypen (Fluviatiel
district, Laagveendistrict en IJsselmeerpolders). Voeg daar de bonte
grondsamenstelling van dit eiland aan
toe (‘voor elke soort wat wils’) en het is
duidelijk dat dit een bijzondere locatie is.
Na vijf jaar hebben zich hier maar liefst
zo’n 260 plantensoorten gevestigd.
Daaronder veel wilgensoorten, vooral
Kraakwilg, Katwilg en Schietwilg, maar in
mindere mate groeien er ook de Grauwe
wilg, Boswilg, Laurierwilg en Geoorde
wilg. Op het zanderige deel zijn
Amandelwilg, Zwarte els en Zwarte populier aangetroffen. ‘Pareltjes’ zijn er ook,
zoals de exemplaren van Smal vlieszaad
die op de zandvlakte aan de oostzijde
van IJsseloog zijn aangetroffen, een soort
die als vrij tot zeer zeldzaam wordt aangemerkt in de districten rond IJsseloog.
Ook zijn hier de vrij zeldzame soorten
Biestarwegras, Keizerskaars en Stalkaars
gevonden.
De ontwikkeling van de bosvegetatie
gaat nog altijd door. Door het omvallen
van bomen en de concurrentieslag tussen

soorten is de vegetatie nu veel meer
open dan in het begin.
De ondergroei met onder meer
varens is gevarieerder geworden.
Veel bomen hebben een lengte van meer
dan 15 meter. Aan de noordoostkant van
het eiland staat de vegetatie regelmatig onder water en is een typisch
‘broekbos’ ontstaan, een
gemeenschap van bomen
en planten die op die
omstandigheden kunnen
inspelen.
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• Eerste provinciale Grondwaterkaart
leidt tot nieuwe inzichten
• Hollandsche IJssel schoner en mooier
• Bruinvis duikt steeds vaker op
• Inzicht in evenwicht
• Algen en wieren als Europese graadmeter voor zoet water
• Nieuwe toets- en rekenpeilen klaar
voor de toets

Monitoringstrategie
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• Bodemdieren vertellen boekdelen
• Drempelwaarden grondwater voor de
Kaderrichtlijn Water
• Ecologie belangrijker dan chemie?
• Zwemwaterprofielen en wat daarbij
komt kijken

Vogelparadijs
Jarenlang vogels tellen op
IJsseloog heeft duidelijk
gemaakt dat het eiland
een belangrijke bijdrage
levert aan de vogelstand in
Nederland. Het versterkt de
‘moeras-as’ in Nederland;
de verbinding tussen
de Oostvaardersplassen en de
laagveenmoerassen in
Noordwest
Overijssel.
IJsseloog
vervult
daarbij ten eerste
een functie als
biotoop om te
broeden en
daarnaast
als foerageer-, rust- of
slaapplaats.
Vooral de zandplaat
aan de noord-westkant is
belangrijk. Deze herbergt
voor het binnenland unieke
aantallen en soorten ‘vogels van de
kale vlakte’ (pioniersoorten zoals Visdief,
Kluut en Bontbekplevier). Door de variëteit in de vegetatie is het depot daarnaast
aantrekkelijk voor soorten die kenmerkend
zijn voor de water-, moeras- of bosdelta.
Verdere ontwikkeling van rietvegetatie
zal nog kunnen leiden tot grotere aantallen
van deltasoorten als Snor, Grote Karekiet,
Blauwborst, Buidelmees en Baardman,
terwijl ook de komst van de Roerdomp niet
is uitgesloten.

Meten en analyseren
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• Meetnetten voor ‘natte’ gegevens
samengevoegd tot Landelijk Meetnet
Water
• Nieuwe online monitoring radioactiviteit rivieren
• Het IJsselmeer gespiegeld aan het
Peipsi-meer

Verwerking en verstrekking
pagina 9

- vervolg op pagina 2 -

Baardman (foto: Bas van den Boogaard)

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.

Voorpagina
• Florissante natuur op slibdepot

Het begon als enkel klei en zand. Zes jaar na de aanleg van het slibdepot IJsseloog is er
een waar natuurgebied ontstaan. Reeën, mollen, ratten, zeldzame paddestoelen en vele
soorten vogels en planten, ze zijn allemaal te vinden op het eiland in het midden van het
Ketelmeer. Een korte impressie.

• Een overzicht van de meetinspanning
van Rijkswaterstaat
• Eén plek om watergegevens optimaal
te verwerken
• Centraal loket voor waterspecialistische kennis
• Webcambeelden van RWS-objecten
• 25.000 waterpublicaties ‘op de plank’
• Website begint aan tweede leven
• De nieuwe Productcatalogus
Basisinformatie Rijkswateren
• Zomaar een vraag

HYDROTHEEK

- vervolg van pagina 1 En de verontreiniging?
Het contact met verontreinigd materiaal
of het effect daarvan is kennelijk gering.
Voor planten en dieren is IJsseloog vooral
een eiland van zeldzame rust. Als het er
al niet lag zou je het bijna voor de
natuur aanleggen!

25.000 waterpublicaties ‘op de plank’
Nadere informatie:
Otto Meijer (RWS IJsselmeergebied)
tel. 06-20959543
o.c.m.meijer@rdij.rws.minvenw.nl

De Hydrotheek is een verzameling van inmiddels ruim 25.000 publicaties over watersystemen, waterkeringen, afvalwatersystemen en waterketen in Nederland, geschreven
onder auspiciën van Nederlandse organisaties. De verzameling is te doorzoeken door de
database op internet te raadplegen.

Hoe gekoloniseerd?
Het is niet moeilijk voorstelbaar dat
vogels zijn komen aanvliegen. Ook
insecten, zaden en sporen kunnen via
het luchtruim op IJsseloog zijn beland,
maar kunnen ook zijn aangespoeld of
zijn meegekomen met partijen grond.
Dat laatste geldt ook voor mollen,
alhoewel deze dieren ook in staat zijn
de afstand zwemmend te overbruggen. Reeën, ten slotte, tonen zich echte
‘waterratten’ als ze water op hun pad
vinden.

Slibdepot IJsselmeer (foto: RWS)

Voedselzoekende Roerdomp (foto: Mervyn Roos)

Monitoringresultaten
GEMEENTELIJKE

EN PROVINCIALE GRONDWATERDATA

NOORD-BRABANT

Eerste provinciale Grondwaterkaart leidt tot nieuwe inzichten
Voor het eerst in Nederland zijn ook beschikbare data uit gemeentelijke Bodem-informatiesystemen gebruikt bij het maken van een provinciaal dekkende grondwaterkaart.
Deze kaart voor Noord-Brabant geeft nieuwe inzichten in de kwaliteit van het (ondiepe)
grondwater.

dat gemeenten en provincies in het
bodembeleid veel meer aandacht moeten
besteden aan het grondwater als ‘achilleshiel’ in het systeem.

De grondwaterkaart Noord-Brabant is
vervaardigd ter ondersteuning van het
provinciaal duurzaam bodembeheer. Een
goed inzicht in de kwaliteit van de bodem
en het bovenste (‘freatisch’) grondwater
wordt voor dit bodembeheer essentieel
geacht. Als basis voor de grondwaterkaart
dienden monsters uit het freatisch grondwater tot 10 meter beneden maaiveld.
De circa 1.750 monsters waren afkomstig
van onverdachte locaties verspreid over
het gehele buitengebied van de provincie. Op onverdachte locaties is sprake
van een diffuse belasting en geen locale
‘puntbelasting’ door bijzondere activiteiten.
De kaart is gemaakt voor arseen, cadmium,
chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink
en EOX (een groep met onder meer
gechloreerde organische stoffen).

Vermoedelijk vanwege de relatief sterke
uitspoeling uit zandbodems, zijn de sterkste
verontreinigingen aangetroffen op de
zandgronden en dan vooral in de Kempen.
Hierbij vielen natuurgebieden op als
gebieden met de hoogste gehalten in
het grondwater. Ook hier zijn bronnen
aanwezig (bijvoorbeeld atmosferische
depositie) en waarschijnlijk draagt de vaak
hogere zuurgraad van de grond bij aan de
uitspoeling van zware metalen.
Omdat in twee ronden kaarten zijn
opgesteld is eenvoudig te zien wat het
effect is van het meenemen van de
‘verdachte locaties’. Hoewel de gegevens
van verdachte locaties de meerderheid
vormen in de datasets, blijken ze van

Tweede ronde
Het idee was om met de geselecteerde
onverdachte monsters een achtergrondwaardenkaart te creëren. Bij presentatie
van de resultaten aan de Brabantse
gemeenten bleek echter dat het beeld
dat werd gepresenteerd soms afweek van
wat gemeenten in het hoofd hadden.
Bijvoorbeeld omdat van nature verhoogde
gehalten aan arseen minder vaak werden
aangetroffen dan verwacht. Hierdoor ontstond de behoefte aan een kaart op basis
van alle beschikbare grondwatermonsters.
In een tweede ronde zijn daarom ook de
grondwatermonsters van de verdachte
locaties meegenomen. Het totale aantal
grondwatermonsters kwam daarmee op
circa 6.000.
De ‘grondwaterkaart’ bestaat feitelijk uit
negen kaarten. Voor elk van de negen
beschouwde parameters (zie kaart) wordt
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Vinden
Publicaties zijn via diverse ingangen op te
sporen, bijvoorbeeld op trefwoorden,

samengesteld en beheerd door Bibliotheek
Wageningen UR. Via internet kan de
bezoeker in de database naar rapporten,
websites en artikelen zoeken. Gewenste
publicaties of kopieën daarvan kunnen
vervolgens (voor STOWA-deelnemers
kosteloos) worden opgevraagd. Direct
printen kan ook steeds vaker, want een
toenemend aantal publicaties in de
Hydrotheek is digitaal vrij toegankelijk.

titelwoorden of auteur. Daarnaast zijn
publicaties te vinden op thema (bijvoorbeeld oppervlaktewater en waterbodems);
betrokken organisatie (bijvoorbeeld
Waterschap Zuiderzeeland en Hydron),
op Stowa-deelnemer of via een tijdschriftenlijst (bijvoorbeeld H2O of het blad
Stromingen). Speciale zoekvragen leiden
de bezoeker naar, bijvoorbeeld, ecologische
beoordeling, veendijken, geneesmiddelen

brief en een attenderingsbulletin.
Geïnteresseerden kunnen zich daar
gratis op abonneren via
hydrotheek.library@wur.nl.

Nadere informatie:
Paulien van Vredendaal (Hydrotheek)
tel. 0317-475552
paulien.vanvredendaal@wur.nl

Website begint aan tweede leven
weinig invloed. Er zijn uiteraard beduidend
hogere maxima, maar uit het geringe
overall effect valt op te maken dat
verdachte locaties lang niet altijd
(helemaal) verontreinigd zijn.
Het inzicht dat de kaart biedt versterkt de
mening dat het nuttig is een dergelijk
provinciaal beeld van de grondwatersituatie
te creëren, waarbij ook de gemeentelijke
grondwatergegevens worden betrokken.
Deze kunnen de provinciale monitoringprogramma’s aanvullen en zo het beeld
uit dit beperkte meetnet bevestigen of
nuanceren.
Nadere informatie:
Marloes v. Sebille (Provincie Noord-Brabant)
tel. 073-6808728, mvsebille@brabant.nl
Dirk van Hout, (CSO Adviesbureau)
tel. 030-6594334, d.vanhout@cso.nl

De website www.kaderrichtlijnwater.nl was aan verbetering toe. Sinds 1 december 2005 is
de vernieuwde KRW-site online.
Naast een frissere uitstraling, een
overzichtelijke structuur en een verbeterde
zoekfunctie heeft de site een aantal nieuwe
onderdelen gekregen. Zo is er nu een
column te lezen die geregeld vernieuwd
wordt. Ook kunnen bezoekers van de site
op een stelling reageren. Nieuw zijn verder
de onderdelen ’Doelgroepen’ (speciale
pagina’s voor specifieke doelgroepen) en

OVERZICHT

‘Publieke participatie’, een onderdeel dat
ingaat op de wijze waarop andern -onder
meer via klankbordgroepen en inspraakbij de uitvoering van de richtlijn betrokken
moeten worden.
Vindplaats
Natuurlijk is de KRW-site nog steeds dé
vindplaats van KRW-informatie op landelijk

De nieuwe Productcatalogus Basisinformatie Rijkswateren
Als deze nieuwe uitgave van trendsinwater op uw ‘deurmat’ valt is er net een geheel
vernieuwde versie van de Productcatalogus Basisinformatie Rijkswateren verschenen. De catalogus maakt zichtbaar wie welke producten maakt en waar deze producten te verkrijgen zijn.
duidelijk welke basisgegevens, bijvoorbeeld
over waterkwaliteit, scheepvaart of aantallen vogels, Rijkswaterstaat in huis heeft;
welke jaarrapportages er verschijnen; of
welke internetsites te raadplegen zijn (bijvoorbeeld www.watermarkt.nl,
www.waterplan.nl of -voor actuele waterstanden- www.actuelewaterdata.nl). Het
overzicht is bedoeld voor zowel gebruikers
binnen Rijkswaterstaat als voor andere
gebruikers daarbuiten, bijvoorbeeld andere
overheden, ingenieursbureaus of
universiteiten die gegevens nodig hebben
of geïnteresseerde particulieren.

Onverdacht
< Tussenwaarde

Verdacht
< Tussenwaarde

> Tussenwaarde
> lnterventiewaarde

> Tussenwaarde
> lnterventiewaarde

Gemeentegrens

Bebouwd gebied

Bodemkwaliteitskaart buitengebied Noord-Brabant. Zink in grondwater (0-10m-mv)

Europese Kaderrichtlijn Water

niveau en KRW-informatie van en over de
regionale stroomgebieden, en de plek waar
KRW-gerelateerde documenten zijn te
downloaden. Ook kunnen mensen die
betrokken zijn bij de KRW-organisatie (op
landelijk of regionaal niveau) nog altijd
toegang krijgen tot het ‘Virtuele Kantoor’.
Dit is een afgeschermd gedeelte op de site
voor het plaatsen en uitwisselen van
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gegevens. De KRW site heeft ook een
tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief. Op
de homepage van de nieuwe site kunt u
zich daarvoor opgeven.
Nadere informatie:
Robinia Heerkens (RWS RIZA)
tel. 0320-298534
r.heerkens@riza.rws.minvenw.nl

VAN HET AANBOD

De grondwaterkaart van Noord-Brabant
kent beperkingen. Zo verschillen de
gebruikte data in actualiteit: sommige
meetgegevens dateren van vijftien jaar
terug. Ook is met het gebruik van gegevens
‘binnen 10 meter beneden maaiveld’ weinig
rekening gehouden met de exacte diepte
van bemonstering. En bij gebrek aan
informatie over gebruikte analysetechnieken konden data daarvoor niet
gecorrigeerd worden. Een uitgesproken
sterk punt van de kaart is echter het grote
aantal gebruikte meetgegevens. Hierdoor
geeft deze toch een behoorlijk inzicht in de
grondwaterkwaliteit van het buitengebied
van Noord-Brabant.
Bevindingen
Omdat in hetzelfde project ook een bodemkaart is opgesteld, konden de kwaliteit van
grond en grondwater met elkaar vergeleken
worden. Het blijkt dan dat het grondwater
veelal sterker verontreinigd is.
Cadmium, zink en nikkel komen zeer
regelmatig voor in gehalten boven de
tussenwaarden en de interventiewaarden,
terwijl in de grond hooguit overschrijdingen
van de streefwaarden zijn aangetroffen.
Deze bevinding leidt tot de aanbeveling

in oppervlaktewater, veiligheid tegen
overstromingen of klimaat(verandering).
Speciale zoekvragen kunnen over elk
onderwerp gemaakt worden en suggesties
daarvoor zijn van harte welkom. In 2005 is
de Hydrotheek weer 1200 publicaties rijker
geworden, waarvan zo’n 50% digitaal vrij
toegankelijk en dus vanachter elke PC
met internetverbinding direct in te zien.
Tweemaandelijks verschijnen een nieuws-

WWW.KADERRICHTLIJNWATER.NL

BIJEENGEVOEGD

de ligging van de meetpunten getoond en
het resultaat gepresenteerd van een toetsing aan streefwaarden, tussenwaarden
(‘indicatie voor aanvullend onderzoek’) en
de interventiewaarden (‘indicatie voor
saneren’) van de Wet Bodembescherming.
Daarnaast zijn in tabellen de onderliggende
cijfers (percentielwaarden) te vinden. De
afzonderlijke gehalten van meetpunten in
homogene gebieden, gebieden die door
bodemtype en landgebruik een eenheid
vormen, kunnen sterk verschillen (en blijken
sterk te verschillen). In de tabellen zijn
deze echter wel geaggregeerd tot op het
niveau van deze homogene deelgebieden
waarvoor de bodemkwaliteitskaart
informatie geeft.

De Hydrotheek (sinds 1985) is een initiatief
van STOWA (Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer) en wordt

Er kan nog meer bij
Wilt u ook uw publicaties terugzien in de Hydrotheek? Stuur ze dan naar Bibliotheek
‘De Haaff’, ter attentie van De Hydrotheek, Postbus 241, 6700 AE Wageningen.
Digitale exemplaren kunt u sturen naar het emailadres hydrotheek.library@wur.nl. Via
'selecteer een instantiecode' in de Hydrotheek, www.stowa.nl, kunt u zelf zien
welke publicaties van uw organisatie al zijn opgenomen.

Ten opzichte van de oude catalogus, ‘het
groene boekje met de kikker’ (2003),
geeft deze nieuwe editie een completer
overzicht van het aanbod. In de jongste
versie zijn bijna tweehonderd ‘natte’ basisbestanden, informatieproducten en berichtendiensten van Rijkswaterstaat opgenomen. Deze zijn ingedeeld volgens vakinhoudelijke thema’s: biologie, chemie,
fysica, morfologie, integraal en berichtgeving. Uit de catalogus wordt onder meer

Actueel
De productcatalogus verschijnt op papier
en als digitaal document op www.watermarkt.nl. Daarnaast wordt gewerkt aan
een internetversie waar Rijkswaterstaatmedewerkers nieuwe producten en diensten
(of wijzigingen in bestaande) kunnen aanmelden. Deze versie zal zeer binnenkort
ook via de watermarkt te benaderen zijn.
De catalogus is zo een levend en actueel
document.
Nadere informatie:
Anneke Baak (RWS RIKZ), tel. 070-3114536
j.c.baak@rikz.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van de
Productcatalogus: zie achterpagina.

Zomaar een vraag

Koelwatersport
Bij de Helpdesk Water kwam onlangs de volgende vraag binnen: "Nabij de
Maasvlakte Centrale, waar deze het koelwater in zee loost, wordt gezwommen.
Het water heeft hier het gehele jaar een iets hogere temperatuur zodat het
‘zwemseizoen’ ter plekke langer is. Ik hoorde echter dat de centrales bij de inname
aan het koelwater een algendodend middel toevoegen. Is dat het geval, en zo ja,
wat zijn de gezondheidsrisico's voor zwemmers?"
Vooropgesteld: het gaat hier om een zwemplek die niet officieel als zwemlocatie
is aangewezen. Welke kwaliteit het oppervlaktewater ter plekke heeft wordt dan
ook niet gemeten en getoetst vanuit de zwemwatereisen. Zwemmen op zo’n
locatie is voor eigen risico en zeker niet zonder risico door de hogere watertemperatuur.
Centrales voegen aangroeiwerende stoffen toe aan het ingenomen koelwater
omdat de warme en vochtige condities in het koelwatersysteem ideaal zijn voor
schelpen en micro-organismen zoals schimmels, algen, gisten en bacteriën. Er
ontstaat dan in het systeem een schelpenlaag die de doorstroming sterk vermindert en er vormt zich een slijmlaag (biofilm) van kleinere organismen die de
warmteoverdracht aan het koelwater tegenwerkt. Er zijn verschillende stoffen
(zogenaamde oxidatieve biociden) in gebruik. Allemaal werken ze als ‘biocide’
door een toxische werking op waterorganismen.
De biociden zijn ook voor de mens schadelijk; maar de concentraties in het water
waarin gezwommen wordt zullen laag zijn. Er zal in ieder geval geen merkbaar
direct effect optreden. Daarvoor zou je wel erg veel zeewater binnen moeten
krijgen, terwijl zwemmers dat alleen al om de zoute smaak van het water altijd
zullen vermijden.
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AQUO-KIT

SANERING

Eén plek om watergegevens optimaal te verwerken

Hollandsche IJssel schoner en mooier

In het waterbeheer zijn meerdere, op zichzelf staande systemen voor het verwerken van
monitoringgegevens in gebruik. Maar hoe weet een waterbeheerder dat hij in zijn systeem
nog het universele, meest actuele en juiste gereedschap gebruikt? Met ‘Aquo-kit’ zal hij
in de toekomst automatisch altijd naar het juiste instrumentarium grijpen.

Van al het moois aan natuur en landschap dat de zoetwatergetijdenrivier de Hollandsche
IJssel omgaf was al veel verloren gegaan. Vandaar het besluit tot een grote schoonmaak
van de waterbodem en het natuurvriendelijker inrichten van oevers. Rijkswaterstaat kan al
terugkijken op twee sanerings- en herinrichtingsprojecten.

Dat er veel instrumenten zijn voor de
gegevensverwerking in het waterbeheer,
én dat er door het beheer van elk systeem
afzonderlijk te veel verschillen in instrumentarium zijn, was een conclusie op de
themadag waterinstrumentarium in februari
2005. Inmiddels ligt er het plan om de
Aquo-kit te bouwen.
Webservices
De Aquo-kit gaat de functionaliteit van
verschillende bestaande systemen verenigen
in één nieuwe, geïntegreerde en optimaal
afgestemde omgeving. Daarin wordt
volledig gebruik gemaakt van de nieuwste
mogelijkheden van internettechnologie.
Het is in feite de ideale digitale werkplaats
voor waterbeheerders om met eigen
watergegevens (vooralsnog alleen oppervlaktewatergegevens) aan de slag te gaan.
Wie zijn gegevens dit systeem binnenbrengt heeft daar toegang tot de juiste
‘tools’ om gegevens te verwerken (bijvoorbeeld daaruit kentallen te berekenen), te
toetsen (aan gegarandeerd de meest
recente normen) en om rapportages
volgens de vereiste formats te maken (zie
schema.)
Voor de duidelijkheid: Aquo-kit is dus geen
nieuwe centrale database: de gegevens
blijven opgeslagen in de databases van de
beheerders zelf, en worden van daaruit
gebruikt om er de gewenste producten
mee te vervaardigen.
Zoals de data bij de beheerder blijven; zo zijn
ook de ‘tools’, zoals berekeningsmethoden
en normdefinitielijsten, niet rechtstreeks in
Aquo-kit ondergebracht. Je legt er in
Aquo-kit de hand op via ‘webservices’,

terwijl ze elders centraal door specialisten
worden beheerd en voortdurend ‘state of
the art’ worden gehouden. Die zorg is
waterbeheerders zo dus van de schouders
genomen. Aquo-kit is bovendien een zeer
modulair en flexibel concept, omdat de
gebruiker in deze omgeving alleen de
instrumenten ‘uit de kast trekt’ die hij of
zij nodig heeft.
Groen licht
Tijdens een workshop op 9 februari 2006
hebben alle betrokkenen (zie kader)
geconcludeerd dat de ontwikkeling van de
Aquo-kit in gang kan worden gezet omdat
dit én een veel efficiënter en kwalitatief
beter instrumentarium oplevert, en omdat
daarmee op termijn ook grote kostenbesparingen in ontwikkel- en beheerskosten
te verwachten zijn.
De Aquokit zal naar verwachting in 2007
gereed komen.

Betrokken bij Aquo-kit
De systemen en coördinerende instanties
die bij de ontwikkeling van de Aquo-kit
betrokken worden zijn onder meer:
iBever, iWSR, EBEOsys, DONAR/WADI,
Leidraad Monitoring, IRIS, het KRW portaal, Wateremissis.nl, MRE/MIR, IDsW
en vele anderen.

Nadere informatie:
Tromp Willem van Urk (IDsW)
tel. 0320-298418, t.w.vurk@idsw.nl
Hinne Reitsma (IDsW) tel. 0320-298357
h.reitsma@idsw.nl

Aquo-kit
Aquo.nl

Wateremissies.nl

iBever/Notove en EBEOsys

iWSR

KRW portaal

Presentatie

Bewerking
Verwerking

Toets en Aggregeer

Selecteer

Toetsen
monitoring

Zoeken en Selecteren
Stoffen / Biotaxa

Verzamel
Aggregeer
Integreer

Verzamel
landelijk
regionaal

Gegevens

Opslag

Beheer

Aquo
Domeinlijsten

Beheer
landelijke
gegevens

Normen

Beheren
Domeinen

Toetsdefinities
Maatlatten

Beheren
Normen

Land.
GEO-data

Toets
resultaten
(Kentallen)

Beheren
Toets definities

Beheren
land. geodata

NIEUW !
Uitwissel Model Aquo
(UMA)

regionale
Gegevens

GEOdata

IntwisMetingen

DONAR
WADI

EcoLims
EcoBase

......

Toetsresultaten

• Alle gegevens worden bij de bron opgeslagen; de regionale data decentraal bij de
regionale waterbeheerder, en voor de landelijke gegevens (de gezamenlijk gebruikte
referentietabellen zoals normdefinities) gebeurt dit landelijk.
• Met Aquo-kit is er voortaan één gereedschapskist voor het toetsen van monitoringgegevens voor regionale, landelijke en internationale rapportages.
• Het uitwisselmodel Aquo dat door Informatie Desk standaarden Water (IDsW) wordt
ontwikkeld, krijgt een centrale rol in de uitwisseling tussen de diverse componenten
(webservices en locale databases).
• Het systeem Aquo-kit wordt opgebouwd volgens de traditionele drielagen
architectuur: gegevensopslag, verwerking en presentatie zijn gescheiden, zodat onderdelen uit het systeem vervangen kunnen worden zonder andere lagen ‘overhoop te
halen’.
• In de technische uitwerking wordt aangesloten op de ‘informatiesysteem
architecturen’ (de wijze waarop alle benodigde gegevens over objecten en bedrijfsprocessen worden verzameld) bij de waterschappen en Rijkswaterstaat.

TE

Centraal loket voor waterspecialistische kennis

Webcambeelden van RWS-objecten

Met ingang van 2006 is er een centraal loket voor vragen over water: de Helpdesk Water,
opgezet door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De kennis en deskundigheid
die bij deze organisaties aanwezig is, wordt via de Helpdesk Water gebundeld.

Als de wind om het huis giert ‘overschakelen’ naar de kust bij Egmond; de sluiting van de
stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg ‘live’ meemaken; of zien hoe bij hoogwater op
de Lek de stuwen bij Hagestein opengaan…....
Het kan: de bezoeker van www.watermarkt.nl kan inmiddels ‘meekijken’ met een aantal
webcams die op Rijkswaterstaatobjecten gericht staan.
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H ELPDESK W ATE R
0800-NLWATER
(0800-6592837)

Snelle afhandeling
De medewerkers van de Helpdesk Water
streven er naar om elke vraag binnen vijf
dagen te beantwoorden, of in ieder geval
binnen die termijn contact op te nemen
met de vraagsteller. Er worden lijsten
opgesteld van veel gestelde vragen over
kernonderwerpen. Die lijsten zijn te vinden
op de website www.helpdeskwater.nl.
De helpdesk is een gestroomlijnde kennisbank voor de deelnemende partijen in
het project en een ‘beleidsthermometer’
omdat aan de hand van de binnenkomende
vragen zichtbaar wordt of het beleid
duidelijk en uitvoerbaar is.
Nadere informatie:
De Helpdesk Water is op werkdagen
telefonisch te bereiken via het gratis
tel. 0800-6592837, of toets 0800-NLWATER
contact@helpdeskwater.nl

In 1998 kwam in Zuid-Holland het Project
Hollandsche IJssel in uitvoering, een samenwerkingsinitiatief van waterschappen,
ministeries, provincie en gemeenten; in
totaal dertien partijen. Als onderdeel van dit
project is in 2000 een locatie bij Moordrecht
gesaneerd en heringericht. Rijkswaterstaat
groef hier vrijwel de hele locatie af en vulde
bij de herinrichting een groot deel van het
gebied aan met schoon materiaal.
‘Moordrecht’ kreeg een natuurvriendelijke
oever met nevengeul, waar de natuur zich
maximaal kon ontwikkelen. In een oeverproject bij Nieuwerkerk is in 2001 vooral
ingezet op het aanleggen van droogvallende
slikplaten en van biezenvelden op de hogere
delen. De verontreinigde bodem werd hier
geïsoleerd door afdekking met schoon zand.
Op beide locaties kan de natuur zich weer
gaan ontwikkelen op een manier die karakteristiek is voor een zoetwatergetijdenrivier.

Uitgangspunten Aquo-kit

HELPDESK WATER

De helpdesk is primair bedoeld voor
mensen die beroepsmatig betrokken zijn
bij het waterbeleid en het waterbeheer of
te maken hebben met waterwetgeving.
De helpdesk beantwoordt vooral vragen
over monitoring, vergunningverlening en
handhaving, waterbodems, wetgeving, de
Kaderrichtlijn Water en andere Europese
richtlijnen. Bij vragen over bijvoorbeeld
drinkwater of rioleringsproblemen verwijst
de Helpdesk Water door naar een ander
loket.
Op dit moment is de helpdesk binnen
Rijkswaterstaat van start gegaan. De
bedoeling is dat de loketten van de overige
betrokken (overheids-) instellingen op
korte termijn aansluiten. Tijdens workshops
konden participanten in het project meedenken over de opzet van de helpdesk.
Om meer partijen bij het project te
betrekken volgen in de loop van dit jaar
nog meer bijeenkomsten (aanmelden voor
deze bijeenkomsten kan via de website
www.helpdeskwater.nl).

EN HERINRICHTING VAN DE OEVERS BIJ

Effecten gevolgd
Om exact te weten wat het effect is van
gecombineerde sanerings- en herinrichtings-

MOORDRECHT

EN

NIEUWERKERK

maatregelen op flora en fauna, heeft
Rijkswaterstaat tussen 1999 en 2004 de
ontwikkelingen op de locaties nauwlettend
gevolgd. Er zijn gegevens verzameld over
de waterbodemkwaliteit; de begroeiing;
aaltjes in de bodem (een diergroep die erg
gevoelig is voor verontreinigingen) en
andere kleine ongewervelde dieren; en
over gewervelde dieren, zoals vissen. Ook
is gekeken naar doorvergiftiging doordat
stoffen die organismen uit het water
opnemen via de voedselketen worden
doorgegeven.
De metingen van de waterbodemkwaliteit
hebben bevestigd dat de niet gesaneerde
locaties ernstig waren verontreinigd met
stoffen als zink, lood en schadelijke
organische stoffen zoals Polycyclische
Aromaten (PAK’s) en minerale olie. Uit
daaropvolgende metingen blijkt dat de
sanering in Moordrecht en Nieuwerkerk,
zoals verwacht, een direct en herkenbaar
positief effect hebben gehad op de
(chemische) bodemkwaliteit.
Na sanering en herinrichting zet zich een

Visbemonstering op de Hollandsche IJssel (foto: RWS, Tim Pelsma)

herstel in van aaltjes en van andere
ongewervelde dieren, zoals slakken.
Veranderingen in de leefgemeenschap van
dergelijke diertjes wijzen erop dat zich een
soortenrijk, stabiel systeem ontwikkelt.

Wat wel opvalt is dat dit bij Moordrecht
sneller gaat dan bij Nieuwerkerk. Dit heeft
vrijwel zeker te maken met het gebruik
van vrij grof zand bij Nieuwerkerk, een
materiaal dat qua samenstelling en structuur
voor veel organismen ongunstiger is dan
slib.
De nieuwe inrichting bij Moordrecht is in
principe ook gunstig voor vis, omdat wateren oeverplanten goede paai- en opgroeimogelijkheden bieden. Toch was hier tot
nu toe vooral een verstorend effect van
de ingreep (herinrichting) zichtbaar, terwijl
het nog de vraag is of de nieuwe situatie
de vissen veel voordeel gaat bieden. De
oeverzone is visvriendelijk ingericht, maar
wordt geplaagd door (voor vissen) te
grote peilschommelingen als gevolg van
een sterke zuiging door de intensieve
scheepvaart en door de slibopwerveling
die dit verkeer te weeg brengt.

ZIEN OP WATERMARKT.NL

Wereldwijd worden webcams, ook wel
weather- of earthcams, steeds meer
gezien als onderdeel van het moderne
monitoringinstrumentarium. De visuele
beelden bieden zicht op de ‘echte
wereld’, een wereld die de beheerders
van bijvoorbeeld een stormvloedkering,
anders alleen te zien krijgen via cijfers op
computerschermen in de controlekamers.
Webcams kunnen ook onderdeel zijn van
hightech monitoringsystemen, zoals het
Argussysteem aan de Nederlandse kust.

Lessen voor een mooie toekomst
De resultaten van de sanering en herinrichting beloven goede herstelmogelijkheden
voor vergelijkbare locaties elders langs de
Hollandsche IJssel en in het zoetwatergetijdengebied van Zuid-Holland. Met de
ervaringen van de monitoring op zak zullen
tot 2010 nog een twintigtal locaties langs
de Hollandsche IJssel aangepakt worden.

Hier worden met webcams onder meer
golfbreekpatronen geregistreerd. Door
analyse van die beelden –golfbrekingen
verraden immers de ligging van banken
en muien- is het mogelijk de morfologische
ontwikkeling van de kust te volgen (zie:
www.wldelft.nl/argus/).
Meekijken
De objecten die nu bekeken kunnen
worden op de speciale webcam-pagina
van www.watermarkt.nl zijn: de kust bij
Egmond, de stormvloedkering in de
Nieuwe Waterweg en de stuw bij
Hagestein. In de loop van het jaar volgen
meer locaties, in ieder geval de Oosterscheldekering en het sluizencomplex
Kornwerderzand.
Webcams kunnen zo bijdragen aan de
betrokkenheid bij het werk van
Rijkswaterstaat. Dat werk mag -ook
letterlijk- gezien worden!
Nadere informatie:
Pieter Haaring (RWS RIKZ)
tel. 070-3114570
p.a.haaring@rikz.rws.minvenw.nl

Nadere informatie:
Jacco Doze (RWS RIZA), tel. 0320-298319
j.doze@riza.rws.minvenw.nl
Henk van Bommel (RWS Zuid-Holland)
tel. 070-4026368
h.g.vbommel@dzh.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport:
zie achterpagina
Marcrofauna bemonstering op de Hollandsche IJssel (foto: RWS, Johan Oosterbaan)
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Bruinvis duikt steeds vaker op
Voor de Nederlandse kust worden vaker bruinvissen waargenomen. Mogelijk goed
nieuws, al is het voorafgaand aan een conclusie wel nodig de populatie en migratiepatronen in de gehele Noordzee in beeld zien te krijgen.
Naast bruinvissen worden in Nederlandse
wateren verschillende soorten zeezoogdieren aangetroffen, zoals zeehonden,
witsnuitdolfijnen en een enkele maal
dwergvinvissen. Van de walvisachtigen is
de Bruinvis de meest algemene soort.
Het dier kan anderhalve meter lang worden
en heeft een bruingrijze kleur. Ter

bescherming van de Bruinvis zijn internationale overeenkomsten gesloten. In de
Bernconventie geldt de Bruinvis als
beschermde soort, terwijl de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn de Bruinvis
noemt als één van de soorten die van
gebiedsbescherming moeten profiteren.
Daarnaast is er ten aanzien van visserij-

effecten op kleine walvisachtigen de
ASCOBANS-overeenkomst. Deze is aangenomen in het kader van het Verdrag
van Bonn en richt zich op de bescherming
van deze soorten in de Noordzee en
Oostzee.

hangen met internationale afspraken en
verdragen. De eerste, nog niet structureel
verzamelde gegevens over bruinvissen
kwamen uit de zeevogeltellingen die

- vervolg op pagina 4 Vreemde vogels
Er worden al geruime tijd bruinvissen
geteld in het Nederlandse deel van de
Noordzee. Nederland voldoet zo ook aan
de monitoringverplichtingen die samen-
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- vervolg van pagina 3 Rijkswaterstaat sinds eind jaren tachtig
vanuit een vliegtuig boven de Noordzee
uitvoert. In dit programma wordt elke
twee maanden in drie dagen de hele
Noordzee afgescand op zoek naar zeevogels.
Toen er in de jaren negentig naast
zeevogels ook steeds vaker bruinvissen
werden gezien, is de soort structureel in
het programma meegenomen.

Dichtheid =
(aantal/oppervlakte km 2) * 100

In de lift?
Uit analyse van de data in samenwerking
met het Centrum voor Milieuweten-

schappen van de Universiteit Leiden
(CMUL), bleek een grote toename over
de afgelopen jaren: met zo’n 15 tot 20%
per jaar. De oorzaak is niet helemaal
duidelijk, mogelijk is de totale populatie
in de Noordzee toegenomen. Aan de
andere kant kan er sprake zijn van
migratie vanuit andere delen van de
Noordzee als daar gebrek is aan geschikt
voedsel. Een goed beeld over de verspreiding en aantallen in de totale
Noordzee ontbreekt echter. Uit de waarnemingen blijkt ook dat er duidelijke

seizoensverschillen zijn: de hoogste
aantallen bruinvissen (overigens worden
altijd individuele dieren of groepjes van
enkele exemplaren waargenomen)
worden geregistreerd in het voorjaar. Dit
is ook de periode waarin de dieren vlak
bij de kust voorkomen. In de loop van
de zomer trekken ze weg, verder de
Noordzee op, om tijdens de herfst en de
winter weer langzaam kustwaarts te
keren. Waarschijnlijk heeft dit patroon
te maken met het voorkomen van
verschillende vissoorten. De grote

fluctuaties maken duidelijk dat de
‘Nederlandse’ Bruinvis deel uit maakt
van een grotere populatie in de
Noordzee. Het is dan ook van belang
om de monitoringinitiatieven van de
verschillende landen naast elkaar te gaan
leggen.

OP

ZOEK NAAR REFERENTIEWATEREN

Het IJsselmeer gespiegeld aan het Peipsi-meer
Maximaal ecologisch potentieel, natuurlijke wateren, instandhoudingsdoelen… De waterbeheerders in Nederland en elders in Europa zoeken naar realistische en haalbare doelen
voor hun waterlichamen. Rijkswaterstaat richtte de blik op een nog vrij ongerept merengebied op de grens van Estland en Rusland.

Nadere informatie:
Nynke Osinga, via CMUL
tel. 071-5277477, philips@cml.leidenuniv.nl
Peter Bot (RWS RIKZ), tel. 070-3114220
p.v.m.bot@rikz.rws.minvenw.nl

Het Peipsi-meer en het daarmee verbonden
Võrtsjärv-meer liggen weliswaar in een
wat andere klimaatzone (met strengere en
langere winters), maar geomorfologisch
gezien zijn ze redelijk vergelijkbaar met de

De Russische en Estlandse counterparts
krijgen op hun beurt inzicht in de mogelijke
ontwikkelingen in hun merengebied (toename recreatie, eutrofiëring) nu deze landen
een snelle ontwikkeling doormaken.

wateren in het Nederlandse IJsselmeergebied. Ook de meren in het Peipsi-gebied
zijn ondiepe laaglandmeren met zand- en
slibbodems. Het scala aan voorkomende
flora- en faunasoorten lijkt op dat in de
Nederlandse situatie, al zijn er verschillen
(kader). Aanmerkelijk anders staat het nog
met de inrichting en het gebruik van het
Peipsi-gebied en dat maakt dat de twee
situaties interessant vergelijkingsmateriaal
bieden.

Verbrede delegatie
In juni 2005 hebben Nederlandse ‘stakeholders’ (provincie, gemeente, waterschap)
geparticipeerd in één van de bezoeken aan
het Peipsi-gebied. De impressies uit dat
bezoek (‘een beeld bij het streefbeeld’)
hebben geleid tot een veel breder gedragen
visie omtrent na te streven ecologische
doelen voor het IJsselmeergebied. Deze
missie met ambtelijke vertegenwoordigers
zal in 2006 mogelijk gevolgd worden door
een gezamenlijk bezoek met bestuurders
en managers van deze instanties.
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Vergelijking IJsselmeer met het Peipsi-meer
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KOUDE/WARMTEOPSLAGSYSTEMEN

Diepte (m)
Oppervlakte (km2)
Verblijftijd (jaar)
P belasting (kg/km2)
N belasting (kg/km2)
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Aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Steeds vaker wordt voor klimaatbeheersing van gebouwen gebruik gemaakt van
koude/warmteopslagsystemen. Hierbij worden aan de lucht onttrokken warmte en koude
opgeslagen in ondergrondse watervoerende lagen voor gebruik in koudere respectievelijk
warmere perioden. Hoe moet je zo’n systeem precies reguleren en controleren als
vergunningverlener?
De provincie Fryslân is vergunningverlener
voor koude/warmte opslagsystemen. De
vraag is dan of het wel puur gaat om
opslag van warmte en koude, of dat per
saldo de temperatuur van de ondergrond
in de omgeving van zo’n systeem
verandert. Het laatste zou neerkomen op
een (warmte- of koude-)lozing. Er ontstaat
dan mogelijk een nadelig effect op de
werking van het systeem zelf en ook
kan de lozing de uitgangssituatie voor
(toekomstige) systemen in de omgeving
verslechteren. Ook ecologische effecten
zijn bij toepassing op grote schaal niet
geheel uit te sluiten. Vandaar dat de
vergunningen die de provincie Fryslân
voor deze systemen afgeeft gericht zijn
op een thermisch evenwicht, met daaruit
voorvloeiend de verplichting voor de
gebruiker om energiestromen te registeren
en te rapporteren.

Doorgelicht
Recent heeft de provincie haar beleid inzake koude- en warmteopslag geëvalueerd.
Moet de provincie wel stringent handhaven
op het thermische evenwicht? Hoeveel last
(en daarmee prikkels tot eigen actie) ondervindt de gebruiker zelf al van een verstoord
evenwicht? En over welke periode gezien
zou er netto sprake moeten zijn van een
evenwicht? Vanwege dit soort vragen is
gekeken naar de gegevens van het systeem
dat ziekenhuis Talma Sionsberg in Dokkum
in gebruik heeft. Hier liggen, op 80 meter
diepte en op een onderlinge afstand van
ongeveer 180 meter, een put voor warmteopslag en een put voor koudeopslag
(schematische weergave in figuur).Van dit
systeem waren over een periode van
ongeveer drie jaar de hoeveelheden
verpompt water en de hoeveelheid
opgeslagen warmte bekend. Uit deze
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Simulatie van de netto warmteopslag voor het ziekenhuis Talma Sionsberg in Dokkum (1906-2004).
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Tafeleend, Topper, Grote zaagbek,
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Werking koude/warmte opslagsysteem; zomer- en wintersituatie (bron www.iftechnology.nl)

reeks (gecontroleerde en zo nodig
gecorrigeerde) gegevens bleek dat in de
beschouwde periode meer warmte aan de
bodem was toegevoerd dan onttrokken,
een verschil dat in 2003 zelfs circa 30%
bedroeg.
Een eenvoudige balansberekening voor
de desbetreffende watervoerende laag
leerde echter dat het bij het huidige
functioneren circa 50 jaar zal duren
voordat de uitdijende ‘warmtebel’ de
‘koudebel’ bereikt en de werking van
het systeem kan verstoren. En dan is nog
niet eens rekening gehouden met de
grondwaterstroming die -in dit geval- de
uitbreiding richting koudebel tegenwerkt.
Dit maakt duidelijk dat een gebruiker van
een koude/warmte opslagsysteem niet
per se zelf baat hoeft te hebben bij het
handhaven van een thermisch evenwicht.
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Tijdschaal
Omdat een dataset over drie jaar nogal
minimaal is voor uitspraken over een
thermisch evenwicht, construeerde de
provincie een model waarmee de
warmte- en koudevraag over een langere
periode te simuleren is. Daartoe werd
een verband gelegd tussen de beschikbare
data uit het systeem van Talma Sionsberg
en de maandgemiddelde luchttemperaturen
van het KNMI-station Eelde in die periode.
Met de gevonden getalsmatige relatie is

op basis van temperatuurgegevens
(station Eelde) gesimuleerd hoe de
balans eruit zou hebben gezien als het
ziekenhuis over een periode van 1906
tot 2004 in bedrijf zou zijn geweest (zie
grafiek).
Er blijkt dan netto geen warmte over te
schieten maar juist te worden onttrokken
aan de bodem.
Evenwicht is zo mogelijk een kwestie
van gekozen tijdschaal en (moeilijk te
voorspellen) weersomstandigheden.
Ook al betrof het hier een verkennende
exercitie, deze heeft wel bijgedragen aan
een beter inzicht in het aspect thermisch
evenwicht bij koude warmte opslag.
De bevindingen pleiten voor enige voorzichtigheid bij uitspraken over het al dan
niet bestaan van een thermisch evenwicht.
Het beste lijkt een pragmatische benadering.
Daarbij is er vooral bij de vergunningverlening extra aandacht voor het thermisch
evenwicht, maar wordt in het gebruik,
vanwege de (voor alle partijen geldende)
onzekere factoren, enige marge in het
thermisch evenwicht toegelaten.
Anders gezegd: de vergunningverlener
moet het goede gevoel hebben dat het
systeem in ieder geval in balans kan zijn.
Nadere informatie:
Daniël van Buren (provincie Fryslân)
tel. 058-2925920, d.s.vanburen@fryslan.nl

Gevarieerde land-water overgang met rietzones in het Peipsi-gebied (mei 2005).
(foto: RWS, Mennobart van Eerden)

Samenwerking
Sinds 2004 is er sprake van een intensieve
samenwerking tussen Rijkswaterstaat en
Russische en Estlandse onderzoeksinstituten
(aan Russische zijde aangevuld met een non
gouvernementele organisatie) om van
‘elkaars’ watersystemen te leren. Thema’s
zoals (natuurlijk) peilbeheer, de aanwezigheid van geleidelijke overgangen tussen
water en land, visserij in relatie tot vis en
visetende vogels, en de helderheid van het
water worden in het project op landschapsschaal bekeken. De partijen wisselen
informatie uit en gaan over en weer op
(veld)bezoek. Aan de datasets over deze
meer natuurlijke wateren (zoals peilgegevens, stoffenconcentraties en het
voorkomen van soorten planten en dieren)
kunnen referenties ontleend worden. Samen
met de ter plekke opgedane indrukken
heeft Rijkswaterstaat zo veel bagage om de
(stroomgebied)beheerplannen goed in te
vullen. Zo zijn de KRW-doelen voor het
Markermeer voor doorzicht ten dele gebaseerd op ervaringen in het Peipsi-gebied.

Nadere informatie:
Mennobart van Eerden (RWS RIZA)
tel. 0320-298331
m.veerden@riza.rws.minvenw.nl
Sophie Lauwaars: (RWS IJsselmeergebied)
tel. 0320-297470
s.g.lauwaars@rdij.rws.minvenw.nl

Flora en fauna
Naast veel overeenkomsten in flora
en fauna, zijn er wel verschillen in de
mate en onderlinge verhoudingen
waarin soorten in het IJsselmeer- en
het Peipsi-gebied voorkomen. Ook is
het ecosysteem in het Peipsi-gebied
aan de ‘topzijde’ completer met meer
predatoren zoals snoeken, diverse
arendsoorten en wolven. Ook zijn er
meer ‘vegetatiesturende’ zoogdieren
(zoals bevers en herten).

Verwerking en verstrekking
WATERPLAN

Een overzicht van de meetinspanning van Rijkswaterstaat
Wilt u weten welke parameters in Cadzand en Bath worden gemeten? Heeft u vragen over
wat waar gemeten wordt in het kader van de richtlijn Schelpdierwater of op hoeveel locaties
koper in oppervlaktewater wordt gemeten? Ga dan naar www.waterplan.nl!
Rijkswaterstaat heeft Waterplan in 2003
opgezet. Op de site wordt het meetprogramma van het landelijke meetnet van
het lopende jaar gepresenteerd. Dit meetnet
omvat de chemische, fysische en biologische
meetprogramma’s van Rijkswaterstaat. De
website is gericht op de medewerkers van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
maar daarnaast op alle andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld bij provincies, waterschappen, gemeenten of onderzoeksinstituten.
Bovendien is de website voor
Rijkswaterstaat zelf ook een goed instrument
om de meetvoornemens op éénduidige
wijze vast te leggen. Eenieder kan zo

probleemloos de meetplannen voor de
verschillende doelstellingen boven tafel
krijgen. De site gaat nu alleen in op de
planning van het landelijke meetnet.Vanaf
medio 2006 kunnen ook de planningen
van de aanvullende meetnetten van
Rijkswaterstaat worden opgevraagd.
Met deze uitbreiding zal Waterplan inzicht
geven in de totale meetinspanning van
Rijkswaterstaat. De bezoeker kan deze
informatie downloaden via een Excelbestand. De inhoud van de website wordt
één keer per jaar geactualiseerd. De nieuwe
planning moet in december bekend zijn
om deze bij de start van een nieuw jaar te
kunnen presenteren.

Nadere informatie:
BasisInfoDesk, info@rikz.nl
tel. 070-311444
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Meten en analyseren
EN

Algen en wieren als Europese graadmeter voor zoet water
Eencellige algen, die vrij in het water zweven, leven kort en reageren snel op veranderende
omstandigheden. Daarom is dit ‘fytoplankton’ een goede graadmeter voor de waterkwaliteit,
zo wordt ook in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) onderkend.
Rijkswaterstaat liet zijn meetnet fytoplankton voor zoete wateren nog eens tegen het licht
houden. Hoe functioneert dit meetnet, ook in het licht van de KRW-meetverplichtingen, en
hoe is het om te werken met de fytoplankton-maatlatten die Nederland voor de kaderrichtlijn
gebruikt?

MONITORING SYSTEEM WATER

Meetnetten voor ‘natte’ gegevens samengevoegd tot Landelijk Meetnet Water
Op dit moment bestaan er binnen Rijkswaterstaat drie grote meetnetten voor ‘natte’
gegevens, zoals waterstanden, golven en afvoeren. Ze worden nu samengevoegd.

Rijkswaterstaat meet al 33 jaar maandelijks
op 24 meetlocaties in de zoete rijkswateren
het fytoplankton. Onderzocht is of dit
(zoete) meetnet fytoplankton voldoende
kwaliteit heeft om te worden ingezet voor
de KRW en wat de sterke en zwakke kanten
zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het
meetnet goed functioneert, ook voor de
KRW. Het aantal meetlocaties en de meetfrequentie is toereikend. Mogelijk moet
een enkel meetpunt worden toegevoegd.
Verbeteringen zijn verder mogelijk bij het
op naam brengen van fytoplanktonsoorten,
een kwestie van anders determineren en
de juiste naslagwerken en standaarden.

De drie meetnetten -het Meetnet Noordzee, het Meetnet Zeeuwse Getijdewateren
en het Monitoring Systeem Water- omvatten samen circa 90 % van alle natte meetnetten van Rijkswaterstaat. Alle drie gaan ze uit van dezelfde technieken, dezelfde
applicaties en dezelfde soort systemen om de gebruiker, on line via onder andere
www.actuelewaterdata.nl, te kunnen voorzien van meetgegevens. Door de huidige
stand van de techniek op het gebied van datacommunicatie en IT is het nu mogelijk
om deze meetnetten samen te voegen.
Omdat er nu nog drie beheersorganisaties en drie infrastructuren (computers,
datacommunicatielijnen en dergelijke) zijn, zal de operatie ertoe leiden dat
Rijkswaterstaat deze dienst efficiënter en met minder kosten kan blijven leveren. Het
voornemen is om de samenvoeging tot één groot meetnet medio 2007 rond te
hebben.
Gebruikers van gegevens van de bestaande meetnetten mochten uit zeven suggesties
de nieuwe naam voor dit meetnet kiezen. De stemmen gingen met ruime meerderheid
naar het "Landelijk Meetnet Water" (LMW).

Werken met KRW-maatlatten
Voor de KRW-beoordeling van fytoplankton
moeten scores worden berekend voor
biomassa (waarvoor chlorofyl-a een maat
is) en voor soortensamenstelling. De
Nederlandse overheid hanteert voor de
KRW zo’n biomassa-maatlat en daarnaast
een maatlat voor soortensamenstelling, die
-in een pragmatische nationale interpretatiefocust op de ‘bloeisoorten’. Men bekijkt,
anders gezegd, de toestand van het
fytoplankton door de hoeveelheid fytoplankton per watervolume te bepalen en
de soorten te tellen die staan voor een
slechte waterkwaliteit. Voor beide scores

Nadere informatie:
Jan Rozema (RWS RIKZ), tel. 070-3114285 j.rozema@rikz.rws.minvenw.nl

Europlatform (foto: RWS)

GAMMAMONITOR

Nieuwe online monitoring radioactiviteit rivieren
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Veluwemeer

0.86

gb

0.79

0.40

0.76

0.50

Wolderwijd

0.87

0.50

0.80

gb

0.92

0.40

IJsselmeer

0.23

0.33

0.16

0.30

0.23

0.32

Markermeer

0.33

0.26

0.18

0.43

0.32

0.38

Volkerak

0.57

0.30

0.58

0.35

0.48

0.28

Fytoplanktonscores langs de Nederlandse KRW-maatlatten voor biomassa en soortensamenstelling. Dit beeld
is overigens wel iets te somber: er is een versoepeling in de beoordeling te verwachten omdat de maatlatten
nu nog zijn gebaseerd op het oordeel van experts die als referentie ook naar ongerepte buitenlandse wateren
hebben gekeken.

klassegrenzen
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zeer goed

0.81-1.00

gb=geen bloei

goed

0.61-0.80

0.61-0.70

matig

0.41-0.60

0.41-0.60

ontoereikend

0.21-0.40

0.21-0.40

0-0.20

0-0.20

slecht

Wat uit de beoordeling ook naar voren
komt is dat voor een bepaald water de
score op biomassa sterk kan verschillen
van de score op soortensamenstelling.
Het is duidelijk dat in een eindoordeel over
het water op basis van fytoplankton beide
scores moeten meewegen.

geldt: lage getallen zijn gunstig en leiden
tot hoge scores op de KRW maatlatten.
Met de Nederlandse KRW-maatlatten zijn
enkele rijkswateren beoordeeld (zie tabel).
Uit de resultaten blijkt dat Volkerak,
IJsselmeer en Markermeer veel minder goed
scoren dan Veluwemeer en Wolderwijd.
Deze verschillen hangen samen met de
aanwezigheid van voedingstoffen, maar
kunnen daarnaast ook gerelateerd zijn aan
factoren als windwerking, stroming en
diepte. Met name de beschutte ligging
van Veluwemeer en Wolderwijd (minder
opwerveling van voedingstoffen uit de
bodem) zal aan de gunstige scores van die
wateren hebben bijgedragen.

Nadere informatie:
Tim Pelsma (RWS RIZA), tel. 0320-298056
t.pelsma@riza.rws.minvenw.nl
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RANDVOORWAARDEN TOETSING WATERKERINGEN
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Elke vijf jaar wordt de veiligheid van de waterkeringen getoetst. De hydraulische randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn worden met eenzelfde frequentie opnieuw vastgesteld.
Voor de volgende ronde kwamen onlangs de toets- en rekenpeilen voor de kust en de
estuaria gereed.
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Vinger aan de pols
De meetfrequentie voor radioactiviteit in
de Maas lag tot nu toe op eens per week.
Daarbij zijn regelmatig verhoogde pieken
gevonden. Een belang van de drinkwaterbedrijven is dat onderdelen in het productieproces (zoals de bassins) zo min mogelijk
verontreinigd raken door radioactief
verontreinigd materiaal (de isotopen hechten
zich vooral aan de zwevende deeltjes die in
het bereidingsproces achterblijven). Bij online
monitoring kan de inname tijdig worden
stopgezet. Het meetsysteem bestaat uit
een sensor met gamma-detector en een
controlebox voor de stroomvoorziening en
doorgifte van data. De sensor hangt rechtstreeks in een doorstroombak met continue
doorvoer van Maaswater.
Het meetsysteem is ontwikkeld bij het
Belgische Instituut voor Radio-Elementen,
waar ook de calibratie heeft plaatsgevonden. Alerte registratie en -daaraan
gekoppeld- vragen stellen over de herkomst
is ook een signaal naar de bovenstroomse
buren en kan zo bijdragen aan een schonere
rivier. Vanaf 1 april 2006 is de monitor te
Eijsden volledig operationeel. Ook voor
het meetstation te Lobith staat dit nieuwe
type radioactiviteitbewaking inmiddels op
het programma.

Water
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Nieuwe toets- en rekenpeilen klaar voor de toets

120

Verloop van kobalt-60 in de Maas in zwevend stof, geprojecteerd in een afbeelding van de ‘gammamonitor’.

Begrippen
Isotopen van één en dezelfde stof reageren chemisch op dezelfde manier, maar verschillen
van elkaar door radioactieve straling (uitgestraald bij desintegreren van de kern).
Radioactieve straling is verdeeld in pakweg drie soorten: de weinig doordringende
alfastraling; bètastraling, bestaand uit snelle elektronen met een wat groter doordringend vermogen; en -de sterkste- gammastraling, een elektromagnetische golf maar dan
met veel meer energie dan bijvoorbeeld licht, warmtestraling of de straling van een
mobieltje.
Eenheden: De radioactiviteitsconcentratie van isotopen in water wordt uitgedrukt in
Becquerel per liter (Bq/l). Eén Becquerel staat voor één desintegratie (verval van een
kern) per seconde. Sievert is een maat voor het risico voor de mens. Deze is afhankelijk
van het aantal desintegraties en het type straling. Tussen Becquerel en Sievert zitten per
isotoop en per weefseltype -het maakt uit of de straling in bijvoorbeeld bot, nier of
hersenen vrijkomt- een bepaalde ‘omzettingsfactor’. De natuurlijke achtergrond en de
normen voor blootstelling worden in milliSievert (mSv) per jaar uitgedrukt. De totale
radioactieve achtergrondstraling is in Nederland ongeveer 2 mSv per jaar.

Bijstelling van de waterstandsrandvoorwaarden is nodig voor de kust en de
estuaria vanwege de zeespiegelstijging en
een getijverandering die met name het
gevolg is van menselijke ingrepen in het
kustsysteem. Tot de hydraulische randvoorwaarden behoren de zogenaamde
toets- en rekenpeilen (zie kader).
De toetspeilen zijn de stormvloedstanden
waartegen de primaire waterkeringen
bestand moeten zijn en waarop ze dus
getoetst worden. Ze zijn gekoppeld aan
een bepaalde norm voor de veiligheid:
een maximaal toegestane overschrijdingsfrequentie van de betreffende stormvloedstand. Voor het dijkringgebied Centraal
Holland bijvoorbeeld hebben de toetspeilen
een overschrijdingsfrequentie van gemiddeld
eens per 10.000 jaar (norm 1/10.000),
maar elders ligt de norm voor zeeweringen
op 1/4000 of 1/2000. Naast het toetspeil
70
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Belasting
Een maat die het uiteindelijke, door
ontvangen straling veroorzaakte risico voor
de mens uitdrukt is de Sievert. Per jaar krijgt
men met voeding aan natuurlijke isotopen
ongeveer 0,4 milliSievert (mSv) binnen. Zoals uit de grafiek blijkt, ligt de momentane
structurele radioactiviteit door Kobalt-60 in
zwevend stof van de Maas onder de 100
Becquerel (zie kader) per kilogram droge
stof (Bq/kg d.s.). Dit vormt een verwaarloosbaar risico voor de mens. Berekend is
dat bij 1000 Bq/kg d.s. aan Kobalt-60, de
consumptie van minstens een pond vis per
week de mens niet meer dan 6% extra

(0,024 mSv) aan belasting oplevert. Alleen
is het in het verleden al eens voorgekomen
dat er tot 60.000 Bq/kg aan Kobalt-60 is
gemeten in het zwevend stof.

HYDRAULISCHE

Bq/kg

Kerncentrales lozen, ondanks voorzorgsmaatregelen, verschillende radioactieve
isotopen (zie kader), waaronder meerdere
niet natuurlijke isotopen die gammastraling
uitzenden. Eén van de niet natuurlijke
radioactieve isotopen die onder normale
condities wordt geloosd is Kobalt-60. Deze
isotoop ontstaat wanneer opgeloste metaaldeeltjes in het koelwater neutronen invangen
die uit de reactor komen. In de Maas, waaraan een tweetal kerncentrales liggen (Chooz
in Frankrijk en Tihange in België), wordt
Kobalt-60 in zwevend stof aangetroffen.

1996

Legenda van de scores in de tabel.

Fytoplankton
Fytoplankton leeft in (zoet en zout) water. Aan het aantal aanwezige soorten en de
uitbundigheid waarmee sommige soorten voorkomen is te zien in welke mate het water
belast is met voedingsstoffen. In wateren die te veel voedingstoffen bevatten kan ‘fytoplanktonbloei’ optreden Daarbij kunnen drabberige drijflagen van (meestal) blauwalgen
ontstaan of kan het water het aanzien krijgen van erwtensoep. Zulke situaties wijzen
op het lozen van ongezuiverd afvalwater, meststoffen of andere problemen met
nutriëntentoevoer. Als het water juist een heel goede kwaliteit heeft is dat ook aan het
fytoplankton te zien: er komen dan bijzondere soorten voor. Het aantal algen is echter
laag, algenbloei blijft achterwege en het water is veelal helder.
De waterbeheerders nemen regelmatig watermonsters om daarin naar fytoplankton te
kijken. De methode is eenvoudig, meestal wordt gewoon een emmer water geschept. Dit
monster wordt door analisten in het laboratorium bekeken op de aanwezigheid van
fytoplankton. Alleen bij scheepvaartkanalen werkt de graadmeter niet goed. Het water
wordt er zo sterk gemengd dat fytoplankton niet tot ontwikkeling komt en een
kunstmatig goede score wordt verkregen.

Open tijdens verbouwing
Voor klanten van de bestaande meetnetten mag de samenvoeging weinig gevolgen
hebben. Uitgangspunt is dat de datalevering zo min mogelijk wordt onderbroken.
Ook in locatie- of parameter benamingen zal slechts het allernoodzakelijkste veranderen en die wijzigingen zullen van tevoren kenbaar worden gemaakt.

Op het waterkwaliteitmeetstation Eijsden heeft het afgelopen jaar een ‘gammamonitor’
proefgedraaid. Dit instrument kan voortdurend de gammastraling van verschillende radioactieve stoffen meten en eventueel een alarm afgeven.

Jaar

Chlorophyl-a (µg/l)

MEETNET NOORDZEE, MEETNET ZEEUWSE GETIJDEWATEREN

MEETNET ZOETE RIJKSWATEREN
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Nadere informatie:
Jaap van Steenwijk (RWS RIZA)
tel. 0320-298649
j.steenwijk@riza.rws.minvenw.nl
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Carlo Engeler (RWS RIZA)
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Voorbeeld van een (lineaire) trendlijn door de jaargemiddelde hoogwaterstanden, hier voor het station
Oudeschild. Duidelijk zichtbaar in het verloop is het
effect van de aanleg van de Afsluitdijk (1932).

is er het ‘rekenpeil’(zie kader), dat gebruikt
wordt voor duinen, immers een geheel
ander type waterkering dan dijken.
Gebruik van dit rekenpeil is onderdeel
van een specifiek voor die waterkering
afgeleide procedure voor het toetsen van
de veiligheid.
Bijstelling
De huidige normen, zoals die voor het
kustgebied gesteld zijn in de Wet op de
Waterkering, volgen rechtstreeks uit het
Rapport van de Deltacommissie uit 1962.
De Deltacommissie gaf ook de bijbehorende
ontwerppeilen voor de waterkeringen.
De ontwerppeilen voor het kustgebied zijn
daarna op basis van een hernieuwde
statistische en fysische analyse nog eens
vastgesteld voor de situatie in 1985. Bij
nieuwbouw of verbetering van de waterkering wordt in het ontwerp altijd rekening
gehouden met zeespiegelstijging en getijverandering. Ook in de (daaropvolgende)
vijfjaarlijkse toetsing van de veiligheid
worden die ontwikkelingen meegenomen
door bijstelling van het toetspeil.
Ook bij die gewijzigde stormvloedstand
blijft de (politiek vastgelegde) toegestane
overschrijdingsfrequentie van kracht. De
nieuwe toets- en rekenpeilen zijn uiteraard
over het algemeen iets hoger dan de ‘oude’
van vijf jaar geleden vanwege de stijgende
zeespiegel, meestal 5 centimeter in verband
met de afrondingen. Voor veel vakken

Enkele definities
Normfrequentie: de voor een bepaalde dijkring geldende overschrijdingsfrequentie van de stormvloedstand die als uitgangspunt dient voor de verbetering (of -als dat aan de orde is- de aanleg) van de primaire waterkeringen.
Ontwerppeil 1985: de stormvloedstand behorend bij de normfrequentie van de betreffende waterkering,
bepaald voor de toestand in het jaar 1985.
Toetspeil: de waterstand behorend bij de normfrequentie van de betreffende waterkering, die bij de
toetsing wordt gebruikt. De waarde wordt afgeleid uit het ontwerppeil van 1985 door de stijging van
het gemiddelde hoogwater sinds 1985 er bij op te tellen.
Rekenpeil: de waterstand die wordt gevonden door bij het toetspeil tweederde van de decimeringshoogte (zie hieronder) op te tellen. Het rekenpeil is de stormvloedstand die in een duinafslagberekening
ingevoerd moet worden om (bij gelijke normfrequentie) een met dijken vergelijkbare veiligheid te krijgen.
Decimeringshoogte: het verschil in hoogte tussen het toetspeil en een waterstand met een overschrijdingsfrequentie die tien keer lager is dan die van het toetspeil.
Herberekening toets- en rekenpeilen
Voor de nieuwe toets- en rekenpeilen voor de kust en de estuaria is uitgegaan van de niet afgeronde
ontwerppeilen van 1985 (de officiële ontwerppeilen werden afgerond op een veelvoud van 5 centimeter). Vervolgens is bij die peilen een -eveneens niet afgeronde- toeslag opgeteld voor de stijging van het
gemiddelde hoogwater tussen 1985 tot het jaar 2011 (de ‘horizon’ van de nieuwste toetsing). Pas het
resultaat van deze optelling is afgerond, maar nu op decimeters. Dat geeft beter de beperkte mate van
nauwkeurigheid aan waarmee deze peilen kunnen worden bepaald.
De rekenpeilen zijn afgerond nadat eerst nog de 2/3 decimeringshoogte (zie het andere kader bij dit
artikel) daarbij werd opgeteld.
De toeslagen voor zeespiegelstijging en getijverandering volgen uit de analyse van de tijdreeksen van
jaargemiddelde hoogwaterstanden en jaargemiddelde zeestanden van de peilmeetstations langs de kust
en in de estuaria, waaruit trendlijnen zijn berekend (figuur).
‘Voorbij’ de meest recente gegevens, die uit 2003, zijn de trendlijnen tot 2011 doorgetrokken. Het
verschil tussen de aldus gevonden waarde voor 2011 en die van 1985 geeft een schatting van de toeslag voor de desbetreffende peilmeetstations en -daaruit weer herleidbaar- voor andere plaatsen.

bleven ze gelijk. Voor de Afsluitdijk zijn ze
enkele decimeters hoger, maar dat heeft te
maken met een zwaardere norm waaraan
de Afsluitdijk moet voldoen. (Dit laatste
was aanleiding voor de recente berichten in
de pers dat de Afsluitdijk dringend versterkt
moest worden). Nadat de staatssecretaris
van V&W alle nieuwe hydraulische randvoorwaarden 2006 heeft goedgekeurd
zullen deze officieel zijn vastgesteld.

Nadere informatie:
Douwe Dillingh (RWS RIKZ)
tel. 070-3114356
d.dillingh@rikz.rws.minvenw.nl
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BODEMFAUNA

EN BELEID

WADDENZEE

EN

Gert-Jan de Maagd werkt in Den Haag, op het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
en is als beleidsmedewerker fulltime bezig met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Twee opdrachten bepalen zijn agenda: de Decembernota’s - waarvan de eerste recent
in de Tweede Kamer is behandeld - en de nieuwe KRW-monitoringprogramma’s.

NOORDZEE

Bodemdieren vertellen boekdelen

Internationale beleidsdoelen, verband houdend met bodemfauna in Waddenzee en
Noordzee
Waddenzee (Trilateraal Waddenzee Plan, 1997)
•
•
•

Een groter oppervlak met geomorfologisch en biologische ongestoorde getijplaten en
sublitorale gebieden.
Een groter oppervlak met, en een meer natuurlijke verspreiding en ontwikkeling van,
natuurlijke mosselbanken, Sabellaria-riffen en zeegras velden.
Een gunstige beschikbaarheid van voedsel voor broed- en trekvogels.

Noordzee (North Sea Ministers, Bergen Declaration, 2002)
•
•

Impressie van de bodemfauna in de Waddenzee
(Kokkel, Strandgaper,
Nonnetje,
Draadworm, Wadpier,
Zeeduizendpoot) en op

afspiegeling zijn van veranderingen in de
lokale omstandigheden, die door menselijke
activiteiten dan wel door de natuur zelf
worden veroorzaakt.
Daarnaast heeft de bodemfauna een min
of meer centrale positie in het marien/estuariene voedselweb. De bodemdieren
voeden zich met fytoplankton uit het water,
met bodemalgen en met dood materiaal
(detritus) dat op de zeebodem terechtkomt.
Aan de andere kant worden ze zelf weer
gegeten door vele andere diergroepen,
waaronder vissen en vogels. Informatie over

Geen sterfte van bodemdieren als gevolg van zuurstoftekort en/of toxische fytoplanktonsoorten (dit in relatie tot eutrofiëring).
Een laag niveau van imposex in vrouwelijke Purperslakken (<2), zoals gemeten middels de
Vas Deferens Sequence Index (VDSI).

waterbeheer

MonitoringMensen

Zowel op nationaal als op internationaal niveau zijn beleidsdoelen voor het mariene ecosysteem geformuleerd. Daaraan gekoppeld worden diverse monitoringprogramma’s uitgevoerd. Bodemdieren zijn daarin een belangrijk onderwerp.
Met monitoringprogramma’s bewaken de
landen rond Noordzee en Waddenzee de
beleidsdoelen voor deze gebieden. Analyse
van gegevens en evaluatie kunnen weer
tot aanpassing van beleid leiden. De monitoring van bodemdieren die in dit kader
plaatsvindt, zegt meer dan alleen iets over
deze specifieke diergroep. Het gaat om
ongewervelde dieren die in en op de
bodem leven en die -anders dan vissen,
vogels of zeezoogdieren- voor het
merendeel sterk plaatsgebonden zijn.
Veranderingen die optreden in bodemfauna-gemeenschappen zullen daarom een

INTERVIEW

Ecologie belangrijker dan chemie?

droogvallende platen
van de Waddenzee

Impressie van de
bodemfauna in de
Noordzee (o.a. Zee-egel,
Slangster, Noordkromp,
Borstelworm, Perkamentworm
en Callianassa)
(Bron: Kon. NIOZ, Texel)

(Mossel en Wadslakje)
(Bron: Kon. NIOZ, Texel)

veranderingen in de bodemfauna geeft
daardoor ook informatie over veranderingen
in de voedselsituatie voor diergroepen
waarvoor de bodemfauna een belangrijke
voedselbron is. Veel beleidsdoelen houden
dan ook verband met de mariene bodemfauna (zie kader).
Inzicht
Om te kunnen bepalen of een verandering in
de bodemfauna het gevolg is van menselijk
ingrijpen, zoals het lozen van afvalwater of
het storten van baggerspecie, is het essentieel om in de monitoring ook een nietbeïnvloed ‘referentiegebied’ mee te nemen.
Ook natuurlijke populatiedynamiek kan
immers tot veranderingen leiden. Over
deze natuurlijke processen bestaat inmiddels
al veel kennis. Natuurlijke dynamiek wordt
veroorzaakt door factoren als het karakter
van de winter (met effect op koudegevoelige
soorten en op de voortplanting van schelpdieren), stormen en sedimentdynamiek, en
door interacties tussen soorten.
Rijkswaterstaat heeft veel effectstudies,
gericht op bodemfauna, uitgevoerd in de

Waddenzee en Eems-Dollard. Bijvoorbeeld
rond afvalwaterlozingen en de sanering
daarvan; het baggeren en storten van
baggerspecie; zand- en schelpenwinning;
en zandsuppleties langs de kust. Dergelijk
onderzoek heeft geleerd dat de bodemfauna
zich dankzij een groot voortplantingspotentieel weliswaar kan herstellen van lokale
ingrepen, maar dat met volledig herstel toch
wel zo’n vijf jaar gemoeid is. Monitoring
door Rijkswaterstaat heeft ten slotte ook
bijgedragen aan het in kaart brengen van
waardevolle, aan de bodem gebonden
levensgemeenschappen. Vier gebieden op
het Nederlands Continentaal Plat zijn
inmiddels in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 aangewezen als gebieden waar
natuurwaarden extra bescherming krijgen.

Voor de KRW-monitoringprogramma’s
staat de deadline op 22 december 2006.
‘Dan moeten ze operationeel zijn. Best snel,
geef ik toe, maar we liggen dankzij de
grote inzet van waterkwaliteitsbeheerders
op koers. Onlangs zijn per stroomgebied
de conceptprogramma’s van alle waterbeheerders voor het monitoren van oppervlaktewater en grondwater beoordeeld, en
waar nodig hebben we aangegeven waar
het beter kan’, vertelt De Maagd. Waterbeheerders hebben bij het opstellen van de
monitoringprogramma’s gebruik gemaakt
van de Richtlijnen Monitoring Europese

Nadere informatie:
Karel Essink (ex-RWS RIKZ)
via tel. 050-5331331
receptie-ha@rikz.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport,
zie achterpagina.

Kaderichtlijn Water. De Maagd: ‘Niet
alleen worden de bestaande meetnetten
aangepast, ook de wijze van toetsing
verandert soms. Zo werkten we in
Nederland voor oppervlaktewater altijd
met een ’90 percentiel’, terwijl Brussel een
jaargemiddelde vraagt. Door deze nieuwe
wijze van normtoetsing komt de milieukwaliteit in 2007 er anders uit te zien.’
Chemische kant
De Maagd juicht de KRW toe, vooral
omdat het oog heeft voor de ecologische
kwaliteit van het oppervlaktewater. ‘Dat is
uit mijn hart gegrepen’, zegt hij. ‘De KRW
beperkt zich niet tot de chemie, maar zet
het doel achter de chemie; flora en fauna
centraal.’ Deze benadering raakt ook de
monitoring, waarvoor de KRW meer eisen
stelt op het gebied van biologische monitoring. De Maagd: ‘Desondanks lijkt het er
soms op dat de Europese Commissie weer
de chemische kant opschuift. De Commissie
stelt op het ogenblik een aanvullende
monitoringhandleiding op, waarin ze zich
focust op de chemische doelen. De chemie
levert nu eenmaal harde getallen op,
waarmee de normen makkelijk te toetsen
zijn. Ecologische doelen zijn complexer, en
moeilijker bestuurbaar en controleerbaar.
We kampen ook met een kennishiaat. Van
maatregelen om de ecologische kwaliteit
te verbeteren, weten we vaak wel dat ze
daadwerkelijk helpen maar niet precies
hoeveel. De Maagd pleit er sterk voor om

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 de

monitoringstrategie

rapportage

meetnetontwerp

gegevensanalyse

Europese Kaderrichtlijn Water hun werk? Hoe springen ze
daarop in?

gegevensinwinning
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de ecologische benadering op de agenda
te houden. ‘Voor de Europese handleiding
ben ik momenteel betrokken bij een
hoofdstuk over het toekomstige gebruik
van bio-assays’, zegt hij. Bio-assays - het
beoordelen van de waterkwaliteit met
behulp van watervlooien, bacteriën en
algen - ziet De Maagd als de monitoring
van de toekomst. ‘Bio-assays slaan een
brug tussen de chemische en de ecologische beoordeling. Door organismen bloot
te stellen aan bepaalde stoffen krijgen
we meer inzicht in de effecten van deze
stoffen op de ecologie. En daar was het
uiteindelijk om begonnen’
Decembernota
De Maagds tweede opdracht is het redacteurschap van de Decembernota’s.
Momenteel ligt de Decembernota 2005 bij
de Tweede Kamer. Deze nota is de eerste
in een reeks van drie ter voorbereiding op
de stroomgebiedsbeheersplannen, die in
2009 gereed moeten zijn. De Maagd is er
samen met heel veel anderen bijna een
jaar met de voorbereiding in touw

gegevensbeheer

geweest. ‘Omdat zoveel partijen ermee te
maken hebben, moeten we veel overleggen.
Heel het jaar passeerden nieuwe tekstvoorstellen de revue.’ Hamvraag voor de
nota, volgens De Maagd: ‘Hoeveel geld is
het ons waard?’ De nota leeft, ook binnen
de politiek. ‘In de Tweede Kamer is veel
animo om erover te debatteren. Daarbij
gaat het hoofdzakelijk over de financiële
consequenties. Veel kamerleden zien de
KRW als een bedreiging, vooral vanwege
de huidige consequenties van het Besluit
Luchtkwaliteit. Men vreest hoge kosten,
en dat Nederland ‘op slot’ gaat.’ Verkeer
& Waterstaat bevindt zich tussen twee
vuren. Aan de ene kant veel zorg vanuit
de Tweede Kamer ten aanzien van de
kosten, aan de andere kant erkenning
voor de drinkwaterbedrijven en de natuuren milieubeweging, die meer aandacht
willen voor de baten van de KRW. Om
helderheid te verschaffen wordt dit jaar
een kosten- en batenanalyse uitgevoerd.
‘De baten zijn alleen moeilijk in geld uit te
drukken. Hoeveel is fris en schoon water
waard?’

ZWEMWATERRICHTLIJN

Zwemwaterprofielen en wat daarbij komt kijken

ADVIES TECHNISCHE COMMISSIE BODEMBESCHERMING

Drempelwaarden grondwater voor de Kaderrichtlijn Water
In september 2005 ontving de Staatssecretaris van VROM het advies van de Technische
Commissie Bodembescherming over het afleiden van grondwaterkwaliteitsnormen in het
kader van de nieuwe Europese Grondwaterrichtlijn.
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beheertechnische overwegingen voorstander
van landelijke drempelwaarden waar
mogelijk, met een regiospecifieke invulling
indien noodzakelijk. Ten slotte stelt de commissie dat het niet praktisch is om zonder
meer natuurlijke achtergrondconcentraties
als drempelwaarde te hanteren. Dit zou
leiden tot veel normoverschrijdingen,
zonder dat er sprake is van milieurisico’s
of problemen met drinkwaternormen.
Aansluiten bij het bestaande
De TCB adviseert aansluiting te zoeken bij
risiconiveaus die reeds de onderbouwing
vormen voor de huidige grond- en oppervlaktewaternormen. Ze ziet als mogelijkheden het verwaarloosbaar risico niveau,
dat de basis is van de streefwaarde, of het
ecotoxicologisch onderbouwde maximaal
toelaatbaar risiconiveau (MTR). (De streefwaarde is het huidige lange-termijndoel
voor grond- en oppervlaktewater; het MTR
is de minimaal te bereiken kwaliteit voor
oppervlaktewater.) Het ernstig risiconiveau,
dat de basis is van de huidige interventiewaarde wordt ongeschikt geacht om grootschalige verontreiniging van ecosystemen
en strategische grondwatervoorraden
vroegtijdig tegen te gaan. In het advies
worden twee groepen stoffen onderscheiden,
te weten stoffen die ook al van nature in
het grondwater voorkomen en ‘antropogene
stoffen’ (synthetische stoffen die de mens
in het milieu brengt). Voor drempelwaarden

van de eerste groep, waaronder zware
metalen, adviseert de commissie om in het
beleidsmatig traject twee opties nader te
onderzoeken op hun praktische toepasbaarheid. De eerste optie is om voor de
drempelwaarden de natuurlijke achtergrondconcentratie ‘op te hogen’ met een
toegestane toevoeging door toedoen van
menselijke activiteiten, bijvoorbeeld de
ecotoxicologisch onderbouwde maximaal
toelaatbare toevoeging. De tweede optie is
een drempelwaarde die uitgaat van een
‘semi-natuurlijke’ achtergrondconcentratie,
zoals wordt gevonden in niet overmatig
belast grondwater (bijvoorbeeld de
90-percentiel waarde, de concentratie
waar 90% van de meetresultaten onder
blijft). Aangezien achtergrondconcentraties
regionaal kunnen variëren, ligt het voor de

hand om drempelwaarden voor deze
stoffen regiospecifiek in te vullen. Voor de
tweede groep stoffen (van antropogene
oorsprong) geldt dat het humaantoxicologisch onderbouwde MTR lager ligt (‘strenger
is’) dan het ecotoxicologisch onderbouwde
MTR. Daarom adviseert de TCB om voor
deze stoffen de huidige streefwaarden te
hanteren als drempelwaarden. Voor deze
stoffen ziet ze geen argumenten voor een
regiospecifieke invulling zodat landelijke
drempelwaarden voor de hand liggen.
Nadere informatie:
Monique van der Aa (TCB),
tel. 070-3398914, vanderaa@tcbodem.nl
Voor bestelinformatie van het advies:
zie achterpagina
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- bronnen
- routes
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De Technische Commissie Bodembescherming (TCB) geeft in haar advies over
‘drempelwaarden’ (zie kader) enkele opties
voor grondwaterkwaliteitsnormen. Deze
kunnen in het beleidstraject worden beoordeeld op hun praktische toepasbaarheid als
drempelwaarden. Eén van de
uitgangspunten van de TCB is dat de
drempelwaarden van toepassing moeten
zijn op een groot schaalniveau (grondwaterlichamen of groter). Ze vormen een
referentiekader bij grootschalige (diffuse)
grondwaterverontreinigingen. In het geval
van lokale puntverontreinigingen en
regionale grondwaterverontreinigingen
waarbij de interventiewaarde voor grondwater wordt overschreden, kan het huidige
Nederlandse bodemsaneringsbeleid van
toepassing blijven. Een ander uitgangspunt
is dat omwille van een zo eenvoudig
mogelijk, gebruiksvriendelijk normenstelsel
de drempelwaarden bij voorkeur moeten
zorgen voor de bescherming van zowel het
grondwater als de oppervlaktewateren die
daarmee gevoed worden. Verder zouden,
om het Nederlandse normenstelsel niet
complexer te maken, drempelwaarden
liefst gebaseerd moeten zijn op bestaande
risiconiveaus. Voorts is de TCB vanuit

Wat zijn drempelwaarden?
Drempelwaarden zijn grondwaterkwaliteitsnormen die EU-lidstaten
zelf kiezen en vaststellen in het implementatietraject van de Kaderrichtlijn Water
(KRW) en de daaronder vallende Grondwaterrichtlijn (momenteel in conceptvorm
bekend). Ze vormen de grens tussen een ‘goede’ en ‘slechte’ grondwaterkwaliteit,
samen met de al eerder op Europees niveau vastgestelde communautaire grondwaterkwaliteitsnormen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen. De drempelwaarden zullen
naar verwachting in 2008 worden vastgesteld. De KRW biedt de lidstaten de mogelijkheid om voor specifieke waterlichamen in het stroomgebiedsbeheersplan (in 2009)
lagere milieudoelstellingen vast te stellen. Dit is aan de orde wanneer de omstandigheden door menselijke activiteiten of natuurlijke oorzaken al zodanig zijn dat het
realiseren van de ‘goede toestand’ onevenredig ernstige economische of maatschappelijke consequenties zou hebben.

Begin 2006 treedt de nieuwe zwemwaterrichtlijn in werking. Nieuw is dat waterbeheerders
aanvullend op de reguliere monitoring een ‘zwemwaterprofiel’ moeten gaan opstellen.
Rijkswaterstaat heeft daarvoor met andere waterbeheerders een aanpak ontwikkeld.

Meetprogramma
Richtgetallen
Zwemwater
profiel
Analyseren
Evalueren

De verschillende stappen voor het opstelllen van het
zwemwaterprofiel (bron: Grontmij, 2005)

Een ‘zwemwaterprofiel’ is een belangrijke
aanvulling op de zwemwatermonitoring tot
nu toe. Het profiel moet inzichtelijk maken
door welke factoren de zwemwaterkwaliteit op een zwemwaterlocatie wordt
bepaald. Dat is van belang om zo nodig
goede, kosteneffectieve beheersmaatregelen te kunnen nemen en om ook zwemmers verdergaand over een situatie te kunnen informeren. De frequentie waarmee
een zwemwaterprofiel moet worden vastgesteld hangt af van de kwaliteit (hoe
slechter hoe vaker).
Handreiking
Rijkswaterstaat heeft in 2004 in opdracht
van DG Water met acht waterbeheerders
en de provincie Zuid-Holland ervaring
opgedaan met het opstellen van zwemwaterprofielen. De bevindingen uit een achttal
pilots zijn gebruikt om een handreiking te

maken. Al zullen meer onderzoek en praktijkervaring op termijn nog tot bijstelling
kunnen leiden; deze handreiking komt al
met richtgetallen om per type verontreiniging een schatting te maken van de bijdragen uit verschillende bronnen. Dat inzicht
is snel te verkrijgen met het bijbehorende
spreadsheetmodel. Na zo’n eerste inventarisatie van verontreinigingsbronnen en verspreidingsroutes kan het nodig zijn een
meetprogramma op te stellen om tot het
definitieve zwemwaterprofiel te komen.
Belangrijk voor het hele plaatje is ook het
vaststellen van het karakter van de lozing.
Is de belasting bijvoorbeeld vrij continu of
treedt deze op in pieken? Het opstellen
van de eerste zwemwaterprofielen heeft al
geleerd dat de waterkwaliteit vooral na
hevige regenval op veel locaties duidelijk
minder is. Naast een minder efficiënte zuivering en overstort van rioolwater onder
dergelijke omstandigheden speelt hier ook
afspoeling. Het gaat hierbij behalve om
mest uit landbouwgronden ook om onder
meer honden- en vogelfaeces die vooral bij
hevige regenval na een periode van droogte in grote hoeveelheden van straten of
daken afspoelen.
Ten slotte kunnen ook locatiespecifieke
eigenschappen van het zwemwater doorslaggevend zijn voor de zwemwaterkwaliteit. Het betreft hier factoren
zoals waterdiepte en doorstroming maar
bijvoorbeeld ook (in verband met de verspreiding van stoffen) de ligging ten
opzichte van overheersende windrichtingen.

Begrenzingsprotocol
In hoeverre een verontreinigingsbron een zwemwaterlocatie beïnvloedt, hangt uiteraard
mede af van de precieze begrenzing van de locatie. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een
protocol opgesteld. Dit is bedoeld om op gestandaardiseerde en eenvoudige, praktische
wijze (logisch voortvloeiend uit de omstandigheden ter plaatse) de begrenzing van een
zwemwaterlocatie vast te stellen. Aangezien de begrenzing van deze ‘zwemwaterzone’
per locatie maatwerk is, kan de met het protocol vastgestelde begrenzing, mits goed
onderbouwd, aan de lokale omstandigheden worden aangepast.

Verrast
Een aantal profielen was verrassend voor
de waterbeheerders. Er kwamen nieuwe
bronnen in beeld terwijl de invloed van
andere bleek mee te vallen. Volgens een
schatting op basis van historische meetwaarden (parameters uit de huidige richtlijn) is de verwachting dat ongeveer 50 van
de circa 650 Nederlandse zwemwaterlocaties niet aan de normen van de nieuwe
richtlijn zullen voldoen. Als voor die verdachte locaties beheersmaatregelen
zwemstrand
overlap

begrensde zwemwaterzone

bedacht moeten worden om de zwemwaterkwaliteit voldoende te verbeteren is het
zaak daar tijdig mee te starten. Het is daarom verstandig om, beginnend bij die verdachte locaties, zo snel mogelijk zwemwaterprofielen op te stellen: de enige manier
om snel duidelijkheid te krijgen wat er de
komende jaren nog te doen staat.
Nadere informatie:
Hans Ruiter (RWS RIZA), tel. 0320-298682
h.ruiter@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van relevante
rapporten, zie achterpagina.
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Monitoringstrategie
BODEMFAUNA

EN BELEID

WADDENZEE

EN

Gert-Jan de Maagd werkt in Den Haag, op het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
en is als beleidsmedewerker fulltime bezig met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Twee opdrachten bepalen zijn agenda: de Decembernota’s - waarvan de eerste recent
in de Tweede Kamer is behandeld - en de nieuwe KRW-monitoringprogramma’s.

NOORDZEE

Bodemdieren vertellen boekdelen

Internationale beleidsdoelen, verband houdend met bodemfauna in Waddenzee en
Noordzee
Waddenzee (Trilateraal Waddenzee Plan, 1997)
•
•
•

Een groter oppervlak met geomorfologisch en biologische ongestoorde getijplaten en
sublitorale gebieden.
Een groter oppervlak met, en een meer natuurlijke verspreiding en ontwikkeling van,
natuurlijke mosselbanken, Sabellaria-riffen en zeegras velden.
Een gunstige beschikbaarheid van voedsel voor broed- en trekvogels.

Noordzee (North Sea Ministers, Bergen Declaration, 2002)
•
•

Impressie van de bodemfauna in de Waddenzee
(Kokkel, Strandgaper,
Nonnetje,
Draadworm, Wadpier,
Zeeduizendpoot) en op

afspiegeling zijn van veranderingen in de
lokale omstandigheden, die door menselijke
activiteiten dan wel door de natuur zelf
worden veroorzaakt.
Daarnaast heeft de bodemfauna een min
of meer centrale positie in het marien/estuariene voedselweb. De bodemdieren
voeden zich met fytoplankton uit het water,
met bodemalgen en met dood materiaal
(detritus) dat op de zeebodem terechtkomt.
Aan de andere kant worden ze zelf weer
gegeten door vele andere diergroepen,
waaronder vissen en vogels. Informatie over

Geen sterfte van bodemdieren als gevolg van zuurstoftekort en/of toxische fytoplanktonsoorten (dit in relatie tot eutrofiëring).
Een laag niveau van imposex in vrouwelijke Purperslakken (<2), zoals gemeten middels de
Vas Deferens Sequence Index (VDSI).

waterbeheer

MonitoringMensen

Zowel op nationaal als op internationaal niveau zijn beleidsdoelen voor het mariene ecosysteem geformuleerd. Daaraan gekoppeld worden diverse monitoringprogramma’s uitgevoerd. Bodemdieren zijn daarin een belangrijk onderwerp.
Met monitoringprogramma’s bewaken de
landen rond Noordzee en Waddenzee de
beleidsdoelen voor deze gebieden. Analyse
van gegevens en evaluatie kunnen weer
tot aanpassing van beleid leiden. De monitoring van bodemdieren die in dit kader
plaatsvindt, zegt meer dan alleen iets over
deze specifieke diergroep. Het gaat om
ongewervelde dieren die in en op de
bodem leven en die -anders dan vissen,
vogels of zeezoogdieren- voor het
merendeel sterk plaatsgebonden zijn.
Veranderingen die optreden in bodemfauna-gemeenschappen zullen daarom een

INTERVIEW

Ecologie belangrijker dan chemie?

droogvallende platen
van de Waddenzee

Impressie van de
bodemfauna in de
Noordzee (o.a. Zee-egel,
Slangster, Noordkromp,
Borstelworm, Perkamentworm
en Callianassa)
(Bron: Kon. NIOZ, Texel)

(Mossel en Wadslakje)
(Bron: Kon. NIOZ, Texel)

veranderingen in de bodemfauna geeft
daardoor ook informatie over veranderingen
in de voedselsituatie voor diergroepen
waarvoor de bodemfauna een belangrijke
voedselbron is. Veel beleidsdoelen houden
dan ook verband met de mariene bodemfauna (zie kader).
Inzicht
Om te kunnen bepalen of een verandering in
de bodemfauna het gevolg is van menselijk
ingrijpen, zoals het lozen van afvalwater of
het storten van baggerspecie, is het essentieel om in de monitoring ook een nietbeïnvloed ‘referentiegebied’ mee te nemen.
Ook natuurlijke populatiedynamiek kan
immers tot veranderingen leiden. Over
deze natuurlijke processen bestaat inmiddels
al veel kennis. Natuurlijke dynamiek wordt
veroorzaakt door factoren als het karakter
van de winter (met effect op koudegevoelige
soorten en op de voortplanting van schelpdieren), stormen en sedimentdynamiek, en
door interacties tussen soorten.
Rijkswaterstaat heeft veel effectstudies,
gericht op bodemfauna, uitgevoerd in de

Waddenzee en Eems-Dollard. Bijvoorbeeld
rond afvalwaterlozingen en de sanering
daarvan; het baggeren en storten van
baggerspecie; zand- en schelpenwinning;
en zandsuppleties langs de kust. Dergelijk
onderzoek heeft geleerd dat de bodemfauna
zich dankzij een groot voortplantingspotentieel weliswaar kan herstellen van lokale
ingrepen, maar dat met volledig herstel toch
wel zo’n vijf jaar gemoeid is. Monitoring
door Rijkswaterstaat heeft ten slotte ook
bijgedragen aan het in kaart brengen van
waardevolle, aan de bodem gebonden
levensgemeenschappen. Vier gebieden op
het Nederlands Continentaal Plat zijn
inmiddels in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 aangewezen als gebieden waar
natuurwaarden extra bescherming krijgen.

Voor de KRW-monitoringprogramma’s
staat de deadline op 22 december 2006.
‘Dan moeten ze operationeel zijn. Best snel,
geef ik toe, maar we liggen dankzij de
grote inzet van waterkwaliteitsbeheerders
op koers. Onlangs zijn per stroomgebied
de conceptprogramma’s van alle waterbeheerders voor het monitoren van oppervlaktewater en grondwater beoordeeld, en
waar nodig hebben we aangegeven waar
het beter kan’, vertelt De Maagd. Waterbeheerders hebben bij het opstellen van de
monitoringprogramma’s gebruik gemaakt
van de Richtlijnen Monitoring Europese

Nadere informatie:
Karel Essink (ex-RWS RIKZ)
via tel. 050-5331331
receptie-ha@rikz.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport,
zie achterpagina.

Kaderichtlijn Water. De Maagd: ‘Niet
alleen worden de bestaande meetnetten
aangepast, ook de wijze van toetsing
verandert soms. Zo werkten we in
Nederland voor oppervlaktewater altijd
met een ’90 percentiel’, terwijl Brussel een
jaargemiddelde vraagt. Door deze nieuwe
wijze van normtoetsing komt de milieukwaliteit in 2007 er anders uit te zien.’
Chemische kant
De Maagd juicht de KRW toe, vooral
omdat het oog heeft voor de ecologische
kwaliteit van het oppervlaktewater. ‘Dat is
uit mijn hart gegrepen’, zegt hij. ‘De KRW
beperkt zich niet tot de chemie, maar zet
het doel achter de chemie; flora en fauna
centraal.’ Deze benadering raakt ook de
monitoring, waarvoor de KRW meer eisen
stelt op het gebied van biologische monitoring. De Maagd: ‘Desondanks lijkt het er
soms op dat de Europese Commissie weer
de chemische kant opschuift. De Commissie
stelt op het ogenblik een aanvullende
monitoringhandleiding op, waarin ze zich
focust op de chemische doelen. De chemie
levert nu eenmaal harde getallen op,
waarmee de normen makkelijk te toetsen
zijn. Ecologische doelen zijn complexer, en
moeilijker bestuurbaar en controleerbaar.
We kampen ook met een kennishiaat. Van
maatregelen om de ecologische kwaliteit
te verbeteren, weten we vaak wel dat ze
daadwerkelijk helpen maar niet precies
hoeveel. De Maagd pleit er sterk voor om

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 de

monitoringstrategie

rapportage

meetnetontwerp

gegevensanalyse

Europese Kaderrichtlijn Water hun werk? Hoe springen ze
daarop in?

gegevensinwinning
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de ecologische benadering op de agenda
te houden. ‘Voor de Europese handleiding
ben ik momenteel betrokken bij een
hoofdstuk over het toekomstige gebruik
van bio-assays’, zegt hij. Bio-assays - het
beoordelen van de waterkwaliteit met
behulp van watervlooien, bacteriën en
algen - ziet De Maagd als de monitoring
van de toekomst. ‘Bio-assays slaan een
brug tussen de chemische en de ecologische beoordeling. Door organismen bloot
te stellen aan bepaalde stoffen krijgen
we meer inzicht in de effecten van deze
stoffen op de ecologie. En daar was het
uiteindelijk om begonnen’
Decembernota
De Maagds tweede opdracht is het redacteurschap van de Decembernota’s.
Momenteel ligt de Decembernota 2005 bij
de Tweede Kamer. Deze nota is de eerste
in een reeks van drie ter voorbereiding op
de stroomgebiedsbeheersplannen, die in
2009 gereed moeten zijn. De Maagd is er
samen met heel veel anderen bijna een
jaar met de voorbereiding in touw

gegevensbeheer

geweest. ‘Omdat zoveel partijen ermee te
maken hebben, moeten we veel overleggen.
Heel het jaar passeerden nieuwe tekstvoorstellen de revue.’ Hamvraag voor de
nota, volgens De Maagd: ‘Hoeveel geld is
het ons waard?’ De nota leeft, ook binnen
de politiek. ‘In de Tweede Kamer is veel
animo om erover te debatteren. Daarbij
gaat het hoofdzakelijk over de financiële
consequenties. Veel kamerleden zien de
KRW als een bedreiging, vooral vanwege
de huidige consequenties van het Besluit
Luchtkwaliteit. Men vreest hoge kosten,
en dat Nederland ‘op slot’ gaat.’ Verkeer
& Waterstaat bevindt zich tussen twee
vuren. Aan de ene kant veel zorg vanuit
de Tweede Kamer ten aanzien van de
kosten, aan de andere kant erkenning
voor de drinkwaterbedrijven en de natuuren milieubeweging, die meer aandacht
willen voor de baten van de KRW. Om
helderheid te verschaffen wordt dit jaar
een kosten- en batenanalyse uitgevoerd.
‘De baten zijn alleen moeilijk in geld uit te
drukken. Hoeveel is fris en schoon water
waard?’

ZWEMWATERRICHTLIJN

Zwemwaterprofielen en wat daarbij komt kijken

ADVIES TECHNISCHE COMMISSIE BODEMBESCHERMING

Drempelwaarden grondwater voor de Kaderrichtlijn Water
In september 2005 ontving de Staatssecretaris van VROM het advies van de Technische
Commissie Bodembescherming over het afleiden van grondwaterkwaliteitsnormen in het
kader van de nieuwe Europese Grondwaterrichtlijn.
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beheertechnische overwegingen voorstander
van landelijke drempelwaarden waar
mogelijk, met een regiospecifieke invulling
indien noodzakelijk. Ten slotte stelt de commissie dat het niet praktisch is om zonder
meer natuurlijke achtergrondconcentraties
als drempelwaarde te hanteren. Dit zou
leiden tot veel normoverschrijdingen,
zonder dat er sprake is van milieurisico’s
of problemen met drinkwaternormen.
Aansluiten bij het bestaande
De TCB adviseert aansluiting te zoeken bij
risiconiveaus die reeds de onderbouwing
vormen voor de huidige grond- en oppervlaktewaternormen. Ze ziet als mogelijkheden het verwaarloosbaar risico niveau,
dat de basis is van de streefwaarde, of het
ecotoxicologisch onderbouwde maximaal
toelaatbaar risiconiveau (MTR). (De streefwaarde is het huidige lange-termijndoel
voor grond- en oppervlaktewater; het MTR
is de minimaal te bereiken kwaliteit voor
oppervlaktewater.) Het ernstig risiconiveau,
dat de basis is van de huidige interventiewaarde wordt ongeschikt geacht om grootschalige verontreiniging van ecosystemen
en strategische grondwatervoorraden
vroegtijdig tegen te gaan. In het advies
worden twee groepen stoffen onderscheiden,
te weten stoffen die ook al van nature in
het grondwater voorkomen en ‘antropogene
stoffen’ (synthetische stoffen die de mens
in het milieu brengt). Voor drempelwaarden

van de eerste groep, waaronder zware
metalen, adviseert de commissie om in het
beleidsmatig traject twee opties nader te
onderzoeken op hun praktische toepasbaarheid. De eerste optie is om voor de
drempelwaarden de natuurlijke achtergrondconcentratie ‘op te hogen’ met een
toegestane toevoeging door toedoen van
menselijke activiteiten, bijvoorbeeld de
ecotoxicologisch onderbouwde maximaal
toelaatbare toevoeging. De tweede optie is
een drempelwaarde die uitgaat van een
‘semi-natuurlijke’ achtergrondconcentratie,
zoals wordt gevonden in niet overmatig
belast grondwater (bijvoorbeeld de
90-percentiel waarde, de concentratie
waar 90% van de meetresultaten onder
blijft). Aangezien achtergrondconcentraties
regionaal kunnen variëren, ligt het voor de

hand om drempelwaarden voor deze
stoffen regiospecifiek in te vullen. Voor de
tweede groep stoffen (van antropogene
oorsprong) geldt dat het humaantoxicologisch onderbouwde MTR lager ligt (‘strenger
is’) dan het ecotoxicologisch onderbouwde
MTR. Daarom adviseert de TCB om voor
deze stoffen de huidige streefwaarden te
hanteren als drempelwaarden. Voor deze
stoffen ziet ze geen argumenten voor een
regiospecifieke invulling zodat landelijke
drempelwaarden voor de hand liggen.
Nadere informatie:
Monique van der Aa (TCB),
tel. 070-3398914, vanderaa@tcbodem.nl
Voor bestelinformatie van het advies:
zie achterpagina

Beschrijving
gebied
hydromorfologie

Veldbezoek

Historische
waterkwaliteit

Lijst:
- bronnen
- routes
Evalueren ?
Actieprogramma

De Technische Commissie Bodembescherming (TCB) geeft in haar advies over
‘drempelwaarden’ (zie kader) enkele opties
voor grondwaterkwaliteitsnormen. Deze
kunnen in het beleidstraject worden beoordeeld op hun praktische toepasbaarheid als
drempelwaarden. Eén van de
uitgangspunten van de TCB is dat de
drempelwaarden van toepassing moeten
zijn op een groot schaalniveau (grondwaterlichamen of groter). Ze vormen een
referentiekader bij grootschalige (diffuse)
grondwaterverontreinigingen. In het geval
van lokale puntverontreinigingen en
regionale grondwaterverontreinigingen
waarbij de interventiewaarde voor grondwater wordt overschreden, kan het huidige
Nederlandse bodemsaneringsbeleid van
toepassing blijven. Een ander uitgangspunt
is dat omwille van een zo eenvoudig
mogelijk, gebruiksvriendelijk normenstelsel
de drempelwaarden bij voorkeur moeten
zorgen voor de bescherming van zowel het
grondwater als de oppervlaktewateren die
daarmee gevoed worden. Verder zouden,
om het Nederlandse normenstelsel niet
complexer te maken, drempelwaarden
liefst gebaseerd moeten zijn op bestaande
risiconiveaus. Voorts is de TCB vanuit

Wat zijn drempelwaarden?
Drempelwaarden zijn grondwaterkwaliteitsnormen die EU-lidstaten
zelf kiezen en vaststellen in het implementatietraject van de Kaderrichtlijn Water
(KRW) en de daaronder vallende Grondwaterrichtlijn (momenteel in conceptvorm
bekend). Ze vormen de grens tussen een ‘goede’ en ‘slechte’ grondwaterkwaliteit,
samen met de al eerder op Europees niveau vastgestelde communautaire grondwaterkwaliteitsnormen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen. De drempelwaarden zullen
naar verwachting in 2008 worden vastgesteld. De KRW biedt de lidstaten de mogelijkheid om voor specifieke waterlichamen in het stroomgebiedsbeheersplan (in 2009)
lagere milieudoelstellingen vast te stellen. Dit is aan de orde wanneer de omstandigheden door menselijke activiteiten of natuurlijke oorzaken al zodanig zijn dat het
realiseren van de ‘goede toestand’ onevenredig ernstige economische of maatschappelijke consequenties zou hebben.

Begin 2006 treedt de nieuwe zwemwaterrichtlijn in werking. Nieuw is dat waterbeheerders
aanvullend op de reguliere monitoring een ‘zwemwaterprofiel’ moeten gaan opstellen.
Rijkswaterstaat heeft daarvoor met andere waterbeheerders een aanpak ontwikkeld.

Meetprogramma
Richtgetallen
Zwemwater
profiel
Analyseren
Evalueren

De verschillende stappen voor het opstelllen van het
zwemwaterprofiel (bron: Grontmij, 2005)

Een ‘zwemwaterprofiel’ is een belangrijke
aanvulling op de zwemwatermonitoring tot
nu toe. Het profiel moet inzichtelijk maken
door welke factoren de zwemwaterkwaliteit op een zwemwaterlocatie wordt
bepaald. Dat is van belang om zo nodig
goede, kosteneffectieve beheersmaatregelen te kunnen nemen en om ook zwemmers verdergaand over een situatie te kunnen informeren. De frequentie waarmee
een zwemwaterprofiel moet worden vastgesteld hangt af van de kwaliteit (hoe
slechter hoe vaker).
Handreiking
Rijkswaterstaat heeft in 2004 in opdracht
van DG Water met acht waterbeheerders
en de provincie Zuid-Holland ervaring
opgedaan met het opstellen van zwemwaterprofielen. De bevindingen uit een achttal
pilots zijn gebruikt om een handreiking te

maken. Al zullen meer onderzoek en praktijkervaring op termijn nog tot bijstelling
kunnen leiden; deze handreiking komt al
met richtgetallen om per type verontreiniging een schatting te maken van de bijdragen uit verschillende bronnen. Dat inzicht
is snel te verkrijgen met het bijbehorende
spreadsheetmodel. Na zo’n eerste inventarisatie van verontreinigingsbronnen en verspreidingsroutes kan het nodig zijn een
meetprogramma op te stellen om tot het
definitieve zwemwaterprofiel te komen.
Belangrijk voor het hele plaatje is ook het
vaststellen van het karakter van de lozing.
Is de belasting bijvoorbeeld vrij continu of
treedt deze op in pieken? Het opstellen
van de eerste zwemwaterprofielen heeft al
geleerd dat de waterkwaliteit vooral na
hevige regenval op veel locaties duidelijk
minder is. Naast een minder efficiënte zuivering en overstort van rioolwater onder
dergelijke omstandigheden speelt hier ook
afspoeling. Het gaat hierbij behalve om
mest uit landbouwgronden ook om onder
meer honden- en vogelfaeces die vooral bij
hevige regenval na een periode van droogte in grote hoeveelheden van straten of
daken afspoelen.
Ten slotte kunnen ook locatiespecifieke
eigenschappen van het zwemwater doorslaggevend zijn voor de zwemwaterkwaliteit. Het betreft hier factoren
zoals waterdiepte en doorstroming maar
bijvoorbeeld ook (in verband met de verspreiding van stoffen) de ligging ten
opzichte van overheersende windrichtingen.

Begrenzingsprotocol
In hoeverre een verontreinigingsbron een zwemwaterlocatie beïnvloedt, hangt uiteraard
mede af van de precieze begrenzing van de locatie. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een
protocol opgesteld. Dit is bedoeld om op gestandaardiseerde en eenvoudige, praktische
wijze (logisch voortvloeiend uit de omstandigheden ter plaatse) de begrenzing van een
zwemwaterlocatie vast te stellen. Aangezien de begrenzing van deze ‘zwemwaterzone’
per locatie maatwerk is, kan de met het protocol vastgestelde begrenzing, mits goed
onderbouwd, aan de lokale omstandigheden worden aangepast.

Verrast
Een aantal profielen was verrassend voor
de waterbeheerders. Er kwamen nieuwe
bronnen in beeld terwijl de invloed van
andere bleek mee te vallen. Volgens een
schatting op basis van historische meetwaarden (parameters uit de huidige richtlijn) is de verwachting dat ongeveer 50 van
de circa 650 Nederlandse zwemwaterlocaties niet aan de normen van de nieuwe
richtlijn zullen voldoen. Als voor die verdachte locaties beheersmaatregelen
zwemstrand
overlap

begrensde zwemwaterzone

bedacht moeten worden om de zwemwaterkwaliteit voldoende te verbeteren is het
zaak daar tijdig mee te starten. Het is daarom verstandig om, beginnend bij die verdachte locaties, zo snel mogelijk zwemwaterprofielen op te stellen: de enige manier
om snel duidelijkheid te krijgen wat er de
komende jaren nog te doen staat.
Nadere informatie:
Hans Ruiter (RWS RIZA), tel. 0320-298682
h.ruiter@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van relevante
rapporten, zie achterpagina.
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Meten en analyseren
EN

Algen en wieren als Europese graadmeter voor zoet water
Eencellige algen, die vrij in het water zweven, leven kort en reageren snel op veranderende
omstandigheden. Daarom is dit ‘fytoplankton’ een goede graadmeter voor de waterkwaliteit,
zo wordt ook in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) onderkend.
Rijkswaterstaat liet zijn meetnet fytoplankton voor zoete wateren nog eens tegen het licht
houden. Hoe functioneert dit meetnet, ook in het licht van de KRW-meetverplichtingen, en
hoe is het om te werken met de fytoplankton-maatlatten die Nederland voor de kaderrichtlijn
gebruikt?

MONITORING SYSTEEM WATER

Meetnetten voor ‘natte’ gegevens samengevoegd tot Landelijk Meetnet Water
Op dit moment bestaan er binnen Rijkswaterstaat drie grote meetnetten voor ‘natte’
gegevens, zoals waterstanden, golven en afvoeren. Ze worden nu samengevoegd.

Rijkswaterstaat meet al 33 jaar maandelijks
op 24 meetlocaties in de zoete rijkswateren
het fytoplankton. Onderzocht is of dit
(zoete) meetnet fytoplankton voldoende
kwaliteit heeft om te worden ingezet voor
de KRW en wat de sterke en zwakke kanten
zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het
meetnet goed functioneert, ook voor de
KRW. Het aantal meetlocaties en de meetfrequentie is toereikend. Mogelijk moet
een enkel meetpunt worden toegevoegd.
Verbeteringen zijn verder mogelijk bij het
op naam brengen van fytoplanktonsoorten,
een kwestie van anders determineren en
de juiste naslagwerken en standaarden.

De drie meetnetten -het Meetnet Noordzee, het Meetnet Zeeuwse Getijdewateren
en het Monitoring Systeem Water- omvatten samen circa 90 % van alle natte meetnetten van Rijkswaterstaat. Alle drie gaan ze uit van dezelfde technieken, dezelfde
applicaties en dezelfde soort systemen om de gebruiker, on line via onder andere
www.actuelewaterdata.nl, te kunnen voorzien van meetgegevens. Door de huidige
stand van de techniek op het gebied van datacommunicatie en IT is het nu mogelijk
om deze meetnetten samen te voegen.
Omdat er nu nog drie beheersorganisaties en drie infrastructuren (computers,
datacommunicatielijnen en dergelijke) zijn, zal de operatie ertoe leiden dat
Rijkswaterstaat deze dienst efficiënter en met minder kosten kan blijven leveren. Het
voornemen is om de samenvoeging tot één groot meetnet medio 2007 rond te
hebben.
Gebruikers van gegevens van de bestaande meetnetten mochten uit zeven suggesties
de nieuwe naam voor dit meetnet kiezen. De stemmen gingen met ruime meerderheid
naar het "Landelijk Meetnet Water" (LMW).

Werken met KRW-maatlatten
Voor de KRW-beoordeling van fytoplankton
moeten scores worden berekend voor
biomassa (waarvoor chlorofyl-a een maat
is) en voor soortensamenstelling. De
Nederlandse overheid hanteert voor de
KRW zo’n biomassa-maatlat en daarnaast
een maatlat voor soortensamenstelling, die
-in een pragmatische nationale interpretatiefocust op de ‘bloeisoorten’. Men bekijkt,
anders gezegd, de toestand van het
fytoplankton door de hoeveelheid fytoplankton per watervolume te bepalen en
de soorten te tellen die staan voor een
slechte waterkwaliteit. Voor beide scores

Nadere informatie:
Jan Rozema (RWS RIKZ), tel. 070-3114285 j.rozema@rikz.rws.minvenw.nl

Europlatform (foto: RWS)
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Nieuwe online monitoring radioactiviteit rivieren
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biomassa

soorten
samenstelling

2001

biomassa

soorten
samenstelling

biomassa

soorten
samenstelling

Veluwemeer

0.86

gb

0.79

0.40

0.76

0.50

Wolderwijd

0.87

0.50

0.80

gb

0.92

0.40

IJsselmeer

0.23

0.33

0.16

0.30

0.23

0.32

Markermeer

0.33

0.26

0.18

0.43

0.32

0.38

Volkerak

0.57

0.30

0.58

0.35

0.48

0.28

Fytoplanktonscores langs de Nederlandse KRW-maatlatten voor biomassa en soortensamenstelling. Dit beeld
is overigens wel iets te somber: er is een versoepeling in de beoordeling te verwachten omdat de maatlatten
nu nog zijn gebaseerd op het oordeel van experts die als referentie ook naar ongerepte buitenlandse wateren
hebben gekeken.

klassegrenzen

biomassa

soorten
samenstelling

zeer goed

0.81-1.00

gb=geen bloei

goed

0.61-0.80

0.61-0.70

matig

0.41-0.60

0.41-0.60

ontoereikend

0.21-0.40

0.21-0.40

0-0.20

0-0.20

slecht

Wat uit de beoordeling ook naar voren
komt is dat voor een bepaald water de
score op biomassa sterk kan verschillen
van de score op soortensamenstelling.
Het is duidelijk dat in een eindoordeel over
het water op basis van fytoplankton beide
scores moeten meewegen.

geldt: lage getallen zijn gunstig en leiden
tot hoge scores op de KRW maatlatten.
Met de Nederlandse KRW-maatlatten zijn
enkele rijkswateren beoordeeld (zie tabel).
Uit de resultaten blijkt dat Volkerak,
IJsselmeer en Markermeer veel minder goed
scoren dan Veluwemeer en Wolderwijd.
Deze verschillen hangen samen met de
aanwezigheid van voedingstoffen, maar
kunnen daarnaast ook gerelateerd zijn aan
factoren als windwerking, stroming en
diepte. Met name de beschutte ligging
van Veluwemeer en Wolderwijd (minder
opwerveling van voedingstoffen uit de
bodem) zal aan de gunstige scores van die
wateren hebben bijgedragen.

Nadere informatie:
Tim Pelsma (RWS RIZA), tel. 0320-298056
t.pelsma@riza.rws.minvenw.nl
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RANDVOORWAARDEN TOETSING WATERKERINGEN
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Elke vijf jaar wordt de veiligheid van de waterkeringen getoetst. De hydraulische randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn worden met eenzelfde frequentie opnieuw vastgesteld.
Voor de volgende ronde kwamen onlangs de toets- en rekenpeilen voor de kust en de
estuaria gereed.
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Vinger aan de pols
De meetfrequentie voor radioactiviteit in
de Maas lag tot nu toe op eens per week.
Daarbij zijn regelmatig verhoogde pieken
gevonden. Een belang van de drinkwaterbedrijven is dat onderdelen in het productieproces (zoals de bassins) zo min mogelijk
verontreinigd raken door radioactief
verontreinigd materiaal (de isotopen hechten
zich vooral aan de zwevende deeltjes die in
het bereidingsproces achterblijven). Bij online
monitoring kan de inname tijdig worden
stopgezet. Het meetsysteem bestaat uit
een sensor met gamma-detector en een
controlebox voor de stroomvoorziening en
doorgifte van data. De sensor hangt rechtstreeks in een doorstroombak met continue
doorvoer van Maaswater.
Het meetsysteem is ontwikkeld bij het
Belgische Instituut voor Radio-Elementen,
waar ook de calibratie heeft plaatsgevonden. Alerte registratie en -daaraan
gekoppeld- vragen stellen over de herkomst
is ook een signaal naar de bovenstroomse
buren en kan zo bijdragen aan een schonere
rivier. Vanaf 1 april 2006 is de monitor te
Eijsden volledig operationeel. Ook voor
het meetstation te Lobith staat dit nieuwe
type radioactiviteitbewaking inmiddels op
het programma.

Water

1999

Nieuwe toets- en rekenpeilen klaar voor de toets

120

Verloop van kobalt-60 in de Maas in zwevend stof, geprojecteerd in een afbeelding van de ‘gammamonitor’.

Begrippen
Isotopen van één en dezelfde stof reageren chemisch op dezelfde manier, maar verschillen
van elkaar door radioactieve straling (uitgestraald bij desintegreren van de kern).
Radioactieve straling is verdeeld in pakweg drie soorten: de weinig doordringende
alfastraling; bètastraling, bestaand uit snelle elektronen met een wat groter doordringend vermogen; en -de sterkste- gammastraling, een elektromagnetische golf maar dan
met veel meer energie dan bijvoorbeeld licht, warmtestraling of de straling van een
mobieltje.
Eenheden: De radioactiviteitsconcentratie van isotopen in water wordt uitgedrukt in
Becquerel per liter (Bq/l). Eén Becquerel staat voor één desintegratie (verval van een
kern) per seconde. Sievert is een maat voor het risico voor de mens. Deze is afhankelijk
van het aantal desintegraties en het type straling. Tussen Becquerel en Sievert zitten per
isotoop en per weefseltype -het maakt uit of de straling in bijvoorbeeld bot, nier of
hersenen vrijkomt- een bepaalde ‘omzettingsfactor’. De natuurlijke achtergrond en de
normen voor blootstelling worden in milliSievert (mSv) per jaar uitgedrukt. De totale
radioactieve achtergrondstraling is in Nederland ongeveer 2 mSv per jaar.

Bijstelling van de waterstandsrandvoorwaarden is nodig voor de kust en de
estuaria vanwege de zeespiegelstijging en
een getijverandering die met name het
gevolg is van menselijke ingrepen in het
kustsysteem. Tot de hydraulische randvoorwaarden behoren de zogenaamde
toets- en rekenpeilen (zie kader).
De toetspeilen zijn de stormvloedstanden
waartegen de primaire waterkeringen
bestand moeten zijn en waarop ze dus
getoetst worden. Ze zijn gekoppeld aan
een bepaalde norm voor de veiligheid:
een maximaal toegestane overschrijdingsfrequentie van de betreffende stormvloedstand. Voor het dijkringgebied Centraal
Holland bijvoorbeeld hebben de toetspeilen
een overschrijdingsfrequentie van gemiddeld
eens per 10.000 jaar (norm 1/10.000),
maar elders ligt de norm voor zeeweringen
op 1/4000 of 1/2000. Naast het toetspeil
70
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60
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cm boven NAP

Belasting
Een maat die het uiteindelijke, door
ontvangen straling veroorzaakte risico voor
de mens uitdrukt is de Sievert. Per jaar krijgt
men met voeding aan natuurlijke isotopen
ongeveer 0,4 milliSievert (mSv) binnen. Zoals uit de grafiek blijkt, ligt de momentane
structurele radioactiviteit door Kobalt-60 in
zwevend stof van de Maas onder de 100
Becquerel (zie kader) per kilogram droge
stof (Bq/kg d.s.). Dit vormt een verwaarloosbaar risico voor de mens. Berekend is
dat bij 1000 Bq/kg d.s. aan Kobalt-60, de
consumptie van minstens een pond vis per
week de mens niet meer dan 6% extra

(0,024 mSv) aan belasting oplevert. Alleen
is het in het verleden al eens voorgekomen
dat er tot 60.000 Bq/kg aan Kobalt-60 is
gemeten in het zwevend stof.

HYDRAULISCHE

Bq/kg

Kerncentrales lozen, ondanks voorzorgsmaatregelen, verschillende radioactieve
isotopen (zie kader), waaronder meerdere
niet natuurlijke isotopen die gammastraling
uitzenden. Eén van de niet natuurlijke
radioactieve isotopen die onder normale
condities wordt geloosd is Kobalt-60. Deze
isotoop ontstaat wanneer opgeloste metaaldeeltjes in het koelwater neutronen invangen
die uit de reactor komen. In de Maas, waaraan een tweetal kerncentrales liggen (Chooz
in Frankrijk en Tihange in België), wordt
Kobalt-60 in zwevend stof aangetroffen.

1996

Legenda van de scores in de tabel.

Fytoplankton
Fytoplankton leeft in (zoet en zout) water. Aan het aantal aanwezige soorten en de
uitbundigheid waarmee sommige soorten voorkomen is te zien in welke mate het water
belast is met voedingsstoffen. In wateren die te veel voedingstoffen bevatten kan ‘fytoplanktonbloei’ optreden Daarbij kunnen drabberige drijflagen van (meestal) blauwalgen
ontstaan of kan het water het aanzien krijgen van erwtensoep. Zulke situaties wijzen
op het lozen van ongezuiverd afvalwater, meststoffen of andere problemen met
nutriëntentoevoer. Als het water juist een heel goede kwaliteit heeft is dat ook aan het
fytoplankton te zien: er komen dan bijzondere soorten voor. Het aantal algen is echter
laag, algenbloei blijft achterwege en het water is veelal helder.
De waterbeheerders nemen regelmatig watermonsters om daarin naar fytoplankton te
kijken. De methode is eenvoudig, meestal wordt gewoon een emmer water geschept. Dit
monster wordt door analisten in het laboratorium bekeken op de aanwezigheid van
fytoplankton. Alleen bij scheepvaartkanalen werkt de graadmeter niet goed. Het water
wordt er zo sterk gemengd dat fytoplankton niet tot ontwikkeling komt en een
kunstmatig goede score wordt verkregen.

Open tijdens verbouwing
Voor klanten van de bestaande meetnetten mag de samenvoeging weinig gevolgen
hebben. Uitgangspunt is dat de datalevering zo min mogelijk wordt onderbroken.
Ook in locatie- of parameter benamingen zal slechts het allernoodzakelijkste veranderen en die wijzigingen zullen van tevoren kenbaar worden gemaakt.

Op het waterkwaliteitmeetstation Eijsden heeft het afgelopen jaar een ‘gammamonitor’
proefgedraaid. Dit instrument kan voortdurend de gammastraling van verschillende radioactieve stoffen meten en eventueel een alarm afgeven.

Jaar

Chlorophyl-a (µg/l)

MEETNET NOORDZEE, MEETNET ZEEUWSE GETIJDEWATEREN

MEETNET ZOETE RIJKSWATEREN
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Nadere informatie:
Jaap van Steenwijk (RWS RIZA)
tel. 0320-298649
j.steenwijk@riza.rws.minvenw.nl
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Voorbeeld van een (lineaire) trendlijn door de jaargemiddelde hoogwaterstanden, hier voor het station
Oudeschild. Duidelijk zichtbaar in het verloop is het
effect van de aanleg van de Afsluitdijk (1932).

is er het ‘rekenpeil’(zie kader), dat gebruikt
wordt voor duinen, immers een geheel
ander type waterkering dan dijken.
Gebruik van dit rekenpeil is onderdeel
van een specifiek voor die waterkering
afgeleide procedure voor het toetsen van
de veiligheid.
Bijstelling
De huidige normen, zoals die voor het
kustgebied gesteld zijn in de Wet op de
Waterkering, volgen rechtstreeks uit het
Rapport van de Deltacommissie uit 1962.
De Deltacommissie gaf ook de bijbehorende
ontwerppeilen voor de waterkeringen.
De ontwerppeilen voor het kustgebied zijn
daarna op basis van een hernieuwde
statistische en fysische analyse nog eens
vastgesteld voor de situatie in 1985. Bij
nieuwbouw of verbetering van de waterkering wordt in het ontwerp altijd rekening
gehouden met zeespiegelstijging en getijverandering. Ook in de (daaropvolgende)
vijfjaarlijkse toetsing van de veiligheid
worden die ontwikkelingen meegenomen
door bijstelling van het toetspeil.
Ook bij die gewijzigde stormvloedstand
blijft de (politiek vastgelegde) toegestane
overschrijdingsfrequentie van kracht. De
nieuwe toets- en rekenpeilen zijn uiteraard
over het algemeen iets hoger dan de ‘oude’
van vijf jaar geleden vanwege de stijgende
zeespiegel, meestal 5 centimeter in verband
met de afrondingen. Voor veel vakken

Enkele definities
Normfrequentie: de voor een bepaalde dijkring geldende overschrijdingsfrequentie van de stormvloedstand die als uitgangspunt dient voor de verbetering (of -als dat aan de orde is- de aanleg) van de primaire waterkeringen.
Ontwerppeil 1985: de stormvloedstand behorend bij de normfrequentie van de betreffende waterkering,
bepaald voor de toestand in het jaar 1985.
Toetspeil: de waterstand behorend bij de normfrequentie van de betreffende waterkering, die bij de
toetsing wordt gebruikt. De waarde wordt afgeleid uit het ontwerppeil van 1985 door de stijging van
het gemiddelde hoogwater sinds 1985 er bij op te tellen.
Rekenpeil: de waterstand die wordt gevonden door bij het toetspeil tweederde van de decimeringshoogte (zie hieronder) op te tellen. Het rekenpeil is de stormvloedstand die in een duinafslagberekening
ingevoerd moet worden om (bij gelijke normfrequentie) een met dijken vergelijkbare veiligheid te krijgen.
Decimeringshoogte: het verschil in hoogte tussen het toetspeil en een waterstand met een overschrijdingsfrequentie die tien keer lager is dan die van het toetspeil.
Herberekening toets- en rekenpeilen
Voor de nieuwe toets- en rekenpeilen voor de kust en de estuaria is uitgegaan van de niet afgeronde
ontwerppeilen van 1985 (de officiële ontwerppeilen werden afgerond op een veelvoud van 5 centimeter). Vervolgens is bij die peilen een -eveneens niet afgeronde- toeslag opgeteld voor de stijging van het
gemiddelde hoogwater tussen 1985 tot het jaar 2011 (de ‘horizon’ van de nieuwste toetsing). Pas het
resultaat van deze optelling is afgerond, maar nu op decimeters. Dat geeft beter de beperkte mate van
nauwkeurigheid aan waarmee deze peilen kunnen worden bepaald.
De rekenpeilen zijn afgerond nadat eerst nog de 2/3 decimeringshoogte (zie het andere kader bij dit
artikel) daarbij werd opgeteld.
De toeslagen voor zeespiegelstijging en getijverandering volgen uit de analyse van de tijdreeksen van
jaargemiddelde hoogwaterstanden en jaargemiddelde zeestanden van de peilmeetstations langs de kust
en in de estuaria, waaruit trendlijnen zijn berekend (figuur).
‘Voorbij’ de meest recente gegevens, die uit 2003, zijn de trendlijnen tot 2011 doorgetrokken. Het
verschil tussen de aldus gevonden waarde voor 2011 en die van 1985 geeft een schatting van de toeslag voor de desbetreffende peilmeetstations en -daaruit weer herleidbaar- voor andere plaatsen.

bleven ze gelijk. Voor de Afsluitdijk zijn ze
enkele decimeters hoger, maar dat heeft te
maken met een zwaardere norm waaraan
de Afsluitdijk moet voldoen. (Dit laatste
was aanleiding voor de recente berichten in
de pers dat de Afsluitdijk dringend versterkt
moest worden). Nadat de staatssecretaris
van V&W alle nieuwe hydraulische randvoorwaarden 2006 heeft goedgekeurd
zullen deze officieel zijn vastgesteld.

Nadere informatie:
Douwe Dillingh (RWS RIKZ)
tel. 070-3114356
d.dillingh@rikz.rws.minvenw.nl

5

- vervolg van pagina 3 Rijkswaterstaat sinds eind jaren tachtig
vanuit een vliegtuig boven de Noordzee
uitvoert. In dit programma wordt elke
twee maanden in drie dagen de hele
Noordzee afgescand op zoek naar zeevogels.
Toen er in de jaren negentig naast
zeevogels ook steeds vaker bruinvissen
werden gezien, is de soort structureel in
het programma meegenomen.

Dichtheid =
(aantal/oppervlakte km 2) * 100

In de lift?
Uit analyse van de data in samenwerking
met het Centrum voor Milieuweten-

schappen van de Universiteit Leiden
(CMUL), bleek een grote toename over
de afgelopen jaren: met zo’n 15 tot 20%
per jaar. De oorzaak is niet helemaal
duidelijk, mogelijk is de totale populatie
in de Noordzee toegenomen. Aan de
andere kant kan er sprake zijn van
migratie vanuit andere delen van de
Noordzee als daar gebrek is aan geschikt
voedsel. Een goed beeld over de verspreiding en aantallen in de totale
Noordzee ontbreekt echter. Uit de waarnemingen blijkt ook dat er duidelijke

seizoensverschillen zijn: de hoogste
aantallen bruinvissen (overigens worden
altijd individuele dieren of groepjes van
enkele exemplaren waargenomen)
worden geregistreerd in het voorjaar. Dit
is ook de periode waarin de dieren vlak
bij de kust voorkomen. In de loop van
de zomer trekken ze weg, verder de
Noordzee op, om tijdens de herfst en de
winter weer langzaam kustwaarts te
keren. Waarschijnlijk heeft dit patroon
te maken met het voorkomen van
verschillende vissoorten. De grote

fluctuaties maken duidelijk dat de
‘Nederlandse’ Bruinvis deel uit maakt
van een grotere populatie in de
Noordzee. Het is dan ook van belang
om de monitoringinitiatieven van de
verschillende landen naast elkaar te gaan
leggen.

OP

ZOEK NAAR REFERENTIEWATEREN

Het IJsselmeer gespiegeld aan het Peipsi-meer
Maximaal ecologisch potentieel, natuurlijke wateren, instandhoudingsdoelen… De waterbeheerders in Nederland en elders in Europa zoeken naar realistische en haalbare doelen
voor hun waterlichamen. Rijkswaterstaat richtte de blik op een nog vrij ongerept merengebied op de grens van Estland en Rusland.

Nadere informatie:
Nynke Osinga, via CMUL
tel. 071-5277477, philips@cml.leidenuniv.nl
Peter Bot (RWS RIKZ), tel. 070-3114220
p.v.m.bot@rikz.rws.minvenw.nl

Het Peipsi-meer en het daarmee verbonden
Võrtsjärv-meer liggen weliswaar in een
wat andere klimaatzone (met strengere en
langere winters), maar geomorfologisch
gezien zijn ze redelijk vergelijkbaar met de

De Russische en Estlandse counterparts
krijgen op hun beurt inzicht in de mogelijke
ontwikkelingen in hun merengebied (toename recreatie, eutrofiëring) nu deze landen
een snelle ontwikkeling doormaken.

wateren in het Nederlandse IJsselmeergebied. Ook de meren in het Peipsi-gebied
zijn ondiepe laaglandmeren met zand- en
slibbodems. Het scala aan voorkomende
flora- en faunasoorten lijkt op dat in de
Nederlandse situatie, al zijn er verschillen
(kader). Aanmerkelijk anders staat het nog
met de inrichting en het gebruik van het
Peipsi-gebied en dat maakt dat de twee
situaties interessant vergelijkingsmateriaal
bieden.

Verbrede delegatie
In juni 2005 hebben Nederlandse ‘stakeholders’ (provincie, gemeente, waterschap)
geparticipeerd in één van de bezoeken aan
het Peipsi-gebied. De impressies uit dat
bezoek (‘een beeld bij het streefbeeld’)
hebben geleid tot een veel breder gedragen
visie omtrent na te streven ecologische
doelen voor het IJsselmeergebied. Deze
missie met ambtelijke vertegenwoordigers
zal in 2006 mogelijk gevolgd worden door
een gezamenlijk bezoek met bestuurders
en managers van deze instanties.
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Vergelijking IJsselmeer met het Peipsi-meer
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KOUDE/WARMTEOPSLAGSYSTEMEN

Diepte (m)
Oppervlakte (km2)
Verblijftijd (jaar)
P belasting (kg/km2)
N belasting (kg/km2)
Peilbeheer
Land-water overgangen
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Aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Steeds vaker wordt voor klimaatbeheersing van gebouwen gebruik gemaakt van
koude/warmteopslagsystemen. Hierbij worden aan de lucht onttrokken warmte en koude
opgeslagen in ondergrondse watervoerende lagen voor gebruik in koudere respectievelijk
warmere perioden. Hoe moet je zo’n systeem precies reguleren en controleren als
vergunningverlener?
De provincie Fryslân is vergunningverlener
voor koude/warmte opslagsystemen. De
vraag is dan of het wel puur gaat om
opslag van warmte en koude, of dat per
saldo de temperatuur van de ondergrond
in de omgeving van zo’n systeem
verandert. Het laatste zou neerkomen op
een (warmte- of koude-)lozing. Er ontstaat
dan mogelijk een nadelig effect op de
werking van het systeem zelf en ook
kan de lozing de uitgangssituatie voor
(toekomstige) systemen in de omgeving
verslechteren. Ook ecologische effecten
zijn bij toepassing op grote schaal niet
geheel uit te sluiten. Vandaar dat de
vergunningen die de provincie Fryslân
voor deze systemen afgeeft gericht zijn
op een thermisch evenwicht, met daaruit
voorvloeiend de verplichting voor de
gebruiker om energiestromen te registeren
en te rapporteren.

Doorgelicht
Recent heeft de provincie haar beleid inzake koude- en warmteopslag geëvalueerd.
Moet de provincie wel stringent handhaven
op het thermische evenwicht? Hoeveel last
(en daarmee prikkels tot eigen actie) ondervindt de gebruiker zelf al van een verstoord
evenwicht? En over welke periode gezien
zou er netto sprake moeten zijn van een
evenwicht? Vanwege dit soort vragen is
gekeken naar de gegevens van het systeem
dat ziekenhuis Talma Sionsberg in Dokkum
in gebruik heeft. Hier liggen, op 80 meter
diepte en op een onderlinge afstand van
ongeveer 180 meter, een put voor warmteopslag en een put voor koudeopslag
(schematische weergave in figuur).Van dit
systeem waren over een periode van
ongeveer drie jaar de hoeveelheden
verpompt water en de hoeveelheid
opgeslagen warmte bekend. Uit deze
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Zeer uniform met veelal scherpe
overgang via dijken
Paling, Snoekbaars, Baars, Spiering
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Kleine zwaan, Smient, Kuifeend,
Tafeleend, Topper, Grote zaagbek,
Bosruiter

WARMTE
VRAAG

WATERVOEREND
PAKKET

Werking koude/warmte opslagsysteem; zomer- en wintersituatie (bron www.iftechnology.nl)

reeks (gecontroleerde en zo nodig
gecorrigeerde) gegevens bleek dat in de
beschouwde periode meer warmte aan de
bodem was toegevoerd dan onttrokken,
een verschil dat in 2003 zelfs circa 30%
bedroeg.
Een eenvoudige balansberekening voor
de desbetreffende watervoerende laag
leerde echter dat het bij het huidige
functioneren circa 50 jaar zal duren
voordat de uitdijende ‘warmtebel’ de
‘koudebel’ bereikt en de werking van
het systeem kan verstoren. En dan is nog
niet eens rekening gehouden met de
grondwaterstroming die -in dit geval- de
uitbreiding richting koudebel tegenwerkt.
Dit maakt duidelijk dat een gebruiker van
een koude/warmte opslagsysteem niet
per se zelf baat hoeft te hebben bij het
handhaven van een thermisch evenwicht.
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-2500
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Tijdschaal
Omdat een dataset over drie jaar nogal
minimaal is voor uitspraken over een
thermisch evenwicht, construeerde de
provincie een model waarmee de
warmte- en koudevraag over een langere
periode te simuleren is. Daartoe werd
een verband gelegd tussen de beschikbare
data uit het systeem van Talma Sionsberg
en de maandgemiddelde luchttemperaturen
van het KNMI-station Eelde in die periode.
Met de gevonden getalsmatige relatie is

op basis van temperatuurgegevens
(station Eelde) gesimuleerd hoe de
balans eruit zou hebben gezien als het
ziekenhuis over een periode van 1906
tot 2004 in bedrijf zou zijn geweest (zie
grafiek).
Er blijkt dan netto geen warmte over te
schieten maar juist te worden onttrokken
aan de bodem.
Evenwicht is zo mogelijk een kwestie
van gekozen tijdschaal en (moeilijk te
voorspellen) weersomstandigheden.
Ook al betrof het hier een verkennende
exercitie, deze heeft wel bijgedragen aan
een beter inzicht in het aspect thermisch
evenwicht bij koude warmte opslag.
De bevindingen pleiten voor enige voorzichtigheid bij uitspraken over het al dan
niet bestaan van een thermisch evenwicht.
Het beste lijkt een pragmatische benadering.
Daarbij is er vooral bij de vergunningverlening extra aandacht voor het thermisch
evenwicht, maar wordt in het gebruik,
vanwege de (voor alle partijen geldende)
onzekere factoren, enige marge in het
thermisch evenwicht toegelaten.
Anders gezegd: de vergunningverlener
moet het goede gevoel hebben dat het
systeem in ieder geval in balans kan zijn.
Nadere informatie:
Daniël van Buren (provincie Fryslân)
tel. 058-2925920, d.s.vanburen@fryslan.nl

Gevarieerde land-water overgang met rietzones in het Peipsi-gebied (mei 2005).
(foto: RWS, Mennobart van Eerden)

Samenwerking
Sinds 2004 is er sprake van een intensieve
samenwerking tussen Rijkswaterstaat en
Russische en Estlandse onderzoeksinstituten
(aan Russische zijde aangevuld met een non
gouvernementele organisatie) om van
‘elkaars’ watersystemen te leren. Thema’s
zoals (natuurlijk) peilbeheer, de aanwezigheid van geleidelijke overgangen tussen
water en land, visserij in relatie tot vis en
visetende vogels, en de helderheid van het
water worden in het project op landschapsschaal bekeken. De partijen wisselen
informatie uit en gaan over en weer op
(veld)bezoek. Aan de datasets over deze
meer natuurlijke wateren (zoals peilgegevens, stoffenconcentraties en het
voorkomen van soorten planten en dieren)
kunnen referenties ontleend worden. Samen
met de ter plekke opgedane indrukken
heeft Rijkswaterstaat zo veel bagage om de
(stroomgebied)beheerplannen goed in te
vullen. Zo zijn de KRW-doelen voor het
Markermeer voor doorzicht ten dele gebaseerd op ervaringen in het Peipsi-gebied.

Nadere informatie:
Mennobart van Eerden (RWS RIZA)
tel. 0320-298331
m.veerden@riza.rws.minvenw.nl
Sophie Lauwaars: (RWS IJsselmeergebied)
tel. 0320-297470
s.g.lauwaars@rdij.rws.minvenw.nl

Flora en fauna
Naast veel overeenkomsten in flora
en fauna, zijn er wel verschillen in de
mate en onderlinge verhoudingen
waarin soorten in het IJsselmeer- en
het Peipsi-gebied voorkomen. Ook is
het ecosysteem in het Peipsi-gebied
aan de ‘topzijde’ completer met meer
predatoren zoals snoeken, diverse
arendsoorten en wolven. Ook zijn er
meer ‘vegetatiesturende’ zoogdieren
(zoals bevers en herten).

Verwerking en verstrekking
WATERPLAN

Een overzicht van de meetinspanning van Rijkswaterstaat
Wilt u weten welke parameters in Cadzand en Bath worden gemeten? Heeft u vragen over
wat waar gemeten wordt in het kader van de richtlijn Schelpdierwater of op hoeveel locaties
koper in oppervlaktewater wordt gemeten? Ga dan naar www.waterplan.nl!
Rijkswaterstaat heeft Waterplan in 2003
opgezet. Op de site wordt het meetprogramma van het landelijke meetnet van
het lopende jaar gepresenteerd. Dit meetnet
omvat de chemische, fysische en biologische
meetprogramma’s van Rijkswaterstaat. De
website is gericht op de medewerkers van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
maar daarnaast op alle andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld bij provincies, waterschappen, gemeenten of onderzoeksinstituten.
Bovendien is de website voor
Rijkswaterstaat zelf ook een goed instrument
om de meetvoornemens op éénduidige
wijze vast te leggen. Eenieder kan zo

probleemloos de meetplannen voor de
verschillende doelstellingen boven tafel
krijgen. De site gaat nu alleen in op de
planning van het landelijke meetnet.Vanaf
medio 2006 kunnen ook de planningen
van de aanvullende meetnetten van
Rijkswaterstaat worden opgevraagd.
Met deze uitbreiding zal Waterplan inzicht
geven in de totale meetinspanning van
Rijkswaterstaat. De bezoeker kan deze
informatie downloaden via een Excelbestand. De inhoud van de website wordt
één keer per jaar geactualiseerd. De nieuwe
planning moet in december bekend zijn
om deze bij de start van een nieuw jaar te
kunnen presenteren.

Nadere informatie:
BasisInfoDesk, info@rikz.nl
tel. 070-311444
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AQUO-KIT

SANERING

Eén plek om watergegevens optimaal te verwerken

Hollandsche IJssel schoner en mooier

In het waterbeheer zijn meerdere, op zichzelf staande systemen voor het verwerken van
monitoringgegevens in gebruik. Maar hoe weet een waterbeheerder dat hij in zijn systeem
nog het universele, meest actuele en juiste gereedschap gebruikt? Met ‘Aquo-kit’ zal hij
in de toekomst automatisch altijd naar het juiste instrumentarium grijpen.

Van al het moois aan natuur en landschap dat de zoetwatergetijdenrivier de Hollandsche
IJssel omgaf was al veel verloren gegaan. Vandaar het besluit tot een grote schoonmaak
van de waterbodem en het natuurvriendelijker inrichten van oevers. Rijkswaterstaat kan al
terugkijken op twee sanerings- en herinrichtingsprojecten.

Dat er veel instrumenten zijn voor de
gegevensverwerking in het waterbeheer,
én dat er door het beheer van elk systeem
afzonderlijk te veel verschillen in instrumentarium zijn, was een conclusie op de
themadag waterinstrumentarium in februari
2005. Inmiddels ligt er het plan om de
Aquo-kit te bouwen.
Webservices
De Aquo-kit gaat de functionaliteit van
verschillende bestaande systemen verenigen
in één nieuwe, geïntegreerde en optimaal
afgestemde omgeving. Daarin wordt
volledig gebruik gemaakt van de nieuwste
mogelijkheden van internettechnologie.
Het is in feite de ideale digitale werkplaats
voor waterbeheerders om met eigen
watergegevens (vooralsnog alleen oppervlaktewatergegevens) aan de slag te gaan.
Wie zijn gegevens dit systeem binnenbrengt heeft daar toegang tot de juiste
‘tools’ om gegevens te verwerken (bijvoorbeeld daaruit kentallen te berekenen), te
toetsen (aan gegarandeerd de meest
recente normen) en om rapportages
volgens de vereiste formats te maken (zie
schema.)
Voor de duidelijkheid: Aquo-kit is dus geen
nieuwe centrale database: de gegevens
blijven opgeslagen in de databases van de
beheerders zelf, en worden van daaruit
gebruikt om er de gewenste producten
mee te vervaardigen.
Zoals de data bij de beheerder blijven; zo zijn
ook de ‘tools’, zoals berekeningsmethoden
en normdefinitielijsten, niet rechtstreeks in
Aquo-kit ondergebracht. Je legt er in
Aquo-kit de hand op via ‘webservices’,

terwijl ze elders centraal door specialisten
worden beheerd en voortdurend ‘state of
the art’ worden gehouden. Die zorg is
waterbeheerders zo dus van de schouders
genomen. Aquo-kit is bovendien een zeer
modulair en flexibel concept, omdat de
gebruiker in deze omgeving alleen de
instrumenten ‘uit de kast trekt’ die hij of
zij nodig heeft.
Groen licht
Tijdens een workshop op 9 februari 2006
hebben alle betrokkenen (zie kader)
geconcludeerd dat de ontwikkeling van de
Aquo-kit in gang kan worden gezet omdat
dit én een veel efficiënter en kwalitatief
beter instrumentarium oplevert, en omdat
daarmee op termijn ook grote kostenbesparingen in ontwikkel- en beheerskosten
te verwachten zijn.
De Aquokit zal naar verwachting in 2007
gereed komen.

Betrokken bij Aquo-kit
De systemen en coördinerende instanties
die bij de ontwikkeling van de Aquo-kit
betrokken worden zijn onder meer:
iBever, iWSR, EBEOsys, DONAR/WADI,
Leidraad Monitoring, IRIS, het KRW portaal, Wateremissis.nl, MRE/MIR, IDsW
en vele anderen.

Nadere informatie:
Tromp Willem van Urk (IDsW)
tel. 0320-298418, t.w.vurk@idsw.nl
Hinne Reitsma (IDsW) tel. 0320-298357
h.reitsma@idsw.nl

Aquo-kit
Aquo.nl

Wateremissies.nl

iBever/Notove en EBEOsys

iWSR

KRW portaal
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Toetsresultaten

• Alle gegevens worden bij de bron opgeslagen; de regionale data decentraal bij de
regionale waterbeheerder, en voor de landelijke gegevens (de gezamenlijk gebruikte
referentietabellen zoals normdefinities) gebeurt dit landelijk.
• Met Aquo-kit is er voortaan één gereedschapskist voor het toetsen van monitoringgegevens voor regionale, landelijke en internationale rapportages.
• Het uitwisselmodel Aquo dat door Informatie Desk standaarden Water (IDsW) wordt
ontwikkeld, krijgt een centrale rol in de uitwisseling tussen de diverse componenten
(webservices en locale databases).
• Het systeem Aquo-kit wordt opgebouwd volgens de traditionele drielagen
architectuur: gegevensopslag, verwerking en presentatie zijn gescheiden, zodat onderdelen uit het systeem vervangen kunnen worden zonder andere lagen ‘overhoop te
halen’.
• In de technische uitwerking wordt aangesloten op de ‘informatiesysteem
architecturen’ (de wijze waarop alle benodigde gegevens over objecten en bedrijfsprocessen worden verzameld) bij de waterschappen en Rijkswaterstaat.

TE

Centraal loket voor waterspecialistische kennis

Webcambeelden van RWS-objecten

Met ingang van 2006 is er een centraal loket voor vragen over water: de Helpdesk Water,
opgezet door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De kennis en deskundigheid
die bij deze organisaties aanwezig is, wordt via de Helpdesk Water gebundeld.

Als de wind om het huis giert ‘overschakelen’ naar de kust bij Egmond; de sluiting van de
stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg ‘live’ meemaken; of zien hoe bij hoogwater op
de Lek de stuwen bij Hagestein opengaan…....
Het kan: de bezoeker van www.watermarkt.nl kan inmiddels ‘meekijken’ met een aantal
webcams die op Rijkswaterstaatobjecten gericht staan.
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NEDERLAND LEEFT MET WATER

H ELPDESK W ATE R
0800-NLWATER
(0800-6592837)

Snelle afhandeling
De medewerkers van de Helpdesk Water
streven er naar om elke vraag binnen vijf
dagen te beantwoorden, of in ieder geval
binnen die termijn contact op te nemen
met de vraagsteller. Er worden lijsten
opgesteld van veel gestelde vragen over
kernonderwerpen. Die lijsten zijn te vinden
op de website www.helpdeskwater.nl.
De helpdesk is een gestroomlijnde kennisbank voor de deelnemende partijen in
het project en een ‘beleidsthermometer’
omdat aan de hand van de binnenkomende
vragen zichtbaar wordt of het beleid
duidelijk en uitvoerbaar is.
Nadere informatie:
De Helpdesk Water is op werkdagen
telefonisch te bereiken via het gratis
tel. 0800-6592837, of toets 0800-NLWATER
contact@helpdeskwater.nl

In 1998 kwam in Zuid-Holland het Project
Hollandsche IJssel in uitvoering, een samenwerkingsinitiatief van waterschappen,
ministeries, provincie en gemeenten; in
totaal dertien partijen. Als onderdeel van dit
project is in 2000 een locatie bij Moordrecht
gesaneerd en heringericht. Rijkswaterstaat
groef hier vrijwel de hele locatie af en vulde
bij de herinrichting een groot deel van het
gebied aan met schoon materiaal.
‘Moordrecht’ kreeg een natuurvriendelijke
oever met nevengeul, waar de natuur zich
maximaal kon ontwikkelen. In een oeverproject bij Nieuwerkerk is in 2001 vooral
ingezet op het aanleggen van droogvallende
slikplaten en van biezenvelden op de hogere
delen. De verontreinigde bodem werd hier
geïsoleerd door afdekking met schoon zand.
Op beide locaties kan de natuur zich weer
gaan ontwikkelen op een manier die karakteristiek is voor een zoetwatergetijdenrivier.

Uitgangspunten Aquo-kit

HELPDESK WATER

De helpdesk is primair bedoeld voor
mensen die beroepsmatig betrokken zijn
bij het waterbeleid en het waterbeheer of
te maken hebben met waterwetgeving.
De helpdesk beantwoordt vooral vragen
over monitoring, vergunningverlening en
handhaving, waterbodems, wetgeving, de
Kaderrichtlijn Water en andere Europese
richtlijnen. Bij vragen over bijvoorbeeld
drinkwater of rioleringsproblemen verwijst
de Helpdesk Water door naar een ander
loket.
Op dit moment is de helpdesk binnen
Rijkswaterstaat van start gegaan. De
bedoeling is dat de loketten van de overige
betrokken (overheids-) instellingen op
korte termijn aansluiten. Tijdens workshops
konden participanten in het project meedenken over de opzet van de helpdesk.
Om meer partijen bij het project te
betrekken volgen in de loop van dit jaar
nog meer bijeenkomsten (aanmelden voor
deze bijeenkomsten kan via de website
www.helpdeskwater.nl).

EN HERINRICHTING VAN DE OEVERS BIJ

Effecten gevolgd
Om exact te weten wat het effect is van
gecombineerde sanerings- en herinrichtings-

MOORDRECHT

EN

NIEUWERKERK

maatregelen op flora en fauna, heeft
Rijkswaterstaat tussen 1999 en 2004 de
ontwikkelingen op de locaties nauwlettend
gevolgd. Er zijn gegevens verzameld over
de waterbodemkwaliteit; de begroeiing;
aaltjes in de bodem (een diergroep die erg
gevoelig is voor verontreinigingen) en
andere kleine ongewervelde dieren; en
over gewervelde dieren, zoals vissen. Ook
is gekeken naar doorvergiftiging doordat
stoffen die organismen uit het water
opnemen via de voedselketen worden
doorgegeven.
De metingen van de waterbodemkwaliteit
hebben bevestigd dat de niet gesaneerde
locaties ernstig waren verontreinigd met
stoffen als zink, lood en schadelijke
organische stoffen zoals Polycyclische
Aromaten (PAK’s) en minerale olie. Uit
daaropvolgende metingen blijkt dat de
sanering in Moordrecht en Nieuwerkerk,
zoals verwacht, een direct en herkenbaar
positief effect hebben gehad op de
(chemische) bodemkwaliteit.
Na sanering en herinrichting zet zich een

Visbemonstering op de Hollandsche IJssel (foto: RWS, Tim Pelsma)

herstel in van aaltjes en van andere
ongewervelde dieren, zoals slakken.
Veranderingen in de leefgemeenschap van
dergelijke diertjes wijzen erop dat zich een
soortenrijk, stabiel systeem ontwikkelt.

Wat wel opvalt is dat dit bij Moordrecht
sneller gaat dan bij Nieuwerkerk. Dit heeft
vrijwel zeker te maken met het gebruik
van vrij grof zand bij Nieuwerkerk, een
materiaal dat qua samenstelling en structuur
voor veel organismen ongunstiger is dan
slib.
De nieuwe inrichting bij Moordrecht is in
principe ook gunstig voor vis, omdat wateren oeverplanten goede paai- en opgroeimogelijkheden bieden. Toch was hier tot
nu toe vooral een verstorend effect van
de ingreep (herinrichting) zichtbaar, terwijl
het nog de vraag is of de nieuwe situatie
de vissen veel voordeel gaat bieden. De
oeverzone is visvriendelijk ingericht, maar
wordt geplaagd door (voor vissen) te
grote peilschommelingen als gevolg van
een sterke zuiging door de intensieve
scheepvaart en door de slibopwerveling
die dit verkeer te weeg brengt.

ZIEN OP WATERMARKT.NL

Wereldwijd worden webcams, ook wel
weather- of earthcams, steeds meer
gezien als onderdeel van het moderne
monitoringinstrumentarium. De visuele
beelden bieden zicht op de ‘echte
wereld’, een wereld die de beheerders
van bijvoorbeeld een stormvloedkering,
anders alleen te zien krijgen via cijfers op
computerschermen in de controlekamers.
Webcams kunnen ook onderdeel zijn van
hightech monitoringsystemen, zoals het
Argussysteem aan de Nederlandse kust.

Lessen voor een mooie toekomst
De resultaten van de sanering en herinrichting beloven goede herstelmogelijkheden
voor vergelijkbare locaties elders langs de
Hollandsche IJssel en in het zoetwatergetijdengebied van Zuid-Holland. Met de
ervaringen van de monitoring op zak zullen
tot 2010 nog een twintigtal locaties langs
de Hollandsche IJssel aangepakt worden.

Hier worden met webcams onder meer
golfbreekpatronen geregistreerd. Door
analyse van die beelden –golfbrekingen
verraden immers de ligging van banken
en muien- is het mogelijk de morfologische
ontwikkeling van de kust te volgen (zie:
www.wldelft.nl/argus/).
Meekijken
De objecten die nu bekeken kunnen
worden op de speciale webcam-pagina
van www.watermarkt.nl zijn: de kust bij
Egmond, de stormvloedkering in de
Nieuwe Waterweg en de stuw bij
Hagestein. In de loop van het jaar volgen
meer locaties, in ieder geval de Oosterscheldekering en het sluizencomplex
Kornwerderzand.
Webcams kunnen zo bijdragen aan de
betrokkenheid bij het werk van
Rijkswaterstaat. Dat werk mag -ook
letterlijk- gezien worden!
Nadere informatie:
Pieter Haaring (RWS RIKZ)
tel. 070-3114570
p.a.haaring@rikz.rws.minvenw.nl

Nadere informatie:
Jacco Doze (RWS RIZA), tel. 0320-298319
j.doze@riza.rws.minvenw.nl
Henk van Bommel (RWS Zuid-Holland)
tel. 070-4026368
h.g.vbommel@dzh.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het rapport:
zie achterpagina
Marcrofauna bemonstering op de Hollandsche IJssel (foto: RWS, Johan Oosterbaan)

WAARNEMINGEN

IN

NEDERLANDS

DEEL

NOORDZEE

Bruinvis duikt steeds vaker op
Voor de Nederlandse kust worden vaker bruinvissen waargenomen. Mogelijk goed
nieuws, al is het voorafgaand aan een conclusie wel nodig de populatie en migratiepatronen in de gehele Noordzee in beeld zien te krijgen.
Naast bruinvissen worden in Nederlandse
wateren verschillende soorten zeezoogdieren aangetroffen, zoals zeehonden,
witsnuitdolfijnen en een enkele maal
dwergvinvissen. Van de walvisachtigen is
de Bruinvis de meest algemene soort.
Het dier kan anderhalve meter lang worden
en heeft een bruingrijze kleur. Ter

bescherming van de Bruinvis zijn internationale overeenkomsten gesloten. In de
Bernconventie geldt de Bruinvis als
beschermde soort, terwijl de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn de Bruinvis
noemt als één van de soorten die van
gebiedsbescherming moeten profiteren.
Daarnaast is er ten aanzien van visserij-

effecten op kleine walvisachtigen de
ASCOBANS-overeenkomst. Deze is aangenomen in het kader van het Verdrag
van Bonn en richt zich op de bescherming
van deze soorten in de Noordzee en
Oostzee.

hangen met internationale afspraken en
verdragen. De eerste, nog niet structureel
verzamelde gegevens over bruinvissen
kwamen uit de zeevogeltellingen die

- vervolg op pagina 4 Vreemde vogels
Er worden al geruime tijd bruinvissen
geteld in het Nederlandse deel van de
Noordzee. Nederland voldoet zo ook aan
de monitoringverplichtingen die samen-
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HYDROTHEEK

- vervolg van pagina 1 En de verontreiniging?
Het contact met verontreinigd materiaal
of het effect daarvan is kennelijk gering.
Voor planten en dieren is IJsseloog vooral
een eiland van zeldzame rust. Als het er
al niet lag zou je het bijna voor de
natuur aanleggen!

25.000 waterpublicaties ‘op de plank’
Nadere informatie:
Otto Meijer (RWS IJsselmeergebied)
tel. 06-20959543
o.c.m.meijer@rdij.rws.minvenw.nl

De Hydrotheek is een verzameling van inmiddels ruim 25.000 publicaties over watersystemen, waterkeringen, afvalwatersystemen en waterketen in Nederland, geschreven
onder auspiciën van Nederlandse organisaties. De verzameling is te doorzoeken door de
database op internet te raadplegen.

Hoe gekoloniseerd?
Het is niet moeilijk voorstelbaar dat
vogels zijn komen aanvliegen. Ook
insecten, zaden en sporen kunnen via
het luchtruim op IJsseloog zijn beland,
maar kunnen ook zijn aangespoeld of
zijn meegekomen met partijen grond.
Dat laatste geldt ook voor mollen,
alhoewel deze dieren ook in staat zijn
de afstand zwemmend te overbruggen. Reeën, ten slotte, tonen zich echte
‘waterratten’ als ze water op hun pad
vinden.

Slibdepot IJsselmeer (foto: RWS)

Voedselzoekende Roerdomp (foto: Mervyn Roos)

Monitoringresultaten
GEMEENTELIJKE

EN PROVINCIALE GRONDWATERDATA

NOORD-BRABANT

Eerste provinciale Grondwaterkaart leidt tot nieuwe inzichten
Voor het eerst in Nederland zijn ook beschikbare data uit gemeentelijke Bodem-informatiesystemen gebruikt bij het maken van een provinciaal dekkende grondwaterkaart.
Deze kaart voor Noord-Brabant geeft nieuwe inzichten in de kwaliteit van het (ondiepe)
grondwater.

dat gemeenten en provincies in het
bodembeleid veel meer aandacht moeten
besteden aan het grondwater als ‘achilleshiel’ in het systeem.

De grondwaterkaart Noord-Brabant is
vervaardigd ter ondersteuning van het
provinciaal duurzaam bodembeheer. Een
goed inzicht in de kwaliteit van de bodem
en het bovenste (‘freatisch’) grondwater
wordt voor dit bodembeheer essentieel
geacht. Als basis voor de grondwaterkaart
dienden monsters uit het freatisch grondwater tot 10 meter beneden maaiveld.
De circa 1.750 monsters waren afkomstig
van onverdachte locaties verspreid over
het gehele buitengebied van de provincie. Op onverdachte locaties is sprake
van een diffuse belasting en geen locale
‘puntbelasting’ door bijzondere activiteiten.
De kaart is gemaakt voor arseen, cadmium,
chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink
en EOX (een groep met onder meer
gechloreerde organische stoffen).

Vermoedelijk vanwege de relatief sterke
uitspoeling uit zandbodems, zijn de sterkste
verontreinigingen aangetroffen op de
zandgronden en dan vooral in de Kempen.
Hierbij vielen natuurgebieden op als
gebieden met de hoogste gehalten in
het grondwater. Ook hier zijn bronnen
aanwezig (bijvoorbeeld atmosferische
depositie) en waarschijnlijk draagt de vaak
hogere zuurgraad van de grond bij aan de
uitspoeling van zware metalen.
Omdat in twee ronden kaarten zijn
opgesteld is eenvoudig te zien wat het
effect is van het meenemen van de
‘verdachte locaties’. Hoewel de gegevens
van verdachte locaties de meerderheid
vormen in de datasets, blijken ze van

Tweede ronde
Het idee was om met de geselecteerde
onverdachte monsters een achtergrondwaardenkaart te creëren. Bij presentatie
van de resultaten aan de Brabantse
gemeenten bleek echter dat het beeld
dat werd gepresenteerd soms afweek van
wat gemeenten in het hoofd hadden.
Bijvoorbeeld omdat van nature verhoogde
gehalten aan arseen minder vaak werden
aangetroffen dan verwacht. Hierdoor ontstond de behoefte aan een kaart op basis
van alle beschikbare grondwatermonsters.
In een tweede ronde zijn daarom ook de
grondwatermonsters van de verdachte
locaties meegenomen. Het totale aantal
grondwatermonsters kwam daarmee op
circa 6.000.
De ‘grondwaterkaart’ bestaat feitelijk uit
negen kaarten. Voor elk van de negen
beschouwde parameters (zie kaart) wordt
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Vinden
Publicaties zijn via diverse ingangen op te
sporen, bijvoorbeeld op trefwoorden,

samengesteld en beheerd door Bibliotheek
Wageningen UR. Via internet kan de
bezoeker in de database naar rapporten,
websites en artikelen zoeken. Gewenste
publicaties of kopieën daarvan kunnen
vervolgens (voor STOWA-deelnemers
kosteloos) worden opgevraagd. Direct
printen kan ook steeds vaker, want een
toenemend aantal publicaties in de
Hydrotheek is digitaal vrij toegankelijk.

titelwoorden of auteur. Daarnaast zijn
publicaties te vinden op thema (bijvoorbeeld oppervlaktewater en waterbodems);
betrokken organisatie (bijvoorbeeld
Waterschap Zuiderzeeland en Hydron),
op Stowa-deelnemer of via een tijdschriftenlijst (bijvoorbeeld H2O of het blad
Stromingen). Speciale zoekvragen leiden
de bezoeker naar, bijvoorbeeld, ecologische
beoordeling, veendijken, geneesmiddelen

brief en een attenderingsbulletin.
Geïnteresseerden kunnen zich daar
gratis op abonneren via
hydrotheek.library@wur.nl.

Nadere informatie:
Paulien van Vredendaal (Hydrotheek)
tel. 0317-475552
paulien.vanvredendaal@wur.nl

Website begint aan tweede leven
weinig invloed. Er zijn uiteraard beduidend
hogere maxima, maar uit het geringe
overall effect valt op te maken dat
verdachte locaties lang niet altijd
(helemaal) verontreinigd zijn.
Het inzicht dat de kaart biedt versterkt de
mening dat het nuttig is een dergelijk
provinciaal beeld van de grondwatersituatie
te creëren, waarbij ook de gemeentelijke
grondwatergegevens worden betrokken.
Deze kunnen de provinciale monitoringprogramma’s aanvullen en zo het beeld
uit dit beperkte meetnet bevestigen of
nuanceren.
Nadere informatie:
Marloes v. Sebille (Provincie Noord-Brabant)
tel. 073-6808728, mvsebille@brabant.nl
Dirk van Hout, (CSO Adviesbureau)
tel. 030-6594334, d.vanhout@cso.nl

De website www.kaderrichtlijnwater.nl was aan verbetering toe. Sinds 1 december 2005 is
de vernieuwde KRW-site online.
Naast een frissere uitstraling, een
overzichtelijke structuur en een verbeterde
zoekfunctie heeft de site een aantal nieuwe
onderdelen gekregen. Zo is er nu een
column te lezen die geregeld vernieuwd
wordt. Ook kunnen bezoekers van de site
op een stelling reageren. Nieuw zijn verder
de onderdelen ’Doelgroepen’ (speciale
pagina’s voor specifieke doelgroepen) en

OVERZICHT

‘Publieke participatie’, een onderdeel dat
ingaat op de wijze waarop andern -onder
meer via klankbordgroepen en inspraakbij de uitvoering van de richtlijn betrokken
moeten worden.
Vindplaats
Natuurlijk is de KRW-site nog steeds dé
vindplaats van KRW-informatie op landelijk

De nieuwe Productcatalogus Basisinformatie Rijkswateren
Als deze nieuwe uitgave van trendsinwater op uw ‘deurmat’ valt is er net een geheel
vernieuwde versie van de Productcatalogus Basisinformatie Rijkswateren verschenen. De catalogus maakt zichtbaar wie welke producten maakt en waar deze producten te verkrijgen zijn.
duidelijk welke basisgegevens, bijvoorbeeld
over waterkwaliteit, scheepvaart of aantallen vogels, Rijkswaterstaat in huis heeft;
welke jaarrapportages er verschijnen; of
welke internetsites te raadplegen zijn (bijvoorbeeld www.watermarkt.nl,
www.waterplan.nl of -voor actuele waterstanden- www.actuelewaterdata.nl). Het
overzicht is bedoeld voor zowel gebruikers
binnen Rijkswaterstaat als voor andere
gebruikers daarbuiten, bijvoorbeeld andere
overheden, ingenieursbureaus of
universiteiten die gegevens nodig hebben
of geïnteresseerde particulieren.

Onverdacht
< Tussenwaarde

Verdacht
< Tussenwaarde

> Tussenwaarde
> lnterventiewaarde
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Gemeentegrens

Bebouwd gebied

Bodemkwaliteitskaart buitengebied Noord-Brabant. Zink in grondwater (0-10m-mv)

Europese Kaderrichtlijn Water

niveau en KRW-informatie van en over de
regionale stroomgebieden, en de plek waar
KRW-gerelateerde documenten zijn te
downloaden. Ook kunnen mensen die
betrokken zijn bij de KRW-organisatie (op
landelijk of regionaal niveau) nog altijd
toegang krijgen tot het ‘Virtuele Kantoor’.
Dit is een afgeschermd gedeelte op de site
voor het plaatsen en uitwisselen van

NEDERLAND LEEFT MET WATER

gegevens. De KRW site heeft ook een
tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief. Op
de homepage van de nieuwe site kunt u
zich daarvoor opgeven.
Nadere informatie:
Robinia Heerkens (RWS RIZA)
tel. 0320-298534
r.heerkens@riza.rws.minvenw.nl

VAN HET AANBOD

De grondwaterkaart van Noord-Brabant
kent beperkingen. Zo verschillen de
gebruikte data in actualiteit: sommige
meetgegevens dateren van vijftien jaar
terug. Ook is met het gebruik van gegevens
‘binnen 10 meter beneden maaiveld’ weinig
rekening gehouden met de exacte diepte
van bemonstering. En bij gebrek aan
informatie over gebruikte analysetechnieken konden data daarvoor niet
gecorrigeerd worden. Een uitgesproken
sterk punt van de kaart is echter het grote
aantal gebruikte meetgegevens. Hierdoor
geeft deze toch een behoorlijk inzicht in de
grondwaterkwaliteit van het buitengebied
van Noord-Brabant.
Bevindingen
Omdat in hetzelfde project ook een bodemkaart is opgesteld, konden de kwaliteit van
grond en grondwater met elkaar vergeleken
worden. Het blijkt dan dat het grondwater
veelal sterker verontreinigd is.
Cadmium, zink en nikkel komen zeer
regelmatig voor in gehalten boven de
tussenwaarden en de interventiewaarden,
terwijl in de grond hooguit overschrijdingen
van de streefwaarden zijn aangetroffen.
Deze bevinding leidt tot de aanbeveling

in oppervlaktewater, veiligheid tegen
overstromingen of klimaat(verandering).
Speciale zoekvragen kunnen over elk
onderwerp gemaakt worden en suggesties
daarvoor zijn van harte welkom. In 2005 is
de Hydrotheek weer 1200 publicaties rijker
geworden, waarvan zo’n 50% digitaal vrij
toegankelijk en dus vanachter elke PC
met internetverbinding direct in te zien.
Tweemaandelijks verschijnen een nieuws-

WWW.KADERRICHTLIJNWATER.NL

BIJEENGEVOEGD

de ligging van de meetpunten getoond en
het resultaat gepresenteerd van een toetsing aan streefwaarden, tussenwaarden
(‘indicatie voor aanvullend onderzoek’) en
de interventiewaarden (‘indicatie voor
saneren’) van de Wet Bodembescherming.
Daarnaast zijn in tabellen de onderliggende
cijfers (percentielwaarden) te vinden. De
afzonderlijke gehalten van meetpunten in
homogene gebieden, gebieden die door
bodemtype en landgebruik een eenheid
vormen, kunnen sterk verschillen (en blijken
sterk te verschillen). In de tabellen zijn
deze echter wel geaggregeerd tot op het
niveau van deze homogene deelgebieden
waarvoor de bodemkwaliteitskaart
informatie geeft.

De Hydrotheek (sinds 1985) is een initiatief
van STOWA (Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer) en wordt

Er kan nog meer bij
Wilt u ook uw publicaties terugzien in de Hydrotheek? Stuur ze dan naar Bibliotheek
‘De Haaff’, ter attentie van De Hydrotheek, Postbus 241, 6700 AE Wageningen.
Digitale exemplaren kunt u sturen naar het emailadres hydrotheek.library@wur.nl. Via
'selecteer een instantiecode' in de Hydrotheek, www.stowa.nl, kunt u zelf zien
welke publicaties van uw organisatie al zijn opgenomen.

Ten opzichte van de oude catalogus, ‘het
groene boekje met de kikker’ (2003),
geeft deze nieuwe editie een completer
overzicht van het aanbod. In de jongste
versie zijn bijna tweehonderd ‘natte’ basisbestanden, informatieproducten en berichtendiensten van Rijkswaterstaat opgenomen. Deze zijn ingedeeld volgens vakinhoudelijke thema’s: biologie, chemie,
fysica, morfologie, integraal en berichtgeving. Uit de catalogus wordt onder meer

Actueel
De productcatalogus verschijnt op papier
en als digitaal document op www.watermarkt.nl. Daarnaast wordt gewerkt aan
een internetversie waar Rijkswaterstaatmedewerkers nieuwe producten en diensten
(of wijzigingen in bestaande) kunnen aanmelden. Deze versie zal zeer binnenkort
ook via de watermarkt te benaderen zijn.
De catalogus is zo een levend en actueel
document.
Nadere informatie:
Anneke Baak (RWS RIKZ), tel. 070-3114536
j.c.baak@rikz.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van de
Productcatalogus: zie achterpagina.

Zomaar een vraag

Koelwatersport
Bij de Helpdesk Water kwam onlangs de volgende vraag binnen: "Nabij de
Maasvlakte Centrale, waar deze het koelwater in zee loost, wordt gezwommen.
Het water heeft hier het gehele jaar een iets hogere temperatuur zodat het
‘zwemseizoen’ ter plekke langer is. Ik hoorde echter dat de centrales bij de inname
aan het koelwater een algendodend middel toevoegen. Is dat het geval, en zo ja,
wat zijn de gezondheidsrisico's voor zwemmers?"
Vooropgesteld: het gaat hier om een zwemplek die niet officieel als zwemlocatie
is aangewezen. Welke kwaliteit het oppervlaktewater ter plekke heeft wordt dan
ook niet gemeten en getoetst vanuit de zwemwatereisen. Zwemmen op zo’n
locatie is voor eigen risico en zeker niet zonder risico door de hogere watertemperatuur.
Centrales voegen aangroeiwerende stoffen toe aan het ingenomen koelwater
omdat de warme en vochtige condities in het koelwatersysteem ideaal zijn voor
schelpen en micro-organismen zoals schimmels, algen, gisten en bacteriën. Er
ontstaat dan in het systeem een schelpenlaag die de doorstroming sterk vermindert en er vormt zich een slijmlaag (biofilm) van kleinere organismen die de
warmteoverdracht aan het koelwater tegenwerkt. Er zijn verschillende stoffen
(zogenaamde oxidatieve biociden) in gebruik. Allemaal werken ze als ‘biocide’
door een toxische werking op waterorganismen.
De biociden zijn ook voor de mens schadelijk; maar de concentraties in het water
waarin gezwommen wordt zullen laag zijn. Er zal in ieder geval geen merkbaar
direct effect optreden. Daarvoor zou je wel erg veel zeewater binnen moeten
krijgen, terwijl zwemmers dat alleen al om de zoute smaak van het water altijd
zullen vermijden.
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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.

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 . WGS . NL

HET RAPPORT ‘EVALUATIE SANERING EN HERINRICHTING OEVERS HOLLANDSCHE IJSSEL’
J. Doze, et al, 2005 RIZA rapport 2005.021, ISBN 9036957249
Bestelinformatie: Rapport; aanschafprijs: € 12,00; downloaden via www.riza.nl
BODEMFAUNA EN BELEID, EEN OVERZICHT VAN 35 JAAR BODEMFAUNA ONDERZOEK EN MONITORING
WADDENZEE EN NOORDZEE.
K. Essink, 154 p.; 2005
Bestelinformatie: Rapport RIKZ-2005.028; aanschafprijs: gratis; downloaden via
www.rikz.nl

IN

HET ADVIES DREMPELWAARDEN GRONDWATER VOOR DE KADERRICHTLIJN WATER
TCB A37(2005) is te downloaden via www.tcbodem.nl of telefonisch te bestellen via
tel. 070-3393034
PRODUCTCATALOGUS BASISINFORMATIE RIJKSWATEREN
Bestelinformatie: Boek; aanschafprijs: gratis; bestellen en/of downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl
NATIONAL EVALUATION REPORT OF THE JOINT ASSESSMENT AND MONITORING PROGRAMME OF THE
NETHERLANDS 2004 (NER).
R.W. Bovelander, V.T. Langenberg, 45 p.; 2006
Presents the results and comments of the Dutch contribution to the Joint Assessment and
Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions 2004.
Bestelinformatie: Rapport RIKZ-2006.002; aanschafprijs: gratis; downloaden via de
productcatalogus op www.watermarkt.nl
WESTKUST VAN AMELAND: RESULTATEN VAN 10 JAAR MORFOLOGISCH ONDERZOEK IN HET KADER VAN
RIJKSWATERSTAAT PROGRAMMA'S KUST2000 EN KUST2005
J. Cleveringa, C.G. Israël, D.W. Dunsbergen, 74 p.; 2005
In de Rijkswaterstaat Programma’s KUST2000 en KUST2005 is veel technisch onderzoek
uitgevoerd naar de westkust van Ameland. In dit rapport wordt voor kustbeheerders en
onderzoekers geïllustreerd op welke wijze deze studies hebben bijgedragen aan de adviezen voor het kustbeheer van Ameland en aan generieke adviezen voor het beheer van
eilandkoppen. Vanuit de analyse van de morfologisch kennis worden twee alternatieve
beheeringrepen voorgesteld.
Bestelinformatie: Rapport RIKZ-2005.029; aanschafprijs: gratis; downloaden via
www.rikz.nl

DE
DE

DUIZEND JAAR WEER, WIND EN WATER IN DE LAGE LANDEN DEEL 5
J. Buisman, onder redactie van A.F.V. van Engelen, KNMI, 998 p.; 2006
Deel 5 bestrijkt de jaren 1675-1775, een belangrijke periode in de meteorologie waarin
de instrumentele waarnemingen begonnen. In dit nieuwe boek wordt bovendien uitvoerig
ingegaan op gegevens over het zeeniveau en begrippen als het Amsterdams Peil.
Bestelinformatie: aanschafprijs € 39,50; verkrijgbaar bij de boekhandel.
INFORMATIEBEHOEFTE AFVOEREN RIJKSWATEREN
C.J.M. Vermeulen, H.W.A. Behrens, 2005
In het rapport wordt een overzicht gegeven van de totale behoefte aan afvoerinformatie
voor de Rijkswaterstaat.
Bestelinformatie: Rapport; aanschafprijs: gratis; zo lang de voorraad strekt; bestellen:
P.Heinen@riza.rws.minvenw.nl
BEHEERSVERSLAG RIJKSWATEREN IJSSELMEERGEBIED 2002 - 2004
In dit beheersverslag wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2002, 2003 en 2004 van
de toestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de door Rijkswaterstaat
IJsselmeergebied beheerde watersystemen in het IJsselmeergebied en van de werkzaamheden, die ten behoeve van het waterbeheer door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied zijn
uitgevoerd.
Bestelinformatie: Verslag; aanschafprijs: gratis; downloaden via
www.rijkswaterstaat.nl/ijsselmeergebied
HANDREIKING

VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ZWEMWATERPROFIEL

Bestelinformatie: Handreiking; aanschafprijs: gratis; bestellen via www.riza.nl
KRW

EN OPPERVLAKTEWATER,

WATERBEREIDING ONDER DE

BESCHERMING VAN ZWEMWATER
EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER

EN OPPERVLAKTEWATER VOOR DRINK-

Bestelinformatie: Hans Ruiter RWS RIZA 0320-298682 of h.ruiter@riza,rws.minvenw.nl

COLOF

De website van Waterschap Groot
Salland biedt een online overzicht van
waterstanden en meteogegevens.
Meetpunten kunnen worden gezocht via
een overzichtskaart waarna meetgegevens
in een grafiek te zien zijn.
WWW . PISCARIA . NL

Piscaria is de databaseapplicatie die als
landelijke standaard wordt gebruikt voor
de opslag en analyse van visgegevens.
Piscaria is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen STOWA en OVB.
WWW . STOFFEN - RISICO . NL

Hier vindt u actuele, geautoriseerde informatie over chemische stoffen en stofgroepen: gevaarsindelingen, normen en
het voorkomen op bepaalde stoffenlijsten. Daarnaast is er informatie te vinden
over relevante richtlijnen en wetgeving,
en methoden voor risicobeoordeling. De
website is een gezamenlijk initiatief van
diverse overheden.
WATERKWALITEIT. WADDENZEE . NL

De waterkwaliteit website van RWS
Noord-Nederland en RWS RIKZ voor het
Waddenzeegebied. Op deze website staat
informatie over het beleid en beheer,
welke normen en stoffen belangrijk zijn.
Maar ook gaat het over het meten van
stoffen, en de bronnen van deze stoffen.
WWW . HELPDESKWATER . NL

De site van de Helpdesk Water. De
ingang voor alle (professionele) vragen
met betrekking tot waterbeleid en waterbeheer. U kunt ook u vragen kwijt over
de Kaderrichtlijn Water en informatie
over het Virtuele Kantoor. 0800-NLWATER (0800-6592837).

WWW . KEFM . NL

Via deze website is te vinden welke
nationale en internationale rapportageverplichtingen er op een bepaald milieugebied bestaan, en welke monitoring
activiteiten er in Nederland op een bepaald
milieuthema plaatsvinden. Verder zijn
links naar Europese richtlijnen, handleidingen, rapportages, databases en informatie over contactpersonen opgenomen.
Deze database is nog in ontwikkeling en
nog niet voor alle thema’s volledig.
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De site van de Bundesamt fuer
Seeschiffahrt und Hydrographie met actuele mariene informatie en gegevens.
Beschikbaar zijn o.a. actuele, voorspelde
en waargenomen data.
WWW . PEIPSI . NL

De site voor nadere informatie over het
Peipsi-meer.
WWW . STOWA . NL / HYDROTHEEK

Meer vinden over de 25.000 waterpublicaties? Raadpleeg deze site.

IJSSELOOG

Florissante natuur op slibdepot
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WWW . SHERKINMARINE . IE

Engelstalige site met informatie over de
monitoring programma's flora en fauna
op Sherkin Island Marine Station (Ierland)
Tevens informatie over publicaties, en
links naar o.a. Marine Data Online.
WWW . THEW 2 O . NET

World Ocean Observatory. Dit is een
internetplatform voor informatie en discussie over de toekomst van de oceaan
en de gevolgen daarvan voor de mens.
Het Observatory was een aanbeveling
van de Independent World Commission
on the Future of the Oceans in 1998.

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

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 kunt via
www.trendsinwater.nl een abonnement aanvragen.
INFORMATIE
Mocht u nadere informatie willen over de inhoud van trendsinwater.nl dan kunt u contact
opnemen met de genoemde personen bij de afzonderlijke artikelen. Voor al uw overige
vragen over de monitoring van de rijkswateren kunt u contact opnemen met:
RIZA (ZOETE RIJKSWATEREN)
Infocentrum Binnenwateren
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 0320-298888
fax: 0320-298580
e-mail: infocentrum@riza.rws.minvenw.nl

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

WWW . BSH . DE

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

ON

U ITGAVE Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA). R EDACTIE Jacco Doze en Marca Schrap (RWS RIZA), Henk Oosterwijk en Hans Bots (RWS RIKZ), Henk de Haan (Provincie Fryslân), Michiel
Oudendijk (Waterschap Zuiderzeeland) en Wim Verhoog (Maurits Groen Milieu & Communicatie). VORMGEVING Joke Bolier-van Beek en Bert Jansen (figuren) (RWS CD) en
Roel Venema (RWS RIZA).
A BONNEMENTEN EN ADRESADMINISTRATIE Roel Venema (RWS RIZA)
D RUK Cabri BV (Lelystad)
De trendsinwater.nl wordt gedrukt op houtvrij, mat, chloorvrij (TCF), 135 g/m2 papier. R EDACTIEADRES Rijkswaterstaat, Redactie trendsinwater.nl, Postbus 17, 8200 AA
Lelystad, telefoon: 0320-298411, e-mail: trendsinwater.nl@riza.rws.minvenw.nl. O PLAGE 3200 exemplaren ISSN 1567-7877

Monitoringresultaten
In de periode 1996 tot 1999 is in het
Ketelmeer een nieuw eiland, IJsseloog,
aangelegd. In het midden daarvan ligt
een groot gat (45 meter diep, doorsnede
één kilometer) voor de berging van bagger uit zwaar verontreinigde waterbodems. IJsseloog is opgebouwd uit de
oorspronkelijke vruchtbare klei-/veenbodem van het Ketelmeer en het vele
zand dat vrijkwam bij het maken van de
put. Op het werkterrein en de ringdijk is
(circa 40 cm) grond aangebracht, waarna
gras is ingezaaid. Het groen op het werkterrein en ringdijk wordt beheerd door
maaien. Het overige deel van IJsseloog
mocht zich spontaan ontwikkelen. Deze
ruimte werd al snel gekoloniseerd door
pionierplanten (soorten die gespecialiseerd zijn in het snel veroveren van nog
lege gebieden), vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren. Dat leverde ‘mooie
ontwikkelingen’ op zoals het broeden van
onder meer visdieven en oeverzwaluwen
en ontwikkelingen die -althans vanuit de
mens gezien- minder gewenst zijn, zoals
de komst van muskusratten en bruine
ratten.
Bonte ontwikkeling
Het IJsseloog ligt op een knooppunt van
drie floristische gebiedstypen (Fluviatiel
district, Laagveendistrict en IJsselmeerpolders). Voeg daar de bonte
grondsamenstelling van dit eiland aan
toe (‘voor elke soort wat wils’) en het is
duidelijk dat dit een bijzondere locatie is.
Na vijf jaar hebben zich hier maar liefst
zo’n 260 plantensoorten gevestigd.
Daaronder veel wilgensoorten, vooral
Kraakwilg, Katwilg en Schietwilg, maar in
mindere mate groeien er ook de Grauwe
wilg, Boswilg, Laurierwilg en Geoorde
wilg. Op het zanderige deel zijn
Amandelwilg, Zwarte els en Zwarte populier aangetroffen. ‘Pareltjes’ zijn er ook,
zoals de exemplaren van Smal vlieszaad
die op de zandvlakte aan de oostzijde
van IJsseloog zijn aangetroffen, een soort
die als vrij tot zeer zeldzaam wordt aangemerkt in de districten rond IJsseloog.
Ook zijn hier de vrij zeldzame soorten
Biestarwegras, Keizerskaars en Stalkaars
gevonden.
De ontwikkeling van de bosvegetatie
gaat nog altijd door. Door het omvallen
van bomen en de concurrentieslag tussen

soorten is de vegetatie nu veel meer
open dan in het begin.
De ondergroei met onder meer
varens is gevarieerder geworden.
Veel bomen hebben een lengte van meer
dan 15 meter. Aan de noordoostkant van
het eiland staat de vegetatie regelmatig onder water en is een typisch
‘broekbos’ ontstaan, een
gemeenschap van bomen
en planten die op die
omstandigheden kunnen
inspelen.
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• Eerste provinciale Grondwaterkaart
leidt tot nieuwe inzichten
• Hollandsche IJssel schoner en mooier
• Bruinvis duikt steeds vaker op
• Inzicht in evenwicht
• Algen en wieren als Europese graadmeter voor zoet water
• Nieuwe toets- en rekenpeilen klaar
voor de toets

Monitoringstrategie
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• Bodemdieren vertellen boekdelen
• Drempelwaarden grondwater voor de
Kaderrichtlijn Water
• Ecologie belangrijker dan chemie?
• Zwemwaterprofielen en wat daarbij
komt kijken

Vogelparadijs
Jarenlang vogels tellen op
IJsseloog heeft duidelijk
gemaakt dat het eiland
een belangrijke bijdrage
levert aan de vogelstand in
Nederland. Het versterkt de
‘moeras-as’ in Nederland;
de verbinding tussen
de Oostvaardersplassen en de
laagveenmoerassen in
Noordwest
Overijssel.
IJsseloog
vervult
daarbij ten eerste
een functie als
biotoop om te
broeden en
daarnaast
als foerageer-, rust- of
slaapplaats.
Vooral de zandplaat
aan de noord-westkant is
belangrijk. Deze herbergt
voor het binnenland unieke
aantallen en soorten ‘vogels van de
kale vlakte’ (pioniersoorten zoals Visdief,
Kluut en Bontbekplevier). Door de variëteit in de vegetatie is het depot daarnaast
aantrekkelijk voor soorten die kenmerkend
zijn voor de water-, moeras- of bosdelta.
Verdere ontwikkeling van rietvegetatie
zal nog kunnen leiden tot grotere aantallen
van deltasoorten als Snor, Grote Karekiet,
Blauwborst, Buidelmees en Baardman,
terwijl ook de komst van de Roerdomp niet
is uitgesloten.

Meten en analyseren
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• Meetnetten voor ‘natte’ gegevens
samengevoegd tot Landelijk Meetnet
Water
• Nieuwe online monitoring radioactiviteit rivieren
• Het IJsselmeer gespiegeld aan het
Peipsi-meer

Verwerking en verstrekking
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- vervolg op pagina 2 -

Baardman (foto: Bas van den Boogaard)

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.

Voorpagina
• Florissante natuur op slibdepot

Het begon als enkel klei en zand. Zes jaar na de aanleg van het slibdepot IJsseloog is er
een waar natuurgebied ontstaan. Reeën, mollen, ratten, zeldzame paddestoelen en vele
soorten vogels en planten, ze zijn allemaal te vinden op het eiland in het midden van het
Ketelmeer. Een korte impressie.

• Een overzicht van de meetinspanning
van Rijkswaterstaat
• Eén plek om watergegevens optimaal
te verwerken
• Centraal loket voor waterspecialistische kennis
• Webcambeelden van RWS-objecten
• 25.000 waterpublicaties ‘op de plank’
• Website begint aan tweede leven
• De nieuwe Productcatalogus
Basisinformatie Rijkswateren
• Zomaar een vraag

