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.
FACTSHEETS OVER BELASTING VAN HET NEDERLANDSE ZOUTE WATER MET STOFFEN VANUIT DE ZEEVAART
Bestelinformatie: factsheet via de bibliotheek op www.rijkswaterstaat.nl\rws\riza\wateremissies
GETIJTAFELS VOOR NEDERLAND 2007
Tabellen met astronomische hoog- en laagwaterstanden en tijdstippen van 21 locaties langs de
Nederlandse kust
Bestelinformatie: aanschaf € 15,00; bestellen bij de SDU (www.sdu.nl) en de boekhandel
Gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; bestellen via de
productcatalogus op www.watermarkt.nl
HYDROMORFOLOGIE IN NEDERLAND. PILOT HYDROMORFOLOGISCHE PARAMETERS KADERRICHTLIJN WATER.
O. van Dam, A.R. Hoogenboom, M.A.M. van Dorst, M.S. van Bemmel, S. West, A.J. Osté
Op basis van de landelijke richtlijnen monitoring oppervlaktewater is in deze pilot uitgezocht
hoe de opgestelde hydromorfologische parameters in de praktijk te bepalen zijn, door deze op
een 17-tal waterlichamen uit diverse watertypes toe te passen. De pilot waterlichamen betroffen
zowel rijkswateren als gebieden onder beheer van waterschappen.
Bestelinformatie: Rapport AGI-2006-GPM-018 te downloaden via de productcatalogus van de
Watermarkt
WATERVOGELS EN ZEEZOOGDIEREN IN DE ZOUTE DELTA 2004/2005
Rob C.W. Strucker Floor A. Arts Sander Lilipaly Cor M. Berrevoets Peter L. Meininger
Het rapport bevat een korte evaluatie van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in de Zoute
Deltawateren in de periode juli 2004 - juni 2005.
Bestelinformatie: Rapport RIKZ/2006.003 te downloaden via de productcatalogus van de
Watermarkt.
KUSTBROEDVOGELS IN HET DELTAGEBIED IN 2005
Rob C.W. Strucker Mark S.J. Hoekstein Pim A. Wolf Peter L. Meininger
In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal
belangrijke populaties tot broeden. Dit rapport geeft de resultaten weer van het jaar 2005
Bestelinformatie: Rapport RIKZ/2006.008 te downloaden via de productcatalogus van de
Watermarkt
RICHTLIJNEN KRW MONITORING
Uitgave van de werkgroep MIR
Bestelinformatie: Rapport te downloaden via publicaties\overige Nederlandse publicaties\
thema’s\thema monitoring op www.kaderrichtlijnwater.nl
ADVIESNOTA BELEID WATERBEHEER-VISSTANDBEHEER
Een gezamelijke uitgave van Unie van Waterschappen, Sportvisserij Nederland en de
Combinatie van Beroepsvissers. 2006
Bestelinformatie: Rapport aan te vragen bij Sportvisserij Nederland, postbus 162,
3720 AD Bilthoven

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 . SAFECOAST. ORG
Project Safecoast is een EU Interreg
project waarin kennisuitwisseling tussen
de belangrijkste kustbeheerders langs de
Noordzee plaatsvindt. De focus ligt op
kustveiligheid in relatie tot klimaatwijzigingen. Recentelijk is op
www.safecoast.org een bijna uitputtende
lijst links naar relevante internetbronnen
opgenomen.
WWW . KWELDERS . NL

Sinds Juli wordt de kern van de site
gevormd door de kwelderatlas, een
interactieve internet-applicatie waarmee
de bezoeker van de site kwelderkaarten
kan inzien. De kwelderatlas put uit een
reeks karteringen van de Nederlandse
kwelders en schorren die over een
periode van enkele decennia is
opgebouwd. Diverse kaarttypen zoals
de globale vegetatiekaart, aspectkaart,
habitatkaart en proceskaart vertalen de
basisdata naar informatie die aansluit op
de behoefte van de gebruiker.
WWW . KADERRICHTLIJNWATER . NL
De website om op de hoogte te blijven
van alle ontwikkelingen op KRWgebied,

WWW . SVSD . NL EN
WWW . METOFFICE . GOV. UK

De websites waar u informatie kunt
inwinnen betreffende de Nederlandse
en Engelse stormvloed -waarschuwingsdiensten.
WWW.MINLNV.NL/NATUURWETGEVING
Hier vind u allerlei informatie over alle
Natura 2000-gebieden, de bijbehorende
(concept) aanwijzigingsbesluiten en, op
termijn, de beheerplannen.
Belangstellenden kunnen op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen op natuurwetgevingsgebied door zich via de site
aan te melden voor de gratis e-mailnieuwsbrief en/of het LNV-magazine
Doen&Laten

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

STOFFEN
WWW . KUSTBEHEER . BE

Coördinatiepunt voor geïntegreerd
beheer van kustgebieden, ook kunt u
hier informatie vinden over de indicatoren
die de weg tonen naar waar de kust toe
evalueert, waaronder de indicator
"Strandwaterkwaliteit".
WWW . WATERMARKRT. NL

De site van RWS RIZA en RWS RIKZ
bedoeld voor iedereen die op de hoogte
wil blijven van ontwikkelingen in en om
de monitoring van (rijks)wateren

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.
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Emissies van zeevaart in kaart
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• Emissies van zeevaart in kaart

De overheid ziet graag dat de zeevaart het milieu zo min mogelijk belast. Voor dat doel
zijn sinds kort twee nieuwe factsheets (brochures met beknopte praktische informatie)
beschikbaar met informatie over de belasting van het Nederlandse zoute water met stoffen,
afkomstig van de zeevaart. De eerste beschrijft de belasting van het Nederlands
Continentaal Plat (NCP) met PAK’s (poly-aromatische koolwaterstoffen) door olielozingen.
De tweede factsheet geeft schattingen voor de belasting van de Nederlandse zoute
wateren met stoffen uit de atmosfeer en de bijdrage die het vervoer met zeeschepen
daaraan levert.
De morsingen waarover het eerste
factsheet handelt, zijn lozingen van met
olie verontreinigd water. De olievlekken,
die daardoor op het wateroppervlak
ontstaan, worden waargenomen vanuit
een surveillancevliegtuig. Die waarnemingen
maken het mogelijk in te schatten hoe
veel minerale olie gemorst wordt op het
NCP. Op basis van de gemiddelde
concentraties aan PAK’s in olielozingen
wordt de belasting met PAK’s berekend.
Uit deze berekeningen blijkt dat de
hoeveelheid minerale olie, gemorst door
de zeevaart in de periode 1990-2004,
met circa 95% is afgenomen: van 17.890
ton tot 447 ton. Daardoor is dus ook de
belasting van het NCP met PAK’s afkomstig
uit deze morsingen flink afgenomen.

Atmosferische depositie
Naast directe lozingen op het water,
emitteert de zeevaart ook stoffen, uit
verbrandingsmotoren, naar de lucht.
Uiteindelijk komen deze stoffen, door
atmosferische depositie, gedeeltelijk in
het zeewater terecht.
In de factsheet ‘Atmosferische Depositie
op Zoute Wateren’ worden voor verschillende stoffen belastingen gepresenteerd
die het gevolg zijn van de totale atmosferische depositie op de Nederlandse
zoute wateren (dus niet alleen afkomstig
van de zeescheepvaart). De gegevens
zijn tot stand gekomen door middel van
veldmetingen en met behulp van modelberekeningen.
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• Mag het een kuubje meer zijn?
• 2005 - 2006: meer stilte dan storm

Monitoringstrategie
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Uit het onderzoek blijkt, dat de totale
atmosferische depositie voor alle gemeten
stoffen (11 PAK’s, stikstofverbindingen,
en 6 zware metalen), is afgenomen in de
periode 1990-2004. Wanneer we echter
naar de achterliggende gegevens kijken,
blijkt voor al deze stoffen dat de van de
zeevaart afkomstige atmosferische
depositie op het NCP is toegenomen
(met 23% voor PAK’s, 46% voor stikstofverbindingen en 52% voor zware metalen,
voornamelijk veroorzaakt door nikkel).
Deze toename in de emissie is toe te
schrijven aan de groei van het transport
met schepen.

RIKZ (ZOUTE RIJKSWATEREN)
BasisInfoDesk
Postbus 20907, 2500 EX Den Haag
tel.: 070-3114444
fax: 070-3114500
e-mail: basisinfodesk@rikz.rws.minvenw.nl
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Afvalwaterbehandeling (RIZA). R EDACTIE Tim Pelsma en Marca Schrap (RWS RIZA), Henk Oosterwijk en Hans Bots (RWS RIKZ), Henk de Haan (Provincie Fryslân), Michiel
Oudendijk (Waterschap Zuiderzeeland), Bureau Karin de Lange en Korbee & Hovelynck. VORMGEVING Joke Bolier-van Beek (RWS CD) en Roel Venema (RWS RIZA).
A BONNEMENTEN EN ADRESADMINISTRATIE Roel Venema (RWS RIZA)
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• Sterretjes geven zwemmers inzicht in
waterkwaliteit
• Emissiegegevens nu openbaar via
website
• Atlas van een oerlandschap
• Alle geo-informatie gebundeld
• Historische Oceanografie Club
opgericht
• Met een kompas langs de Belgische
kust
• Zomaar een vraag
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kiloton N en Ni/jaar

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.

• Toepassingen DNA-technieken in
beeld gebracht
• Aanvullende hydromorfologische
monitoring bijna overbodig
• Stroomgebied Noordzee: ‘beter een
goede buur dan een verre vriend ...’
• Snelle en goedkope antibioticatest
voor oppervlaktewater en afvalwater
• Rijkswaterstaat centraliseert het
beheer van ‘natte’ meetapparatuur
• De Last (Meet) Post

Verwerking en verstrekking
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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

• Fraaie modellen, goede verwachtingen
• Meetnet verdroging levert objectieve
informatie
• Monitoring Kaderrichtlijn Water gaat
van start
• Vroegtijdig signaleren door het tellen
van blauwalgen
• De haken en ogen van vismonitoring
• Ecologisch baggeren verlaagt soms
fosfaatgehalte water
• Handreiking beheerplannen Natura
2000-gebieden
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Atmosferische depositie van stikstofverbindingen en nikkel op
het NCP afkomstig van de zeevaart op het NCP.
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De belasting van het NCP met PAK’s (de ‘Zes van Borneff’)
uit morsingen van minerale olie uit zeeschepen.

Zeeschip op de Westerschelde (foto: RWS, A.S. Kers)

- vervolg van pagina 1 -

Surveillancevliegtuig op patrouille (foto: RWS)

Emissies naar zoute wateren
Rijkswaterstaat registreert de emissies
van verontreinigende stoffen, door de
zeevaart en andere bronnen, naar de
Nederlandse zoute wateren. Dat gebeurt
in het kader van de Emissieregistratie
(ER), die in het artikel ‘Emissieregistratie
2006’ elders in dit nummer is
beschreven. Binnen de Kaderrichtlijn
Water heeft de Europese Unie doelen

gesteld voor het verminderen van de
concentraties in het water.
Rijkswaterstaat brengt momenteel
mogelijke maatregelen in kaart voor het
realiseren van die doelen. De in kaart
gebrachte emissiegegevens helpen bij het
kiezen van de juiste maatregelen. Ook
voor de zeevaart wordt nagegaan hoe
die sector zijn emissies kan reduceren.

Nadere informatie:
Arnoud van der Meulen (RWS RIKZ)
tel. 070-3114287
a.vdmeulen@rikz.rws.minvenw.nl
Joost van de Roovaart (RWS RIZA)
tel. 0320-298866
j.vd.roovaart@riza.rws.minvenw.nl
Jaap Kolpa (DGTL), tel. 070-3511624
jaap.kolpa@minvenw.nl
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TOESTAND VAN DE KUST IN KAART

Historische Oceanografie
Club opgericht

Met een kompas langs de Belgische kust

Nederland kent een rijke geschiedenis in
het bestuderen van de zee. Simon Stevin
(1548-1620) onderzocht, als een van de
eersten in Nederland, allerlei fysische
zeeprocessen. Daarna volgden er nog
velen. Eén van de bekendste uit het recente
verleden is de waterstaatingenieur Johan
van Veen (1893-1959), die de ‘Meester van
de Zee’ werd genoemd.

GRENSMAAS
Simon Stevin

LAAGWATER

IN NAVOLGING VAN SIMON STEVIN

Mag het een kuubje meer zijn?
Het gebruik van Maaswater voor voeding van kanalen en drinkwaterwinning neemt steeds
verder toe. Dat heeft invloed op planten en dieren in de Grensmaas. Rijkswaterstaat
onderzocht hoeveel water minimaal door de Grensmaas moet blijven stromen om het
waterleven gezond te houden.

Te weinig leefgebied
Rijkswaterstaat ontwikkelde een model dat
de ecologische effecten van lage afvoeren
op de Grensmaas inzichtelijk maakt. Bij
verschillende afvoeren berekent het model
hoe parameters als waterdiepte en stroomsnelheid veranderen. Deze gegevens worden
gekoppeld aan de eisen die soorten aan
hun leefomgeving stellen.
De studie gebruikte monitoringgegevens
van barbeel in de Grensmaas, omdat dit
een kenmerkende vertegenwoordiger is
van stroomminnende vissoorten. Voor elke
afvoer bepaalde het model de totale
oppervlakte potentieel geschikt leefgebied
voor barbeel. Dit is gedaan voor de paaigebieden, de opgroeigebieden voor jonge
vis en de leefgebieden voor volwassen vis.
De oppervlakte geschikt leefgebied voor
volwassen vis neemt drastisch af wanneer
de afvoer lager dan 10 m3/sec wordt (zie
figuur).
Ook voor paaigebieden betekent de afname
van de afvoer een achteruitgang. Omdat
de paaitijd in het voorjaar valt en er dan
meestal grotere afvoeren zijn, is dit minder
vaak een probleem.
Opgroeiende vissen kunnen momenteel
moeilijk een plek vinden in het
eenvormige zomerbed met steile oevers.
Juist bij hele lage afvoeren ontstaat wel
genoeg ondiep water met wat lagere
stroomsnelheden. Hier speelt dus meer
een inrichtingsprobleem dan een probleem

met lage afvoeren. Dat geldt overigens
ook voor paaigebieden.
Gevarieerde inrichting zomerbed
Uit de combinatie van het model– en het
veldonderzoek blijkt dat in het voorjaar
een afvoer van minstens 50 m3/sec
nodig is voor de paaigebieden. In de
zomer en het najaar is een minimale
afvoer van 10 m3/sec nodig om
stroomminnende soorten een kans te
geven. Dit is al in het Maasafvoerverdrag
vastgelegd.
De potenties van de Grensmaas zijn
echter nog beter te benutten door het
afvoerregime niet op een minimale, maar
op een optimale afvoer voor ecologie af
te stemmen door een meer gevarieerde
inrichting van het zomerbed met poelen,
stroomversnellingen en nevengeulen.
Daarmee zullen voor verschillende
soorten en levensstadia naast elkaar
geschikte leefgebieden voorkomen en
neemt de draagkracht van de Grensmaas
nog verder toe.
Nadere informatie:
Wendy Liefveld (RWS RIZA)
tel 026-3688581
w.liefveld@riza.rws.minvenw.nl
Aleksandra Jaskula (RWS Limburg)
tel. 043-3294388
a.a.jaskula-joustra@dlb.rws.minvenw.nl
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De Grensmaas vormt een bijzonder stuk
natuur in Nederland. Er is geen scheepvaart
en er zijn geen stuwen. Het waterpeil volgt
hier de ‘natuurlijke’ dynamiek. De relatief
hoge stroomsnelheden, in combinatie met
een grindbodem, leveren een uniek leefgebied voor stromingminnende soorten.
Deze hoge ecologische potenties staan
steeds meer onder druk, door invloed van
de mens op het waterregime. Zeer lage
afvoeren op de Grensmaas komen echter
steeds vaker voor, vooral in zomer en
najaar. Sinds de aanleg van scheepvaartkanalen in Nederland en België is het
gemiddelde lage afvoerniveau flink
gedaald (zie grafiek).
In het Maasafvoerverdrag (1995) maakten
Nederland en België afspraken over de
waterverdeling. Rijkswaterstaat toetste of
deze afspraken de flora en fauna van de
Grensmaas voldoende beschermen.

Verslagen, boeken en oude meet- en
monitoringgegevens van het grote legioen
meer en minder bekende zeeonderzoekers
liggen verspreid opgeslagen. Deze
informatie kan echter van grote betekenis
zijn bij het begrijpen van ontwikkelingen.
Het is overigens ook gewoon leuk om die
geschiedenis te kennen. Verspreid door het
land staan oude bemonsteringsapparaten
weg te roesten. Waarom werden ze
gebruikt? Hoe werkten ze? Om al die
oude kennis en informatie niet verloren te
laten gaan is recent de HOC opgericht, de
‘Historische Oceanografie Club’.
Doelstelling van de club is om de interesse
in de geschiedenis van de oceanografie
in Nederland te delen. Dit wordt gedaan
door het uitwisselen van kennis en
informatie, door elkaar te assisteren bij het
ontsluiten van bronnen, door het stimuleren
van onderzoeksprojecten en door het
organiseren van bijeenkomsten.

Allemaal boeiende vragen die ons
nieuwsgierig maken naar de toestand
van de kust en de zee. Antwoorden
op die vragen staan in het Kustkompas,
een initiatief van het Coördinatiepunt
Duurzaam Kustbeheer. In de publicatie
staan indicatoren die de weg tonen
waar de kust naar toe evolueert.
Tegelijkertijd werpen ze een licht op
de mogelijkheden van een duurzaam
kustbeheer.
Vinger aan de pols
Het Kustkompas bespreekt een set
door de EU samengestelde duurzaamheidsindicatoren voor de Belgische
kust. Het doel van het Kustkompas is
de vinger aan de pols te houden, om
trends en evoluties te identificeren en
gewenst beleid te stimuleren. Het is
niet de bedoeling de kust en het kustbeleid te evalueren, maar wél om op
een objectieve manier mensen te
informeren.
Een verbetering van de zwemwaterkwaliteit heeft een positief effect op
de gezondheid. Bovendien is het
goed voor het milieu en toerisme en
dus belangrijk voor duurzame ontwikkeling aan de kust.
De figuur geeft de indicator
‘Strandwaterkwaliteit’ weer.

Onderdeel
Het Kustkompas is slechts een onderdeel van een ganse strategie, waarin
de duurzaamheidsindicatoren onder

90%

De in België gehanteerde methode
spreekt ook het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat aan. In maart 2006 heeft het
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in
opdracht van het ministerie een eerste
inventarisatie gedaan van duurzaamheidsindicatoren voor de Nederlandse kust.
De resultaten van de inventarisatie zijn te
vinden op www.vliz.be/nl/zeecijfers/
Zeecijfers_RIKZ_rapport.
Ook andere lidstaten zijn bezig met het
invullen van de set van indicatoren die de
EU heeft voorgesteld. Naar aanleiding van
een eerste ‘nulmeting’ kunnen de lidstaten
zelf bekijken welke indicatoren het meest
bruikbaar zijn voor het eigen kustgebied.
In Nederland wordt daarvoor de mening
van betrokkenen gevraagd over de door
het VLIZ opgestelde rapportage. In het
najaar van 2006 wordt een bijeenkomst
georganiseerd met overheden en
organisaties om te bespreken of en hoe
Nederland verder gaat met het bijhouden
van indicatoren ter ondersteuning van het
kustbeleid.
Het Kustkompas is een initiatief van het
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer en
beschikbaar op aanvraag.

80%
70%

Geïnteresseerden kunnen zich gratis
opgeven bij kees.kramer@mermayde.nl.
U wordt dan door de elektronische nieuwsbrief ‘ad HOC’ op de hoogte gehouden.
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Remi W.P.M. Laane (RWS RIKZ)
tel. 070-3114293
r.w.p.m.laane@rikz.rws.minvenw.nl
Kees Kramer (Mermayde)
kees.kramer@mermayde.nl
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Nadere informatie:
Hannelore Maelfait (VLIZ)
tel. +032-(0)59-342147
hannelore.maelfait@vliz.be
Hermine Erenstein (RWS RIKZ)
h.j.e.erenstein@rikz.rws.minvenw.nl
Marijke Dirkson (DG Water)
marijke.dirkson@minvenw.nl

2000

Zomaar een vraag

De BasisInfoDesk ontving enige tijd geleden een vraag in verband met de oorsprong van
het woord ‘week’. Er is een theorie die zegt dat het woord verband houdt met ‘wijken’,
dat betrekking zou hebben op het komen en gaan van de zee. Tussen de hoogste vloed
en de laagste eb zitten acht dagen, ongeveer overeenkomend met een week. Dan moet
het in de kustlijn wel merkbaar geweest zijn. IS DAT OOK ZO?

Antwoord
Het horizontale verschil tussen de posities
van de hoogwater- en laagwaterlijn op het
strand is in het algemeen afhankelijk van
het verschil tussen hoog en laag water
(het tijverschil) en de helling van het
betrokken kustgebied. Het verschilt sterk
van plaats tot plaats, zelfs als men de
Waddenzee buiten beschouwing laat.
Langs onze kust is het inderdaad overal zo
groot dat dit onmiddellijk opvalt.

Grensmaas (foto: RWS)

De figuur toont aan dat in 2004
slechts 25,6% van de badzones aan
de kust voldoen aan de Europese
streefwaarde.Dit is een verbetering
ten opzicht van 2003; toen voldeed
maar 15,4% aan de streefwaarde.
Toch ligt Vlaanderen nog een flink
stuk onder het Europese gemiddelde
van 88,5%. Wat betreft de Europese
(verplichte) minimumnorm, scoren
alle badsteden juist zeer goed. In
2003 werd zelfs 100% gehaald. In
2004 voldeed 97,4% van de badzones
aan deze norm.
Aan de realisatie van het Kustkompas
werkten een vijftigtal wetenschappers
mee. Het realisatieproces toonde aan
dat de gebruikte indicatoren niet altijd
even geschikt waren. De indicatorenset
is dan ook geen statische lijst, hij is
voor veranderingen vatbaar.

100%

Geachte heer/mevrouw,

2

‘Strandwaterkwaliteit’ wordt hierbij
gedefinieerd als het percentage van
de bemonsterde zwemzones aan de
Vlaamse kust die voldoen aan de
Europese normen, conform de Zwemwaterrichtlijn uit 1976.

de aandacht gebracht worden als
beleidsondersteunend instrument. In een
volgende fase staan een evaluatie van de
indicatoren en het werken met indicatoren
gepland. Door de indicatoren en de
manier van werken verder te verbeteren,
sluiten ze hopelijk dichter aan bij het
gevoerde beleid en kan de kust evolueren
naar een plaats waar mens en natuur zich
op een duurzame wijze optimaal kunnen
ontplooien.

60%

80

0
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Nemen kustbezoekers de trein voor een dagje naar het strand? Zijn de kusthavens belangrijk
voor de economie aan zee? Hoe staat het met de kwaliteit van het strandwater? En neemt
het aantal olievervuilingen op zee toe of juist af?

Het tijverschil vertoont astronomisch
bepaalde cycli, waarvan die van spring- en
doodtij wel de bekendste en opvallendste
is. Als de zon en de maan min of meer in
elkaars verlengde staan ten opzichte van

de aarde, versterken ze elkaar in hun
effect op het getij. Dat is het geval bij
volle maan en bij nieuwe maan. Het
tijverschil is dan dus groter dan gemiddeld,
het hoogwater hoger en het laagwater
lager dan gemiddeld (er zitten dus geen
acht dagen tussen de hoogste vloed en
de laagste eb; ze horen bij elkaar!).
Halverwege volle maan en nieuwe maan
is het doodtij, dan werken zon en maan
elkaar tegen en is het tijverschil kleiner dan
gemiddeld. Dat is dus het geval bij Eerste
en Laatste Kwartier. Een hele cyclus van
volle maan tot volle maan duurt 29,53
dagen. De periode tussen springtij en het
daarop volgende doodtij duurt dus ruim

zeven dagen. Deze perioden vinden we
ook terug in de horizontale afstand tussen
de posities van hoog- en laagwater op de
kust. Zo bezien is er wel degelijk een
verband tussen ‘week’ en ‘wijken’ in
vroeger tijden, toen we nog niet zo goed
tegen de zee beschermd waren. Tussen
twee opeenvolgende springtijen, tijden
om eventueel uit te wijken, zit echter een
periode van een kleine vijftien dagen.
Het woord 'week' wordt ook wel in verband
gebracht met een Germaans woord dat
'afwisseling' betekent. Volgens sommigen
is dit weer afgeleid van de afwisseling van
de schijngestalten van de maan. In een
geheel aan het begrip 'week' gewijd boek
( E. Zerubavel, The Seven Day Circle,
Chicago en Londen 1989) wordt echter
juist betoogd, dat de week, anders dan de
maand en het jaar, geheel los staat van
natuurverschijnselen.
Conclusie: voorlopig is op de vraag nog
geen sluitend antwoord te geven.
Theorieën zijn er echter in overvloed!
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OP HET BEELDSCHERM

Emissiegegevens nu openbaar via website

2005 - 2006: meer stilte dan storm

Nederland registreert sinds 1974 emissies van verontreinigende stoffen naar bodem, water en
lucht. De emissiegegevens worden per emissiebron en per locatie opgeslagen in de centrale
database van de Emissieregistratie (ER). Vanaf dit najaar is de vernieuwde website online
(www.emissieregistratie.nl). De website biedt gecombineerde gegevens over de emissies
naar water, bodem en lucht en geeft tevens inzicht in regionale emissiegegevens.
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)
coördineert de emissieregistratie in
opdracht van de ministeries van VROM
en V&W. Jaarlijks stelt het MNP een
dataset vast. Rijkswaterstaat coördineert
hierbij de gegevensleveringen voor
water. De gegevens dienen als onderbouwing voor het milieubeleid ten aanzien van verontreinigende stoffen. In het
kader van internationale verdragen en
het lidmaatschap van de Europese Unie is
rapportage bovendien verplicht.
Emissies naar water
Het MNP registreert emissies via puntbronnen naar water op grond van
Elektronische Milieujaarverslagen,
enquêtes onder waterbeheerders over
individuele bedrijfsemissies, gegevens
van waterbeheerders over rioolwaterzuiveringsinstallaties. Diffuse emissies
worden geregistreerd op basis van
metingen, wetenschappelijke schattingen
en modelberekeningen. De emissies op
rijkswateren en regionale wateren (zoet,

KWELDERS

zout en brak) vormen samen de totale
emissie naar water voor Nederland.
De website rekent deze landelijke cijfers
ook om naar regionale cijfers.
Emissieregistratie in relatie tot EU
De landelijke Emissieregistratie is nauw
verbonden met nationale en internationale
rapportagesporen. Op nationaal niveau
zijn de gegevens geschikt voor maatregeleffectanalyses die voortvloeien uit de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Die analyses geven inzicht in de belasting
van het watersysteem door activiteiten
waarbij emissies vrijkomen.
Op internationaal niveau vormt de
landelijke emissieregistratie de basis voor
rapportages ten behoeve van onder
andere de Richtlijn Gevaarlijke stoffen en
de Richtlijn Integrated Prevention and
Pollution Control.
Europese verordening
De Emissieregistratie levert ook gegevens
van grotere individuele bedrijven aan de

Europese emissiedatabank European
Pollution Emission Register (EPER).
De Europese Commissie verzamelt de
informatie van alle lidstaten nu nog via dit
EPER rapportagespoor. Maar in het kader
van het Verdrag van Aarhus (1998) gaat
zij spoedig over op een Europese
verordening betreffende de uitstoot en
overbrenging van verontreinigende stoffen
(E-PRTR, European Pollutant Release
Transfer Register). Deze verordening
verplicht bedrijven met ingang van 2007
te rapporteren aan het bevoegd gezag
indien hun emissies naar water en lucht
van circa 90 afvalstoffen drempelwaarden
overschrijden.
Website
Eén van de pijlers van het Aarhus-verdrag
is de openbaarheid van milieu-informatie.
De website is daar een zichtbaar resultaat
van. Op de website is het mogelijk om
emissies van individuele bedrijven en
RWZI’s op te vragen. Ook kan men
inzoomen op postcode of regio’s. De basis
voor de presentatie van alle gegevens is
de kaart ‘afwateringseenheden 2006’.
De kaart geeft voor het eerst de nieuwe
afwateringseenheden weer, die zijn
afgestemd op de KRW waterlichamen.
De Emissieregistraties voor de nieuwe

Het afgelopen stormseizoen (half september 2005 tot en met eind april 2006) verliep, gezien
het aantal opgetreden stormvloeden, erg rustig. Er kwamen geen gevaarlijke situaties voor. De
Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD), een dienst van Rijkswaterstaat, waarschuwt de waterkeringbeheerders bij dreigende stormvloeden. De dienst moest in totaal vijf maal in actie komen.
Twee maal was sprake van hoge vloed, waarbij bij Hoek van Holland gedurende korte tijd windkracht 11 of hoger uit het Noordwesten werd gemeten (25 november en 17 december 2005).

afwateringseenheden zijn beter dan
voorheen te gebruiken in regionale en
landelijke waterkwaliteitsmodellen.
Bovendien is het opschalen van de
informatie naar grotere ruimtelijke
eenheden zoals provincies, gemeenten,
waterkwaliteitsbeheerders en
deelstroomgebieden, eenvoudiger. De
gegevens zijn uit de database te exporteren
en te printen als kaart of tabel.
Nadere informatie:
Joost van den Roovaart (RWS RIZA)
tel. 0320-298866
j.vdroovaart@riza.rws.minvenw.nl
Richard van Hoorn (RWS RIZA)
tel. 0320-298491
r.vhoorn@riza.rws.minvenw.nl

EN SCHORREN

Atlas van een oerlandschap
Als ergens het spreekwoord 'het is geven en nemen' op van toepassing is, dan is het wel op de kwelders en schorren. De dynamiek is
van nature groot en opbouw en afbraak vinden in de vorm van sedimentatie en erosie veelal op korte afstand van elkaar plaats. Juist
deze dynamiek, die zich uit in een steeds veranderend landschap, geven de schorren en kwelders iets van een oerlandschap, waar de
natuur nog de dienst uit maakt.
De Nederlandse schor- en kweldergebieden zijn niet alleen fraaie natuurgebieden, maar ook vanuit internationaal perspectief uniek.
Daarom zijn de gebieden beschermd door nationale en Europese wetgeving zoals de Habitatrichtlijn.

Informatiesite
Onlangs lanceerde Rijkswaterstaat de
informatiesite www.kwelders.nl. Kern
van de site is de kwelderatlas, een
interactieve internetapplicatie waarmee
kwelderkaarten bekeken kunnen worden.
Basis voor deze karteringen is een
inwinmethode, die bestaat uit een
combinatie van luchtfoto-interpretatie en
veldwerk. Met behulp van luchtfoto's
zijn de (vegetatie)patronen vastgelegd.
In het veld is de inhoud van deze
patronen gedocumenteerd.
Diverse kaarttypen vertalen de basisdata
naar informatie die aansluit op de
behoefte van de gebruiker. Naast
kaartmateriaal dat de gebruiker zelf
samenstelt, downloadt en print, is
bijbehorende oppervlakte-informatie
beschikbaar.

Een voorbeeld uit de kwelderatlas. De proceskaart is afgeleid van twee vegetatie
kateringen die op verschillende momenten van een gebied gemaakt zijn. De kateringen
hebben plaatsgevonden met een interval van ongeveer zes jaar. Door de kaarten met
elkaar te vergelijken is het mogelijk om de veranderingen in beeld te brengen.

De Rottummerplaat, (foto: RWS, A.S. Kers)

SERVICEDESK

Nadere informatie:
Andries Knotters (RWS AGI)
tel. 015-2757054
a.g.knotters@agi.rws.minvenw.nl
Dick de Jong (RWS RIKZ)
tel. 0118-622819
d.j.djong@rikz.rws.minvenw.nl

ALWEER EEN JAAR OPERATIONEEL

Alle geo-informatie gebundeld
Sinds een jaar heeft Rijkswaterstaat één centraal aanspreekpunt voor alle vragen om
geo-informatie: de Servicedesk Geo-Informatie. Ook verzoeken voor advies en ondersteuning
rond geo-informatie worden via de servicedesk behandeld. De sevicedesk streeft ernaar de
meeste vragen binnen drie tot vijf dagen af te handelen.
Er is een brede belangstelling voor geoinformatie. Verzoeken om geo-informatie
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WAARSCHUWINGEN VOOR (TE) HOGE WATERSTANDEN

komen niet alleen van Rijkswaterstaat
maar ook van andere overheden, bedrijven,
burgers en maatschappelijke organisaties.
De vragen die bij de Servicedesk GeoInformatie binnenkomen zijn dan ook
zeer divers. Zo is er de medewerker van
een natuurorganisatie die vegetatiekaarten
opvraagt van slikken en schorren in de
Oosterschelde. Of een regionale dienst

van Rijkswaterstaat die informatie wenst
over de locatie van lantaarnpalen,
verkeersborden en hectometerpalen
langs een bepaalde rijksweg. Ook komen
er verzoeken van gemeentes en provincies
over de hoogteligging van een gebied of
perceel.

Waterstaat gratis en te verkrijgen via de
servicedesk.
Bestellingen van de geo-producten kunnen
telefonisch of per e-mail bij de servicedesk
worden geplaatst. In de toekomst is het
tevens mogelijk om bestellingen via internet
te plaatsen.

Volledig overzicht
Een volledig overzicht van alle geo-diensten
die door de AGI worden geleverd is
opgenomen in de Dienstencatalogus.
De Dienstencatalogus is voor medewerkers
van het Ministerie van Verkeer en

De Servicedesk Geo-informatie is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer
015-2757700.
E-mailen kan ook:
geo-informatie@agi.rws.minvenw.nl.

Wateropzet
Over het algemeen beïnvloedden de stormvelden slechts een deel van de Noordzee.
Daardoor kon er geen grote wateropzet
ontstaan. Er traden aan de verschillende
hoofdstations (zie tabel) van de SVSD geen
uitzonderlijk hoge waterstanden op.
Ook de wateropzetten (het verschil tussen de
gemeten waterhoogten en de astronomische
waterhoogten uit de getijtafels) waren niet
uitzonderlijk. Vrijwel alle geconstateerde
wateropzetten kwamen volgens de meerjarige statistieken meer dan één keer per jaar
voor.
Stormvloedflits
De SVSD heeft vijf maal een zogenaamde
stormvloedflits uitgegeven (zie
www.svsd.nl). Bij geen van de hoofdstations
van de SVSD is het grenspeil bereikt of
overschreden (zie kader). Dit stormseizoen is
dan ook opnieuw een stormseizoen waarin
geen hoogwaterstanden zijn opgetreden
boven de alarmeringspeilen. Opmerkelijk is
dat het sinds het stormseizoen 1994/1995
slechts één keer is voorgekomen dat het
alarmpeil in één van de sectoren werd
overschreden (dit betekent ‘advies
Wanneer is er sprake van een stormvloed?
Officieel is er sprake van een stormvloed, als bij één
van de hoofdstations van de SVSD het grenspeil is
bereikt of overschreden. Het grenspeil is het peil
dat volgens de statistiek gemiddeld één maal per
twee jaar wordt bereikt of overschreden. Dit peil
verschilt per station.
Alleen van officiële stormvloeden wordt een stormvloedrapport gemaakt. Van ‘stormvloeden’ die niet
voldoen aan bovenstaand criterium (hoge vloeden)
wordt alleen gerapporteerd in een stormvloedflits.

dijkbewaking’). Alle ‘stormvloeden’ vielen in
de categorieën hoge of normale vloeden.
Tijdens de passage van de hoge vloeden is
de stormvloedkering in de Hollandse IJssel,
bij Capelle a/d IJssel, alleen gesloten
geweest op 16 en 17 december 2005. De
stormvloedkering in de Oosterschelde is
op 16 december in staat van paraatheid
gebracht; de kering behoefde echter niet
gesloten te worden. De Hartelkering in het
Hartelkanaal bij Spijkernisse en de
Maeslantkering in de N ieuwe Waterweg
bij Hoek van Holland zijn in het afgelopen
stormseizoen zelfs niet in staat van paraatheid gebracht.
Waterstandsverwachtingen
Voor dertig hoogwaters heeft de SVSD waterstandsverwachtingen uitgegeven. Negentien
van deze hoogwaters hebben geleid tot het
geven van een voorwaarschuwing of waarschuwing (zie tabel). De standaardafwijking
van de verschillen tussen de gemeten en de
verwachte hoogwaterstanden bedroeg
13,9 cm. Gemiddeld waren de waterstandsverwachtingen negen centimeter te hoog.
Vergeleken met de statistieken over de
stormseizoenen vanaf 1975 zit het stormseizoen 2005/2006 met het aantal gegeven
(voor)waarschuwingen en alarmeringen op
het gemiddelde.

Sector

Hoofdstation

Voorwaarschuwing

Waarschuwing

Alarmering

Schelde
West Holland
Dordrecht

Vlissingen
Hoek van Holland
Dordrecht

4
4
nvt

2
2
nvt

0
0
0

Den Helder
Harlingen
Delfzijl

Den Helder
Harlingen
Delfzijl

nvt
nvt
4

2
0
1

0
0
0

Totaal alle sectoren

12

7

0

Gemiddeld aantal volgens veeljarige statistiek

9

10

1

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

Monitoringstrategie
SAMENWERKING

MET

ENGELSE SVSD

Fraaie modellen, goede verwachtingen
Al vele jaren werkt de Stormwaarschuwingsdienst van Rijkswaterstaat (SVSD)
vruchtbaar samen met het Engelse UK
Met Office (UKMO) in verband met de
stormvloedverwachtingen van de SVSD. De
Engelsen leveren regelmatig hun gemeten
waterstanden aan voor het meetnet van
Rijkswaterstaat. Daarnaast wisselen de
organisaties de modelverwachtingen uit,
zodat de eigen waarden nog eens kunnen
worden getoetst en er een back-up is voor
een eventuele storing. Met ingang van het
komend stormseizoen in september 2006
wordt het Nederlandse stormvloedmodel,
behalve met het Nederlandse weermodel, ook wordt gevoed met het Engelse
weermodel.
De samenwerking met het UK Met Office
wordt steeds intensiever. Ook de andere
landen rond de Noordzee wisselen in het
kader van onder meer het NW Shelf
Operational Oceanography System (NOOS)
steeds meer informatie en kennis over het
maken van operationele verwachtingen
uit. NOOS is een samenwerkingsverband
van de verschillende operationele diensten
rond de Noordzee, dat werd gestart met
een bijeenkomst bij RIKZ in September
2002.

UK Met Office in Exeter (foto: RWS)

Supercomputer
Om de samenwerking verder in te vullen is
een afvaardiging van de SVSD onlangs op
bezoek geweest bij UK Met Office. In de
bespreking met Martin Holt, hoofd van de
afdeling ‘ocean forecast modelling’ en
Stewart Wortley van de Engelse SVSD,
kwam men snel tot zaken. Naast een
evaluatie van het afgelopen seizoen is de
meeste tijd gereserveerd voor een nieuwe
studie, waarbij de windverwachtingen van
UKMO worden gekoppeld aan het stormvloedmodel van Nederland, en waarbij het
geheel gaat draaien op de supercomputer
van het UK Met Office. Voor de start van
het komende stormseizoen (september
2006) moet één en ander gerealiseerd zijn.

Interesse
Hiervoor is van beide zijden interesse. Het
biedt de gelegenheid om de verschillen
tussen de waterstandverwachtingen op basis
van het Nederlandse windmodel (HIRLAM)
en het Engelse windmodel (UKMO) beter te
interpreteren en daarmee de verwachtingen
nog verder te verbeteren.
Nadere informatie:
Martin Verlaan (RWS RIKZ)
tel. 070-3114244
m.verlaan@rikz.rws.minvenw.nl
Jan Kroos (RWS RIKZ)
tel. 070-3114512
j.kroos@rikz.rws.minvenw.nl

Nu en straks
De bedoeling is om het Engelse weermodel
te koppelen aan het Nederlandse watermodel. Dit als test en back up. Het model
zal op de supercomputer van UKMO
worden gedraaid. Deze test vervangt
natuurlijk niet het operationele systeem
waarbij het Nederlandse weermodel
wordt ingezet met het Nederlandse
watermodel.

3

KRW

VAARWEL NOORDWIJK,

GEEFT EXTRA IMPULS AAN OPZETTEN MEETNET

Meetnet verdroging levert objectieve informatie

Methode Brabant
Provincie Noord-Brabant zette al in 2002
een meetnet verdroging op. Doel van dat
meetnet is het verkrijgen van een meerjarig
beeld van de toestand en trends van de
verdroging voor de hele provincie. Het gaat
daarbij om zowel de (grond)waterhuishouding
als de koppeling met de ecologie. Het
meetnet gaat uit van een groeimodel: via
de resultaten van projectmonitoring bouwt
het meetnet langzamerhand uit.
Bij projectmonitoring is de doelstelling van
het monitoren anders van aard dan voor

GOED

het meetnet: namelijk kortlopend en
specifiek gericht op de effectiviteit van
bepaalde maatregelen. De provincie bekijkt
welke meetpunten van de projectmonitoring
men in stand wil houden voor het meetnet.
Het selecteren van meetpunten in heterogene natuurgebieden is vaak een lastige
opgave in verband met representativiteit.
Het meetnet gaat daarom uit van diverse
ecohydrologische systeemtypen zoals
beekdal, natte heide en hoogveen, die qua
hydrologie wezenlijk van elkaar verschillen.
Ook meet men niet op alle plekken binnen
een natuurgebied, maar gericht op de
locaties met de meest kritische habitattypen.
Momenteel zijn al 28 natuurgebieden
opgenomen in het meetnet. De provincie
wil dit uitbreiden naar alle grondwaterafhankelijke gebieden die vallen onder de
Vogel- en Habitatrichtlijn.
Provincie Limburg heeft een vergelijkbaar
meetnet. Het omvat twintig gebieden en
zal binnenkort worden uitgebreid naar 42
gebieden. Naast beleidsmatige informatie
biedt het Limburgse meetnet ook relevante
informatie voor terrein- en waterbeheerders.

Na 32 jaar trouwe dienst is er een einde gekomen aan de Meetpost Noordwijk.
Rijkswaterstaat/RWS heeft besloten het platform te verwijderen. In trendsinwater.nl
nemen we afscheid van een locatie die jaren lang een cruciale rol speelde in
wetenschappelijk onderzoek en het testen van materialen en instrumenten.
In 1964 werd een platform op negen
kilometer uit de kust van Noordwijk
geplaatst. De Radio Exploitatie
Maatschappij (REM), de basis van de
huidige TROS, begon hier met de eerste
Nederlandse commerciële radio- en
televisie-uitzendingen. Na enkele maanden
maakten mariniers echter een einde aan
deze illegale praktijken. RWS kocht het
platform in 1974, na jaren van leegstand
en verwaarlozing, voor 400.000 duizend
gulden. Na een verbouwing van 2,5 miljoen
werd het platform in gebruik genomen
als de Meetpost Noordwijk.

Waterdrieblad: een van de vele plantensoorten die minder voorkomen vanwege verdroging

Uitbreiding naar andere provincies
De komst van de KRW geeft een extra
impuls om ook in andere provincies een
meetnet voor grondwaterafhankelijke
natuur op te zetten. De nadruk zal daarbij
liggen op de beschermde gebieden conform
de Vogel- en Habitatrichtlijn vanwege hun
Europese beschermingsstatus. Momenteel
werken de provincies Groningen, Drenthe en
Overijssel al een meetopzet uit, vergelijkbaar
met die van Noord-Brabant.

INTEGRAAL OVERLEG STEMT TOT VREUGDE

Voor de overige provincies een mooie
kans om aan te haken!
Nadere informatie:
Remco van Ek (RWS RIZA),
tel. 0320-298520
r.vek@riza.rws.minvenw.nl
Corine Geujen (Provincie Noord-Brabant)
tel. 073-6808047, cgeujen@brabant.nl
Carlijn van Tijen (Provincie Limburg)
tel. 043-3897441, c.van.tijen@prvlimburg.nl

INTERVIEW

Monitoring Kaderrichtlijn Water gaat van start
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zal in de komende jaren invloed hebben op
veel waterbeheerplannen: regionaal, nationaal en internationaal. Recentelijk zijn de
nationale richtlijnen voor de monitoring gereed gekomen. Hoe is de totstandkoming
daarvan verlopen? Peter van der Wiele van het Waterschap Regge en Dinkel in Overijssel
is enthousiast over het resultaat, maar nog meer over het proces.

Van der Wiele heeft met collega’s Frans de
Bles, Marko van der Beek, Michel Hofman
en Ingeborg van Splunder aan de wieg
gestaan van de Richtlijnen Monitoring.
Voor hen (en de deskundigen die er later
bijkwamen) begint nu een spannende
periode, die van de implementatie.
Simpeler gesteld: het ontwerpen van de
4

Pluspunten
Peter van der Wiele
heeft als beleidsmedewerker van zijn
waterschap intensief
meegewerkt aan de
creatie van de
landelijke richtlijnen, die kort geleden in
een derde versie gepubliceerd zijn.
Hij ziet terugkijkend op het proces
voornamelijk pluspunten. "Als je vraagt:
‘wat moet er nu eigenlijk gemonitord
worden?’ dan kun je het beste een
tegenvraag stellen: wat wil de Kaderrichtlijn
Water van ons?
Antwoord: een goede watertoestand in
2015, in zowel chemisch als in ecologisch
opzicht. Daar hangt een aantal
kwaliteitselementen onder, en daarop
richt de monitoring zich."

Wetenschappelijke experimenten
Vanaf het begin heeft RWS het platform
gebruikt als één van de meetlocaties van
het Meetnet Noordzee. Dit meetnet wint
hydrologische en meteorologische gegevens
in op het Nederlandse deel van de
Noordzee. De gemeten grootheden zijn:
wind, luchttemperatuur en -vochtigheid,
luchtdruk, waterstand en -temperatuur
en golfhoogte. Nieuw in het meetnet toe
te passen instrumenten worden op het
platform getest, voordat zij daadwerkelijk
worden ingezet. Ook werd het platform
ter beschikking gesteld aan andere
organisaties en bedrijven voor het
verrichten van wetenschappelijk
onderzoek en het testen van materialen
en instrumenten onder maritieme
omstandigheden. Een van de bekendste

wetenschappelijke experimenten was het
onderzoek naar de uitwisseling van
broeikasgassen tussen lucht en zeewater.
Tijdens dit experiment hing het platform
vol met instrumenten en was de ruimte
met negentien mensen volledig bezet.
Technische levensduur voorbij
Eind jaren negentig nam het gebruik van
het platform door derden sterk af door
de beperking van de budgetten voor
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast
werd vastgesteld dat de technische
levensduur voorbij was. Het platform zou
moeten worden geïnspecteerd en mogelijk ingrijpend worden gerepareerd. Dit
alles zou hoge kosten met zich meebrengen.
Omdat ook voor het meetpunt
alternatieve locaties op olieplatforms
aanwezig waren, besloot RWS het platform
af te stoten.
Sloop
Verkoop was de eerste overweging, maar
dat werd door het Integraal Beheerplan
Noordzee en de Nota Ruimte praktisch
onmogelijk gemaakt. Volgens deze nieuwe
regelgeving zijn activiteiten binnen de
twaalfmijlszone alleen toegestaan als deze
van zwaarwegend maatschappelijk belang
zijn en niet op het land of buiten deze
zone kunnen plaatsvinden. RWS besloot
daarom het platform deze zomer te
ontmantelen.

Meetpost Noordwijk, het vroegere REM-eiland (foto: RWS)

Vervangend meetpunt Hoorn
De gegevens van het meetpunt op de
Meetpost Noordwijk dienden vooral voor
het bepalen van de meteorologische
omstandigheden in de overgangszone
tussen land en zee.
Het bleek niet mogelijk om op een olie- of
gasplatform in de nabijheid van de
Meetpost Noordwijk een vervangend
meetpunt te vinden dat daar voor langere
tijd kan blijven staan.
Om toch in de overgangzone te kunnen
meten is uiteindelijk een plek gevonden op

het platform Hoorn, eigendom van een
oliemaatschappij. Dit platform ligt 35
kilometer uit de kust bij Den Helder. Naast
de op meetpost Noordwijk ingewonnen
grootheden zullen hier ook zicht en
wolkendek worden gemeten. Dit najaar
moet het meetpunt operationeel zijn.
Nadere informatie:
J. Starke (RWS Noordzee)
tel. 070-31149852
j.starke@nz.rws.minvenw.nl

Verwerking en verstrekking

waterbeheer

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

meetnetten en het
feitelijke meten. Van
der Wiele verwacht
dat de eerste
opgedane ervarngen
met de Richtlijnen
Monitoring en de
nieuwe dochterrichtlijn
uit Brussel (definitieve
normen van prioritaire
stoffen), zullen leiden
tot een nieuwe
situatie eind 2006.
“Ik roep alvast op tot
een evaluatierondje
na de zomervakantie”.

HOORN

De Last (Meet) Post

Verdroging is al decennia lang een groot probleem voor veel natte natuurgebieden in
Nederland. Voor de voortgangsevaluaties van verdrogingsbestrijding is gebruik gemaakt
van overzichten van bestede subsidiegelden en van de verdrogingskaart. Deze geven echter
geen zuiver beeld van de vorderingen. Het uitgeven van subsidiegeld betekent immers nog
niet dat de maatregelen succesvol zijn. En de verdrogingskaart, waarop elke twee jaar het
verdroogde areaal is aangegeven, blijkt veel subjectieve informatie te bevatten. Voor een
kwantitatieve en meer objectieve onderbouwing is daarom een meetnet verdroging
gewenst. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft een extra impuls voor het opzetten
van zo’n meetnet. De provincies Noord-Brabant en Limburg lopen in Nederland voorop.
Over de opzet van één samenhangend
meetnet verdroging wordt in Nederland al
sinds de jaren tachtig gesproken, maar een
daadwerkelijke realisatie bleef uit.
Inmiddels vereist de KRW monitoring van
de watertoestand van beschermde gebieden,
inclusief gebieden die als speciale
beschermingszone zijn aangewezen
vanwege de Vogel- en Habitatrichtlijn (de
Natura 2000-gebieden). Daarmee neemt
de noodzaak van een meetnet alleen maar
toe. De gevraagde monitoring moet eind
2006 operationeel zijn.

WELKOM

informatiebehoefte

informatie-overdracht

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

monitoringstrategie

rapportage

meetnetontwerp

gegevensanalyse

NIEUWE

BADGASTINFORMATIEPANELEN IN

LELYSTAD

Sterretjes geven zwemmers inzicht in waterkwaliteit

Europese Kaderrichtlijn Water hun werk? Hoe springen ze
daarop in?
Aflevering 8: Peter van der Wiele en de monitoringstrategie

Dak van het gebouw
Gevraagd naar positieve en minder positieve
elementen in het proces van totstandkoming
is Van der Wiele zeer uitgesproken. Aan
de positieve kant: de bijzonder constructieve
samenwerking tussen de experts. "De
werkgroepen bestonden uit deskundige,
ervaren en pragmatische mensen. En als
je daarmee brainstormt gaat het dak van
het gebouw af. Geweldig!. Ook mooi: de
samenwerking verderop in het traject. Er
is goed integraal afgestemd." Van der
Wiele constateert desondanks ook minpuntjes in het proces van totstandkoming
van de richtlijnen. "We zijn geneigd om
direct zelf oplossingen en kaders te willen
bedenken, terwijl we er soms verstandiger
aan gedaan zouden hebben om dat
dikke pak papier uit Brussel eerst eens
goed door te lezen. Als je dat namelijk
doet, constateer je dat er over veel
aspecten al goed was nagedacht. Een
tweede valkuil is dat we meer willen
doen dan strikt nodig is. Dat geldt zeker
ook voor de Richtlijnen: voor je het weet
sluipt de regionale waterbeheerambitie
erin, terwijl we hadden afgesproken:
jongens, laten we nu vooral goed kijken
naar wat Brussel van ons wil. Je moet de

gegevensinwinning

De nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn die sinds maart van kracht is, eist dat de
badgast meer informatie krijgt over de zwemwaterkwaliteit. Als proef ontwierpen
Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat nieuwe informatieborden voor het badseizoen 2006. Deze staan bij de strandopgang van twee officiële
zwemwaterlocaties in Lelystad: de Houtribhoek en het Bovenwater.

gegevensbeheer

regionale ambitie scheiden van wat er
vanuit Brussel van ons gevraagd wordt.
Kortom: bij de les blijven!" En wat betekent
dit alles nu voor een waterschap?
Peter van der Wiele somt op: "KRWbreed moet je denken aan het op een
andere wijze aankijken tegen waterkwaliteit, een meer integrale aanpak en
een ander schaalniveau. Over grenzen
heen kijken, en de kosteneffectiviteit
goed afmeten aan de te nemen maatregelen. Als het specifiek over de
monitoring gaat denk ik op de eerste
plaats aan de aanpassing van meetnetten.
Anders gezegd: de meetnetten
‘KRW-proof’ maken."
Meten
Nu wordt het dus tijd om daadwerkelijk
te gaan meten. Van der Wiele heeft daar
alle vertrouwen in: "We hebben de
handschoen opgepakt en een integrale
visie ontwikkeld. Die visie maakt het
mogelijk dat we breder kunnen meedenken in de implementatie van de KRW
als geheel en de daarvoor benodigde
deelproducten en onderlinge afstemming
daarvan. En dat biedt weer nieuwe
kansen."

De nieuwe borden zijn aantrekkelijker
dan de huidige. Voorheen vermeldden
die vooral geboden en verboden. Op de
nieuwe borden staan een kleurrijke
plattegrond, verwijzingen naar toeristische
mogelijkheden in de buurt, het resultaat
van de laatste bemonsteringen van de
zwemwaterkwaliteit en de beoordeling
van de waterkwaliteit van het vorige
zwemseizoen. Verder heeft het bord een
beschrijfbaar deel. Op beide zijden staat
informatie, zodat de borden ook vanaf
het strand gezien opvallen.
Sterren
Elke twee weken wordt de zwemwaterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties
bemonsterd op colibacteriën en
enterokokken. De beheerder plakt de
analyseresultaten op het bord in de vorm
van sterren:
****
***
**
*
Onthulling van het nieuwe badgastinformatiepaneel op 12 juli 2006 door vertegenwoordigers van provincie,
waterschap en gemeente. (foto: RWS, Roel Venema)

Uitstekend
Goed
Aanvaardbaar
Onvoldoende

De beheerder kan als extra service het
weerbericht, de watertemperatuur of
waarschuwingen (bijvoorbeeld blauwalgen)
op het beschrijfbare deel schrijven.
Evaluatie
Binnenkort wordt aan de badgasten
gevraagd of ze het bord gezien hebben
en of de informatie begrijpelijk en
voldoende is. Na afloop van het
badseizoen vindt een grote evaluatie
plaats. In de toekomst zullen elektronische
borden het systeem vervangen. Uiteraard
biedt de website tijdens het badseizoen
actuele informatie
www.zuiderzeeland.nl/zwemwater
Nadere informatie:
Connie Dekker (Waterschap
Zuiderzeeland)
tel. 0320-274709
c.dekker@zuiderzeeland.nl
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Stroomgebied Noordzee: "beter een goede buur dan een verre vriend…"
Ons Nederlandse kustwater passeert voor het grootste gedeelte eerst de Belgische kust.
Dat is een belangrijk feit om mee te nemen in de analyse van de vervuilingstatus voor de
Europeese Kaderrichtlijn Water.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
verplicht de Europese landen een
geïntegreerd beheer van de stroomgebieden
te voeren. De KRW beoogt met de
ontwikkeling en de uniforme uitvoering
van de beheerplannen binnen vijftien jaar
een ‘goede toestand’ te bereiken voor alle
Europese oppervlakte- en grondwateren.
Eensgezindheid over de bescherming en
verbetering van de chemische waterkwaliteit
in een stroomgebied is hierbij cruciaal.
Belangrijk is de vergelijkbaarheid van
kwalitatief goede gegevens, van
verschillende beheerders afkomstig, in tijd
en ruimte: een gegeven waar de Europese
monitoring ook om draait.

ANTIBIOTICA

Gezamenlijk analyseren
Welke specifieke chemische variabelen we
moeten of kunnen meten, en hoe deze
gebruikt worden in de KRW, is geen
nationale zaak meer.
De keuze voor inwin- en analysemethoden,
de vraag hoe groot de nauwkeurigheid
van de resultaten dient te zijn en of deze
haalbaar is, is een internationale aangelegenheid geworden. Rijkswaterstaat is
momenteel nog bezig met de analyse
van een aantal KRW-stoffen. Het zou
ideaal zijn als alle laboratoria in een
stroomgebied op dezelfde wijze stoffen
konden analyseren. Dat maakt het
gezamenlijk rapporteren en evalueren
van de resultaten een stuk gemakkelijker.
Met deze overweging in het achterhoofd
bracht een delegatie van Rijkswaterstaat
een werkbezoek aan de collega’s in
België. De bedoeling was via een
’afstemmingsronde’ meer duidelijkheid te
krijgen in de beoogde technisch-analytische
aanpak van de meer dan veertig prioritaire
stoffen van de KRW.

Verdergaande samenwerking
De vergelijking toonde aan dat een vrij
groot aantal van de stoffen op dit moment
niet nauwkeurig genoeg gemeten kunnen
worden om aan de voorgestelde KRWnormen te kunnen toetsen. Sommige
stoffen worden helemaal niet gemeten.
De expertise en flexibiliteit van de laboratoria
zijn echter voldoende om met relatief
weinig inspanning heel wat meer stoffen
te onderzoeken. De resterende, moeilijk te
kwantificeren stoffen, zijn onder te verdelen
in twee groepen: ten eerste een vijftal
vluchtige chloorverbindingen en ten tweede
een klein aantal onoplosbare stoffen die,
zoals de KRW voorschrijft, in één liter
water gemeten moeten worden. Dit bleek
ook voor de Belgische collega’s een
bijzonder moeilijke uitdaging te vormen.
Verdergaande samenwerking moet leiden
tot een oplossing van deze problemen
Monitoring
Ook werd onderzocht in hoeverre het
sediment-bemonsteringsprogramma
aansluiting kan vinden bij soortgelijke
monitoring van stoffen in oppervlaktesediment van de Belgische kustzone.
Hieruit bleek dat onze zuiderburen precies

TOXINE MICROCYSTINE BLIJFT LASTIG

Vroegtijdig signaleren door het tellen van blauwalgen
dezelfde bemonsterings-, analyse- en
standaardisatietechnieken op hun
sedimentmonsters toepassen als in
Nederland gebeurt. Hierdoor kan de
vervuilingstatus van een groter gebied
onderzocht worden, maar het is tevens
mogelijk de meetstrategie te
optimaliseren.
Beter onderling begrip
Door grensoverschrijdende afstemming
kunnen we binnenkort voldoen aan de
verplichtingen die uit de KRW voortvloeien. Contacten die plaatsvinden
tussen nationale, provinciale en locale
overheden en instituten zijn daarbij van
cruciaal belang: ze dragen bij aan een
beter onderling begrip. In het kader van
de KRW zijn internationale contacten in
de toekomst derhalve van groot belang.
Nadere informatie :
Victor Langenberg (RWS RIKZ)
tel. 070-3114523
v.t.langenberg@rikz.rws.minvenw.nl
Remi Laane (RWS RIKZ)
tel. 070-3114293
r.w.p.m.laane@rikz.rws.minvenw.nl

Op 24 maart 2006 trad de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn in werking. Binnen twee
jaar wordt deze omgezet in Nederlandse wetgeving. Voor wat betreft blauwalgen vraagt
de richtlijn om een zwemwaterprofiel, beheermaatregelen en passende monitoring.
Problemen met blauwalgen ontstaan
doordat ze onder bepaalde omstandigheden
de toxine microcystine aanmaken.
Aanleiding om in de Zwemwaterrichtlijn
blauwalgen op te nemen is de adviesnorm
voor recreatiewater van de World Health
Organization (WHO) van 20 mg/l microcystine. De Gezondheidsraad in Nederland
nam dit advies in 2001 over.
Probleemlocaties
Rijkswaterstaat bracht in 2005 het aantal
probleemlocaties met blauwalgen in beeld.
Tussen 2000 en 2004 was op 33
verschillende locaties een zwemverbod
(eenmalig of vaker) nodig door een te
hoog gehalte microcystine. In warme
zomers is het probleem groter dan in
koelere zomers. Het aantal locaties met

een overschrijding van de adviesnorm is
vermoedelijk hoger, omdat niet overal
waar drijflagen van blauwalgen voorkomen
metingen zijn verricht.
Zwemwaterprofiel
De nieuwe Zwemwaterrichtlijn vereist
zwemwaterprofielen voor blauwalgen.
Deze profielen vormen de basis voor
beheermaatregelen. Het gaat om
systeemkennis van een locatie (zie
figuur). Voor veel locaties ontbreekt
deze kennis en met het opstellen van
dergelijke zwemwaterprofielen voor
blauwalgen is nog geen ervaring.
De oorzaken van algenproblematiek op
een bepaalde locatie zijn daardoor
onduidelijk en daarmee ook de aanpak
die nodig is.

Snelle en goedkope antibioticatest voor oppervlaktewater en afvalwater
De laatste jaren bleek uit verschillende onderzoeken dat in het milieu geneesmiddelen,
waaronder antibiotica, aanwezig zijn. Antibiotica doden micro-organismen: de schadelijke,
maar ook de nuttige. Bovendien kunnen bacteriën resistent worden na blootstelling aan
antibiotica. Dat kan leiden tot een veranderde samenstelling van natuurlijke bacteriepopulaties of tot resistente bacteriën in organismen. Het chemisch analyseren van milieumonsters is niet eenvoudig omdat de lijst van middelen voor humaan en veterinair gebruik
lang is. Voor een snelle en goedkope screening van oppervlaktewater en afvalwater op de
aanwezigheid van antibiotica is een test ontwikkeld, gebaseerd op een bestaande test van
de Voedsel en Warenautoriteit.

Omdat oppervlaktewater en afvalwater
vervuilingen kan bevatten die de metingen

DOELMATIGHEID,

vertroebelen, is de ‘bacteriegroeitest’
gecombineerd met een scheidingsmethode
(vloeistofchromatografie, HPLC). Die
methode maakt het mogelijk om
selectiever te testen en zo de identiteit
van individuele antibiotica in oppervlaktewater en afvalwater vast te stellen.
Wanneer uit deze screeningen van water
blijkt dat er bepaalde antibiotica in voorkomen, is het mogelijk om die antibiotica
nauwkeuriger te meten. Dat kan met een
gevoeliger kwantificeringsmethode
(massaspectrometrie LC-MS/MS).
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het onderhoud en de kwaliteitsborging.
Voor regiospecifieke meetbehoeftes kan
dat soms niet anders, maar een recent

3.3 Basale
beschrijving systeem

3.4 Meten

3.5 Beoordeling

Is er een aanzienlijke
kans op toxische bloei
in komend vijf jaar

Geen verdere actie

3.6 Nadere beschrijving
Inzicht in oorzaken

Monitoring

Maatregelen
- informatie naar publiek
- maatregelen ter vermindering
van de kans op toxische bloei
en drijflagen

concentraties microcystine. Uit ervaring
van waterbeheerders blijkt namelijk dat de
concentraties microcystine nogal grillig
verlopen en dus moeilijk te monitoren zijn.
Het meten van de hoeveelheid algen is
bovendien een goede manier om te
bepalen wat de juiste momenten zijn om
microcystine te meten. Dat blijkt zinvol te
zijn bij een concentratie van 100.000
algencellen per milliliter. Op deze manier
krijg je dus betrouwbaarder informatie
voor het publiek. En dat is precies een
belangrijk punt uit de Zwemwaterrichtlijn.
Nadere informatie:
Hans Ruiter (RWS RIZA)
tel. 0320-298682
h.ruiter@riza.rws.minvenw.nl

Ongeremde bacteriële groei (rechts, geen antibiotica aanwezig) en geremde bacteriële groei (links, aanwezigheid
antibioticumklasse tetracycline)

Met deze nieuwe methode is bijvoorbeeld
het antibioticum tylosine aangetoond in de
Maas. Een bijkomend voordeel van de
nieuwe test is dat deze gevoelig is voor
alle stoffen met een antibacteriële
werking. Op die manier zijn ook nieuwe
antibiotica of afbraakproducten van
antibiotica te detecteren.

Nadere informatie:
Gerard Stroomberg (RWS RIZA)
tel. 0320-298668
g.stroomberg@riza.rws.minvenw.nl
Marca Schrap (RWS RIZA)
tel. 0320-298770
s.schrap@riza.rws.minvenw.nl

Rijkswaterstaat centraliseert het beheer van 'natte' meetapparatuur

De apparatuur wordt deels regionaal
beheerd en deels centraal in het Landelijk
Instrumenten Bestand, kortweg LIB.
Het LIB is een centraal beheerde ‘pool’
van geüniformeerde apparatuur voor het
meten en inwinnen van waterkwantiteit- en
waterkwaliteitsparameters. Tot nu toe hield
elke regionale dienst zijn eigen voorraad
reserveapparatuur in stand en regelde zelf

Brongerichte maatregelen bieden op de
lange termijn de meest duurzame
oplossing. Hiervoor is inzicht nodig in de
oorzaken van het produceren van toxines
door blauwalgen. Ondanks het vele
wetenschappelijk onderzoek, is hierover
nog steeds te weinig bekend. Veel van de
brongerichte maatregelen zitten nog in de
experimentele sfeer. Bovendien moet eerder
aan een optelsom van maatregelen
gedacht worden dan aan één enkele.
Het kost veel tijd om deze te realiseren.
Effectgerichte maatregelen zijn gericht op
probleembestrijding. Meestal creëert de
beheerder omstandigheden waarbij
blauwalgen minder goed groeien of
worden verdreven door beluchtingsystemen
of streamers.

Algen tellen
Een goede manier om te monitoren en
problemen met blauwalgen vroegtijdig te
signaleren is een verkorte planktonanalyse
van de vier planktonsoorten die de algenproblemen veroorzaken. Er zijn waterschappen dit soort analyses al in de vorm
van een quickscan uitvoeren.
Verder is het beter om de hoeveelheid
algen in water te meten in plaats van de

DUURZAAMHEID EN KWALITEITSBORGING VOOROP

Rijkswaterstaat heeft besloten een Corporate Instrumenten Beheer, kortweg CIB, op te zetten
voor het centraal beheer van haar uitgebreid assortiment aan ‘natte’ meetapparatuur. Bij het
CIB gaat de aandacht uit naar beschikbaarheid en kwaliteitsborging. Door haar centrale positie
heeft het CIB een goed overzicht over de behoeftes, het gebruik en de ervaringen. Met die
kennis kan ze Rijkswaterstaatbreed adviseren over de toepassing van de apparatuur en zorgen
voor innovaties en vernieuwing van het assortiment. Het CIB gaat apparatuur beheren voor
waterkwantiteit, waterkwaliteit, bodemligging, plaatsbepaling en datacommunicatie.

3.1 Basale
beschrijving systeem

3.2 Historie

Informeren
Een van de punten waarin de nieuwe
Zwemwaterichtlijn zich onderscheidt van
de oude, is het informeren van het
publiek. De richtlijn schrijft voor het
publiek proactief te informeren over de
zwemwaterkwaliteit. Daar is effectieve
monitoring voor nodig, zodat meer en
tijdig informatie beschikbaar komt.

VOOR VLEES AANGEPAST

De Voedsel en Warenautoriteit en de
slachterijen gebruiken deze test al jaren
om vlees te testen op de aanwezigheid
van antibiotica. Deze methode test
vleesextracten met verschillende bacteriën.
Elke bacterie is gevoelig voor andere
antibioticaklassen. Wanneer het vleesextract
de antibioticumklasse bevat waarvoor de
bacterie gevoelig is, remt dat de bacteriegroei (zie foto’s).

Doelgericht of effectgericht?
De Zwemwaterrichtlijn schrijft voor dat
men op locaties waar een gezondheidsrisico met blauwalgen te verwachten is,
beheermaatregelen moet nemen.

uitgevoerde inventarisatie laat zien dat de
regio’s soms gelijksoortige apparatuur
beheren en gebruiken. Voor die apparatuur
is het zinvol centraal beheer te organiseren.
Een centraal beheer bevordert niet alleen
een doelmatige en duurzame inzet van de
apparatuur, maar ook de kwaliteitsborging
ervan. Immers, onderhoud en kallibraties
worden voor alle apparatuur op dezelfde
wijze uitgevoerd.
Centraal beheer
De apparatuur is afkomstig van het LIB,
dat helemaal opgaat in het CIB, en van de
regionale diensten. Een belangrijke voorwaarde voor een zinvol centraal beheer is
dat de apparatuur geüniformeerd is. Een
bestand met geüniformeerde apparatuur is
efficiënter te beheren dan een bestand
met een grote diversiteit. De bijdrage van
de markt aan het beheer is dan ook beter
te organiseren. De eenheid in apparatuur
bevordert tevens de kwaliteit en de

onderlinge vergelijkbaarheid van meetgegevens.
Optimalisering
Eind 2006 zijn alle meetapparaten van
Rijkswaterstaat centraal geregistreerd.
Alle medewerkers die bij het ‘natte’ meten
betrokken zijn krijgen online inzicht in het
assortiment, de beschikbaarheid en de
kwaliteit van de apparatuur. Tevens wordt in
2006 gestart met het uitbesteden van onderdelen van het centrale beheer. De volgende
fase bestaat uit het stapsgewijs uniformeren
van het bestand en het optimaliseren van de
aantallen. Een uitdagende onderneming, die
slagvaardig wordt aangepakt. En waarbij een
oud vaderlands spreekwoord niet misstaat:
‘Een goed voorbeeld doet goed volgen ...’
Nadere informatie:
J.H.M. van Doorn (RWS RIKZ)
tel. 070-3114606
j.h.m.vdoorn@rikz.rws.minvenw.nl

VISRECHTEN

EN

KADERRICHTLIJN WATER

De haken en ogen van vismonitoring
Vis wordt een belangrijke meetbare factor om na te gaan of water volgens de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) ecologisch op orde is. Daarom verplicht de KRW de waterbeheerder om vis te monitoren op soortensamenstelling, verhouding tussen soorten en
hoeveelheden en leeftijdsopbouw van de populaties.
Om te kunnen tellen moet de beheerder
dus gaan vissen. Hiermee betreedt de
waterbeheerder de wereld van sport- en
beroepsvisserij, een gebied met complexe
regelgeving. Op 11 mei dit jaar kwam dat
onderwerp aan de orde op de Dag van de
Vis en presenteerden de Unie van
Waterschappen, Sportvisserij Nederland en
de Combinatie van Beroepsvissers hierover
een gezamenlijk adviesrapport.

Visbemonstering met de zegen (foto: RWS Tim Pelsma)

Visrecht
Volgens de Richtlijnen Monitoring is voor
visserijkundig onderzoek in binnenwater
vooraf toestemming nodig van de visrechthebbenden. Dat zijn in Nederland
doorgaans hengelsportverenigingen en
beroepsvissers. Zij huren het visrecht van
de waterbeheerder. Deze partijen zijn
vertegenwoordigd in regionale Visserij
Beheer Commissies (VBC’s).

Traditioneel beheert de visserijsector in
Nederland de visstand. Maar formeel heeft
de waterbeheerder deze taak. Gemakshalve
liet de waterbeheerder dat vaak zo. Maar
de KRW rekent de waterbeheerder nu op
de visstand af. De waterbeheerders kennen
dat ‘terrein’ niet goed en de complexe
regelgeving maakt het niet makkelijker.
Voorstellen
Omgekeerd vond de vissector niet altijd
gehoor bij de waterbeheerder voor zaken
als verbetering van paai- en opgroeigebieden voor vis. Daarom zijn de Unie van
Waterschappen en de sport- en beroepsvisserij om de tafel gaan zitten met als
resultaat de gezamenlijke adviesnota.
Daarin staan voorstellen die moeten leiden
tot een overzichtelijke en simpele procedure
bij het monitoren van vis: de vissector regelt
het visserijbeheer per VBC in een visplan; zij
gaat dus over de visvangst, het uitzetten
van vis en de handhaving van regelgeving.
De waterbeheerder is verantwoordelijk voor
de visstand en toetst of het visplan hiermee
niet strijdig is. De waterbeheerder geeft dus
zijn akkoord aan het visplan en kan zo
nodig ook nog aanvullende voorwaarden
vastleggen in de huurovereenkomsten.
Opvallend is dat zowel het regelgevend
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit (LNV) als Rijkswaterstaat

niet bij de totstandkoming van de nota zijn
betrokken. Dat komt omdat de situatie rond
de rijkswateren in het algemeen helder is
qua visrechten en dat de huurders al
verplicht zijn tot het geven van toestemming
voor visonderzoek. Op alle rijkswateren
zijn bovendien al VBC’s verplicht en
operationeel. Het Ministerie van LNV deed
niet mee omdat het beleid erop gericht is
steeds meer over te laten aan de vissector
zelf. Al met al lijken de waterbeheerders en
de vissector er met deze nota in geslaagd te
zijn om een gezamenlijke weg te vinden die
goed kan werken voor het uitvoeren van
visonderzoek in de binnenwateren.
Een logische vervolgstap is het betrekken
van de vissector bij de KRW vismonitoring,
bijvoorbeeld via bijvangstregistratie in
fuiken en hengelvangstregistratie.
Nadere informatie:
Tim Pelsma (RWS RIZA)
tel. 0320-298056
t.pelsma@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het adviesrapport zie achterpagina
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BAGGEREN ZINVOL?

Ecologisch baggeren verlaagt soms fosfaatgehalte water
In Nederland baggeren we vooral bij te ondiep water. Soms baggeren we om een
waterbodem te saneren. Gaan we in de toekomst baggeren voor een betere ecologie?
De waterbeheerders in het stroomgebieddistrict Rijn-Midden onderzochten of het ecologisch
zinvol is om door het baggeren van waterbodems fosfaat uit het watersysteem te halen.
Het onderzoeksgebied, stroomgebieddistrict
Rijn-Midden, bestaat hydrologisch gezien
uit Veluwse beek- en riviersystemen, een
deel van de Flevopolders en een deel van
de Randmeren (zie figuur). Enkele locaties
in de Randmeren kennen ‘s zomers algenoverlast. De sturende factor hierbij is de
biologische beschikbaarheid van fosfaat.
Het lijkt een logische stap om fosfaat uit
het watersysteem te verwijderen. De vraag
is of het daarbij zinvol is om waterbodems
te baggeren.
Fosfaattransport
Fosfaat komt op drie manieren naar de
randmeren toe: als opgelost fosfaat, in
zwevend stof en in het transportabele
deel van de waterbodem. Het opgeloste
deel van het fosfaat is direct biologisch
beschikbaar voor algengroei. Chemische
en biologische processen bepalen de
hoeveelheid fosfaat die vanuit zwevend
stof en waterbodem beschikbaar komt. Bij
het transportabele deel van de waterbodem
gaat het om gesuspendeerd materiaal dat
onder invloed van stroming, scheepvaart,
wind of andere externe factoren geleidelijk
met het water wordt meegevoerd.

Aanvullende hydromorfologische monitoring bijna overbodig
Flevoland legt een deel van dit fosfaat
vast, zodat dit niet in de Randmeren
terecht komt.
Ecologisch baggeren?
Om voor een bepaalde locatie te bepalen
of het baggeren van een waterbodem
daar nuttig is om fosfaat uit het watersysteem te verwijderen, is het dus zinvol
om te beginnen met het meten van het
ijzer- en fosfaatgehalte van de waterbodem.
Is de waterbodem fosfaat verzadigd dan
is weghalen ervan een goede zaak.
Waterbodems waar ijzer in grote overmaat
aanwezig is, kunnen het beste met rust
gelaten worden om de bufferende
capaciteit niet te verliezen. Daarnaast is

het zaak om te bepalen hoe het watersysteem er voor staat als het gaat om de
biologische beschikbaarheid van fosfaat.
Neemt de hoeveelheid fosfaat in het
watersysteem al af, dan is dat te versnellen
door fosfaatrijke baggerspecie weg te
halen. Baggeren kan dus bijdragen aan
een betere ecologie, maar in sommige
gevallen is het juist beter de waterbodem
met rust te laten.

Kwaliteitselement

Parametergroep

Parameter

Hydrologisch regime - kwantiteit en dynamiek van de
waterstroming

- Waterstand, afvoer, stroomsnelheid, mate van vrije
afstroming, mate van natuulijk afvoerpatroon, getijdenkarakteristiek (bij getijdenrivieren)
- grondwaterstand

- verbinding met grondwaterlichaam
Riviercontinuïteit

- riviercontinuïteit

- aantal, ligging en passeerbaarheid barrières,
bereikbaarheid

Morfologie

- variaties in rivierdiepte- en breedte - rivierloop, dwarsprofiel en mate van natuurlijkheid
- structuur en substraat van de
- aanwezigheid kunstmatige bedding, mate van
rivierbedding
natuurlijkheid substraatsamenstelling bedding,
erosie/sedimentatie structuren
- structuur van de oeverzone
- aanwezigheid oeververdediging, landgebruik oevers,
landgebruik uiterward/beekdal, mogelijkheid tot
geheel natuurlijke inundatie, mogelijkheid tot
natuurlijke meandering

Uitwerking voor de rivieren van kwaliteitselementen en parametergroepen uit de KRW tot meetbare parameters

Handleiding
De 17 waterlichamen uit de pilot vormen
een goede doorsnede van de voorkomende
watertypen in Nederland. Voor al deze
waterlichamen zijn de parameters daadwerkelijk bepaald, zodat het eindrapport
een goede basis biedt voor een handleiding
hydromorfologische monitoring KRW.
Het schrijven daarvan is, samen met het
instellen van een helpdesk, de belangrijkste
organisatorische aanbeveling. Daarnaast
zijn er een aantal technisch inhoudelijke
aanbevelingen, zoals het automatiseren
van de afleidingsmethodes en het
eenduidig beschrijven van het
hele monitoringproces.

Het onderzoeksgebied in kaart gebracht.

Nadere informatie:
Peter Heinen (RWS RIZA)
tel. 0320-298637
p.heinen@riza.rws.minvenw.nl
Andries Knotters (RWS AGI)
tel. 015-2757054
a.g.knotters@agi.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie over de pilot, zie
achterpagina.

Eems-Dollard

Friese boezem - meren

KRIJGT VORM
Erosie in de Geul (foto: Waterschap Roer en Overmaas)

Nadere informatie:
Simone Braun (Ministerie van LNV)
tel. 070-378 4513, s.e.braun@minlnv.nl

Meten en analyseren

Pilot
Om ervaring op te doen met
hydromorfologische monitoring, voerde
Rijkswaterstaat van februari tot juni 2006
een pilot uit. In totaal deden 16 waterbeheerders (8 van rijkswateren en 8 van
regionale wateren) met 17 waterlichamen
mee (zie kaart).
In tegenstelling tot de chemische en
biologische monitoring zijn de parameters
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Uitwerking in het beheerplan
De Natuurbeschermingswet 1998 vereist
de uitwerking van een beheerplan voor
elk Natura 2000-gebied. De aanwijzingsbesluiten vormen een noodzakelijke basis

Pragmatische benadering
Om tot een landelijk toepasbare methode
te komen, werden per parameter
afleidingsmethodes ontwikkelt, vooral
op basis van landelijke gegevens.
Het gaat bijvoorbeeld om neerslag en
verdampingsgegevens van het KNMI,
waterstands- en afvoerinformatie van
Rijkswaterstaat, topografische kaarten,
de landelijke kwelkaart en de ecotopenkartering. Bij de afleidingsmethodes
wordt veel gebruik gemaakt van ‘expert
judgement’. Door deze pragmatische
benadering is nauwelijks aanvullende
monitoring nodig om de KRW verplichting
op dit gebied na te komen. Tot slot
stelde men een inwinplan op om de
beschikbaarheid van de benodigde
basisgegevens voor de KRW-doelstelling
te borgen.

Tochten Lage Afdeling NO Polder

IJsselmeer

De 17 waterlichamen uit de pilot

ma

Nederland wees 162 Natura 2000gebieden aan, met een totale omvang
van ruim 1 miljoen hectare bijzondere
natte en droge natuur. Eindelijk een
wettelijk kader waarmee natuur gewicht
in de schaal legt tegenover economische
en politiek-bestuurlijke belangen.

Monitoring en rapportage
Nederland is verplicht om toe te zien op
de staat van instandhouding van zijn
Natura 2000-gebieden. Hierover moet
het elke zes jaar een rapportage sturen
aan de Europese Commissie. De eerstvolgende rapportagedatum is in juni
2007. Het Ministerie van LNV gaf de
opdracht om een advies uit te brengen
over het opstellen van deze rapportages
en de uitvoering van de noodzakelijke
monitoring. Uitgangspunten voor de
monitoring zijn efficiency en het zoveel
mogelijk gebruik maken van bestaande
systemen en methodes.

voor de hydromorfologie veelal niet direct
meetbaar, maar afgeleid uit bestaande
informatiebronnen. Men ging na welke
informatie nodig is en of deze voldoende
beschikbaar is.

Gre
ns

De aanwijzing van de Natura 2000-gebieden
is een uitvloeisel van de nieuwe Natuurbeschermingswet die sinds 1 oktober 2005
in werking is. Daarmee verankert Nederland
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
in nationale wetgeving. Dit betekent dat
deze bijzondere natuurgebieden in
Nederland behalve een ruimtelijke, nu
ook een wettelijke bescherming genieten.
De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden
zijn onderdeel van het Europees netwerk
van beschermde natuurgebieden, de
Natura 2000-gebieden.

voor dit plan. Het beheerplan werkt de
instandhoudingsdoelstellingen voor een
Natura 2000-gebied verder uit in omvang,
ruimte en tijd. Het beschrijft de resultaten
die nodig zijn voor het behoud of het
herstel van de natuurlijke leefgebieden en
soorten. Verder geeft het beheerplan
voor de planperiode een overzicht op
hoofdlijnen van de benodigde instandhoudingsmaatregelen met de daaraan
gekoppelde eisen aan monitoring. Voor
de opstellers van de beheerplannen, de
provincies, stelde het Ministerie van LNV
een 'Handreiking Beheerplannen Natura
2000-gebieden' op. Om ervoor te zorgen
dat provincies van beheerplannen kunnen
leren, wil het ministerie, in overleg met
de andere bevoegde instanties, een
ondersteunende organisatie inrichten.
Later dit jaar volgen hierover bestuurlijke
afspraken.

Hydromorfologische monitoring ondersteunt de interpretatie van de monitoring
van het ecologisch functioneren van het
water. Het gaat om de karakterisering van
de waterbewegingen, fysieke barrières
(bereikbaarheid en passeerbaarheid) met
invloed op de migratiemogelijkheden van
organismen en sediment en om het
materiaal, de vorm en structuur van
oevers en bodem. In de Richtlijnen
Monitoring Europese Kaderrichtlijn Water
zijn kwaliteitselementen en parametergroepen
uitgewerkt tot zinvolle en herkenbare
parameters voor rivieren (zie tabel) meren
en kust- en overgangswateren.

se k

Het jaar 2006 is voor het uitwerken van de kaders van de Natura 2000-gebieden een
belangrijk jaar: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal aan het eind
van de zomer de aanwijzingsbesluiten voor deze gebieden ter inzage leggen. In deze
besluiten staat voor elk gebied aangegeven wat de precieze begrenzing is en welke de te
behouden natuurwaarden zijn (instandhoudingsdoelstellingen). Na een inspraakprocedure
kunnen de aanwijzingsbesluiten eind 2006 definitief worden vastgesteld. In beheerplannen
werken provincies deze doelen verder uit. Daar horen ook monitoringsvoorschriften bij.

IN

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen naast biologische en chemische
ook hydromorfologische kwaliteitselementen van waterlichamen gemonitord te worden.
De meeste waterbeheerders in Nederland hebben tot nu toe weinig ervaring met hydromorfologische monitoring. Om in december 2006 te kunnen starten met deze vorm van
monitoring, is een pilot uitgevoerd.

Nadere informatie:
Niels Evers (Tauw BV), tel. 0570-699566
niels.evers@tauw.nl
Michiel Oudendijk (Waterschap
Zuiderzeeland), tel. 0320-274853
m.oudendijk@zuiderzeeland.nl

Handreiking beheerplannen Natura 2000-gebieden

GENOMICS

KRW

land

NATURA 2000

De rol van ijzer
In het onderzoeksgebied bleek de fosfaatijzer ratio van waterbodem en zwevend
stof, gecombineerd met het fosfaatgehalte
in het oppervlaktewater goed te corresponderen met de mate van de optredende
algenproblematiek. Algengroei blijkt
vooral te spelen op die plaatsen in de
randmeren waar in de aanvoerwateren de
hoeveelheid fosfaat groot is ten opzichte
van de hoeveelheid ijzer. Waterbodems in
het gebied (het gaat om waterbodems die
arm zijn aan organische stof) leggen
vooral fosfaat vast door een chemische
reactie met ijzer. De verschillen binnen het
onderzoeksgebied zijn illustratief.
In de Veluwse beken neemt de fosfaat-ijzer
ratio bijvoorbeeld af richting de randmeren.
De aanwezigheid van ijzeroer in de beken
zorgt voor hoge ijzergehaltes, die (onderweg
naar de randmeren) fosfaat in de waterbodem vastlegt.
In een deel van de wateren van Waterschap
Vallei & Eem is de waterbodem verzadigd
met fosfaat. Veel fosfaat is in opgeloste
vorm in het watersysteem aanwezig en
arriveert zo in de randmeren.
Het water in de Flevopolders kent plaatselijk
zeer fosfaatrijke kwel. De waterbodem van

PILOT HYDROMORFOLOGISCHE MONITORING

Hol

WATERBODEMS

Geul

Landmetingen t.b.v. monitoring
hydromorfologie (foto: BCC)

WATERBEHEER

Toepassingen DNA-technieken in beeld gebracht
In januari 2006 startte Rijkswaterstaat de verkenning van kansen voor toepassingen van
genomicstechnieken in het waterbeheer. Doel is om samen met andere partijen de kansrijke
toepassingen ook echt te realiseren.
Genomics is de verzamelnaam voor het
vakgebied waarin met biochemische of
moleculaire technieken genetische
informatie wordt afgelezen. Het heeft zijn
oorsprong in het befaamde Human

6

Genome Project, waarin het complete
menselijke DNA in kaart werd gebracht
(1990-2003).
Mogelijkheden
Genomics technieken kennen diverse
mogelijkheden. De informatie uit de genen
is te gebruiken om te bepalen om welke
plant of welk dier het gaat. Op basis van
genetische indicatoren is in de toekomst
snel te constateren of er bijvoorbeeld

ziekmakende bacteriën in het water zitten.
Zo werkt men in Amerika aan een apparaat
dat onderscheid kan maken tussen E. coli
van menselijke en andere oorsprong. Handig
voor een zwemwaterbeheerder, die zo
direct kan zien of de verontreiniging
afkomstig is van mensen of van bijvoorbeeld

landbouw of wilde vogels. Belangrijke
informatie om gerichter maatregelen te
nemen.

mechanismen met genomicstechnieken,
geeft inzicht in de oorzaak en daarmee in
de oplossingsrichting.

Stress
Genomicstechnieken zijn in de toekomst
ook te gebruiken om inzicht te krijgen in
de verstoring van fysiologische processen.
Metingen maken duidelijk of de planten
en dieren in een systeem het naar hun zin
hebben. Wanneer dat niet het geval is,
geven de metingen meteen inzicht in de
mogelijke oorzaken. Zo zal elke vorm van
stress een ander (verdediging)mechanisme
in gang zetten. Het aflezen van deze

Biosensor
Genomicstechnieken zijn ook in te zetten
als een soort biosensor. Sommige chemische
stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, hormonen
en geneesmiddelen, hebben al bij heel
lage concentraties een specifiek effect op
planten en dieren. Door dit met genomicstechnieken te meten, wordt een drinkwaterbedrijf meteen gewaarschuwd als er een
vervelende stof in het innamewater zit.
Uit voorzorg is de inname dan direct te

stoppen, nog voordat de naam van de stof
bekend is.
Hoe verder?
De eerste fase van de verkenningen is
afgerond. Tijdens interviews met gebruikers
en in een workshop zijn 33 concrete
toepassingen benoemd. De volgende fase
is bedoeld om de kennis te verzamelen
om zo’n toepassing ook daadwerkelijk te
realiseren. Daar hoort ook bij het in beeld
brengen van de kosten en de benodigde
tijd voor die realisatie. Op basis van een
kosten-batenanalyse vindt vervolgens een
selectie plaats voor een meerjarig

Genomics kent twee belangrijkste uitgangspunten:
• Elke individu, soort en populatie heeft een
genetische code waarmee hij zich van andere
individuen, soorten of populaties onderscheidt,
het DNA.
• Elke verandering in het lichaam, goed of slecht, is
gerelateerd aan een zeer specifieke combinatie
van actieve en inactieve genen, de genexpressie.

programmavoorstel. Als alles meezit, kan de
realisatie volgend jaar starten. Dit doen we
natuurlijk niet alleen! Nu is Rijkswaterstaat
nog initiatiefnemer, maar als het programma
loopt zijn we één van de gebruikers die
samen met marktpartijen en kennisinstituten

zorgen voor de ontwikkeling en
implementatie van de nieuwe toepassingen.
Nadere informatie:
Anton Gerritsen (RWS RIZA)
tel. 0320-298498
a.gerritsen@riza.rws.minvenw.nl
Marca Schrap (RWS RIZA)
tel. 0320-298770
s.schrap@riza.rws.minvenw.nl
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BAGGEREN ZINVOL?

Ecologisch baggeren verlaagt soms fosfaatgehalte water
In Nederland baggeren we vooral bij te ondiep water. Soms baggeren we om een
waterbodem te saneren. Gaan we in de toekomst baggeren voor een betere ecologie?
De waterbeheerders in het stroomgebieddistrict Rijn-Midden onderzochten of het ecologisch
zinvol is om door het baggeren van waterbodems fosfaat uit het watersysteem te halen.
Het onderzoeksgebied, stroomgebieddistrict
Rijn-Midden, bestaat hydrologisch gezien
uit Veluwse beek- en riviersystemen, een
deel van de Flevopolders en een deel van
de Randmeren (zie figuur). Enkele locaties
in de Randmeren kennen ‘s zomers algenoverlast. De sturende factor hierbij is de
biologische beschikbaarheid van fosfaat.
Het lijkt een logische stap om fosfaat uit
het watersysteem te verwijderen. De vraag
is of het daarbij zinvol is om waterbodems
te baggeren.
Fosfaattransport
Fosfaat komt op drie manieren naar de
randmeren toe: als opgelost fosfaat, in
zwevend stof en in het transportabele
deel van de waterbodem. Het opgeloste
deel van het fosfaat is direct biologisch
beschikbaar voor algengroei. Chemische
en biologische processen bepalen de
hoeveelheid fosfaat die vanuit zwevend
stof en waterbodem beschikbaar komt. Bij
het transportabele deel van de waterbodem
gaat het om gesuspendeerd materiaal dat
onder invloed van stroming, scheepvaart,
wind of andere externe factoren geleidelijk
met het water wordt meegevoerd.

Aanvullende hydromorfologische monitoring bijna overbodig
Flevoland legt een deel van dit fosfaat
vast, zodat dit niet in de Randmeren
terecht komt.
Ecologisch baggeren?
Om voor een bepaalde locatie te bepalen
of het baggeren van een waterbodem
daar nuttig is om fosfaat uit het watersysteem te verwijderen, is het dus zinvol
om te beginnen met het meten van het
ijzer- en fosfaatgehalte van de waterbodem.
Is de waterbodem fosfaat verzadigd dan
is weghalen ervan een goede zaak.
Waterbodems waar ijzer in grote overmaat
aanwezig is, kunnen het beste met rust
gelaten worden om de bufferende
capaciteit niet te verliezen. Daarnaast is

het zaak om te bepalen hoe het watersysteem er voor staat als het gaat om de
biologische beschikbaarheid van fosfaat.
Neemt de hoeveelheid fosfaat in het
watersysteem al af, dan is dat te versnellen
door fosfaatrijke baggerspecie weg te
halen. Baggeren kan dus bijdragen aan
een betere ecologie, maar in sommige
gevallen is het juist beter de waterbodem
met rust te laten.

Kwaliteitselement

Parametergroep

Parameter

Hydrologisch regime - kwantiteit en dynamiek van de
waterstroming

- Waterstand, afvoer, stroomsnelheid, mate van vrije
afstroming, mate van natuulijk afvoerpatroon, getijdenkarakteristiek (bij getijdenrivieren)
- grondwaterstand

- verbinding met grondwaterlichaam
Riviercontinuïteit

- riviercontinuïteit

- aantal, ligging en passeerbaarheid barrières,
bereikbaarheid

Morfologie

- variaties in rivierdiepte- en breedte - rivierloop, dwarsprofiel en mate van natuurlijkheid
- structuur en substraat van de
- aanwezigheid kunstmatige bedding, mate van
rivierbedding
natuurlijkheid substraatsamenstelling bedding,
erosie/sedimentatie structuren
- structuur van de oeverzone
- aanwezigheid oeververdediging, landgebruik oevers,
landgebruik uiterward/beekdal, mogelijkheid tot
geheel natuurlijke inundatie, mogelijkheid tot
natuurlijke meandering

Uitwerking voor de rivieren van kwaliteitselementen en parametergroepen uit de KRW tot meetbare parameters

Handleiding
De 17 waterlichamen uit de pilot vormen
een goede doorsnede van de voorkomende
watertypen in Nederland. Voor al deze
waterlichamen zijn de parameters daadwerkelijk bepaald, zodat het eindrapport
een goede basis biedt voor een handleiding
hydromorfologische monitoring KRW.
Het schrijven daarvan is, samen met het
instellen van een helpdesk, de belangrijkste
organisatorische aanbeveling. Daarnaast
zijn er een aantal technisch inhoudelijke
aanbevelingen, zoals het automatiseren
van de afleidingsmethodes en het
eenduidig beschrijven van het
hele monitoringproces.

Het onderzoeksgebied in kaart gebracht.

Nadere informatie:
Peter Heinen (RWS RIZA)
tel. 0320-298637
p.heinen@riza.rws.minvenw.nl
Andries Knotters (RWS AGI)
tel. 015-2757054
a.g.knotters@agi.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie over de pilot, zie
achterpagina.

Eems-Dollard

Friese boezem - meren

KRIJGT VORM
Erosie in de Geul (foto: Waterschap Roer en Overmaas)

Nadere informatie:
Simone Braun (Ministerie van LNV)
tel. 070-378 4513, s.e.braun@minlnv.nl

Meten en analyseren

Pilot
Om ervaring op te doen met
hydromorfologische monitoring, voerde
Rijkswaterstaat van februari tot juni 2006
een pilot uit. In totaal deden 16 waterbeheerders (8 van rijkswateren en 8 van
regionale wateren) met 17 waterlichamen
mee (zie kaart).
In tegenstelling tot de chemische en
biologische monitoring zijn de parameters
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Uitwerking in het beheerplan
De Natuurbeschermingswet 1998 vereist
de uitwerking van een beheerplan voor
elk Natura 2000-gebied. De aanwijzingsbesluiten vormen een noodzakelijke basis

Pragmatische benadering
Om tot een landelijk toepasbare methode
te komen, werden per parameter
afleidingsmethodes ontwikkelt, vooral
op basis van landelijke gegevens.
Het gaat bijvoorbeeld om neerslag en
verdampingsgegevens van het KNMI,
waterstands- en afvoerinformatie van
Rijkswaterstaat, topografische kaarten,
de landelijke kwelkaart en de ecotopenkartering. Bij de afleidingsmethodes
wordt veel gebruik gemaakt van ‘expert
judgement’. Door deze pragmatische
benadering is nauwelijks aanvullende
monitoring nodig om de KRW verplichting
op dit gebied na te komen. Tot slot
stelde men een inwinplan op om de
beschikbaarheid van de benodigde
basisgegevens voor de KRW-doelstelling
te borgen.

Tochten Lage Afdeling NO Polder

IJsselmeer

De 17 waterlichamen uit de pilot

ma

Nederland wees 162 Natura 2000gebieden aan, met een totale omvang
van ruim 1 miljoen hectare bijzondere
natte en droge natuur. Eindelijk een
wettelijk kader waarmee natuur gewicht
in de schaal legt tegenover economische
en politiek-bestuurlijke belangen.

Monitoring en rapportage
Nederland is verplicht om toe te zien op
de staat van instandhouding van zijn
Natura 2000-gebieden. Hierover moet
het elke zes jaar een rapportage sturen
aan de Europese Commissie. De eerstvolgende rapportagedatum is in juni
2007. Het Ministerie van LNV gaf de
opdracht om een advies uit te brengen
over het opstellen van deze rapportages
en de uitvoering van de noodzakelijke
monitoring. Uitgangspunten voor de
monitoring zijn efficiency en het zoveel
mogelijk gebruik maken van bestaande
systemen en methodes.

voor de hydromorfologie veelal niet direct
meetbaar, maar afgeleid uit bestaande
informatiebronnen. Men ging na welke
informatie nodig is en of deze voldoende
beschikbaar is.

Gre
ns

De aanwijzing van de Natura 2000-gebieden
is een uitvloeisel van de nieuwe Natuurbeschermingswet die sinds 1 oktober 2005
in werking is. Daarmee verankert Nederland
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
in nationale wetgeving. Dit betekent dat
deze bijzondere natuurgebieden in
Nederland behalve een ruimtelijke, nu
ook een wettelijke bescherming genieten.
De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden
zijn onderdeel van het Europees netwerk
van beschermde natuurgebieden, de
Natura 2000-gebieden.

voor dit plan. Het beheerplan werkt de
instandhoudingsdoelstellingen voor een
Natura 2000-gebied verder uit in omvang,
ruimte en tijd. Het beschrijft de resultaten
die nodig zijn voor het behoud of het
herstel van de natuurlijke leefgebieden en
soorten. Verder geeft het beheerplan
voor de planperiode een overzicht op
hoofdlijnen van de benodigde instandhoudingsmaatregelen met de daaraan
gekoppelde eisen aan monitoring. Voor
de opstellers van de beheerplannen, de
provincies, stelde het Ministerie van LNV
een 'Handreiking Beheerplannen Natura
2000-gebieden' op. Om ervoor te zorgen
dat provincies van beheerplannen kunnen
leren, wil het ministerie, in overleg met
de andere bevoegde instanties, een
ondersteunende organisatie inrichten.
Later dit jaar volgen hierover bestuurlijke
afspraken.

Hydromorfologische monitoring ondersteunt de interpretatie van de monitoring
van het ecologisch functioneren van het
water. Het gaat om de karakterisering van
de waterbewegingen, fysieke barrières
(bereikbaarheid en passeerbaarheid) met
invloed op de migratiemogelijkheden van
organismen en sediment en om het
materiaal, de vorm en structuur van
oevers en bodem. In de Richtlijnen
Monitoring Europese Kaderrichtlijn Water
zijn kwaliteitselementen en parametergroepen
uitgewerkt tot zinvolle en herkenbare
parameters voor rivieren (zie tabel) meren
en kust- en overgangswateren.

se k

Het jaar 2006 is voor het uitwerken van de kaders van de Natura 2000-gebieden een
belangrijk jaar: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal aan het eind
van de zomer de aanwijzingsbesluiten voor deze gebieden ter inzage leggen. In deze
besluiten staat voor elk gebied aangegeven wat de precieze begrenzing is en welke de te
behouden natuurwaarden zijn (instandhoudingsdoelstellingen). Na een inspraakprocedure
kunnen de aanwijzingsbesluiten eind 2006 definitief worden vastgesteld. In beheerplannen
werken provincies deze doelen verder uit. Daar horen ook monitoringsvoorschriften bij.

IN

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen naast biologische en chemische
ook hydromorfologische kwaliteitselementen van waterlichamen gemonitord te worden.
De meeste waterbeheerders in Nederland hebben tot nu toe weinig ervaring met hydromorfologische monitoring. Om in december 2006 te kunnen starten met deze vorm van
monitoring, is een pilot uitgevoerd.

Nadere informatie:
Niels Evers (Tauw BV), tel. 0570-699566
niels.evers@tauw.nl
Michiel Oudendijk (Waterschap
Zuiderzeeland), tel. 0320-274853
m.oudendijk@zuiderzeeland.nl

Handreiking beheerplannen Natura 2000-gebieden

GENOMICS

KRW

land

NATURA 2000

De rol van ijzer
In het onderzoeksgebied bleek de fosfaatijzer ratio van waterbodem en zwevend
stof, gecombineerd met het fosfaatgehalte
in het oppervlaktewater goed te corresponderen met de mate van de optredende
algenproblematiek. Algengroei blijkt
vooral te spelen op die plaatsen in de
randmeren waar in de aanvoerwateren de
hoeveelheid fosfaat groot is ten opzichte
van de hoeveelheid ijzer. Waterbodems in
het gebied (het gaat om waterbodems die
arm zijn aan organische stof) leggen
vooral fosfaat vast door een chemische
reactie met ijzer. De verschillen binnen het
onderzoeksgebied zijn illustratief.
In de Veluwse beken neemt de fosfaat-ijzer
ratio bijvoorbeeld af richting de randmeren.
De aanwezigheid van ijzeroer in de beken
zorgt voor hoge ijzergehaltes, die (onderweg
naar de randmeren) fosfaat in de waterbodem vastlegt.
In een deel van de wateren van Waterschap
Vallei & Eem is de waterbodem verzadigd
met fosfaat. Veel fosfaat is in opgeloste
vorm in het watersysteem aanwezig en
arriveert zo in de randmeren.
Het water in de Flevopolders kent plaatselijk
zeer fosfaatrijke kwel. De waterbodem van

PILOT HYDROMORFOLOGISCHE MONITORING

Hol

WATERBODEMS

Geul

Landmetingen t.b.v. monitoring
hydromorfologie (foto: BCC)

WATERBEHEER

Toepassingen DNA-technieken in beeld gebracht
In januari 2006 startte Rijkswaterstaat de verkenning van kansen voor toepassingen van
genomicstechnieken in het waterbeheer. Doel is om samen met andere partijen de kansrijke
toepassingen ook echt te realiseren.
Genomics is de verzamelnaam voor het
vakgebied waarin met biochemische of
moleculaire technieken genetische
informatie wordt afgelezen. Het heeft zijn
oorsprong in het befaamde Human
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Genome Project, waarin het complete
menselijke DNA in kaart werd gebracht
(1990-2003).
Mogelijkheden
Genomics technieken kennen diverse
mogelijkheden. De informatie uit de genen
is te gebruiken om te bepalen om welke
plant of welk dier het gaat. Op basis van
genetische indicatoren is in de toekomst
snel te constateren of er bijvoorbeeld

ziekmakende bacteriën in het water zitten.
Zo werkt men in Amerika aan een apparaat
dat onderscheid kan maken tussen E. coli
van menselijke en andere oorsprong. Handig
voor een zwemwaterbeheerder, die zo
direct kan zien of de verontreiniging
afkomstig is van mensen of van bijvoorbeeld

landbouw of wilde vogels. Belangrijke
informatie om gerichter maatregelen te
nemen.

mechanismen met genomicstechnieken,
geeft inzicht in de oorzaak en daarmee in
de oplossingsrichting.

Stress
Genomicstechnieken zijn in de toekomst
ook te gebruiken om inzicht te krijgen in
de verstoring van fysiologische processen.
Metingen maken duidelijk of de planten
en dieren in een systeem het naar hun zin
hebben. Wanneer dat niet het geval is,
geven de metingen meteen inzicht in de
mogelijke oorzaken. Zo zal elke vorm van
stress een ander (verdediging)mechanisme
in gang zetten. Het aflezen van deze

Biosensor
Genomicstechnieken zijn ook in te zetten
als een soort biosensor. Sommige chemische
stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, hormonen
en geneesmiddelen, hebben al bij heel
lage concentraties een specifiek effect op
planten en dieren. Door dit met genomicstechnieken te meten, wordt een drinkwaterbedrijf meteen gewaarschuwd als er een
vervelende stof in het innamewater zit.
Uit voorzorg is de inname dan direct te

stoppen, nog voordat de naam van de stof
bekend is.
Hoe verder?
De eerste fase van de verkenningen is
afgerond. Tijdens interviews met gebruikers
en in een workshop zijn 33 concrete
toepassingen benoemd. De volgende fase
is bedoeld om de kennis te verzamelen
om zo’n toepassing ook daadwerkelijk te
realiseren. Daar hoort ook bij het in beeld
brengen van de kosten en de benodigde
tijd voor die realisatie. Op basis van een
kosten-batenanalyse vindt vervolgens een
selectie plaats voor een meerjarig

Genomics kent twee belangrijkste uitgangspunten:
• Elke individu, soort en populatie heeft een
genetische code waarmee hij zich van andere
individuen, soorten of populaties onderscheidt,
het DNA.
• Elke verandering in het lichaam, goed of slecht, is
gerelateerd aan een zeer specifieke combinatie
van actieve en inactieve genen, de genexpressie.

programmavoorstel. Als alles meezit, kan de
realisatie volgend jaar starten. Dit doen we
natuurlijk niet alleen! Nu is Rijkswaterstaat
nog initiatiefnemer, maar als het programma
loopt zijn we één van de gebruikers die
samen met marktpartijen en kennisinstituten

zorgen voor de ontwikkeling en
implementatie van de nieuwe toepassingen.
Nadere informatie:
Anton Gerritsen (RWS RIZA)
tel. 0320-298498
a.gerritsen@riza.rws.minvenw.nl
Marca Schrap (RWS RIZA)
tel. 0320-298770
s.schrap@riza.rws.minvenw.nl
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Stroomgebied Noordzee: "beter een goede buur dan een verre vriend…"
Ons Nederlandse kustwater passeert voor het grootste gedeelte eerst de Belgische kust.
Dat is een belangrijk feit om mee te nemen in de analyse van de vervuilingstatus voor de
Europeese Kaderrichtlijn Water.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
verplicht de Europese landen een
geïntegreerd beheer van de stroomgebieden
te voeren. De KRW beoogt met de
ontwikkeling en de uniforme uitvoering
van de beheerplannen binnen vijftien jaar
een ‘goede toestand’ te bereiken voor alle
Europese oppervlakte- en grondwateren.
Eensgezindheid over de bescherming en
verbetering van de chemische waterkwaliteit
in een stroomgebied is hierbij cruciaal.
Belangrijk is de vergelijkbaarheid van
kwalitatief goede gegevens, van
verschillende beheerders afkomstig, in tijd
en ruimte: een gegeven waar de Europese
monitoring ook om draait.

ANTIBIOTICA

Gezamenlijk analyseren
Welke specifieke chemische variabelen we
moeten of kunnen meten, en hoe deze
gebruikt worden in de KRW, is geen
nationale zaak meer.
De keuze voor inwin- en analysemethoden,
de vraag hoe groot de nauwkeurigheid
van de resultaten dient te zijn en of deze
haalbaar is, is een internationale aangelegenheid geworden. Rijkswaterstaat is
momenteel nog bezig met de analyse
van een aantal KRW-stoffen. Het zou
ideaal zijn als alle laboratoria in een
stroomgebied op dezelfde wijze stoffen
konden analyseren. Dat maakt het
gezamenlijk rapporteren en evalueren
van de resultaten een stuk gemakkelijker.
Met deze overweging in het achterhoofd
bracht een delegatie van Rijkswaterstaat
een werkbezoek aan de collega’s in
België. De bedoeling was via een
’afstemmingsronde’ meer duidelijkheid te
krijgen in de beoogde technisch-analytische
aanpak van de meer dan veertig prioritaire
stoffen van de KRW.

Verdergaande samenwerking
De vergelijking toonde aan dat een vrij
groot aantal van de stoffen op dit moment
niet nauwkeurig genoeg gemeten kunnen
worden om aan de voorgestelde KRWnormen te kunnen toetsen. Sommige
stoffen worden helemaal niet gemeten.
De expertise en flexibiliteit van de laboratoria
zijn echter voldoende om met relatief
weinig inspanning heel wat meer stoffen
te onderzoeken. De resterende, moeilijk te
kwantificeren stoffen, zijn onder te verdelen
in twee groepen: ten eerste een vijftal
vluchtige chloorverbindingen en ten tweede
een klein aantal onoplosbare stoffen die,
zoals de KRW voorschrijft, in één liter
water gemeten moeten worden. Dit bleek
ook voor de Belgische collega’s een
bijzonder moeilijke uitdaging te vormen.
Verdergaande samenwerking moet leiden
tot een oplossing van deze problemen
Monitoring
Ook werd onderzocht in hoeverre het
sediment-bemonsteringsprogramma
aansluiting kan vinden bij soortgelijke
monitoring van stoffen in oppervlaktesediment van de Belgische kustzone.
Hieruit bleek dat onze zuiderburen precies

TOXINE MICROCYSTINE BLIJFT LASTIG

Vroegtijdig signaleren door het tellen van blauwalgen
dezelfde bemonsterings-, analyse- en
standaardisatietechnieken op hun
sedimentmonsters toepassen als in
Nederland gebeurt. Hierdoor kan de
vervuilingstatus van een groter gebied
onderzocht worden, maar het is tevens
mogelijk de meetstrategie te
optimaliseren.
Beter onderling begrip
Door grensoverschrijdende afstemming
kunnen we binnenkort voldoen aan de
verplichtingen die uit de KRW voortvloeien. Contacten die plaatsvinden
tussen nationale, provinciale en locale
overheden en instituten zijn daarbij van
cruciaal belang: ze dragen bij aan een
beter onderling begrip. In het kader van
de KRW zijn internationale contacten in
de toekomst derhalve van groot belang.
Nadere informatie :
Victor Langenberg (RWS RIKZ)
tel. 070-3114523
v.t.langenberg@rikz.rws.minvenw.nl
Remi Laane (RWS RIKZ)
tel. 070-3114293
r.w.p.m.laane@rikz.rws.minvenw.nl

Op 24 maart 2006 trad de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn in werking. Binnen twee
jaar wordt deze omgezet in Nederlandse wetgeving. Voor wat betreft blauwalgen vraagt
de richtlijn om een zwemwaterprofiel, beheermaatregelen en passende monitoring.
Problemen met blauwalgen ontstaan
doordat ze onder bepaalde omstandigheden
de toxine microcystine aanmaken.
Aanleiding om in de Zwemwaterrichtlijn
blauwalgen op te nemen is de adviesnorm
voor recreatiewater van de World Health
Organization (WHO) van 20 mg/l microcystine. De Gezondheidsraad in Nederland
nam dit advies in 2001 over.
Probleemlocaties
Rijkswaterstaat bracht in 2005 het aantal
probleemlocaties met blauwalgen in beeld.
Tussen 2000 en 2004 was op 33
verschillende locaties een zwemverbod
(eenmalig of vaker) nodig door een te
hoog gehalte microcystine. In warme
zomers is het probleem groter dan in
koelere zomers. Het aantal locaties met

een overschrijding van de adviesnorm is
vermoedelijk hoger, omdat niet overal
waar drijflagen van blauwalgen voorkomen
metingen zijn verricht.
Zwemwaterprofiel
De nieuwe Zwemwaterrichtlijn vereist
zwemwaterprofielen voor blauwalgen.
Deze profielen vormen de basis voor
beheermaatregelen. Het gaat om
systeemkennis van een locatie (zie
figuur). Voor veel locaties ontbreekt
deze kennis en met het opstellen van
dergelijke zwemwaterprofielen voor
blauwalgen is nog geen ervaring.
De oorzaken van algenproblematiek op
een bepaalde locatie zijn daardoor
onduidelijk en daarmee ook de aanpak
die nodig is.

Snelle en goedkope antibioticatest voor oppervlaktewater en afvalwater
De laatste jaren bleek uit verschillende onderzoeken dat in het milieu geneesmiddelen,
waaronder antibiotica, aanwezig zijn. Antibiotica doden micro-organismen: de schadelijke,
maar ook de nuttige. Bovendien kunnen bacteriën resistent worden na blootstelling aan
antibiotica. Dat kan leiden tot een veranderde samenstelling van natuurlijke bacteriepopulaties of tot resistente bacteriën in organismen. Het chemisch analyseren van milieumonsters is niet eenvoudig omdat de lijst van middelen voor humaan en veterinair gebruik
lang is. Voor een snelle en goedkope screening van oppervlaktewater en afvalwater op de
aanwezigheid van antibiotica is een test ontwikkeld, gebaseerd op een bestaande test van
de Voedsel en Warenautoriteit.

Omdat oppervlaktewater en afvalwater
vervuilingen kan bevatten die de metingen

DOELMATIGHEID,

vertroebelen, is de ‘bacteriegroeitest’
gecombineerd met een scheidingsmethode
(vloeistofchromatografie, HPLC). Die
methode maakt het mogelijk om
selectiever te testen en zo de identiteit
van individuele antibiotica in oppervlaktewater en afvalwater vast te stellen.
Wanneer uit deze screeningen van water
blijkt dat er bepaalde antibiotica in voorkomen, is het mogelijk om die antibiotica
nauwkeuriger te meten. Dat kan met een
gevoeliger kwantificeringsmethode
(massaspectrometrie LC-MS/MS).
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het onderhoud en de kwaliteitsborging.
Voor regiospecifieke meetbehoeftes kan
dat soms niet anders, maar een recent

3.3 Basale
beschrijving systeem

3.4 Meten

3.5 Beoordeling

Is er een aanzienlijke
kans op toxische bloei
in komend vijf jaar

Geen verdere actie

3.6 Nadere beschrijving
Inzicht in oorzaken

Monitoring

Maatregelen
- informatie naar publiek
- maatregelen ter vermindering
van de kans op toxische bloei
en drijflagen

concentraties microcystine. Uit ervaring
van waterbeheerders blijkt namelijk dat de
concentraties microcystine nogal grillig
verlopen en dus moeilijk te monitoren zijn.
Het meten van de hoeveelheid algen is
bovendien een goede manier om te
bepalen wat de juiste momenten zijn om
microcystine te meten. Dat blijkt zinvol te
zijn bij een concentratie van 100.000
algencellen per milliliter. Op deze manier
krijg je dus betrouwbaarder informatie
voor het publiek. En dat is precies een
belangrijk punt uit de Zwemwaterrichtlijn.
Nadere informatie:
Hans Ruiter (RWS RIZA)
tel. 0320-298682
h.ruiter@riza.rws.minvenw.nl

Ongeremde bacteriële groei (rechts, geen antibiotica aanwezig) en geremde bacteriële groei (links, aanwezigheid
antibioticumklasse tetracycline)

Met deze nieuwe methode is bijvoorbeeld
het antibioticum tylosine aangetoond in de
Maas. Een bijkomend voordeel van de
nieuwe test is dat deze gevoelig is voor
alle stoffen met een antibacteriële
werking. Op die manier zijn ook nieuwe
antibiotica of afbraakproducten van
antibiotica te detecteren.

Nadere informatie:
Gerard Stroomberg (RWS RIZA)
tel. 0320-298668
g.stroomberg@riza.rws.minvenw.nl
Marca Schrap (RWS RIZA)
tel. 0320-298770
s.schrap@riza.rws.minvenw.nl

Rijkswaterstaat centraliseert het beheer van 'natte' meetapparatuur

De apparatuur wordt deels regionaal
beheerd en deels centraal in het Landelijk
Instrumenten Bestand, kortweg LIB.
Het LIB is een centraal beheerde ‘pool’
van geüniformeerde apparatuur voor het
meten en inwinnen van waterkwantiteit- en
waterkwaliteitsparameters. Tot nu toe hield
elke regionale dienst zijn eigen voorraad
reserveapparatuur in stand en regelde zelf

Brongerichte maatregelen bieden op de
lange termijn de meest duurzame
oplossing. Hiervoor is inzicht nodig in de
oorzaken van het produceren van toxines
door blauwalgen. Ondanks het vele
wetenschappelijk onderzoek, is hierover
nog steeds te weinig bekend. Veel van de
brongerichte maatregelen zitten nog in de
experimentele sfeer. Bovendien moet eerder
aan een optelsom van maatregelen
gedacht worden dan aan één enkele.
Het kost veel tijd om deze te realiseren.
Effectgerichte maatregelen zijn gericht op
probleembestrijding. Meestal creëert de
beheerder omstandigheden waarbij
blauwalgen minder goed groeien of
worden verdreven door beluchtingsystemen
of streamers.

Algen tellen
Een goede manier om te monitoren en
problemen met blauwalgen vroegtijdig te
signaleren is een verkorte planktonanalyse
van de vier planktonsoorten die de algenproblemen veroorzaken. Er zijn waterschappen dit soort analyses al in de vorm
van een quickscan uitvoeren.
Verder is het beter om de hoeveelheid
algen in water te meten in plaats van de

DUURZAAMHEID EN KWALITEITSBORGING VOOROP

Rijkswaterstaat heeft besloten een Corporate Instrumenten Beheer, kortweg CIB, op te zetten
voor het centraal beheer van haar uitgebreid assortiment aan ‘natte’ meetapparatuur. Bij het
CIB gaat de aandacht uit naar beschikbaarheid en kwaliteitsborging. Door haar centrale positie
heeft het CIB een goed overzicht over de behoeftes, het gebruik en de ervaringen. Met die
kennis kan ze Rijkswaterstaatbreed adviseren over de toepassing van de apparatuur en zorgen
voor innovaties en vernieuwing van het assortiment. Het CIB gaat apparatuur beheren voor
waterkwantiteit, waterkwaliteit, bodemligging, plaatsbepaling en datacommunicatie.

3.1 Basale
beschrijving systeem

3.2 Historie

Informeren
Een van de punten waarin de nieuwe
Zwemwaterichtlijn zich onderscheidt van
de oude, is het informeren van het
publiek. De richtlijn schrijft voor het
publiek proactief te informeren over de
zwemwaterkwaliteit. Daar is effectieve
monitoring voor nodig, zodat meer en
tijdig informatie beschikbaar komt.

VOOR VLEES AANGEPAST

De Voedsel en Warenautoriteit en de
slachterijen gebruiken deze test al jaren
om vlees te testen op de aanwezigheid
van antibiotica. Deze methode test
vleesextracten met verschillende bacteriën.
Elke bacterie is gevoelig voor andere
antibioticaklassen. Wanneer het vleesextract
de antibioticumklasse bevat waarvoor de
bacterie gevoelig is, remt dat de bacteriegroei (zie foto’s).

Doelgericht of effectgericht?
De Zwemwaterrichtlijn schrijft voor dat
men op locaties waar een gezondheidsrisico met blauwalgen te verwachten is,
beheermaatregelen moet nemen.

uitgevoerde inventarisatie laat zien dat de
regio’s soms gelijksoortige apparatuur
beheren en gebruiken. Voor die apparatuur
is het zinvol centraal beheer te organiseren.
Een centraal beheer bevordert niet alleen
een doelmatige en duurzame inzet van de
apparatuur, maar ook de kwaliteitsborging
ervan. Immers, onderhoud en kallibraties
worden voor alle apparatuur op dezelfde
wijze uitgevoerd.
Centraal beheer
De apparatuur is afkomstig van het LIB,
dat helemaal opgaat in het CIB, en van de
regionale diensten. Een belangrijke voorwaarde voor een zinvol centraal beheer is
dat de apparatuur geüniformeerd is. Een
bestand met geüniformeerde apparatuur is
efficiënter te beheren dan een bestand
met een grote diversiteit. De bijdrage van
de markt aan het beheer is dan ook beter
te organiseren. De eenheid in apparatuur
bevordert tevens de kwaliteit en de

onderlinge vergelijkbaarheid van meetgegevens.
Optimalisering
Eind 2006 zijn alle meetapparaten van
Rijkswaterstaat centraal geregistreerd.
Alle medewerkers die bij het ‘natte’ meten
betrokken zijn krijgen online inzicht in het
assortiment, de beschikbaarheid en de
kwaliteit van de apparatuur. Tevens wordt in
2006 gestart met het uitbesteden van onderdelen van het centrale beheer. De volgende
fase bestaat uit het stapsgewijs uniformeren
van het bestand en het optimaliseren van de
aantallen. Een uitdagende onderneming, die
slagvaardig wordt aangepakt. En waarbij een
oud vaderlands spreekwoord niet misstaat:
‘Een goed voorbeeld doet goed volgen ...’
Nadere informatie:
J.H.M. van Doorn (RWS RIKZ)
tel. 070-3114606
j.h.m.vdoorn@rikz.rws.minvenw.nl

VISRECHTEN

EN

KADERRICHTLIJN WATER

De haken en ogen van vismonitoring
Vis wordt een belangrijke meetbare factor om na te gaan of water volgens de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) ecologisch op orde is. Daarom verplicht de KRW de waterbeheerder om vis te monitoren op soortensamenstelling, verhouding tussen soorten en
hoeveelheden en leeftijdsopbouw van de populaties.
Om te kunnen tellen moet de beheerder
dus gaan vissen. Hiermee betreedt de
waterbeheerder de wereld van sport- en
beroepsvisserij, een gebied met complexe
regelgeving. Op 11 mei dit jaar kwam dat
onderwerp aan de orde op de Dag van de
Vis en presenteerden de Unie van
Waterschappen, Sportvisserij Nederland en
de Combinatie van Beroepsvissers hierover
een gezamenlijk adviesrapport.

Visbemonstering met de zegen (foto: RWS Tim Pelsma)

Visrecht
Volgens de Richtlijnen Monitoring is voor
visserijkundig onderzoek in binnenwater
vooraf toestemming nodig van de visrechthebbenden. Dat zijn in Nederland
doorgaans hengelsportverenigingen en
beroepsvissers. Zij huren het visrecht van
de waterbeheerder. Deze partijen zijn
vertegenwoordigd in regionale Visserij
Beheer Commissies (VBC’s).

Traditioneel beheert de visserijsector in
Nederland de visstand. Maar formeel heeft
de waterbeheerder deze taak. Gemakshalve
liet de waterbeheerder dat vaak zo. Maar
de KRW rekent de waterbeheerder nu op
de visstand af. De waterbeheerders kennen
dat ‘terrein’ niet goed en de complexe
regelgeving maakt het niet makkelijker.
Voorstellen
Omgekeerd vond de vissector niet altijd
gehoor bij de waterbeheerder voor zaken
als verbetering van paai- en opgroeigebieden voor vis. Daarom zijn de Unie van
Waterschappen en de sport- en beroepsvisserij om de tafel gaan zitten met als
resultaat de gezamenlijke adviesnota.
Daarin staan voorstellen die moeten leiden
tot een overzichtelijke en simpele procedure
bij het monitoren van vis: de vissector regelt
het visserijbeheer per VBC in een visplan; zij
gaat dus over de visvangst, het uitzetten
van vis en de handhaving van regelgeving.
De waterbeheerder is verantwoordelijk voor
de visstand en toetst of het visplan hiermee
niet strijdig is. De waterbeheerder geeft dus
zijn akkoord aan het visplan en kan zo
nodig ook nog aanvullende voorwaarden
vastleggen in de huurovereenkomsten.
Opvallend is dat zowel het regelgevend
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit (LNV) als Rijkswaterstaat

niet bij de totstandkoming van de nota zijn
betrokken. Dat komt omdat de situatie rond
de rijkswateren in het algemeen helder is
qua visrechten en dat de huurders al
verplicht zijn tot het geven van toestemming
voor visonderzoek. Op alle rijkswateren
zijn bovendien al VBC’s verplicht en
operationeel. Het Ministerie van LNV deed
niet mee omdat het beleid erop gericht is
steeds meer over te laten aan de vissector
zelf. Al met al lijken de waterbeheerders en
de vissector er met deze nota in geslaagd te
zijn om een gezamenlijke weg te vinden die
goed kan werken voor het uitvoeren van
visonderzoek in de binnenwateren.
Een logische vervolgstap is het betrekken
van de vissector bij de KRW vismonitoring,
bijvoorbeeld via bijvangstregistratie in
fuiken en hengelvangstregistratie.
Nadere informatie:
Tim Pelsma (RWS RIZA)
tel. 0320-298056
t.pelsma@riza.rws.minvenw.nl
Voor bestelinformatie van het adviesrapport zie achterpagina
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VAARWEL NOORDWIJK,

GEEFT EXTRA IMPULS AAN OPZETTEN MEETNET

Meetnet verdroging levert objectieve informatie

Methode Brabant
Provincie Noord-Brabant zette al in 2002
een meetnet verdroging op. Doel van dat
meetnet is het verkrijgen van een meerjarig
beeld van de toestand en trends van de
verdroging voor de hele provincie. Het gaat
daarbij om zowel de (grond)waterhuishouding
als de koppeling met de ecologie. Het
meetnet gaat uit van een groeimodel: via
de resultaten van projectmonitoring bouwt
het meetnet langzamerhand uit.
Bij projectmonitoring is de doelstelling van
het monitoren anders van aard dan voor

GOED

het meetnet: namelijk kortlopend en
specifiek gericht op de effectiviteit van
bepaalde maatregelen. De provincie bekijkt
welke meetpunten van de projectmonitoring
men in stand wil houden voor het meetnet.
Het selecteren van meetpunten in heterogene natuurgebieden is vaak een lastige
opgave in verband met representativiteit.
Het meetnet gaat daarom uit van diverse
ecohydrologische systeemtypen zoals
beekdal, natte heide en hoogveen, die qua
hydrologie wezenlijk van elkaar verschillen.
Ook meet men niet op alle plekken binnen
een natuurgebied, maar gericht op de
locaties met de meest kritische habitattypen.
Momenteel zijn al 28 natuurgebieden
opgenomen in het meetnet. De provincie
wil dit uitbreiden naar alle grondwaterafhankelijke gebieden die vallen onder de
Vogel- en Habitatrichtlijn.
Provincie Limburg heeft een vergelijkbaar
meetnet. Het omvat twintig gebieden en
zal binnenkort worden uitgebreid naar 42
gebieden. Naast beleidsmatige informatie
biedt het Limburgse meetnet ook relevante
informatie voor terrein- en waterbeheerders.

Na 32 jaar trouwe dienst is er een einde gekomen aan de Meetpost Noordwijk.
Rijkswaterstaat/RWS heeft besloten het platform te verwijderen. In trendsinwater.nl
nemen we afscheid van een locatie die jaren lang een cruciale rol speelde in
wetenschappelijk onderzoek en het testen van materialen en instrumenten.
In 1964 werd een platform op negen
kilometer uit de kust van Noordwijk
geplaatst. De Radio Exploitatie
Maatschappij (REM), de basis van de
huidige TROS, begon hier met de eerste
Nederlandse commerciële radio- en
televisie-uitzendingen. Na enkele maanden
maakten mariniers echter een einde aan
deze illegale praktijken. RWS kocht het
platform in 1974, na jaren van leegstand
en verwaarlozing, voor 400.000 duizend
gulden. Na een verbouwing van 2,5 miljoen
werd het platform in gebruik genomen
als de Meetpost Noordwijk.

Waterdrieblad: een van de vele plantensoorten die minder voorkomen vanwege verdroging

Uitbreiding naar andere provincies
De komst van de KRW geeft een extra
impuls om ook in andere provincies een
meetnet voor grondwaterafhankelijke
natuur op te zetten. De nadruk zal daarbij
liggen op de beschermde gebieden conform
de Vogel- en Habitatrichtlijn vanwege hun
Europese beschermingsstatus. Momenteel
werken de provincies Groningen, Drenthe en
Overijssel al een meetopzet uit, vergelijkbaar
met die van Noord-Brabant.

INTEGRAAL OVERLEG STEMT TOT VREUGDE

Voor de overige provincies een mooie
kans om aan te haken!
Nadere informatie:
Remco van Ek (RWS RIZA),
tel. 0320-298520
r.vek@riza.rws.minvenw.nl
Corine Geujen (Provincie Noord-Brabant)
tel. 073-6808047, cgeujen@brabant.nl
Carlijn van Tijen (Provincie Limburg)
tel. 043-3897441, c.van.tijen@prvlimburg.nl

INTERVIEW

Monitoring Kaderrichtlijn Water gaat van start
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zal in de komende jaren invloed hebben op
veel waterbeheerplannen: regionaal, nationaal en internationaal. Recentelijk zijn de
nationale richtlijnen voor de monitoring gereed gekomen. Hoe is de totstandkoming
daarvan verlopen? Peter van der Wiele van het Waterschap Regge en Dinkel in Overijssel
is enthousiast over het resultaat, maar nog meer over het proces.

Van der Wiele heeft met collega’s Frans de
Bles, Marko van der Beek, Michel Hofman
en Ingeborg van Splunder aan de wieg
gestaan van de Richtlijnen Monitoring.
Voor hen (en de deskundigen die er later
bijkwamen) begint nu een spannende
periode, die van de implementatie.
Simpeler gesteld: het ontwerpen van de
4

Pluspunten
Peter van der Wiele
heeft als beleidsmedewerker van zijn
waterschap intensief
meegewerkt aan de
creatie van de
landelijke richtlijnen, die kort geleden in
een derde versie gepubliceerd zijn.
Hij ziet terugkijkend op het proces
voornamelijk pluspunten. "Als je vraagt:
‘wat moet er nu eigenlijk gemonitord
worden?’ dan kun je het beste een
tegenvraag stellen: wat wil de Kaderrichtlijn
Water van ons?
Antwoord: een goede watertoestand in
2015, in zowel chemisch als in ecologisch
opzicht. Daar hangt een aantal
kwaliteitselementen onder, en daarop
richt de monitoring zich."

Wetenschappelijke experimenten
Vanaf het begin heeft RWS het platform
gebruikt als één van de meetlocaties van
het Meetnet Noordzee. Dit meetnet wint
hydrologische en meteorologische gegevens
in op het Nederlandse deel van de
Noordzee. De gemeten grootheden zijn:
wind, luchttemperatuur en -vochtigheid,
luchtdruk, waterstand en -temperatuur
en golfhoogte. Nieuw in het meetnet toe
te passen instrumenten worden op het
platform getest, voordat zij daadwerkelijk
worden ingezet. Ook werd het platform
ter beschikking gesteld aan andere
organisaties en bedrijven voor het
verrichten van wetenschappelijk
onderzoek en het testen van materialen
en instrumenten onder maritieme
omstandigheden. Een van de bekendste

wetenschappelijke experimenten was het
onderzoek naar de uitwisseling van
broeikasgassen tussen lucht en zeewater.
Tijdens dit experiment hing het platform
vol met instrumenten en was de ruimte
met negentien mensen volledig bezet.
Technische levensduur voorbij
Eind jaren negentig nam het gebruik van
het platform door derden sterk af door
de beperking van de budgetten voor
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast
werd vastgesteld dat de technische
levensduur voorbij was. Het platform zou
moeten worden geïnspecteerd en mogelijk ingrijpend worden gerepareerd. Dit
alles zou hoge kosten met zich meebrengen.
Omdat ook voor het meetpunt
alternatieve locaties op olieplatforms
aanwezig waren, besloot RWS het platform
af te stoten.
Sloop
Verkoop was de eerste overweging, maar
dat werd door het Integraal Beheerplan
Noordzee en de Nota Ruimte praktisch
onmogelijk gemaakt. Volgens deze nieuwe
regelgeving zijn activiteiten binnen de
twaalfmijlszone alleen toegestaan als deze
van zwaarwegend maatschappelijk belang
zijn en niet op het land of buiten deze
zone kunnen plaatsvinden. RWS besloot
daarom het platform deze zomer te
ontmantelen.

Meetpost Noordwijk, het vroegere REM-eiland (foto: RWS)

Vervangend meetpunt Hoorn
De gegevens van het meetpunt op de
Meetpost Noordwijk dienden vooral voor
het bepalen van de meteorologische
omstandigheden in de overgangszone
tussen land en zee.
Het bleek niet mogelijk om op een olie- of
gasplatform in de nabijheid van de
Meetpost Noordwijk een vervangend
meetpunt te vinden dat daar voor langere
tijd kan blijven staan.
Om toch in de overgangzone te kunnen
meten is uiteindelijk een plek gevonden op

het platform Hoorn, eigendom van een
oliemaatschappij. Dit platform ligt 35
kilometer uit de kust bij Den Helder. Naast
de op meetpost Noordwijk ingewonnen
grootheden zullen hier ook zicht en
wolkendek worden gemeten. Dit najaar
moet het meetpunt operationeel zijn.
Nadere informatie:
J. Starke (RWS Noordzee)
tel. 070-31149852
j.starke@nz.rws.minvenw.nl

Verwerking en verstrekking

waterbeheer

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

meetnetten en het
feitelijke meten. Van
der Wiele verwacht
dat de eerste
opgedane ervarngen
met de Richtlijnen
Monitoring en de
nieuwe dochterrichtlijn
uit Brussel (definitieve
normen van prioritaire
stoffen), zullen leiden
tot een nieuwe
situatie eind 2006.
“Ik roep alvast op tot
een evaluatierondje
na de zomervakantie”.

HOORN

De Last (Meet) Post

Verdroging is al decennia lang een groot probleem voor veel natte natuurgebieden in
Nederland. Voor de voortgangsevaluaties van verdrogingsbestrijding is gebruik gemaakt
van overzichten van bestede subsidiegelden en van de verdrogingskaart. Deze geven echter
geen zuiver beeld van de vorderingen. Het uitgeven van subsidiegeld betekent immers nog
niet dat de maatregelen succesvol zijn. En de verdrogingskaart, waarop elke twee jaar het
verdroogde areaal is aangegeven, blijkt veel subjectieve informatie te bevatten. Voor een
kwantitatieve en meer objectieve onderbouwing is daarom een meetnet verdroging
gewenst. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft een extra impuls voor het opzetten
van zo’n meetnet. De provincies Noord-Brabant en Limburg lopen in Nederland voorop.
Over de opzet van één samenhangend
meetnet verdroging wordt in Nederland al
sinds de jaren tachtig gesproken, maar een
daadwerkelijke realisatie bleef uit.
Inmiddels vereist de KRW monitoring van
de watertoestand van beschermde gebieden,
inclusief gebieden die als speciale
beschermingszone zijn aangewezen
vanwege de Vogel- en Habitatrichtlijn (de
Natura 2000-gebieden). Daarmee neemt
de noodzaak van een meetnet alleen maar
toe. De gevraagde monitoring moet eind
2006 operationeel zijn.

WELKOM

informatiebehoefte

informatie-overdracht

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

monitoringstrategie

rapportage

meetnetontwerp

gegevensanalyse

NIEUWE

BADGASTINFORMATIEPANELEN IN

LELYSTAD

Sterretjes geven zwemmers inzicht in waterkwaliteit

Europese Kaderrichtlijn Water hun werk? Hoe springen ze
daarop in?
Aflevering 8: Peter van der Wiele en de monitoringstrategie

Dak van het gebouw
Gevraagd naar positieve en minder positieve
elementen in het proces van totstandkoming
is Van der Wiele zeer uitgesproken. Aan
de positieve kant: de bijzonder constructieve
samenwerking tussen de experts. "De
werkgroepen bestonden uit deskundige,
ervaren en pragmatische mensen. En als
je daarmee brainstormt gaat het dak van
het gebouw af. Geweldig!. Ook mooi: de
samenwerking verderop in het traject. Er
is goed integraal afgestemd." Van der
Wiele constateert desondanks ook minpuntjes in het proces van totstandkoming
van de richtlijnen. "We zijn geneigd om
direct zelf oplossingen en kaders te willen
bedenken, terwijl we er soms verstandiger
aan gedaan zouden hebben om dat
dikke pak papier uit Brussel eerst eens
goed door te lezen. Als je dat namelijk
doet, constateer je dat er over veel
aspecten al goed was nagedacht. Een
tweede valkuil is dat we meer willen
doen dan strikt nodig is. Dat geldt zeker
ook voor de Richtlijnen: voor je het weet
sluipt de regionale waterbeheerambitie
erin, terwijl we hadden afgesproken:
jongens, laten we nu vooral goed kijken
naar wat Brussel van ons wil. Je moet de

gegevensinwinning

De nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn die sinds maart van kracht is, eist dat de
badgast meer informatie krijgt over de zwemwaterkwaliteit. Als proef ontwierpen
Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat nieuwe informatieborden voor het badseizoen 2006. Deze staan bij de strandopgang van twee officiële
zwemwaterlocaties in Lelystad: de Houtribhoek en het Bovenwater.

gegevensbeheer

regionale ambitie scheiden van wat er
vanuit Brussel van ons gevraagd wordt.
Kortom: bij de les blijven!" En wat betekent
dit alles nu voor een waterschap?
Peter van der Wiele somt op: "KRWbreed moet je denken aan het op een
andere wijze aankijken tegen waterkwaliteit, een meer integrale aanpak en
een ander schaalniveau. Over grenzen
heen kijken, en de kosteneffectiviteit
goed afmeten aan de te nemen maatregelen. Als het specifiek over de
monitoring gaat denk ik op de eerste
plaats aan de aanpassing van meetnetten.
Anders gezegd: de meetnetten
‘KRW-proof’ maken."
Meten
Nu wordt het dus tijd om daadwerkelijk
te gaan meten. Van der Wiele heeft daar
alle vertrouwen in: "We hebben de
handschoen opgepakt en een integrale
visie ontwikkeld. Die visie maakt het
mogelijk dat we breder kunnen meedenken in de implementatie van de KRW
als geheel en de daarvoor benodigde
deelproducten en onderlinge afstemming
daarvan. En dat biedt weer nieuwe
kansen."

De nieuwe borden zijn aantrekkelijker
dan de huidige. Voorheen vermeldden
die vooral geboden en verboden. Op de
nieuwe borden staan een kleurrijke
plattegrond, verwijzingen naar toeristische
mogelijkheden in de buurt, het resultaat
van de laatste bemonsteringen van de
zwemwaterkwaliteit en de beoordeling
van de waterkwaliteit van het vorige
zwemseizoen. Verder heeft het bord een
beschrijfbaar deel. Op beide zijden staat
informatie, zodat de borden ook vanaf
het strand gezien opvallen.
Sterren
Elke twee weken wordt de zwemwaterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties
bemonsterd op colibacteriën en
enterokokken. De beheerder plakt de
analyseresultaten op het bord in de vorm
van sterren:
****
***
**
*
Onthulling van het nieuwe badgastinformatiepaneel op 12 juli 2006 door vertegenwoordigers van provincie,
waterschap en gemeente. (foto: RWS, Roel Venema)

Uitstekend
Goed
Aanvaardbaar
Onvoldoende

De beheerder kan als extra service het
weerbericht, de watertemperatuur of
waarschuwingen (bijvoorbeeld blauwalgen)
op het beschrijfbare deel schrijven.
Evaluatie
Binnenkort wordt aan de badgasten
gevraagd of ze het bord gezien hebben
en of de informatie begrijpelijk en
voldoende is. Na afloop van het
badseizoen vindt een grote evaluatie
plaats. In de toekomst zullen elektronische
borden het systeem vervangen. Uiteraard
biedt de website tijdens het badseizoen
actuele informatie
www.zuiderzeeland.nl/zwemwater
Nadere informatie:
Connie Dekker (Waterschap
Zuiderzeeland)
tel. 0320-274709
c.dekker@zuiderzeeland.nl
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OP HET BEELDSCHERM

Emissiegegevens nu openbaar via website

2005 - 2006: meer stilte dan storm

Nederland registreert sinds 1974 emissies van verontreinigende stoffen naar bodem, water en
lucht. De emissiegegevens worden per emissiebron en per locatie opgeslagen in de centrale
database van de Emissieregistratie (ER). Vanaf dit najaar is de vernieuwde website online
(www.emissieregistratie.nl). De website biedt gecombineerde gegevens over de emissies
naar water, bodem en lucht en geeft tevens inzicht in regionale emissiegegevens.
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)
coördineert de emissieregistratie in
opdracht van de ministeries van VROM
en V&W. Jaarlijks stelt het MNP een
dataset vast. Rijkswaterstaat coördineert
hierbij de gegevensleveringen voor
water. De gegevens dienen als onderbouwing voor het milieubeleid ten aanzien van verontreinigende stoffen. In het
kader van internationale verdragen en
het lidmaatschap van de Europese Unie is
rapportage bovendien verplicht.
Emissies naar water
Het MNP registreert emissies via puntbronnen naar water op grond van
Elektronische Milieujaarverslagen,
enquêtes onder waterbeheerders over
individuele bedrijfsemissies, gegevens
van waterbeheerders over rioolwaterzuiveringsinstallaties. Diffuse emissies
worden geregistreerd op basis van
metingen, wetenschappelijke schattingen
en modelberekeningen. De emissies op
rijkswateren en regionale wateren (zoet,

KWELDERS

zout en brak) vormen samen de totale
emissie naar water voor Nederland.
De website rekent deze landelijke cijfers
ook om naar regionale cijfers.
Emissieregistratie in relatie tot EU
De landelijke Emissieregistratie is nauw
verbonden met nationale en internationale
rapportagesporen. Op nationaal niveau
zijn de gegevens geschikt voor maatregeleffectanalyses die voortvloeien uit de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Die analyses geven inzicht in de belasting
van het watersysteem door activiteiten
waarbij emissies vrijkomen.
Op internationaal niveau vormt de
landelijke emissieregistratie de basis voor
rapportages ten behoeve van onder
andere de Richtlijn Gevaarlijke stoffen en
de Richtlijn Integrated Prevention and
Pollution Control.
Europese verordening
De Emissieregistratie levert ook gegevens
van grotere individuele bedrijven aan de

Europese emissiedatabank European
Pollution Emission Register (EPER).
De Europese Commissie verzamelt de
informatie van alle lidstaten nu nog via dit
EPER rapportagespoor. Maar in het kader
van het Verdrag van Aarhus (1998) gaat
zij spoedig over op een Europese
verordening betreffende de uitstoot en
overbrenging van verontreinigende stoffen
(E-PRTR, European Pollutant Release
Transfer Register). Deze verordening
verplicht bedrijven met ingang van 2007
te rapporteren aan het bevoegd gezag
indien hun emissies naar water en lucht
van circa 90 afvalstoffen drempelwaarden
overschrijden.
Website
Eén van de pijlers van het Aarhus-verdrag
is de openbaarheid van milieu-informatie.
De website is daar een zichtbaar resultaat
van. Op de website is het mogelijk om
emissies van individuele bedrijven en
RWZI’s op te vragen. Ook kan men
inzoomen op postcode of regio’s. De basis
voor de presentatie van alle gegevens is
de kaart ‘afwateringseenheden 2006’.
De kaart geeft voor het eerst de nieuwe
afwateringseenheden weer, die zijn
afgestemd op de KRW waterlichamen.
De Emissieregistraties voor de nieuwe

Het afgelopen stormseizoen (half september 2005 tot en met eind april 2006) verliep, gezien
het aantal opgetreden stormvloeden, erg rustig. Er kwamen geen gevaarlijke situaties voor. De
Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD), een dienst van Rijkswaterstaat, waarschuwt de waterkeringbeheerders bij dreigende stormvloeden. De dienst moest in totaal vijf maal in actie komen.
Twee maal was sprake van hoge vloed, waarbij bij Hoek van Holland gedurende korte tijd windkracht 11 of hoger uit het Noordwesten werd gemeten (25 november en 17 december 2005).

afwateringseenheden zijn beter dan
voorheen te gebruiken in regionale en
landelijke waterkwaliteitsmodellen.
Bovendien is het opschalen van de
informatie naar grotere ruimtelijke
eenheden zoals provincies, gemeenten,
waterkwaliteitsbeheerders en
deelstroomgebieden, eenvoudiger. De
gegevens zijn uit de database te exporteren
en te printen als kaart of tabel.
Nadere informatie:
Joost van den Roovaart (RWS RIZA)
tel. 0320-298866
j.vdroovaart@riza.rws.minvenw.nl
Richard van Hoorn (RWS RIZA)
tel. 0320-298491
r.vhoorn@riza.rws.minvenw.nl

EN SCHORREN

Atlas van een oerlandschap
Als ergens het spreekwoord 'het is geven en nemen' op van toepassing is, dan is het wel op de kwelders en schorren. De dynamiek is
van nature groot en opbouw en afbraak vinden in de vorm van sedimentatie en erosie veelal op korte afstand van elkaar plaats. Juist
deze dynamiek, die zich uit in een steeds veranderend landschap, geven de schorren en kwelders iets van een oerlandschap, waar de
natuur nog de dienst uit maakt.
De Nederlandse schor- en kweldergebieden zijn niet alleen fraaie natuurgebieden, maar ook vanuit internationaal perspectief uniek.
Daarom zijn de gebieden beschermd door nationale en Europese wetgeving zoals de Habitatrichtlijn.

Informatiesite
Onlangs lanceerde Rijkswaterstaat de
informatiesite www.kwelders.nl. Kern
van de site is de kwelderatlas, een
interactieve internetapplicatie waarmee
kwelderkaarten bekeken kunnen worden.
Basis voor deze karteringen is een
inwinmethode, die bestaat uit een
combinatie van luchtfoto-interpretatie en
veldwerk. Met behulp van luchtfoto's
zijn de (vegetatie)patronen vastgelegd.
In het veld is de inhoud van deze
patronen gedocumenteerd.
Diverse kaarttypen vertalen de basisdata
naar informatie die aansluit op de
behoefte van de gebruiker. Naast
kaartmateriaal dat de gebruiker zelf
samenstelt, downloadt en print, is
bijbehorende oppervlakte-informatie
beschikbaar.

Een voorbeeld uit de kwelderatlas. De proceskaart is afgeleid van twee vegetatie
kateringen die op verschillende momenten van een gebied gemaakt zijn. De kateringen
hebben plaatsgevonden met een interval van ongeveer zes jaar. Door de kaarten met
elkaar te vergelijken is het mogelijk om de veranderingen in beeld te brengen.

De Rottummerplaat, (foto: RWS, A.S. Kers)

SERVICEDESK

Nadere informatie:
Andries Knotters (RWS AGI)
tel. 015-2757054
a.g.knotters@agi.rws.minvenw.nl
Dick de Jong (RWS RIKZ)
tel. 0118-622819
d.j.djong@rikz.rws.minvenw.nl

ALWEER EEN JAAR OPERATIONEEL

Alle geo-informatie gebundeld
Sinds een jaar heeft Rijkswaterstaat één centraal aanspreekpunt voor alle vragen om
geo-informatie: de Servicedesk Geo-Informatie. Ook verzoeken voor advies en ondersteuning
rond geo-informatie worden via de servicedesk behandeld. De sevicedesk streeft ernaar de
meeste vragen binnen drie tot vijf dagen af te handelen.
Er is een brede belangstelling voor geoinformatie. Verzoeken om geo-informatie
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komen niet alleen van Rijkswaterstaat
maar ook van andere overheden, bedrijven,
burgers en maatschappelijke organisaties.
De vragen die bij de Servicedesk GeoInformatie binnenkomen zijn dan ook
zeer divers. Zo is er de medewerker van
een natuurorganisatie die vegetatiekaarten
opvraagt van slikken en schorren in de
Oosterschelde. Of een regionale dienst

van Rijkswaterstaat die informatie wenst
over de locatie van lantaarnpalen,
verkeersborden en hectometerpalen
langs een bepaalde rijksweg. Ook komen
er verzoeken van gemeentes en provincies
over de hoogteligging van een gebied of
perceel.

Waterstaat gratis en te verkrijgen via de
servicedesk.
Bestellingen van de geo-producten kunnen
telefonisch of per e-mail bij de servicedesk
worden geplaatst. In de toekomst is het
tevens mogelijk om bestellingen via internet
te plaatsen.

Volledig overzicht
Een volledig overzicht van alle geo-diensten
die door de AGI worden geleverd is
opgenomen in de Dienstencatalogus.
De Dienstencatalogus is voor medewerkers
van het Ministerie van Verkeer en

De Servicedesk Geo-informatie is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer
015-2757700.
E-mailen kan ook:
geo-informatie@agi.rws.minvenw.nl.

Wateropzet
Over het algemeen beïnvloedden de stormvelden slechts een deel van de Noordzee.
Daardoor kon er geen grote wateropzet
ontstaan. Er traden aan de verschillende
hoofdstations (zie tabel) van de SVSD geen
uitzonderlijk hoge waterstanden op.
Ook de wateropzetten (het verschil tussen de
gemeten waterhoogten en de astronomische
waterhoogten uit de getijtafels) waren niet
uitzonderlijk. Vrijwel alle geconstateerde
wateropzetten kwamen volgens de meerjarige statistieken meer dan één keer per jaar
voor.
Stormvloedflits
De SVSD heeft vijf maal een zogenaamde
stormvloedflits uitgegeven (zie
www.svsd.nl). Bij geen van de hoofdstations
van de SVSD is het grenspeil bereikt of
overschreden (zie kader). Dit stormseizoen is
dan ook opnieuw een stormseizoen waarin
geen hoogwaterstanden zijn opgetreden
boven de alarmeringspeilen. Opmerkelijk is
dat het sinds het stormseizoen 1994/1995
slechts één keer is voorgekomen dat het
alarmpeil in één van de sectoren werd
overschreden (dit betekent ‘advies
Wanneer is er sprake van een stormvloed?
Officieel is er sprake van een stormvloed, als bij één
van de hoofdstations van de SVSD het grenspeil is
bereikt of overschreden. Het grenspeil is het peil
dat volgens de statistiek gemiddeld één maal per
twee jaar wordt bereikt of overschreden. Dit peil
verschilt per station.
Alleen van officiële stormvloeden wordt een stormvloedrapport gemaakt. Van ‘stormvloeden’ die niet
voldoen aan bovenstaand criterium (hoge vloeden)
wordt alleen gerapporteerd in een stormvloedflits.

dijkbewaking’). Alle ‘stormvloeden’ vielen in
de categorieën hoge of normale vloeden.
Tijdens de passage van de hoge vloeden is
de stormvloedkering in de Hollandse IJssel,
bij Capelle a/d IJssel, alleen gesloten
geweest op 16 en 17 december 2005. De
stormvloedkering in de Oosterschelde is
op 16 december in staat van paraatheid
gebracht; de kering behoefde echter niet
gesloten te worden. De Hartelkering in het
Hartelkanaal bij Spijkernisse en de
Maeslantkering in de N ieuwe Waterweg
bij Hoek van Holland zijn in het afgelopen
stormseizoen zelfs niet in staat van paraatheid gebracht.
Waterstandsverwachtingen
Voor dertig hoogwaters heeft de SVSD waterstandsverwachtingen uitgegeven. Negentien
van deze hoogwaters hebben geleid tot het
geven van een voorwaarschuwing of waarschuwing (zie tabel). De standaardafwijking
van de verschillen tussen de gemeten en de
verwachte hoogwaterstanden bedroeg
13,9 cm. Gemiddeld waren de waterstandsverwachtingen negen centimeter te hoog.
Vergeleken met de statistieken over de
stormseizoenen vanaf 1975 zit het stormseizoen 2005/2006 met het aantal gegeven
(voor)waarschuwingen en alarmeringen op
het gemiddelde.

Sector

Hoofdstation

Voorwaarschuwing

Waarschuwing

Alarmering

Schelde
West Holland
Dordrecht

Vlissingen
Hoek van Holland
Dordrecht

4
4
nvt

2
2
nvt

0
0
0

Den Helder
Harlingen
Delfzijl

Den Helder
Harlingen
Delfzijl

nvt
nvt
4

2
0
1

0
0
0

Totaal alle sectoren

12

7

0

Gemiddeld aantal volgens veeljarige statistiek

9

10

1

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

Monitoringstrategie
SAMENWERKING

MET

ENGELSE SVSD

Fraaie modellen, goede verwachtingen
Al vele jaren werkt de Stormwaarschuwingsdienst van Rijkswaterstaat (SVSD)
vruchtbaar samen met het Engelse UK
Met Office (UKMO) in verband met de
stormvloedverwachtingen van de SVSD. De
Engelsen leveren regelmatig hun gemeten
waterstanden aan voor het meetnet van
Rijkswaterstaat. Daarnaast wisselen de
organisaties de modelverwachtingen uit,
zodat de eigen waarden nog eens kunnen
worden getoetst en er een back-up is voor
een eventuele storing. Met ingang van het
komend stormseizoen in september 2006
wordt het Nederlandse stormvloedmodel,
behalve met het Nederlandse weermodel, ook wordt gevoed met het Engelse
weermodel.
De samenwerking met het UK Met Office
wordt steeds intensiever. Ook de andere
landen rond de Noordzee wisselen in het
kader van onder meer het NW Shelf
Operational Oceanography System (NOOS)
steeds meer informatie en kennis over het
maken van operationele verwachtingen
uit. NOOS is een samenwerkingsverband
van de verschillende operationele diensten
rond de Noordzee, dat werd gestart met
een bijeenkomst bij RIKZ in September
2002.

UK Met Office in Exeter (foto: RWS)

Supercomputer
Om de samenwerking verder in te vullen is
een afvaardiging van de SVSD onlangs op
bezoek geweest bij UK Met Office. In de
bespreking met Martin Holt, hoofd van de
afdeling ‘ocean forecast modelling’ en
Stewart Wortley van de Engelse SVSD,
kwam men snel tot zaken. Naast een
evaluatie van het afgelopen seizoen is de
meeste tijd gereserveerd voor een nieuwe
studie, waarbij de windverwachtingen van
UKMO worden gekoppeld aan het stormvloedmodel van Nederland, en waarbij het
geheel gaat draaien op de supercomputer
van het UK Met Office. Voor de start van
het komende stormseizoen (september
2006) moet één en ander gerealiseerd zijn.

Interesse
Hiervoor is van beide zijden interesse. Het
biedt de gelegenheid om de verschillen
tussen de waterstandverwachtingen op basis
van het Nederlandse windmodel (HIRLAM)
en het Engelse windmodel (UKMO) beter te
interpreteren en daarmee de verwachtingen
nog verder te verbeteren.
Nadere informatie:
Martin Verlaan (RWS RIKZ)
tel. 070-3114244
m.verlaan@rikz.rws.minvenw.nl
Jan Kroos (RWS RIKZ)
tel. 070-3114512
j.kroos@rikz.rws.minvenw.nl

Nu en straks
De bedoeling is om het Engelse weermodel
te koppelen aan het Nederlandse watermodel. Dit als test en back up. Het model
zal op de supercomputer van UKMO
worden gedraaid. Deze test vervangt
natuurlijk niet het operationele systeem
waarbij het Nederlandse weermodel
wordt ingezet met het Nederlandse
watermodel.
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Surveillancevliegtuig op patrouille (foto: RWS)

Emissies naar zoute wateren
Rijkswaterstaat registreert de emissies
van verontreinigende stoffen, door de
zeevaart en andere bronnen, naar de
Nederlandse zoute wateren. Dat gebeurt
in het kader van de Emissieregistratie
(ER), die in het artikel ‘Emissieregistratie
2006’ elders in dit nummer is
beschreven. Binnen de Kaderrichtlijn
Water heeft de Europese Unie doelen

gesteld voor het verminderen van de
concentraties in het water.
Rijkswaterstaat brengt momenteel
mogelijke maatregelen in kaart voor het
realiseren van die doelen. De in kaart
gebrachte emissiegegevens helpen bij het
kiezen van de juiste maatregelen. Ook
voor de zeevaart wordt nagegaan hoe
die sector zijn emissies kan reduceren.

Nadere informatie:
Arnoud van der Meulen (RWS RIKZ)
tel. 070-3114287
a.vdmeulen@rikz.rws.minvenw.nl
Joost van de Roovaart (RWS RIZA)
tel. 0320-298866
j.vd.roovaart@riza.rws.minvenw.nl
Jaap Kolpa (DGTL), tel. 070-3511624
jaap.kolpa@minvenw.nl

Monitoringresultaten
OP DE

TOESTAND VAN DE KUST IN KAART

Historische Oceanografie
Club opgericht

Met een kompas langs de Belgische kust

Nederland kent een rijke geschiedenis in
het bestuderen van de zee. Simon Stevin
(1548-1620) onderzocht, als een van de
eersten in Nederland, allerlei fysische
zeeprocessen. Daarna volgden er nog
velen. Eén van de bekendste uit het recente
verleden is de waterstaatingenieur Johan
van Veen (1893-1959), die de ‘Meester van
de Zee’ werd genoemd.

GRENSMAAS
Simon Stevin

LAAGWATER

IN NAVOLGING VAN SIMON STEVIN

Mag het een kuubje meer zijn?
Het gebruik van Maaswater voor voeding van kanalen en drinkwaterwinning neemt steeds
verder toe. Dat heeft invloed op planten en dieren in de Grensmaas. Rijkswaterstaat
onderzocht hoeveel water minimaal door de Grensmaas moet blijven stromen om het
waterleven gezond te houden.

Te weinig leefgebied
Rijkswaterstaat ontwikkelde een model dat
de ecologische effecten van lage afvoeren
op de Grensmaas inzichtelijk maakt. Bij
verschillende afvoeren berekent het model
hoe parameters als waterdiepte en stroomsnelheid veranderen. Deze gegevens worden
gekoppeld aan de eisen die soorten aan
hun leefomgeving stellen.
De studie gebruikte monitoringgegevens
van barbeel in de Grensmaas, omdat dit
een kenmerkende vertegenwoordiger is
van stroomminnende vissoorten. Voor elke
afvoer bepaalde het model de totale
oppervlakte potentieel geschikt leefgebied
voor barbeel. Dit is gedaan voor de paaigebieden, de opgroeigebieden voor jonge
vis en de leefgebieden voor volwassen vis.
De oppervlakte geschikt leefgebied voor
volwassen vis neemt drastisch af wanneer
de afvoer lager dan 10 m3/sec wordt (zie
figuur).
Ook voor paaigebieden betekent de afname
van de afvoer een achteruitgang. Omdat
de paaitijd in het voorjaar valt en er dan
meestal grotere afvoeren zijn, is dit minder
vaak een probleem.
Opgroeiende vissen kunnen momenteel
moeilijk een plek vinden in het
eenvormige zomerbed met steile oevers.
Juist bij hele lage afvoeren ontstaat wel
genoeg ondiep water met wat lagere
stroomsnelheden. Hier speelt dus meer
een inrichtingsprobleem dan een probleem

met lage afvoeren. Dat geldt overigens
ook voor paaigebieden.
Gevarieerde inrichting zomerbed
Uit de combinatie van het model– en het
veldonderzoek blijkt dat in het voorjaar
een afvoer van minstens 50 m3/sec
nodig is voor de paaigebieden. In de
zomer en het najaar is een minimale
afvoer van 10 m3/sec nodig om
stroomminnende soorten een kans te
geven. Dit is al in het Maasafvoerverdrag
vastgelegd.
De potenties van de Grensmaas zijn
echter nog beter te benutten door het
afvoerregime niet op een minimale, maar
op een optimale afvoer voor ecologie af
te stemmen door een meer gevarieerde
inrichting van het zomerbed met poelen,
stroomversnellingen en nevengeulen.
Daarmee zullen voor verschillende
soorten en levensstadia naast elkaar
geschikte leefgebieden voorkomen en
neemt de draagkracht van de Grensmaas
nog verder toe.
Nadere informatie:
Wendy Liefveld (RWS RIZA)
tel 026-3688581
w.liefveld@riza.rws.minvenw.nl
Aleksandra Jaskula (RWS Limburg)
tel. 043-3294388
a.a.jaskula-joustra@dlb.rws.minvenw.nl
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De Grensmaas vormt een bijzonder stuk
natuur in Nederland. Er is geen scheepvaart
en er zijn geen stuwen. Het waterpeil volgt
hier de ‘natuurlijke’ dynamiek. De relatief
hoge stroomsnelheden, in combinatie met
een grindbodem, leveren een uniek leefgebied voor stromingminnende soorten.
Deze hoge ecologische potenties staan
steeds meer onder druk, door invloed van
de mens op het waterregime. Zeer lage
afvoeren op de Grensmaas komen echter
steeds vaker voor, vooral in zomer en
najaar. Sinds de aanleg van scheepvaartkanalen in Nederland en België is het
gemiddelde lage afvoerniveau flink
gedaald (zie grafiek).
In het Maasafvoerverdrag (1995) maakten
Nederland en België afspraken over de
waterverdeling. Rijkswaterstaat toetste of
deze afspraken de flora en fauna van de
Grensmaas voldoende beschermen.

Verslagen, boeken en oude meet- en
monitoringgegevens van het grote legioen
meer en minder bekende zeeonderzoekers
liggen verspreid opgeslagen. Deze
informatie kan echter van grote betekenis
zijn bij het begrijpen van ontwikkelingen.
Het is overigens ook gewoon leuk om die
geschiedenis te kennen. Verspreid door het
land staan oude bemonsteringsapparaten
weg te roesten. Waarom werden ze
gebruikt? Hoe werkten ze? Om al die
oude kennis en informatie niet verloren te
laten gaan is recent de HOC opgericht, de
‘Historische Oceanografie Club’.
Doelstelling van de club is om de interesse
in de geschiedenis van de oceanografie
in Nederland te delen. Dit wordt gedaan
door het uitwisselen van kennis en
informatie, door elkaar te assisteren bij het
ontsluiten van bronnen, door het stimuleren
van onderzoeksprojecten en door het
organiseren van bijeenkomsten.

Allemaal boeiende vragen die ons
nieuwsgierig maken naar de toestand
van de kust en de zee. Antwoorden
op die vragen staan in het Kustkompas,
een initiatief van het Coördinatiepunt
Duurzaam Kustbeheer. In de publicatie
staan indicatoren die de weg tonen
waar de kust naar toe evolueert.
Tegelijkertijd werpen ze een licht op
de mogelijkheden van een duurzaam
kustbeheer.
Vinger aan de pols
Het Kustkompas bespreekt een set
door de EU samengestelde duurzaamheidsindicatoren voor de Belgische
kust. Het doel van het Kustkompas is
de vinger aan de pols te houden, om
trends en evoluties te identificeren en
gewenst beleid te stimuleren. Het is
niet de bedoeling de kust en het kustbeleid te evalueren, maar wél om op
een objectieve manier mensen te
informeren.
Een verbetering van de zwemwaterkwaliteit heeft een positief effect op
de gezondheid. Bovendien is het
goed voor het milieu en toerisme en
dus belangrijk voor duurzame ontwikkeling aan de kust.
De figuur geeft de indicator
‘Strandwaterkwaliteit’ weer.

Onderdeel
Het Kustkompas is slechts een onderdeel van een ganse strategie, waarin
de duurzaamheidsindicatoren onder

90%

De in België gehanteerde methode
spreekt ook het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat aan. In maart 2006 heeft het
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in
opdracht van het ministerie een eerste
inventarisatie gedaan van duurzaamheidsindicatoren voor de Nederlandse kust.
De resultaten van de inventarisatie zijn te
vinden op www.vliz.be/nl/zeecijfers/
Zeecijfers_RIKZ_rapport.
Ook andere lidstaten zijn bezig met het
invullen van de set van indicatoren die de
EU heeft voorgesteld. Naar aanleiding van
een eerste ‘nulmeting’ kunnen de lidstaten
zelf bekijken welke indicatoren het meest
bruikbaar zijn voor het eigen kustgebied.
In Nederland wordt daarvoor de mening
van betrokkenen gevraagd over de door
het VLIZ opgestelde rapportage. In het
najaar van 2006 wordt een bijeenkomst
georganiseerd met overheden en
organisaties om te bespreken of en hoe
Nederland verder gaat met het bijhouden
van indicatoren ter ondersteuning van het
kustbeleid.
Het Kustkompas is een initiatief van het
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer en
beschikbaar op aanvraag.

80%
70%

Geïnteresseerden kunnen zich gratis
opgeven bij kees.kramer@mermayde.nl.
U wordt dan door de elektronische nieuwsbrief ‘ad HOC’ op de hoogte gehouden.
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Remi W.P.M. Laane (RWS RIKZ)
tel. 070-3114293
r.w.p.m.laane@rikz.rws.minvenw.nl
Kees Kramer (Mermayde)
kees.kramer@mermayde.nl
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Nadere informatie:
Hannelore Maelfait (VLIZ)
tel. +032-(0)59-342147
hannelore.maelfait@vliz.be
Hermine Erenstein (RWS RIKZ)
h.j.e.erenstein@rikz.rws.minvenw.nl
Marijke Dirkson (DG Water)
marijke.dirkson@minvenw.nl
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Zomaar een vraag

De BasisInfoDesk ontving enige tijd geleden een vraag in verband met de oorsprong van
het woord ‘week’. Er is een theorie die zegt dat het woord verband houdt met ‘wijken’,
dat betrekking zou hebben op het komen en gaan van de zee. Tussen de hoogste vloed
en de laagste eb zitten acht dagen, ongeveer overeenkomend met een week. Dan moet
het in de kustlijn wel merkbaar geweest zijn. IS DAT OOK ZO?

Antwoord
Het horizontale verschil tussen de posities
van de hoogwater- en laagwaterlijn op het
strand is in het algemeen afhankelijk van
het verschil tussen hoog en laag water
(het tijverschil) en de helling van het
betrokken kustgebied. Het verschilt sterk
van plaats tot plaats, zelfs als men de
Waddenzee buiten beschouwing laat.
Langs onze kust is het inderdaad overal zo
groot dat dit onmiddellijk opvalt.

Grensmaas (foto: RWS)

De figuur toont aan dat in 2004
slechts 25,6% van de badzones aan
de kust voldoen aan de Europese
streefwaarde.Dit is een verbetering
ten opzicht van 2003; toen voldeed
maar 15,4% aan de streefwaarde.
Toch ligt Vlaanderen nog een flink
stuk onder het Europese gemiddelde
van 88,5%. Wat betreft de Europese
(verplichte) minimumnorm, scoren
alle badsteden juist zeer goed. In
2003 werd zelfs 100% gehaald. In
2004 voldeed 97,4% van de badzones
aan deze norm.
Aan de realisatie van het Kustkompas
werkten een vijftigtal wetenschappers
mee. Het realisatieproces toonde aan
dat de gebruikte indicatoren niet altijd
even geschikt waren. De indicatorenset
is dan ook geen statische lijst, hij is
voor veranderingen vatbaar.

100%

Geachte heer/mevrouw,

2

‘Strandwaterkwaliteit’ wordt hierbij
gedefinieerd als het percentage van
de bemonsterde zwemzones aan de
Vlaamse kust die voldoen aan de
Europese normen, conform de Zwemwaterrichtlijn uit 1976.

de aandacht gebracht worden als
beleidsondersteunend instrument. In een
volgende fase staan een evaluatie van de
indicatoren en het werken met indicatoren
gepland. Door de indicatoren en de
manier van werken verder te verbeteren,
sluiten ze hopelijk dichter aan bij het
gevoerde beleid en kan de kust evolueren
naar een plaats waar mens en natuur zich
op een duurzame wijze optimaal kunnen
ontplooien.

60%

80
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Nemen kustbezoekers de trein voor een dagje naar het strand? Zijn de kusthavens belangrijk
voor de economie aan zee? Hoe staat het met de kwaliteit van het strandwater? En neemt
het aantal olievervuilingen op zee toe of juist af?

Het tijverschil vertoont astronomisch
bepaalde cycli, waarvan die van spring- en
doodtij wel de bekendste en opvallendste
is. Als de zon en de maan min of meer in
elkaars verlengde staan ten opzichte van

de aarde, versterken ze elkaar in hun
effect op het getij. Dat is het geval bij
volle maan en bij nieuwe maan. Het
tijverschil is dan dus groter dan gemiddeld,
het hoogwater hoger en het laagwater
lager dan gemiddeld (er zitten dus geen
acht dagen tussen de hoogste vloed en
de laagste eb; ze horen bij elkaar!).
Halverwege volle maan en nieuwe maan
is het doodtij, dan werken zon en maan
elkaar tegen en is het tijverschil kleiner dan
gemiddeld. Dat is dus het geval bij Eerste
en Laatste Kwartier. Een hele cyclus van
volle maan tot volle maan duurt 29,53
dagen. De periode tussen springtij en het
daarop volgende doodtij duurt dus ruim

zeven dagen. Deze perioden vinden we
ook terug in de horizontale afstand tussen
de posities van hoog- en laagwater op de
kust. Zo bezien is er wel degelijk een
verband tussen ‘week’ en ‘wijken’ in
vroeger tijden, toen we nog niet zo goed
tegen de zee beschermd waren. Tussen
twee opeenvolgende springtijen, tijden
om eventueel uit te wijken, zit echter een
periode van een kleine vijftien dagen.
Het woord 'week' wordt ook wel in verband
gebracht met een Germaans woord dat
'afwisseling' betekent. Volgens sommigen
is dit weer afgeleid van de afwisseling van
de schijngestalten van de maan. In een
geheel aan het begrip 'week' gewijd boek
( E. Zerubavel, The Seven Day Circle,
Chicago en Londen 1989) wordt echter
juist betoogd, dat de week, anders dan de
maand en het jaar, geheel los staat van
natuurverschijnselen.
Conclusie: voorlopig is op de vraag nog
geen sluitend antwoord te geven.
Theorieën zijn er echter in overvloed!

11

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.
FACTSHEETS OVER BELASTING VAN HET NEDERLANDSE ZOUTE WATER MET STOFFEN VANUIT DE ZEEVAART
Bestelinformatie: factsheet via de bibliotheek op www.rijkswaterstaat.nl\rws\riza\wateremissies
GETIJTAFELS VOOR NEDERLAND 2007
Tabellen met astronomische hoog- en laagwaterstanden en tijdstippen van 21 locaties langs de
Nederlandse kust
Bestelinformatie: aanschaf € 15,00; bestellen bij de SDU (www.sdu.nl) en de boekhandel
Gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; bestellen via de
productcatalogus op www.watermarkt.nl
HYDROMORFOLOGIE IN NEDERLAND. PILOT HYDROMORFOLOGISCHE PARAMETERS KADERRICHTLIJN WATER.
O. van Dam, A.R. Hoogenboom, M.A.M. van Dorst, M.S. van Bemmel, S. West, A.J. Osté
Op basis van de landelijke richtlijnen monitoring oppervlaktewater is in deze pilot uitgezocht
hoe de opgestelde hydromorfologische parameters in de praktijk te bepalen zijn, door deze op
een 17-tal waterlichamen uit diverse watertypes toe te passen. De pilot waterlichamen betroffen
zowel rijkswateren als gebieden onder beheer van waterschappen.
Bestelinformatie: Rapport AGI-2006-GPM-018 te downloaden via de productcatalogus van de
Watermarkt
WATERVOGELS EN ZEEZOOGDIEREN IN DE ZOUTE DELTA 2004/2005
Rob C.W. Strucker Floor A. Arts Sander Lilipaly Cor M. Berrevoets Peter L. Meininger
Het rapport bevat een korte evaluatie van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in de Zoute
Deltawateren in de periode juli 2004 - juni 2005.
Bestelinformatie: Rapport RIKZ/2006.003 te downloaden via de productcatalogus van de
Watermarkt.
KUSTBROEDVOGELS IN HET DELTAGEBIED IN 2005
Rob C.W. Strucker Mark S.J. Hoekstein Pim A. Wolf Peter L. Meininger
In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal
belangrijke populaties tot broeden. Dit rapport geeft de resultaten weer van het jaar 2005
Bestelinformatie: Rapport RIKZ/2006.008 te downloaden via de productcatalogus van de
Watermarkt
RICHTLIJNEN KRW MONITORING
Uitgave van de werkgroep MIR
Bestelinformatie: Rapport te downloaden via publicaties\overige Nederlandse publicaties\
thema’s\thema monitoring op www.kaderrichtlijnwater.nl
ADVIESNOTA BELEID WATERBEHEER-VISSTANDBEHEER
Een gezamelijke uitgave van Unie van Waterschappen, Sportvisserij Nederland en de
Combinatie van Beroepsvissers. 2006
Bestelinformatie: Rapport aan te vragen bij Sportvisserij Nederland, postbus 162,
3720 AD Bilthoven

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 . SAFECOAST. ORG
Project Safecoast is een EU Interreg
project waarin kennisuitwisseling tussen
de belangrijkste kustbeheerders langs de
Noordzee plaatsvindt. De focus ligt op
kustveiligheid in relatie tot klimaatwijzigingen. Recentelijk is op
www.safecoast.org een bijna uitputtende
lijst links naar relevante internetbronnen
opgenomen.
WWW . KWELDERS . NL

Sinds Juli wordt de kern van de site
gevormd door de kwelderatlas, een
interactieve internet-applicatie waarmee
de bezoeker van de site kwelderkaarten
kan inzien. De kwelderatlas put uit een
reeks karteringen van de Nederlandse
kwelders en schorren die over een
periode van enkele decennia is
opgebouwd. Diverse kaarttypen zoals
de globale vegetatiekaart, aspectkaart,
habitatkaart en proceskaart vertalen de
basisdata naar informatie die aansluit op
de behoefte van de gebruiker.
WWW . KADERRICHTLIJNWATER . NL
De website om op de hoogte te blijven
van alle ontwikkelingen op KRWgebied,

WWW . SVSD . NL EN
WWW . METOFFICE . GOV. UK

De websites waar u informatie kunt
inwinnen betreffende de Nederlandse
en Engelse stormvloed -waarschuwingsdiensten.
WWW.MINLNV.NL/NATUURWETGEVING
Hier vind u allerlei informatie over alle
Natura 2000-gebieden, de bijbehorende
(concept) aanwijzigingsbesluiten en, op
termijn, de beheerplannen.
Belangstellenden kunnen op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen op natuurwetgevingsgebied door zich via de site
aan te melden voor de gratis e-mailnieuwsbrief en/of het LNV-magazine
Doen&Laten

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

STOFFEN
WWW . KUSTBEHEER . BE

Coördinatiepunt voor geïntegreerd
beheer van kustgebieden, ook kunt u
hier informatie vinden over de indicatoren
die de weg tonen naar waar de kust toe
evalueert, waaronder de indicator
"Strandwaterkwaliteit".
WWW . WATERMARKRT. NL

De site van RWS RIZA en RWS RIKZ
bedoeld voor iedereen die op de hoogte
wil blijven van ontwikkelingen in en om
de monitoring van (rijks)wateren

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.
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Emissies van zeevaart in kaart
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• Emissies van zeevaart in kaart

De overheid ziet graag dat de zeevaart het milieu zo min mogelijk belast. Voor dat doel
zijn sinds kort twee nieuwe factsheets (brochures met beknopte praktische informatie)
beschikbaar met informatie over de belasting van het Nederlandse zoute water met stoffen,
afkomstig van de zeevaart. De eerste beschrijft de belasting van het Nederlands
Continentaal Plat (NCP) met PAK’s (poly-aromatische koolwaterstoffen) door olielozingen.
De tweede factsheet geeft schattingen voor de belasting van de Nederlandse zoute
wateren met stoffen uit de atmosfeer en de bijdrage die het vervoer met zeeschepen
daaraan levert.
De morsingen waarover het eerste
factsheet handelt, zijn lozingen van met
olie verontreinigd water. De olievlekken,
die daardoor op het wateroppervlak
ontstaan, worden waargenomen vanuit
een surveillancevliegtuig. Die waarnemingen
maken het mogelijk in te schatten hoe
veel minerale olie gemorst wordt op het
NCP. Op basis van de gemiddelde
concentraties aan PAK’s in olielozingen
wordt de belasting met PAK’s berekend.
Uit deze berekeningen blijkt dat de
hoeveelheid minerale olie, gemorst door
de zeevaart in de periode 1990-2004,
met circa 95% is afgenomen: van 17.890
ton tot 447 ton. Daardoor is dus ook de
belasting van het NCP met PAK’s afkomstig
uit deze morsingen flink afgenomen.

Atmosferische depositie
Naast directe lozingen op het water,
emitteert de zeevaart ook stoffen, uit
verbrandingsmotoren, naar de lucht.
Uiteindelijk komen deze stoffen, door
atmosferische depositie, gedeeltelijk in
het zeewater terecht.
In de factsheet ‘Atmosferische Depositie
op Zoute Wateren’ worden voor verschillende stoffen belastingen gepresenteerd
die het gevolg zijn van de totale atmosferische depositie op de Nederlandse
zoute wateren (dus niet alleen afkomstig
van de zeescheepvaart). De gegevens
zijn tot stand gekomen door middel van
veldmetingen en met behulp van modelberekeningen.

Monitoringresultaten
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• Mag het een kuubje meer zijn?
• 2005 - 2006: meer stilte dan storm

Monitoringstrategie
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Uit het onderzoek blijkt, dat de totale
atmosferische depositie voor alle gemeten
stoffen (11 PAK’s, stikstofverbindingen,
en 6 zware metalen), is afgenomen in de
periode 1990-2004. Wanneer we echter
naar de achterliggende gegevens kijken,
blijkt voor al deze stoffen dat de van de
zeevaart afkomstige atmosferische
depositie op het NCP is toegenomen
(met 23% voor PAK’s, 46% voor stikstofverbindingen en 52% voor zware metalen,
voornamelijk veroorzaakt door nikkel).
Deze toename in de emissie is toe te
schrijven aan de groei van het transport
met schepen.

RIKZ (ZOUTE RIJKSWATEREN)
BasisInfoDesk
Postbus 20907, 2500 EX Den Haag
tel.: 070-3114444
fax: 070-3114500
e-mail: basisinfodesk@rikz.rws.minvenw.nl
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Oudendijk (Waterschap Zuiderzeeland), Bureau Karin de Lange en Korbee & Hovelynck. VORMGEVING Joke Bolier-van Beek (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

4,00

• Sterretjes geven zwemmers inzicht in
waterkwaliteit
• Emissiegegevens nu openbaar via
website
• Atlas van een oerlandschap
• Alle geo-informatie gebundeld
• Historische Oceanografie Club
opgericht
• Met een kompas langs de Belgische
kust
• Zomaar een vraag

1800
nikkel
stikstofverbindingen

1600
belasting (kg/jaar)

4,50
kiloton N en Ni/jaar

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.

• Toepassingen DNA-technieken in
beeld gebracht
• Aanvullende hydromorfologische
monitoring bijna overbodig
• Stroomgebied Noordzee: ‘beter een
goede buur dan een verre vriend ...’
• Snelle en goedkope antibioticatest
voor oppervlaktewater en afvalwater
• Rijkswaterstaat centraliseert het
beheer van ‘natte’ meetapparatuur
• De Last (Meet) Post

Verwerking en verstrekking
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Meten en analyseren
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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

• Fraaie modellen, goede verwachtingen
• Meetnet verdroging levert objectieve
informatie
• Monitoring Kaderrichtlijn Water gaat
van start
• Vroegtijdig signaleren door het tellen
van blauwalgen
• De haken en ogen van vismonitoring
• Ecologisch baggeren verlaagt soms
fosfaatgehalte water
• Handreiking beheerplannen Natura
2000-gebieden
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Atmosferische depositie van stikstofverbindingen en nikkel op
het NCP afkomstig van de zeevaart op het NCP.
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De belasting van het NCP met PAK’s (de ‘Zes van Borneff’)
uit morsingen van minerale olie uit zeeschepen.

Zeeschip op de Westerschelde (foto: RWS, A.S. Kers)

