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PUBLICATIES EN PRODUCTEN
In trendsinwater.nl is ruimte gereserveerd voor recent uitgekomen publicaties en
producten rond de monitoring van de Nederlandse wateren. Kent u publicaties of
producten die in de volgende trendsinwater.nl opgenomen zouden moeten
worden, laat dit dan weten aan de redactie.

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.

KLIMAATVEANDERING EN WATERKWALISTEIT
Loeve, R., P. Droogers & J. Veraart, 2006
Future Water i.o.v. Wetterskip Fryslân
Bestelinformatie: bij auteurs

Deze website, opgezet door het Institut
für Meteorologie van de Universiteit van
Basel in samenwerking met de NOAA (VS),
presenteert weersvoorspellingen voor
Europa tot 72 uur vooruit op basis van
twee hoge resolutie modellen.

WWW . METEOBLUE . CH

WWW . AFDELINGKUST. BE

BESTRIJDINGSMIDDELENSCREENING IN DE RIJKSWATEREN
S. Marca Schrap, Jordan Tiesnitsch en Joan S. Staeb
Honderden bestrijdingsmiddelen in 2005
Bestelinformatie: Rapport RIZA rapport 2006.020, te downloaden via www.riza.nl
BESTRIJDINGSMIDDELENRAPPORTAGE 2005
A.J. Otte, C.H.M. Evers
Het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater in
de jaren 2001-2003
Bestelinformatie: Rapport nr. 9P4561/R00003/AOt/DenB, bij Royal Haskoning,
Den Bosch
ASSESSMENT

OF THE EFFECTS OF CLIMATE VARIABILITY AND LAND USE CHANGE ON THE HYDRO-

MEUSE RIVER BASIN.
Tu Min (proefschrift), PhD Thesis UNESCO-IHE Institute for Water Education /
Vrije Universiteit Amsterdam
Bestelinformatie: bij auteurs

LOGY OF THE

De nieuwe website van de Afdeling Kust
van het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust ( MD.K ) van het Vlaamse
Ministerie van Mobiliteit en Openbare
Werken ( MOW ). De Afdeling Kust maakte
tot dit jaar deel uit van de Administratie
Waterwegen en Zeewezen ( AWZ ) van het
Vlaamse Ministerie van Leefmilieu en
Infrastructuur (LIN)
WWW . IDSW . NL

Op deze site kunt u alle onderdelen van
Aquo-standaard downloaden. Tevens de
actuele stand van zaken rondom projecten
en werkgroepen inzien. U kunt zich
abonneren op de IDsW nieuwsbrief en
aanmelden voor themabijeenkomsten.
WWW . NOORDZEE . NL

Stichting de Noordzee maakt zich sterk
voor een gezonde en schone zee voor
mens en dier.
WWW . GETIJ . NL

DE NOORDZEENATUURKRANT - SPECIALE EDITIE IBN 2015 Bestelinformatie: aanschafprijs als lesmateriaal: € 10,- per 30 kranten; bestellen
via www.noordzee.nl (zee op school); de digitale krant is gratis te downloaden via
www.rikz.nl
GEHEIMEN VAN DE ZOUTE ZEE
R. Hisgen & R. Laane, 2006
Bestelinformatie: Boek; uitgeverij Van Veen, IBSN 9085710375
EVALUATIE VAN 50 JAAR STORMVLOEDVERWACHTINGEN
J. Kroos; 2006
In dit rapport zijn de resultaten gegeven van het onderzoek naar de nauwkeurigheid van 50 jaar stormvloedverwachtingen, die zijn uitgegeven door de
Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD). Bestelinformatie: rapport
RIKZ/2006.010; aanschafprijs: gratis; Een digitale versie van het rapport kunt u
inzien en/of downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl

CORRECTIES EN AANVULLINGEN
Emissies van zeevaart in kaart (voorpagina editie 19)
In de grafiek Admosforische depositie van stikstofverbindingen en nikkel staat een
verkeerde eenheid bij nikkel. Dit moet zijn ton Ni/jaar. Op de internetsite
www.trendsinwater.nl is deze fout gecorrigeerd.

COLOF

De astronomische waterstandsvoorspellingen tot en met het jaar 2008 zijn
beschikbaar. De opgenomen meetlocaties
behoren tot het landelijke waterstandsmeetprogramma van de Rijkswaterstaat.

Daarnaast zijn enkele meetlocaties
opgenomen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Verder zijn nog enkele
regionale meetpunten van het meetnet
ZEGE opgenomen.
WWW . WATERMARKT / KUSTENZEE BODEM

Op deze site van Rijkswaterstaat zijn naast
de foto's van de fotovlucht van Nederland
van 1993 en 1999 nu ook de foto’s van
2005 te bekijken. De foto’s van 2005 zijn
beschikbaar in hoge resolutie. Ook kunt u
hier kusthoogtekaarten bekijken en downloaden.

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

EERSTE

VERKENNING

Klimaatverandering beïnvloedt ook de waterkwaliteit
Er is geen actueler milieuthema dan klimaatverandering. Juli 2006 was de warmste
zomermaand ooit, augustus de natste, gevolgd door de warmste septembermaand.
Boeken, tijdschriften en kranten staan er vol mee: Dodelijke Zwarte weduwe rukt op,
Blauwtong blijvend in Nederland en zelfs Al Gore komt buurten met ‘An inconvenient
truth’ (een film over de opwarming van de aarde). In waterbeherend Nederland ging
de aandacht vooral uit naar de gevolgen voor waterkwantiteit en veiligheid. Maar of
klimaatverandering ook invloed heeft op de waterkwaliteit, onderzocht Wetterskip
Fryslân onlangs voor het eerst.

WWW.MONITORINGSTROOMGEBIEDEN.NL

Meerjarig monitoringprogramma naar de
uit- en afspoeling van nutriënten uit landbouwgronden in stroomgebieden en polders.

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@rws.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: roel.venema@rws.nl, ook kunt via
www.trendsinwater.nl een abonnement aanvragen.

Dit jaar heeft Wetterskip Fryslân een
verkenning naar de relatie tussen klimaatverandering en waterkwaliteit laten
uitvoeren. Neerslag, temperatuur en
wind lijken belangrijke veroorzakers te
zijn van waterkwaliteitsveranderingen.
Veranderingen in de neerslag, zoals
steeds vaker zware neerslag, erg droge
periodes en hogere temperaturen,
hebben de grootste invloed. Meer wind
heeft het minste effect.

oppervlaktewater toe. In lange, droge
periodes neemt niet de hoeveelheid, maar
de concentratie van nutriënten in het
oppervlaktewater toe. Dat komt simpelweg
omdat er dan weinig oppervlaktewater is
waarop geloosd wordt. In alle gevallen gaat
het dus om een toename van de hoeveelheid nutriënten ten opzichte van de
hoeveelheid water. Dit leidt tot vergroting
van de hoeveelheid voedsel in het water
(eutrofiëring).

Eutrofiëring
Door hevige neerslag is de riolering sneller
overbelast. Rioolwaterzuiveringsinstallaties
moeten daardoor vaker water lozen dat
minder gezuiverd is. Er komt dan verdund
afvalwater in het oppervlaktewater
terecht. Ook rioolsystemen storten vaker
over. Tot slot zorgt hevige regen ook voor
het wegspoelen van uitgereden mest. In al
deze gevallen neemt de hoeveelheid
voedingsstoffen (nutriënten) in het

Blauwalg
In combinatie met gemiddeld hogere
temperaturen, vergroot eutrofiëring de
kans op bijvoorbeeld blauwalgen. Indirecte
effecten vergroten die kans nog eens.
Witvis, zoals brasem, houden namelijk van
troebel water. Dus ook van water met
veel zwevende deeltjes, deels afkomstig
van mest en rioolwater. Door de hogere
temperaturen en het verlengde groeiseizoen gedijen deze vissen uitstekend.

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@rws.nl
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WWW . KADERRICHTLIJNWATER . NL

Een goede waterkwaliteit vinden we
belangrijk in Nederland. Omdat water zich
weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn
internationale afspraken nodig.Daarom is
sinds eind 2000 de Europese Kaderrichtlijn
Water van kracht. Die moet ervoor zorgen
dat de kwaliteit van het oppervlakte- en
grondwater in Europa in 2015 op orde is.
De uitvoering van de KRW vraagt een
grote inspanning van verschillende partijen
internationaal, nationaal en regionaal
niveau. Maar wie doet nu precies wat? Op
deze website is informatie te vinden over
hoe en door wie de uitvoering van de
Kaderrichtlijn Water wordt vormgegeven.

nummer 20, december 2006
Jonge brasem eet watervlooien.
En watervlooien eten algen. Een grote
brasempopulatie betekent dus minder
watervlooien en dus een grotere kans op
(blauw)alg.

Voorpagina
• Klimaatverandering beïnvloedt ook de
waterkwaliteit

Monitoringresultaten
Voedselweb
Hogere gemiddelde temperaturen hebben
invloed op de (soortensamenstelling van
de) levensgemeenschap in het water.
Zo kunnen bijzondere vissoorten over het
algemeen minder goed tegen grotere
temperatuurschommelingen dan
algemenere soorten. De bijzondere soorten
verdwijnen daardoor eerder dan de
algemene soorten.
Hogere temperaturen verstoren ook het
voedselweb, de onderlinge voedselafhankelijkheid van soorten. Jonge snoeken
leven bijvoorbeeld van kleine vis en
insectenlarven. Deze dieren passen zich
sneller aan het warmere klimaat aan dan
de snoek. De insecten vliegen steeds eerder
uit, terwijl de jonge snoeken nog steeds
min of meer op hetzelfde tijdstip geboren
worden.
Het resultaat is een voedseltekort voor
de jonge snoeken. Exoten gedijen beter in
de warmere groeiomstandigheden. In
Friesland is dat op verschillende plaatsen
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• De glasaal is liever lui dan moe
• Zeldzame plantensoorten in
Vechtstreek
• Bever verovert Flevoland
• Warmste zeewater sinds 1860
• Regionale wateren bevatten meeste
bestrijdingsmiddelen
• Hoog zomerpeil biedt perspectief

Monitoringstrategie
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• Nederlandse monitoring KRW-proof
• Stroomlijn stroomlijnt monitoring
• Informatie uitwisselen wordt een
makkie
• Evaluatie mestbeleid met meetnet en
modellen
• KwaliBI realiseert kwaliteitszorg

Meten en analyseren
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• Is er iets veranderd aan de Maas?
- vervolg op pagina 2 -

Verwerking en verstrekking
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• Snel inzicht bij calamiteiten op
rijkswateren
• Geheimen van de zoute zee
• Collages laten watertoestand zien
• De Noordzee, een zee van ruimte?
• Kust inzicht!
• Zomaar een vraag

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

ON

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 worden gepubliceerd in een volgend nummer en via de internetsite www.trendsinwater.nl worden aangepast.
Artikelen uit trendsinwater.nl mogen worden overgenomen onder volledige bronvermelding.
trendsinwater.nl verschijnt 3x per jaar.

U ITGAVE Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
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. V ORMGEVING 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@rws.nl. O PLAGE 3200 exemplaren ISSN 1567-7877
Chinese wolhandkrab

grote waternavel

KUSTHOOGTEKAARTEN

BESCHIKBAAR VIA WEBSITE

Kust inzicht!

- vervolg van pagina 1 te zien aan de overwoekering van sloten
door de grote waternavel. En de Chinese
wolhandkrab veroorzaakt schade aan fuiken
en de palingvangst. Tot slot krijgen ziektes
meer kans. Het aantal botulismeslachtoffers is bijvoorbeeld gerelateerd aan de
watertemperatuur.
Chemische kwaliteit
In de Friese verkenning is nagegaan of er
een relatie bestaat tussen temperatuur,
neerslag en wind enerzijds en waterkwaliteitsdata anderzijds. Het waterschap liet
acht watertypen van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) screenen.

De onderzoekers keken naar chemische
waterkwaliteitsdata van metingen uit
2000 (gemiddeld jaar), 2003 (droog jaar)
en 2004 (nat jaar). Het chloridegehalte
bleek toe te nemen in droge perioden.
Het stikstofgehalte nam juist toe in natte
periodes. Opvallend was dat de meeste
watertypen ongeveer hetzelfde
reageerden.
Biologische kwaliteit
Er is extra onderzoek nodig om de effecten
op biologische waterkwaliteitsparameters
na te gaan, zoals blauwalgengroei, waterplantengroei en vissamenstelling. Dat is

relevant vanwege de eisen die de KRW stelt
aan de ‘goede ecologische toestand’.
Gezien het tempo waarin klimaatverandering en de effecten daarvan zich lijken voor
te doen, is dat nieuwe onderzoek snel
nodig. Niet alleen om bijvoorbeeld plagen
van exotische soorten beter te kunnen
bestrijden. Maar ook om beleid te formuleren. Bij het formuleren van KRW-doelen,
zowel in biologische als in fysisch-chemische
termen, moet je immers ook rekening
houden met deze veranderende aquatische
ecologie door klimaatverandering. Wanneer
hoort een exoot bijvoorbeeld tot de
gewenste natuur en wanneer niet? In veel

gevallen zal er tijdig een schepje bovenop
moeten om de waterkwaliteitsdoelen te
halen. Gezamenlijke aanpak van dit vraagstuk door de Nederlandse waterbeheerders
lijkt voor de hand te liggen.
Nadere informatie:
Theo Claassen (Wetterskip Fryslân)
tel. 058-2922066
tclaassen@wetterskipfryslan.nl
Peter Droogers (FutureWater)
tel. 0317-460050
droogers@futurewater.nl

Rijkswaterstaat brengt de kust jaarlijks in beeld met kustmetingen (JARKUS-metingen).
Deze zijn bedoeld om de ligging van de kust te monitoren en om te toetsen of de actuele
kustlijn (landinwaarts) verschoven is ten opzichte van de kustlijn die in 2001 in de wet
werd vastgelegd. Tot op heden waren kustlijnkaarten en foto’s via internet beschikbaar.
Sinds kort zijn deze metingen verwerkt tot kusthoogtekaarten. De kaarten zijn te bekijken
en te downloaden via internet.
Meten
De JARKUS-metingen omvatten
hoogtemetingen van duin en strand en
dieptemetingen van het onderwaterdeel
van de kust. Door de hoogte- en
dieptemetingen aan elkaar te koppelen,
ontstaan volledige kustprofielen. De
kustprofielen (momenteel ongeveer
2000 per jaar) worden opgenomen in
raaien, denkbeeldige lijnen loodrecht op
de kust, met een onderlinge afstand van
ongeveer 250 meter. Het JARKUS-

bestand omvat momenteel ongeveer
40 jaar aan metingen.
Controle
Rijkswaterstaat controleert alle JARKUSraaien op foute metingen door ze naast
eerdere en latere opnamen te leggen.
Ook vergelijkt Rijkswaterstaat de raaien
met naastgelegen raaien in hetzelfde jaar.
De JARKUS-metingen worden omgewerkt
naar rasters van 20 bij 20 meter. Van die
kustrasters maakt men kusthoogtekaarten

door een locatie en een opnamejaar te
kiezen. De foto’s zijn eveneens direct op
het beeldscherm te bekijken of te
downloaden in JPEG-files (hoge of lage
resolutie). De foto’s met hoge resolutie
zijn alleen van 2005 beschikbaar. Deze
bevatten tevens metadata, zoals de
GPS-positie van de helikopter ten tijde
van de opname.
Kortom: de website brengt met kaarten
en foto’s de Nederlandse kust inzicht.

met de schalen 1:50.000 en 1:100.000.
Ook zijn er verschilkaarten, die de
veranderingen ten opzichte van het
voorafgaande jaar weergegeven.
Informatieschat
De website
www.watermarkt.nl/kustenzeebodem
ontsluit deze schat aan informatie.
In het kaartendeel van de website kiest
de bezoeker een specifieke kusthoogtekaart door selectie van een kustvak, een
jaar en een schaal. De kaart is direct op
het beeldscherm te bekijken of te downloaden als JPEG- of ArcInfogrid-file. Om
de interpretatie van de kaarten te ondersteunen, staan op de website ook de
bestaande series kustfoto’s. Het is
mogelijk om gericht foto’s op te vragen

Nadere informatie:
Erik Marsman (RWS RIKZ)
tel. 070-3114518
erik.marsman@rws.nl

Voor bestelinformatie van het rapport, zie
achterpagina
Vers chilkaart

Hoogtekaart

opeenvolgend in de tijd
S chiermonnikoog, blad 21

S chiermonnikoog, blad 21
Datum: 01-01-1999

01-01-2000 minus 01-01-1999

Monitoringresultaten
INTREK VAN GLASAAL OP DE GRENS VAN ZOUT EN ZOET
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Lokstroom
In de testsituatie bestond de aalgoot uit een drijvende kunststof bak (zie figuur). Zoet water,
rechts in de figuur, werd met een pomp uit het achterland naar de aalgoot gepompt

605.000

De hevel

Nadere informatie:
Tammo Bult
(Wageningen IMARES)
tel. 0255-564686
tammo.bult@wur.nl

figuur A
Schematische weergave van glasaal voor de Bergse
Diepsluis tijdens laagwater. Oosterschelde/zout:
links; kolk/zoet: rechts; De deur/rinketten werden uit
hun sponningen gedrukt waardoor kieren en lokstroom
aanwezig waren (pijlen); glasaal trok niet naar binnen
door te grote stroomsnelheden in de kieren.

figuur B
Schematische weergave van glasaal voor de Bergse
Diepsluis tijdens hoogwater. Oosterschelde/zout:
links; kolk/zoet: rechts. De deur/rinketten werden in
hun sponningen gedrukt waardoor kieren minimaal
aanwezig waren; glasaal trok in groten getale door
twee ronde gaten van ongeveer 7 cm.
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Hevel- en gootvangsten
De verschillen tussen hevel en goot waren aanzienlijk. Bij hoog water was de intrek van
glasaal via de hevel bijna tien keer zo groot als via de goot. Met de stroom meezwemmen
blijkt dus populairder. De hevel ‘ving’ bovendien grote hoeveelheden stekelbaarzen,
steurgarnalen, aasgarnalen, vlokreeften en Chinese wolhandkrabben. Ook andere
waterdieren gebruikten de hevel, zoals grote zeenaald, pos, spiering, baars, grondel,
bot en blankvoorn. Dat is gunstig voor de landinwaartse verspreiding van waterdieren en
voor de voedselvoorziening stroomopwaarts (bijvoorbeeld de stekelbaars voor lepelaars).
De goot ‘ving’ alleen kleine hoeveelheden stekelbaars.
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De aalgoot

(aangegeven door de pijltjes) en verliet deze bak als lokstroom via een korte buis, voorzien
van een klein fuikje. De glasaal zou tegen de lokstroom in de drijvende bak in moeten
zwemmen. Bij de hevel zwemt de glasaal met de stroom mee. De hevel bestond uit een
buizenstelsel over de sluisdeur. Bij hoog water stroomde het zoute water door de buizen naar
het zoete water een groot net in (zie figuur).

610.000

610.000

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid nam de proef op de som.
In het voorjaar van 2005 werden daarom de aalgoot en de hevel met elkaar vergeleken (zie
figuren), twee methoden om de glasaal bij fysieke hindernissen ons land in te laten trekken.
Bij de goot zwemt de glasaal tegen de stroom in, bij de hevel met de stroom mee. De tests
vonden plaats in proefopstellingen bij het sluiscomplex van Nieuwe Statenzijl in Groningen en
de Bergse Diepsluis in Zeeland. Duikwaarnemingen voor de Bergse Diepsluis in 2005 en 2006
vulden de tellingen aan.
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Na zijn geboorte in de Sargassozee, een paar honderd mijl uit de kust van Bermuda, lift
de Europese aal de eerste twee jaar van zijn leven mee met de golfstroom. Na zo’n vijfduizend kilometer bereikt hij onze kustwateren als glasaal. Sluiscomplexen vormen daar
een probleem voor zijn intrek in onze zoete wateren. Daarom legt men in Nederland
vistrappen en aalgoten aan, in de verwachting dat de vis tegen een zoetwaterlokstroom
in zal zwemmen. Maar wil de glasaal dat wel? Hij bereikte onze kusten door met de
golfstroom mee te zwemmen. En ook de trek landinwaarts gaat normaal gesproken met
de getijstroom mee.
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De glasaal is liever lui dan moe
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat Generaal R ijkswaterstaat
Rijksinstituut voor Kust en Zee (R IKZ)
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Zomaar een vraag
De Helpdesk Water kreeg onlangs van een
journalist een prangende vraag. De journalist
had gelezen dat door de ontwikkeling van
natuurgebieden in Amerika de bacteriologische toestand van het water verslechterde.
Beren, die dankzij natuurontwikkeling in
steeds grotere aantallen voorkomen,
poepen namelijk in het oppervlaktewater.
En daardoor overschrijdt de hoeveelheid
bacteriën de norm. De journalist vroeg
zich af of dat in Nederland ook voorkomt.

Aalscholvers verhuizen
Aalscholvers ook inderdaad. Dat is een mooi
Nederlands voorbeeld. De Aalscholverkolonie in de Oostvaardersplassen laat
daar enthousiast haar sporen na: het water
is er rijk aan voedingsstoffen en bacteriën
van uitwerpselen. Ook de circa drieduizend
grote grazers in dit gebied (rund, paard en
edelhert) leveren hun bijdrage, al kunnen
die slechts beperkt bij het open water
komen.

Het antwoord is bevestigend: dat is nou
eenmaal de natuur. Wellicht een natuur
die nog niet in evenwicht is. Maar toch.
Als je natuur ontwikkelt, mag je verwachten
dat er beesten gaan leven.

Of de dierlijke bemesting van het water
een probleem is om actie op te ondernemen, is de vraag. Dat is afhankelijk
van de bestemming van het water.
Nu zijn de Oostvaardersplassen te ondiep
om in te zwemmen. Gelukkig maar, want
de bacteriële eisen voor gewoon

oppervlaktewater zijn minder hoog dan
die voor zwemwater. Je moet er toch niet
aan denken dat je een hele aalscholverkolonie moet verhuizen?
Beschermde lust
Vogelaars vinden de aalscholverkolonie
prachtig. En ook de natuur is blij met het
gedrag van deze beschermde watervogels.
De hoge concentraties voedingsstoffen in
het water zorgen voor een weelderige
groei van plantaardig plankton.
Het rijkelijk aanwezig plantaardig plankton
trekt op haar beurt veel dierlijk plankton
aan. En dat…......, juist!
Dat lokt in de ruiperiode de slobeend
naar de Oostvaardersplassen. Nog een
beschermde lust voor het vogelaarsoog.

Zwemmers
In warme zomers kan het fout gaan.
Blauwalg en botulisme gedijen dan prima
op de enorme hoeveelheden ontlasting.
Dat wil niemand verspreiden. Daarom zijn
de Oostvaardersplassen geïsoleerd van
andere wateren. Alle poep komt dus op
één hoop. En dat is een hele opluchting.
Maar elders in Nederland gaat het soms
wel fout. De negatieve zwemadviezen van
afgelopen zomer kan iedereen zich herinneren. Er zaten te veel bacteriën in het
water. De uitwerpselen van in het wild
levende dieren dragen bij aan het probleem.
Maar zij zijn niet de enige bron van bacteriën.
Die komen ook van woonboten, scheepvaart, boerenerven, vee, afspoelend straatwater, honden en ….. zwemmers.

Mensen, wel te verstaan.
Duikwaarnemingen
Uit de duikwaarnemingen bleek dat de glasaal zich bij laagwater concentreerde in de
bovenste halve meter van de waterkolom, direct voor de sluisdeuren. Ze kwamen af op de
zoetwaterlokstromen uit de kieren van het sluiscomplex. De stroomsnelheden in deze kieren
waren echter te groot voor intrek (zie figuur A). Bij hoogwater concentreerde de glasaal
zich direct voor de deur van het sluiscomplex, verspreid over de waterkolom. Grote
aantallen glasaal wisten dan door kieren, met de stroom mee, het achterland te bereiken.
(zie figuur B).
Oplossing eenvoudig
De glasaal is dus liever lui dan moe. Kleine openingen in sluisdeuren of hevelconstructies
verbeteren de intrek van glasaal flink. Bij hoogwater zwemt de luie aal mee met de stroom.
Grote openingen lijken niet nodig. En dat is gunstig in situaties waar zoutbezwaren een
rol spelen.
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GEMAKKELIJKER

BESLUITVORMING EN COMMUNICATIE RONDOM

KRW

Collages laten watertoestand zien

In één oogopslag
Om de besluitvorming voor bestuurders
makkelijker te maken, en om het doel
van die maatregelen naar derden te
communiceren, vervaardigde Rijkswaterstaat in opdracht van DG-Water collages
(zie afbeelding, watertype grote rivieren).
Die geven de verschillende toestanden
van de belangrijkste watertypen weer in
beelden en kernachtige teksten.

Tegenwoordig delen scheepvaart,
visserij, zandwinning, energiemaatschappijen, kabelexploitanten,
recreanten en natuur met elkaar zo’n
57.000 km2 Nederlands Continentaal
Plat (NCP) zout water. De beheerders
van de Noordzee moeten rekening
houden met de belangen van al die
verschillende gebruikers. Om sturing te
geven aan de toenemende drukte op
het Nederlandse deel van de Noordzee
schreven Rijkswaterstaat, het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselveiligheid, het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu en het ministerie van Economische
Zaken samen het Integraal Beheerplan
Noordzee (IBN) 2015.

matig

Nadere informatie:
Diederik van der Molen (RWS RIZA)
tel. 0320-298427,
diederik.vander.molen@rws.nl
John van Schie (RWS RIZA)
tel. 0320-298678
john.van.schie@rws.nl
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RESULTATEN

KRW-INVENTARISATIE

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) inventariseerde het Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht in 2005 de vegetatie in de plassen van de Vechtstreek. Het was de
eerste ecologische inventarisatie in dit gebied, met verrassend resultaat: twee zeldzame
plantensoorten gedijen hier goed. De oorzaak is vermoedelijk de goede waterkwaliteit in
combinatie met de aanwezigheid van ondiepe zandbodems.

De NoordzeeNatuurkrant
Zonder er bij stil te staan is eigenlijk
elke inwoner van Nederland gebruiker
van de Noordzee: we eten vis, hogen
onze tuin op met zand of rijden in een
Japanse auto die per schip naar
Nederland is vervoerd. Is het dan niet
belangrijk dat meer mensen wat weten
over het beheer van de Noordzee?
Rijkswaterstaat en Stichting De Noordzee
vinden van wel. Daarom besteedt een
speciale editie van de
NoordzeeNatuurKrant, een uitgave van
de stichting, aandacht aan de belangrijkste punten uit het IBN-rapport.
Biedt de Noordzee nog een zee aan

ruimte? Ontdek het zelf. De krant is te
bestellen bij Stichting De Noordzee.
Een digitale versie is vanaf januari
2007 beschikbaar www.rikz.nl.
klein glanswier (Nitella hyalina) (foto: Wil Leurs (Agami))

Nadere informatie:
Nancy Meijer (RWS RIKZ)
tel. 070-3114345
nancy.meijer@rws.nl
Ike Span (Stichting De Noordzee)
i.span@noordzee.nl

kraaltjes glanswier
(Nitella tenuissima)
(foto: Adri van Beem)

Zeldzame plantensoorten in Vechtstreek

In de Grote Maarsseveense plas en de Wijde
Blik blijkt het zeer zeldzame klein glanswier
(Nitella hyalina) te groeien. Deze kranswiersoort is voorheen slechts op een paar andere
plekken in Nederland gevonden: in het
Naardermeer en op plaatsen bij Joure, Meppel
en Giethoorn. In de Grote Maarsseveense

slecht

Er zijn overzichtsfoto’s gebruikt, foto’s
van de oevers, foto’s van kenmerkende
soorten, maar ook foto’s van het gebruik
van het watersysteem. Elk watertype
(grote rivieren, kanalen, ondiepe plassen,
beken) telt drie collages (voor de goede,
voor de matige en voor de slechte ecologische toestand). In één oogopslag heeft
men een beeld van de kenmerken van de
(on)gewenste eindsituatie.
De collages zijn te koppelen aan maatregelpakketten, voortvloeiend uit de
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse.
Zo kunnen bestuurders beter besluiten
nemen en deze communiceren naar het
publiek.

VERRASSENDE

NOORDZEENATUURKRANT

Een paar honderd jaar geleden hadden de bewoners van de Noordzee nog het rijk
alleen. Langs de kust werd gevist. Af en toe kwam er een schip met wat dappere
ontdekkingsreizigers langs, maar verder was er rust. Tegenwoordig wordt de
Noordzee steeds intensiever gebruikt. Hoe gaan de beheerders van de Noordzee
hiermee om? En is het belangrijk dat meer mensen zich hiervan bewust zijn?

Hierop wordt de ecologische monitoring
gebaseerd. Bestuurders moeten beslissen
over de invulling van de KRW voor de
ecologische toestand, de bijbehorende
maatregelen en de benodigde monitoring.
Invertebraten
Dat valt echter niet mee omdat de
ecologische doelen, in termen van
hoeveelheden en samenstelling van
soorten, niet gemakkelijk duidelijk zijn
te maken. Termen als ‘helder water’ en
‘geen dode vissen’ gaan nog wel.
Maar bij het ‘percentage kenmerkende
macro-invertebraten’ haken de meesten
af. Zeker als ze ook nog eens Latijnse
namen hebben.

EDITIE

De Noordzee, een zee van ruimte?

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
is gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van watersystemen. Vanuit dit
kader streeft de KRW naar een bepaalde
ecologische kwaliteit van watersystemen.
Bestuurders moeten beslissen over de
inzet van maatregelen om deze kwaliteit
te bereiken. Maar waarover beslist een
bestuurder dan? En, nog belangrijker, hoe
maakt hij dat duidelijk aan het publiek?
Collages van beelden en tekst scheppen
een helder beeld.
De doelen van de KRW zijn deels nationaal
en deels internationaal geformuleerd.
De KRW biedt de afzonderlijke lidstaten
ruimte om de na te streven ecologische
toestand zelf in te vullen. Er zijn echter wel
randvoorwaarden. Zo vraagt de richtlijn
om een indeling in watertypen en om een
beschrijving van de verwachte hoeveelheid
en de samenstelling van bepaalde soortgroepen.

SPECIALE

WEER

plas zijn een paar planten van deze soort op
twee plaatsen aangetroffen. De soort had
gezelschap van breekbaar kransblad, groot
nimfkruid, stijve waterranonkel, doorgroeid
fonteinkruid en schedefonteinkruid. Ook in
de Wijde Blik komt het klein glanswier voor
op vier plaatsen, waarvan twee plaatsen met
een frequente bedekking. Hier groeit het
klein glanswier naast breekbaar kransblad,
gebogen kransblad, groot nimfkruid, smalle
waterpest, aarvederkruid, sterkranswier en
doorgroeid fonteinkruid.
Zandbodems en helder water
Klein glanswier groeit in Midden- en WestEuropa langs de ondiepe, zandige rand van
meren met helder kalkrijk water (in zuidelijker
landen ook in kalkarm water). En dat zijn
precies de omstandigheden in de Grote

Maarsseveense plas en de Wijde Blik.
In beide meren zijn een aantal plaatsen met
ondiepe zandbodem aanwezig. De dikke
slijmlaag van het klein glanswier beschermt
tegen uitdroging als de groeiplaats een
aantal dagen zou droogvallen.
De jonge planten van het klein glanswier zijn
gemakkelijk te verwarren met planten van
het kraaltjes glanswier (Nitella tenuissima).
Kraaltjes glanswier
In de Molenpolder (ten noorden van de
Grote Maarsseveense plas) is tijdens de
vegetatie-inventarisatie een andere zeer
zeldzame kranswiersoort gevonden. Het
betreft hier een paar planten kraaltjes
glanswier (Nitella tenuissima). Deze soort
is recentelijk alleen gevonden op een paar
plekken in Staverden, Borculo en Zwolle.
Het kraaltjes glanswier werd aangetroffen
onder gele plomp en witte waterleliebladeren,
samen met kransvederkruid, aarvederkruid,
stomp fonteinkruid, grof hoornblad, smalle
waterpest en stijve waterranonkel.
Kraaltjes glanswier komt in Nederland voor

in het overgangsgebied zand-veen met
leem of kalkrijk zand op geringe diepte.
De Molenpolder is zo’n gebied. En ook hier
speelt de waterkwaliteit een grote rol. In de
afgelopen jaren verbeterde deze aanzienlijk.
Het water is er helder, redelijk fosfaatarm en
ondiep. Omstandigheden waarin de soort
prima gedijt.
Ecologische toetsing
De KRW is gericht op het verbeteren van de
waterkwaliteit. De aard van de aanwezige
vegetatie is, naast veel andere factoren, een
van de maatstaven voor de waterkwaliteit.
De inventarisatie van de vegetatie in de
Vechtstreek is nog niet vergeleken met de
KRW-richtlijnen. Maar dat het gebied er in
ecologisch oogpunt beter afkomt dan
gemiddeld, lijkt voor de hand te liggen.
Nadere informatie:
Kirsten Mels-Vendrig (Waternet;
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
tel. 0900-9394
kirsten.vendrig@waternet.nl

MEER BEVERS DAN VORIG JAAR

Bever verovert Flevoland

Voor bestelinformatie van de
NoordzeeNatuurKrant, zie achterpagina

De bever is een beschermde diersoort. Het aantal bevers in Flevoland is opnieuw gestegen.
De jaarlijkse bevertelling toont aan dat er zeker 43 bevers rondzwemmen. Het werkelijke
aantal ligt naar schatting rond de 70.
Landschapsbeheer Flevoland coördineert
het onderzoek naar de Flevolandse bevers.
In februari telt men de burchten en in de
zomermaanden het aantal dieren. Nadat
enkele bevers in 1990 per ongeluk
ontsnapten uit Natuurpark Lelystad stijgt
het aantal bevers in Flevoland gestaag.
In 2001 werd de populatie nog geschat op
20 dieren, vijf jaar later is dit aantal ruim
verdrievoudigd tot zo’n 70 bevers.
Daarmee komt de bever in Flevoland
langzaam uit een kwetsbare positie. De
kans dat door een ongeluk of ziekte de
hele groep van Flevoland uitsterft, slinkt.
In Nederland leven nu zo’n 350 bevers,
verspreid over de Biesbosch, Gelderse
Poort, Limburg, Flevoland en het rivierengebied tussen Dordrecht en Nijmegen.
Burchten
In Flevoland is de bever vooral te vinden
in de driehoek Lelystad - Almere - Zeewolde
(zie kaartje). Verspreid over dit gebied liggen
achttien burchten waar de bevers overdag
verblijven. De twee volwassen bevers
leven samen met de jongen van dit jaar én
de jongen van het vorige jaar. In totaal
kunnen zo’n tien bevers in een burcht
wonen, een situatie die in Flevoland nog

niet aangetroffen is. Tot nu toe zijn
maximaal zeven dieren bij een burcht
gezien. In de schemerperiode gaat de
familie uit eten. De bever is een vegetariër
en eet wilgenbast, riet en wilgenroosje.
Bever in de gracht
Opvallend aan de bevers in Flevoland is
dat ze nauwelijks schuw zijn. Ze vestigen
zich zelfs in of op de rand van de stad,
zoals in Almere Haven. Daar zwemt de
bever door de grachten achter de tuinen.
Schade door bevers komt nauwelijks voor.
Ze maken niet zoveel holen en gangen als
een muskusrat in bijvoorbeeld dijken.
De verwachting is dat de bever de eerstkomende jaren vaker de stad in zal trekken
omdat daar nog veel geschikte plekken
zijn om zich te vestigen. Buiten de stad is
het aantal plekken waar de bever zich kan
vestigen beperkt vanwege de stenen
oeverbeschoeiing. De provincie en
Waterschap Zuiderzeeland werken hard
aan het vervangen van deze oevers door
natuurvriendelijker oevers zodat de
populatie zich in Flevoland nog verder
kan uitbreiden. Daarnaast probeert
Landschapsbeheer Flevoland in overleg en
in samenwerking met andere partijen de

Voorkomen van de bever in Zuidelijk Flevoland en Oostelijk Flevoland

omstandigheden voor dit bijzondere dier
zo gunstig mogelijk te maken.
Nadere informatie:
Jeroen Reinhold (Landschapsbeheer
Flevoland); tel. 0320-294939
reinhold@landschapsbeheer.net
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OF TOEVAL?

Verwerking en verstrekking

Warmste zeewater sinds 1860
Juli 2006 was de warmste kalendermaand in minstens drie eeuwen. De thermometer in
De Bilt gaf een gemiddelde temperatuur aan van 22,3 °C. Ook de zeewatertemperatuur
langs de Nederlandse kust was in deze maand extreem hoog.

Gemiddelde zeewatertemperatuur in juli 2006
(bron: www.bsh.de)

BREDE

De meetreeks van de watertemperatuur
loopt vanaf 1860. Ook de gemiddelde
zeewatertemperatuur over de zomermaanden (juni, juli en augustus) was te
Den Helder zeer hoog (18,5 °C), al bleef
deze waarde achter bij het record van
2003 (19,2 °C). Dat kwam doordat de
winter van 2005-2006 aan de koude kant
was. Daardoor was het zeewater tot het
eind van het voorjaar koeler dan normaal.
De gemiddelde watertemperatuur van de
hele Noordzee was in juli 2006 volgens
satellietgegevens wel hoog, maar niet zo
extreem als vlak langs de kust (zie kaartje).
Ook dat is waarschijnlijk toe te schrijven
aan de relatief lage watertemperaturen in
het voorjaar. Het diepe water midden op
de Noordzee warmt minder snel op dan de
kustwateren en wordt dus naar verhouding
minder warm.
Op naar het volgende record?
Ook september 2006 was een ongekend
warme maand. De gemiddelde luchttemperatuur in De Bilt bedroeg 17,9 °C,
de hoogste waarde in september in drie

20

Bij een calamiteit op het water is het de taak van Rijkswaterstaat tijdig en effectief in te
grijpen om de ecologische en economische waarden van rijkswateren te beschermen.
Daarom moet men de mogelijke gevolgen van een calamiteit snel kunnen overzien.
Inmiddels geven circa 150 kaarten het broodnodige inzicht in ecologische en economische
waarden van de Noordzee, de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. Ze zijn met één druk op
de knop beschikbaar.
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gemiddelde watertemperatuur in juli
Gemiddelde zeewatertemperatuur in maand juli te Den Helder 1860-2006

eeuwen. Maar de gemiddelde zeewatertemperatuur te Den Helder (18,4 °C)
scoorde in de reeks septembergemiddelden
slechts de derde plaats, na 1865 (18,6 °C)
en 1947 (18,7 °C ). De veranderingen in
het klimaat zullen in de toekomst
waarschijnlijk vaker dergelijke situaties
veroorzaken. En dat kan onder andere

gevolgen hebben voor het leven in de zee.
Wanneer dient het volgende record zich
aan?
Nadere informatie:
Koos Doekes (RWS RIKZ)
tel. 070-3114520
koos.doekes@rws.nl

SCREENING EN MONITORING BESTRIJDINGSMIDDELEN BLIJFT NODIG

Regionale wateren bevatten meeste bestrijdingsmiddelen
Ondanks een duidelijke trend naar minder normoverschrijdingen, vormen bestrijdingsmiddelen nog steeds een groot probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Vooral in de regionale wateren komen nog steeds overschrijdingen van de normen voor.
Bovendien worden er nog steeds verboden middelen aangetroffen. Dat blijkt uit twee
onlangs verschenen rapporten over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater.
Het rapport Bestrijdingsmiddelenscreening
in de rijkswateren beschrijft de resultaten
van een brede screening van bestrijdingsmiddelen in de grote rijkswateren in 2005.
De Bestrijdingsmiddelenrapportage 2005
geeft een beeld van de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in rijks- en regionale
wateren in de periode 2001 - 2003.

Volgens de rapporten meet men in de
grote rijkswateren minder bestrijdingsmiddelen dan enkele jaren terug.
Bovendien overschrijden de gemeten
gehalten in rijkswateren minder vaak de
geldende normen: milieukwaliteitseisen,
normen van de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW) en drinkwaternormen.

Verspreiding van de drieteenmeeuw in verschillende periode van het jaar.

Verboden middelen
Beide rapportages laten zien dat de
‘bekende’ bestrijdingsmiddelen, zoals
bijvoorbeeld atrazine, simazine, diuron,
glyfosaat (AMPA), nog steeds (bijna)
overal voorkomen. Daarnaast zijn in 2005
ook bestrijdingsmiddelen gemeten die in
voorgaande jaren niet zijn aangetroffen.
Verontrustend is dat van alle aangetroffen
stoffen in de rijkswateren circa 40% niet
(meer) in Nederland is toegelaten. Ook in
regionale wateren treft men regelmatig
niet toegelaten middelen aan. Zelfs na een
verbod op het gebruik in Nederland zijn
deze middelen (nog) niet uit het

30
niet aangetroffen
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wel aangetroffen
20
aantal monsters

HELPEN

Snel inzicht bij calamiteiten op rijkswateren
graad Celsius

De gemiddelde zeewatertemperatuur te
Den Helder bedroeg in juli 20,6 °C (zie
figuur). De julimaanden met de hoogste
gemiddelde zeewatertemperatuur waren
tot dusver 1976 en 1994 (19,9 °C).

MONITORINGGEGEVENS

22

Wat meten?
Het blijft moeilijk om te voorspellen naar
welke bestrijdingsmiddelen gezocht moet
worden om een goed beeld te krijgen van
de aanwezigheid ervan in het oppervlaktewater. Dat hangt samen met de continue
wijzigingen in het gebruik. Dat varieert
met het seizoen en voorkomende plagen.
Maar ook de beschikbare bestrijdingsmiddelenpakketten veranderen voortdurend;
nieuw toegelaten middelen komen op de
markt en andere middelen verdwijnen door
de beëindiging van een toelating. Bovendien zijn gebruiksgegevens van bestrijdingsmiddelen in Nederland niet openbaar.
Van de ruim 200 in rijkswateren
gescreende bestrijdingsmiddelen zijn er
circa 40 aangetroffen. In de regionale
wateren meet men vrijwel alle middelen
die in omloop zijn wel ergens.
Voor circa 85 van 260 middelen wordt in
de periode 2001-2003 ergens in een regio
de geldende waterkwaliteitsnorm overschreden.

De kaarten zijn gebaseerd op gegevens
van Rijkswaterstaat en van bronnen daarbuiten die van belang zijn bij calamiteiten.
De gegevens zijn geselecteerd op een
aantal criteria. Ze moeten betrouwbaar
zijn, uniform van opzet en eenduidig te
interpreteren. Ook is het belangrijk dat
de kaarten een eigenaar hebben om ze
regelmatig te onderhouden.
Monitoringgegevens
Het maken van de kaarten is gefaseerd
aangepakt. Allereerst zijn de kaarten
gemaakt aan de hand van gegevens die
al beschikbaar waren: gebaseerd op de
reguliere biologische monitoring van
diersoorten, zoals zeevogels. De soorten

zijn geselecteerd op basis van de natuurbeschermingswaarde, de commerciële
waarde en de beschikbaarheid en kwaliteit
van de monitoringgegevens. De ruim
honderd kaarten geven aan waar de
dieren aanwezig kunnen zijn.
Van sommige
soorten zijn
jaargemiddelde
verspreidingskaarten voldoende.
Van andere, zoals zeevogels en vogels
die in de kustgebieden broeden, zijn
seizoensafhankelijke kaarten
gemaakt omdat hun
aanwezigheid sterk seizoen
gerelateerd is.

BOEK

Samengestelde verspreidingskaarten
In de eerste uren van een calamiteit is
een grote hoeveelheid gegevens echter
niet werkbaar. Daarom zijn specifiek voor
calamiteiten op basis van alle
monitoringgegevens zes samengestelde
verspreidingskaarten voor vogelsoorten
gemaakt. Elke kaart geeft aan waar in
een bepaalde periode vogels aanwezig
kunnen zijn. Bijzondere soorten telden in
de samengestelde kaarten zwaarder mee
dan gewone soorten. Samengestelde
verspreidingskaarten zijn er nog niet voor
vissoorten, paaigebieden en schelpdieren.
Habitatkaarten
Nadat de eerste maatregelen zijn
genomen, kunnen calamiteitenbestrijders
meer in detail gaan kijken. Voor dit doel
komt er eind 2006 een volledige set
verspreidingskaarten van ongeveer veertig
soorten zee- en broedvogels voor zes
perioden per jaar beschikbaar. Later zal
Rijkswaterstaat deze set met habitatkaarten
uitbreiden.
Habitatkaarten geven
aan welke leefomgeving (habitat)
geschikt is voor
welke diersoorten.
Het gaat er dan niet
om of de dieren er
op het moment
van de ramp
daadwerkelijk
zijn, maar
om de

plaatsen waar soorten zouden kunnen
leven. Denk aan broedplaatsen
die bij een ramp in de winter niet
direct bedreigd worden, maar die
wel essentieel zijn voor het voortbestaan van de soort.

Economische
kaarten
De economische kaarten
geven onder andere
locaties weer van platforms, olieen gasleidingen op of in de bodem,
scheepvaartroutes, strandrecreatie,
schelp- en zandwingebieden.
Reguliere toepassingen
Alle kaarten zijn in eerste instantie
beschikbaar voor de RWS-crisisorganisaties via de geo-applicatie Calamaris.
Hiermee is een enorme efficiency slag
gemaakt .
De meeste kaarten zijn ook geschikt voor
reguliere taken van Rijkswaterstaat buiten
de crisisorganisaties.
Daarom wil Rijkswaterstaat de kaarten
breder toegankelijk maken. Naar
verwachting zijn de kaarten vanaf medio
2007 voor iedereen op te vragen via het
kaartenkabinet van Geo-Services
(http://geoservices.minvenw.nl).
Tot die tijd zijn ze voor medewerkers van
Rijkswaterstaat te vinden op het Geopakhuis van het RIKZ.
Nadere informatie:
Krystyna Robaczewska (RWS RIKZ)
tel. 070-3114204
krystyna.robaczewska@rws.nl
Peter Bot (RWS RIKZ)
tel. 070-3114220
peter.bot@rws.nl

VOL MYTHEN EN FEITEN

Geheimen van de zoute zee
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diuron*
atrazine*
AMPA
terbutylazin
anthraquinone
bentazon
carbendazim
N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)
O-fenylfenol (2-fenyfenol)
lenacil
isoprouron*
choloridazon
glyfosaat
terbutryn
diphenylamine
simazine*
chlortoluron
dimenthoaat
gamma-HCM_(lindaan)*
metolachloor
ethofumesaat
dimethenamide
amitrol
propyzamide
tributytin*
diazinon
mecopop (MCPP)
piperonyklbutoxide
prosulfocarb
carbeetamide
imazalil
beta-HCH
alfa-endosulfan*
hexachloorbutadieen*
linuron
1,4-dichloorbenzeen
metazachloor
metoxuron
propazine
chloorprofam
pyrimethanil
quinoclamine
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Alle aangetroffen bestrijdingsmiddelen in de rijkswateren in 2005. *Bestrijdingsmiddelen op de lijst prioritaire
stoffen van de KRW. Stoffen in groen weergegeven zijn in Nederland niet toegelaten middelen.
Klein glanswier (Nitella hyalina) (foto: Wil Leurs
(Agami))
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De regionale wateren, die geografisch
vaak dichtbij de gebieden liggen waarin
de middelen in gebruik zijn, tellen veel
meer overschrijdingen dan de rijkswateren.

Nederlandse oppervlaktewater verdwenen.
De aanvoer via grensoverschrijdende
rivieren, illegaal gebruik in Nederland en
de slechte biologisch afbreekbaarheid van
sommige bestrijdingsmiddelen zijn mogelijke
oorzaken.

Ecologische kwaliteit
Het grootste deel van de aangetroffen
bestrijdingsmiddelen staat niet op de
prioritaire stoffenlijst van de KRW. Als
chemische parameters zijn ze echter wel
medebepalend voor het behalen van een
‘goede ecologische toestand’ van het
oppervlaktewater in 2015, zoals de KRW
voorschrijft. Een regelmatige brede
screening, naast specifiek op bestrijdingsmiddelen gerichte monitoring, is daarom
noodzakelijk om zicht te blijven houden op
de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen
in het oppervlaktewater.

‘Geheimen van de zoute zee’ is een populair wetenschappelijk boek voor iedereen die wat wil weten over de
relatie tussen water en zout en de betekenis ervan voor het leven. Elk hoofdstuk vertrekt vanuit mythen en sagen
die verbonden zijn met het zoute water. Vervolgens ontnuchteren de schrijvers deze verhalen met kennis en feiten
die Rijkswaterstaat en anderen in de loop der jaren verzamelden.
‘Geheimen van de zoute zee’ is het tweede boek in een serie over
de zee, dat in publiek-private samenwerking tot stand kwam.
Om de zoute aspecten van de zee goed te kunnen beschrijven,
komt in het boek eerst de rol van water aan bod. Zo zag Thales van
Milete (zesde eeuw voor Christus) het water als oerelement waaruit
alles voortkomt en alles weer naar teruggaat. Vervolgens laten
bekende en minder bekende theorieën van allerlei denkers en schrijvers
(Leonardo da Vinci, Paracelsus, Lavoisier) zien dat onze kennis over
het zoute water een lange en boeiende geschiedenis kent.

Breed Publiek
De hoofdstukken van ‘Geheimen van de
zoute zee’ staan min of meer op zichzelf,
zodat de lezer het boek in willekeurige
volgorde kan lezen. Het is een boek dat
ogenschijnlijk droge Rijkswaterstaatfeiten
smeuïg maakt. Een geslaagd voorbeeld
van het beleid van Rijkswaterstaat om
kennis te delen met een breed publiek.

Nadere informatie:
Marca Schrap (RWS RIZA)
tel. 0320-298770
marca.schrap@rws.nl
Dennis Kalf (RWS RIZA)
tel. 0320-297166
dennis.kalf@rws.nl

Zout, zoet, fris
De auteurs nemen vertrouwde begrippen en ideeën over de zoute
zee onder de loep, waardoor het onderwerp opnieuw tot leven
komt. Is het zoutgehalte in alle zeeën hetzelfde? Hoeveel zout zit er
in de zee? Of moeten we zeggen zouten? En wat is een zee eigenlijk? Is een zee altijd zout? Dat we het over zout water hebben, lijkt
logisch. Maar waarom noemen we water met weinig zout zoet en
niet fris, zoals de Engelsen dat doen? Een speurtocht naar geheimen
van de zoute zee neemt de lezer mee door de cultuurgeschiedenis
en onze relatie met de zee.

Voor bestelinformatie van het boek, zie
achterpagina

Voor bestelinformatie van de relevante
rapporten, zie achterpagina
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Is er iets veranderd aan de Maas?
Al decennia lang meet Rijkswaterstaat de waterafvoer van de Maas. Het resultaat is een
reeks met duizenden getallen die de schommelingen in de afvoer illustreren. Tu Min van
UNESCO-IHE onderzocht tijdens haar promotieonderzoek of er iets veranderd is aan het
afvoerregime van de Maas. En zo ja, of dit is toe te schrijven aan veranderingen in de
neerslag of aan veranderingen in het stroomgebied.
Vijf van de zeven hoogste afvoeren van
de afgelopen vijfennegentig jaar, vonden
plaats in de laatste twaalf jaar. Om te
bepalen welke maatregelen tegen
extreme hoogwaterstanden zijn te
nemen, is het zinnig om te weten of hier
sprake is van een natuurlijke variatie, een
trend (het klimaat verandert) of een
gevolg van menselijke ingrepen in het
Maasstroomgebied. Bovendien is het
zinnig om te weten of ingrepen in de
bovenloop van de rivier, invloed hebben
op waterafvoeren in de benedenloop.
Zo is te bepalen waar de maatregelen
nodig zijn.
Natuurlijke variatie of klimaatverandering?
Tu Min ploos de historische afvoer- en
neerslagreeksen in het Maasstroomgebied uit, variërend van archiefdozen
vol keurig ingevulde formulieren tot
digitale bestanden. Ze concludeerde dat
de waargenomen toename van het
aantal keren hoogwater samenhangt met
een toename van perioden met een hoge
neerslagintensiteit in de winter. Omdat
de jaarlijkse variatie in de neerslag erg
groot is, is het nog te vroeg om te
concluderen dat deze veranderingen in
de neerslag gerelateerd zijn aan klimaatverandering.

8

Landgebruikveranderingen
Om zicht te krijgen op de effecten van
menselijke ingrepen in het landschap,
maakte Tu Min een overzicht van
veranderingen in het landgebruik van het
Maasstroomgebied gedurende de twintigste
eeuw. Ze constateerde dat veel loofbos
veranderde in naaldbos, maar dat het
totale bosareaal nauwelijks wijzigde.
Verder is de landbouw sinds de jaren vijftig
sterk geïntensiveerd en nam het bebouwde
areaal alsmaar toe. Uit haar onderzoek
blijkt echter geen van deze menselijke
ingrepen in het landschap aantoonbaar
effect te hebben op de relatie tussen de
neerslag in het Maasstroomgebied en het
afvoerregime van de Maas.
Niet aantoonbaar
Er zijn een aantal verklaringen waarom de
invloed van landgebruikveranderingen op
het afvoerregime van de Maas niet aantoonbaar is. Allereerst omvatten de meetreeksen alleen de periode vanaf 1911. De
menselijke invloed van vóór deze periode
is dus niet aan te tonen met meetgegevens.
Daarnaast zijn de onzekerheden in de
metingen van dien aard dat relatief kleine
veranderingen in het afvoerregime binnen
de marge van de meetfouten vallen. Een
andere verklaring is dat het stroomgebied
van de Maas een groot en gevarieerd
gebied omvat. En hoewel menselijke
ingrepen in het landschap de verhouding
tussen neerslag en afvoer op verschillende
manieren beïnvloeden, zien we aan het
uitstroompunt van een groot

Om de effecten daarvan in beeld te brengen, beschreven de onderzoekers, verdeeld
over het groeiseizoen, de vorm en grootte
van de bodemdeeltjes. Dat bracht geen
veranderingen in de bodemstructuur aan
het licht. Uit bodemprofielen bleek dat de
dichtheid en diepte van de graswortels bij
hoog peil enigszins afnam. Maar de watervoorziening van het gewas werd hierdoor
blijkbaar niet belemmerd, want er zijn
geen negatieve effecten op de kwantiteit
of kwaliteit van de grasopbrengsten waargenomen (zie figuur). Die grasopbrengsten
stelden de onderzoekers vast aan de hand
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perceel 6/A (hoog peil)

6.000

perceel 1/B (hoog peil)

4.000

perceel 1/C (hoog peil)

2.000

perceel 2a/D (laag peil)

0
2002

van grashoogtemetingen, analyses van de
voedingswaarde van vers gras en kuilvoer
en door de bedekkingsgraad en grassoorten
in kaart te brengen.
Bedrijfsvoering
De hogere grondwaterstanden hadden
ook nauwelijks veranderingen in de draagkracht van de bodem tot gevolg. De
metingen vonden plaats rond het uitrijden
van mest in februari en rond het binnenhalen van de eerste grasoogst in mei.
Aanvullend maten de onderzoekers in de
natte periode in augustus 2004 hoe snel
de draagkracht zich na een bui herstelde.
Dat maakte geen verschillen zichtbaar
tussen percelen met hoge of lage peilen.
De indruk van de deelnemende boeren
was anders: het herstel van de draagkracht
bij hoog peil zou één tot twee dagen
langer duren dan bij laag peil. Toch was na
(hevige) regenval op de percelen met

2003

2004

Grasopbrengsten in kg droge stof per hectare op het
bedrijf van Maatschap Lenes in Vegelinsoord (zie
foto) op vier verschillende percelen.

Jaar

hoge peilen geen wezenlijk andere aanpassing van de bedrijfsvoering nodig dan
op de percelen met lage peilen. Dat bleek
uit de Grasland Gebruik Kalender, die de
boeren voor hun normale bedrijfsvoering
altijd al bijhouden en uit bedrijfsbezoeken.

deelnemers besloten met hoog zomerpeil
door te gaan. De onderzoekers concluderen
dat, rekening houdend met de lokale
bodem- en weersomstandigheden, ook op
andere bedrijven hoog zomerpeil met
moderne landbouw te combineren is.
Provinciale Staten en het bestuur van het
waterschap zijn daarvan nog niet overtuigd.
Daarom besloten Provinciale Staten in
oktober 2006 om eerst in meer gebieden
en op grotere schaal ervaring op te doen
met hoog zomerpeil. Het is de bedoeling
dat de nieuwe proeven in de zomer van
2007 starten op diverse plaatsen verspreid
over het Friese veenweidegebied.

Bodemdaling
Het experiment met hogere zomerpeilen
was van te korte duur om effecten op de
bodemdaling te registreren. Aanvullend
onderzoek naar relaties tussen grondwaterstanden en snelheid van bodemdaling
maakte duidelijk dat hoog zomerpeil de
bodemdaling met gemiddeld twintig
procent kan vertragen.

Nadere informatie:
Truus Steenbruggen (Provincie Fryslân)
tel. 058-2925442
g.j.m.steenbruggen@fryslan.nl
Jos Schouwenaars (Wetterskip Fryslân)
tel. 058-2922810
jschouwenaars@wetterskipfryslan.nl

Op grote schaal
Uit het experiment bleek dat op de vijf
deelnemende bedrijven goed te boeren is
met hoog zomerpeil. Illustratief hiervoor is
ook het gegeven dat vier van de vijf

De Maas nabij de Frans/Belgische grens (foto: Marcel de Wit)

aug-sept '04

EN NEERSLAGREEKSEN BASIS VOOR ONDERZOEK
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Grasopbrengst
Grondwaterstanden werden deels continu,
deels eens per week handmatig gemeten
langs lijnen loodrecht op sloten en drains.
Uit die metingen bleek dat bij hoog
zomerpeil het grondwater gemiddeld 20 cm
minder diep uitzakte (zie figuur).
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Meten en analyseren
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Nadere informatie:
Erik Marsman (RWS RIKZ)
tel. 070-3114518
erik.marsman@rws.nl
Gerda Tielens (RWS RIZA)
tel. 0320-298628
gerda.tielens@rws.nl

In de proefperiode verhoogde het waterschap op vijf melkveehouderijbedrijven
omstreeks 1 april het slootpeil tot 40-60 cm
beneden maaiveld. Rond 1 september
werd dat weer tot het winterpeil van
80-100 cm verlaagd. Dat gebeurde op de
helft van de percelen van de deelnemende
bedrijven. De andere helft hield het hele
jaar het lagere winterpeil. Op zowel de
percelen met hoog zomerpeil als die met
vast laag peil lieten de provincie en het
waterschap metingen uitvoeren om de
effecten op grondwater, bodem, grasopbrengsten en de agrarische bedrijfsvoering
in beeld te brengen.

aug-sept '03

Naast de interne kwaliteitsborging, streeft
de KwaliBI-groep ernaar om ook buiten
Rijkswaterstaat standaardisatie van watermetingen te realiseren. Daarom wil ze
gesprekspartner zijn voor organisaties buiten
Rijkswaterstaat, zoals InformatieDesk
standaarden Water en de Unie van
Waterschappen.

juni-juli '03

Het is de bedoeling dat de KwaliBI-standaard
uiterlijk eind 2008 voor alle processtappen
standaardisatievoorschriften bevat. KwaliBI

Audits
De uitvoerende diensten zijn zelf
verantwoordelijk voor de kwaliteit die ze
afleveren. De KwaliBI-groep peilt met
audits in welke mate de uitvoerders aan de
eisen van de KwaliBI-standaard voldoen.

Ontwatering van veengronden brengt
processen op gang die voor bodemdaling
zorgen. Door die bodemdaling komt het
grondwater dichter bij het maaiveld te
liggen en wordt het op den duur te nat
voor de landbouw. Om dat te voorkomen,
verlaagt de waterbeheerder het grondwaterpeil weer verder. Dat leidt opnieuw
tot bodemdaling. Dat proces is met hogere
zomerpeilen te vertragen. Om te achterhalen of en hoe hoog zomerpeil in te
passen is in de bedrijfsvoering van de
melkveehouderij, voerden de provincie
Fryslân en Wetterskip Fryslân van 2002 tot
2004 praktijkproeven met hoog zomerpeil
uit in het Friese veenweidegebied.

april-mei '03

KwaliBI-standaard
Omdat meetmethoden zich ontwikkelen,
was er bij zowel de diensten die
bemonstering uitvoeren, als bij de landelijke
diensten die zorgen voor gegevensbewerking
en –presentatie, behoefte aan aangepaste
of nieuwe RWSV’s. Om dat te bereiken,
startte de KwaliBI-groep met het vaststellen
van een standaard procedure en format
voor het vaststellen van RWSV’s. T.b.v.
de aanpassing van de RWSV’s voor de
processtap bemonstering, richtte KwaliBI
expertgroepen op voor de onderwerpen
hydrografie, chemie en biologie.
Op korte termijn volgt de oprichting van
de expertgroep hydrologie. Voor de stap
gegevensbewerking (kengetalberekening)
stelde KwaliBI nieuwe RWSV’s op.

stelt de voorschriften vast, beheert ze en
maakt ze toegankelijk via
www.watermarkt.nl

dec '02-mrt '03

uitgevoerd conform de Rijkswaterstaat
Standaard Voorschriften (RWSV’s).
Nationale en internationale standaarden
dienen, waar mogelijk, als basis voor deze
voorschriften.

aug-sept '02

De KwaliBI-groep bestaat uit vertegenwoordigers van de Meet- en Informatiediensten, de monitoring en de laboratoria
van Rijkswaterstaat. Zij streeft naar
kwaliteitsbeleid volgens de norm van
ISO 9001. Maar het behalen van een
ISO-certificaat is geen doel op zichzelf.
De kwaliteitszorg moet vooral een

Huidige kwaliteit
Het proces van Rijkswaterstaat dat leidt tot
waterinformatie bestaat grofweg uit de
stappen bemonstering, meten en analyseren,
gegevensopslag, gegevensbewerking en
presentatie van gegevens. De stappen
gelden overigens niet persé voor alle soorten
metingen.
Een eenduidige kwaliteitsborging voor al
deze stappen is er nog niet. Maar op
onderdelen heeft de kwaliteitsbewaking al
handen en voeten. Zo zijn de stappen
monstername (gedeeltelijk) en laboratoriaanalyses al gecertificeerd. Ze worden

Hoog zomerpeil biedt perspectief

juni-juli '02

toegevoegde waarde leveren voor het
behalen van andere doelstellingen van
Rijkswaterstaat: klantgerichtheid, praktijkgerichtheid, efficiëntie en transparantie.
Uiteindelijk resulteert het werk van de
KwaliBI-groep in standaardisatie van werkprocessen en informatiesystemen bij waterinformatie van Rijkswaterstaat.

VEENWEIDEGEBIED

0

stroomgebied alleen het totaaleffect, de
som van al deze verschillende positieve
en negatieve invloeden. Een totaaleffect
dat niet aantoonbaar is, sluit dus niet uit
dat er lokaal in het stroomgebied
duidelijk waarneembare effecten van
menselijk ingrijpen zijn. Dit illustreert Tu
Min bijvoorbeeld met meetreeksen van
de Roer. Daaruit blijkt dat de stuwmeren
in de Eifel een grote invloed hebben op
het afvoerregime van de Roer bij
Roermond.
Kortom
Het is de afgelopen jaren vaker hoogwater
geweest op de Maas. Het promotieonderzoek van Tu Min geeft geen aanwijzingen
dat deze toename samenhangt met
menselijke ingrepen in de bovenloop van
het stroomgebied. Voor Nederland is dit

een aanwijzing dat we niet al te veel effect
op hoogwater mogen verwachten van
toekomstige bovenstroomse veranderingen
in landgebruik. Om de hoogwatersituaties
in Nederland het hoofd te bieden, liggen
maatregelen in de benedenloop van de
Maas het meest voor de hand. Projecten
als de Maaswerken en Ruimte voor de
Rivier spelen hier al op in.
Nadere informatie:
Marcel de Wit (RWS RIZA)
tel. 026-3688253
marcel.dewit@rws.nl
Pieter de Laat (UNESCO-IHE)
tel. 015-2151826
p.delaat@unesco-ihe.org
Voor informatie over het proefschrift: van
Tu Min, zie achterpagina

Grondwaterstand (cm -mv)

Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met kwaliteitssystemen bij watermetingen. Maar er
is nog geen kwaliteitssysteem dat alle stappen in de verzameling en bewerking van
waterinformatie omvat. De KwaliBI-groep, opgericht eind 2005, gaat hier verandering
in brengen. KwaliBI staat voor Kwaliteit Basisinformatie.

FRIESE

april-mei '02

KwaliBI realiseert kwaliteitszorg

PROEF IN

Opbrengst (kg ds/ha)

EENDUIDIGE
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-40
-60
-80
-100

2a (laag peil)
2v (hoog peil)
9 (hoog peil)

-120
Gemeten grondwaterstanden op het bedrijf van de heer
S. Visser in Ypescolsgea (zie foto), op drie verschillende
percelen.
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Monitoringstrategie
MONITORINGPROGRAMMA’S

VOOR

KADERRICHTLIJN WATER

WERKT VOORTVAREND

INTERVIEW

Informatie uitwisselen wordt een makkie
De InformatieDesk standaarden Water (IDsW) bestaat pas drie jaar, maar er is in die tijd
al heel wat bereikt. Het bij het RIZA gehuisveste bureau heeft haar voornaamste taak, het
stroomlijnen van het waterbeheer door het ontwerpen en beheren van standaarden, vanaf
het prille begin voortvarend aangepakt. Op sommige punten zelfs té voortvarend, zoals
blijkt uit een gesprek met projectleider Jacolien Eijer.

GEREED

Nederlandse monitoring KRW-proof

waterbeheer

MonitoringMensen
In deze rubriek verschijnt een serie verslagen van ‘ontmoetingen

Vrijdag 22 december 2006 is een belangrijke dag voor de uitvoering van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). In alle EU-lidstaten moet dan de monitoring gaan lopen voor
de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. In Nederland had dit veel voeten in aarde.
Niet omdat Nederland niks deed, maar juist omdat ons land al op brede schaal monitort
en dit nu overal hetzelfde en bovendien KRW-proof moet gebeuren.
Een monitoringprogramma legt vast wie
wat meet, met welke frequentie men dat
doet, op welke plaats en met welke
meetmethode. De monitoring van de
oppervlakte- en grondwaterkwaliteit is in
Nederland ondergebracht bij maar liefst 46
waterbeheerders: 26 waterschappen en 8
regionale diensten van Rijkswaterstaat
voor het oppervlaktewater en 12 provincies
voor het grondwater. Zij moesten samen
tot een KRW-monitoringprogramma
komen. Of eigenlijk vier programma’s, op
dezelfde leest geschoeid. Want de stroomgebieden van Rijn-delta, Maas, Eems en
Schelde komen ieder met een eigen
programma. Dat vroeg om samenwerking
en onderlinge afstemming. Het landelijk
bestuurlijk cluster LBOW-MRE (zie kader)
nam dat voor zijn rekening.
Cluster Monitoring Rapportage & Evaluatie (MRE)
Het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW)
coördineert de voortgang van de maatregelen uit
het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
Onder het LBOW valt ook de beleidsvoorbereiding
en uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Het LBOW neemt besluiten over methodieken,
formats en andere uitgangspunten voor de
regionale en landelijke uitvoering van de KRW.
Clusters bereiden de onderwerpen die in het
LBOW aan de orde komen inhoudelijk voor.
Daarin zitten, onder voorzitterschap van de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen,
de provincies, Vereniging Nederlandse Gemeenten
en verschillende betrokken ministeries.
Een van die LBOW-clusters is het cluster Monitoring
Rapportage en Evaluatie (MRE). Deze was trekker
van het opstellen van de KRW-monitoringprogramma’s. Dit cluster bestaat uit vertegenwoordigers van dezelfde partijen als die van de
LBOW.

GOED

"Bepaald niet alle waterprofessionals weten
wat de IDsW nu eigenlijk doet, dus een
korte uitleg is wel handig", begint Jacolien
Eijer. "Wij bundelen de informatie die de
waterbeherende overheden moeten uitwisselen in formats, waardoor duidelijk is wat
de informatie precies betekent en hoe je die
het beste verwerkt. Als je daar goede
afspraken over maakt, kun je gemakkelijk
(en geautomatiseerd) gegevens van anderen
in je analyse betrekken en fouten vermijden.
Fouten die bijvoorbeeld voortkomen uit het
feit dat het ene waterschap een parameter
anders benoemt dan het andere."

Niet over één nacht ijs
Bij het opstellen van de programma’s is
niet over één nacht ijs gegaan. Meer dan
twee jaar werkte een speciale werkgroep
van het MRE aan richtlijnen voor het
opstellen van de monitoringprogramma’s
voor zowel oppervlakte- als grondwater.
De werkgroep bestond uit waterbeheerders,
belangenorganisaties en specialisten.
Om ervoor te zorgen dat de monitoringprogramma’s van de vier stroomgebieden
met elkaar overeenstemden, werden er
regelmatig landelijke dagen georganiseerd
met informatie voor alle spelers in het veld.
Deze spelers, doorgaans specialisten en
projectleiders van de waterbeheerders,
leverden constructieve inbreng en verzorgden
zodoende draagvlak in ‘waterland’.
Aan de slag
De richtlijnen zijn verankerd in een
Algemene Maatregel van Bestuur.
Op basis van de richtlijnen, maakten de 46
waterbeheerders ieder hun eigen gebiedsprogramma. Op 13 november jl. stelde
het LBOW (zie kader) de vier hoofdprogramma’s vast. MRE-voorzitter Hein van
Stokkom is tevreden over het doorlopen
proces en de samenwerking tussen partijen:
"De tijddruk was op het laatst wel hoog.
Maar nu ligt er een robuust monitoringprogramma dat ‘KRW-proof’ is.
Nederland kan op 22 december 2006 dus
daadwerkelijk aan de slag. Iedereen die
aan dat resultaat heeft bijgedragen
verdient een groot compliment."
Nadere informatie:

Grenzen
Is er sprake van een constante vloed aan
gegevensuitwisseling? Jacolien: "Dat is niet
altijd nodig. Maar denk aan de Europese
Kaderrichtlijn Water. Daarin staat expliciet
dat het de bedoeling is dat waterbeheerders
in bepaalde regio’s samen een analyse van
de toestand maken en zodoende tot een
gezamenlijk beleid komen. Daarbij speelt
ook ruimtelijke ordening een rol; provincies
hebben behoefte aan die gegevens. Maar
de grenzen van waterschappen lopen nu
eenmaal niet parallel aan die van provincies
of gemeenten. Daarom moeten de gegevens van de verschillende waterschappen
vergelijkbaar zijn."
Aquo-standaard
Heeft IDsW in drie jaar de beoogde resultaten
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Stroomlijn stroomlijnt monitoring

Rijkswaterstaat toetst het beheer en de
inrichting van het rivierengebied aan de
hand van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en de Wet op de waterkering (Wwk). Voor goed beheer is actuele
informatie nodig over de inrichting van het
gebied. Nu verzamelen verschillende
diensten van Rijkswaterstaat de informatie
nog ieder op hun eigen manier. Naast
Rijkswaterstaat verzamelen ook natuurbeheerders lokale informatie. Rijkswaterstaat
wil met het programma Stroomlijn al deze
gegevensverzamelingen uniformeren en
zodoende dubbel werk voorkomen.
Vergunningen
De Wbr bepaalt dat ingrepen in het
rivierengebied, zoals bouwwerken en
natuurontwikkeling, alleen zijn toegestaan
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wanneer ze geen negatieve invloed
hebben op de afvoercapaciteit van de rivier.
Rijkswaterstaat regelt dat met vergunningverlening en handhaving. De lokale
beheerder behoudt zijn vergunning alleen
als hij frequent rapporteert over de toestand
in zijn gebied en aan zijn vergunning
voldoet. Daarom verzamelt hij bijvoorbeeld
gegevens over vegetatie, bodemhoogte of
de ligging van kades.
Veiligheidstoets
Ten behoeve van de Wwk verzamelt
Rijkswaterstaat op haar beurt informatie
voor grotere gebieden. In het kader van de
Wwk toetst Rijkswaterstaat eens in de vijf
jaar de veiligheid van het totale rivierengebied. Dit resulteert onder andere in de
hydraulische randvoorwaarden, zoals eisen
aan hoeveelheden bebouwing, hekken en
vegetatie in de uiterwaarden. Voor de
toetsing zijn dezelfde soort gegevens nodig
als voor de informatie ten behoeve van
lokale vergunningen.

Meer communicatie
En is er daarnaast nog meer werk aan de
winkel? "Jawel", bevestigt Jacolien. "Om te
beginnen willen we de taken bij IDsW wat
verantwoordelijkheid bij onze mensen neergelegd, bijvoorbeeld de vertegenwoordiging
van organisaties door leden van de adviesraad. Dat gaan we in 2007 verbeteren.
Daarnaast zijn we nog te onbekend bij
managers en beleidsmedewerkers. Maar dat
komt voor een groot deel omdat we ons
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op de werkvloer’. Waar in de monitoringcyclus werken deze
mensen? Hoe raken ontwikkelingen vanuit de Europese Kader-
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richtlijn Water hun werk? Hoe springen ze daarop in?
Aflevering 9: Jacolien Eijer en de informatie-overdracht, de
kern van het werk van IDsW. Maar de beheerde standaarden

gegevensinwinning

gegevensbeheer

hebben raakvlak met alle stappen uit de monitoringscyclus.

De InformatieDesk standaarden Water (IDsW) is een
samenwerkingsverband van de waterbeherende
overheden, voortgekomen uit de Commissie Integraal
Waterbeheer (CIW) dat is opgegaan in het Landelijk
Bestuurlijk Overleg Water (LBOW). Aan de basis ligt
een convenant, getekend door Rijkswaterstaat, de
Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal
Overleg, het Milieu- en Natuurplanbureau en het
ministerie van LNV.

vanaf het begin op onze primaire taak
hebben gestort en teveel op technisch
niveau hebben gecommuniceerd.
Dus is de opdracht: meer communicatie
bewerkstelligen met beleidsmedewerkers en
managers."
Huwelijk
De stemming bij IDsW is goed. Want niet
alleen zijn de primaire taken in korte tijd vlot
vervuld, er wachten nog meer avonturen in
de toekomst. De organisatie is in overleg
met het cluster Monitoring, Rapportage en
Evaluatie (MRE) van het LBOW. MRE heeft
als voorname taak de informatievoorziening
voor het Nationaal Bestuursakkoord Water
te bevorderen. Een onderdeel is het

zichtbaar maken van de monitoring voor
de KRW. Een huwelijk ligt voor de hand.
Jacolien: "Wij zijn voor hen ideaal als
uitvoeringsorganisatie. Zij zetten het beleid
op en wij gaan het land in. Zij zorgen voor
de kaders, en wij voeren projecten uit. Zo’n
samenwerking bezorgt ons meer draagvlak
en hen meer slagkracht. Daarover zijn we
dus nu in gesprek."

STROOMGEBIEDEN HÉT SCHAALNIVEAU VOOR MONITORING

RIVIERBEHEER VRAAGT UNIFORME GEGEVENSVERZAMELING

Als het water in de rivieren hoog staat, moet het ongehinderd richting zee kunnen stromen.
Begroeiing en bebouwing in de uiterwaarden kunnen dit belemmeren, met verhoging van de
waterstanden als gevolg. Een goede inrichting van het rivierengebied is daarom
belangrijk. In 2004 startte Rijkswaterstaat het programma Stroomlijn. Doel is het realiseren
van een integrale en uniforme aanpak van het rivierbeheer, gericht op hoogwaterveiligheid.

geboekt? "Ja", zegt Jacolien. "Toen we
begonnen in 2003 hadden we twee doelen:
het stroomlijnen van de informatievoorziening en het beheren van de standaarden.
Vooral dat laatste is heel grondig opgepakt.
Alle standaarden zijn nu samengebracht in de
zogenoemde Aquo-standaard. Die moeten
we nog bijschaven, maar we hebben nu in
ieder geval één woordenboek, één logisch
model en twee uitwisselingsmodellen
(IMWA en UM-Aquo). Het is onze taak om
in de komende jaren het model UM-Aquo
verder uit te breiden en de zogenoemde
domeintabellen op te schonen. Deze
bevatten unieke waarden. Van een simpel
‘ja, nee, weet niet’ tot benamingen van
chemische stoffen. De tabellen moeten geen
overlap hebben met elkaar en een consistent
geheel vormen met de rest van de standaard.
We hebben ongeveer vijfhonderd van die
tabellen, dus je kunt je voorstellen dat dat
nog een behoorlijk karwei is!"

Integrale aanpak
Stroomlijn zorgt er onder andere voor dat
de monitoringsinspanningen voor twee
doelen tegelijkertijd kunnen dienen: voor
de lokale vergunningverlening en voor
de veiligheidstoets. Verder uniformeert
Stroomlijn de gegevensverzameling door
de drie rivierdiensten. Nu kiest een ieder
nog zijn eigen aanpak. Om dat beter te
regelen zet Stroomlijn op een rij welke
gegevens nodig zijn om het rivierengebied
goed te beheren. Bovendien komt het
programma met een voorstel voor een
eenduidige, uniforme en efficiënte aanpak.

ze hun mening kunnen geven over het
monitoringplan en de wijze van vergunningverlening en handhaving. Een nieuwsbrief
stelt hen op de hoogte van de vorderingen
in het programma.

Afstemming
Het streven is om eind 2006 een integraal monitoringplan op papier te
hebben. Om de beheerders te betrekken
bij Stroomlijn, zijn er workshops waarin

Nadere informatie:
Peter Jesse (RWS RIZA)
tel. 026-3688577
peter.jesse@rws.nl
Helle Peeters (RWS RIZA)
tel. 010-4027046
helle.peeters@rws.nl

Voordeel
Als de Stroomlijnaanpak slaagt, kunnen
terreinbeheerders in de toekomst voor
de Wbr-vergunning gebruik maken van
centraal verzamelde gegevens.
Bijkomend voordeel is dat ze die gegevens
ook kunnen benutten voor andere
beheerdoelen.

Evaluatie mestbeleid met meetnet en modellen
Voor steeds meer beleidsterreinen is het stroomgebied hét aangewezen schaalniveau
voor het maken van afspraken en het treffen van maatregelen. Dat geldt ook voor het
monitoren van de effecten van het mestbeleid. Het project Monitoring stroomgebieden
geeft hier invulling aan. Het project leidt tot nieuwe manieren van monitoring door
meten en modelleren te combineren.
Het project Monitoring stroomgebieden is
een samenwerkingsverband van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselveiligheid, van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu en van
Verkeer & Waterstaat, de Unie van Waterschappen en regionale waterbeheerders.
Blauwdruk
Doel van het project is het realiseren van
efficiënte operationele monitoringsystemen
van meststoffen (nutriënten). Zo ontstaat
op stroomgebiedniveau inzicht in de
effecten van het mestbeleid. Het project
zet monitoringsystemen op in vier pilotgebieden (zie figuur): het met nutriënten
hoogbelaste zandgebied Schuitenbeek, het
laagbelaste zandgebied Drentse Aa, de
veenpolder Krimpenerwaard en de kleipolder
Quarles van Ufford. Uiteindelijk moet het
project tot blauwdrukken leiden om de
werkwijze ook in andere gebieden te
realiseren.
Het project begon met een verkennende
systeembeschrijving. Deze identificeerde
voor ieder pilotgebied de factoren die de
meeste invloed hebben op het gedrag en
bijgevolg de effecten van nutriënten.
Uit de verkennende studie bleek dat er
onvoldoende informatie beschikbaar was
om voor de gebieden uitspraken te kunnen
doen over effecten van het mestbeleid.
De noodzaak om voor de evaluatie van het

mestbeleid een nieuwe manier van
monitoren te introduceren was geboren:
meten én modelleren.
Steeds verfijnder
Het project maakt stap voor stap steeds
inzichtelijker waar en wanneer het zinvol
is om in oppervlaktewater metingen te
verrichten. De projectorganisatie stelt op
basis van die kennis voor ieder gebied een
meetplan op, in aanvulling op het bestaande
meetnet. De jaarlijkse analyses van deze
extra metingen zorgen voor steeds meer
inzicht in de systemen.
Voor de modellering maakte het project
aanvankelijk gebruik van bestaande
modellen. Deze relatief grove modellen
maakten voor alle gebieden de water- en
stoffenbalans voor het gehele stroomgebied sluitend. Parallel aan de steeds
efficiëntere meetplannen, verfijnt de
projectorganisatie de modellen stap voor
stap met gebiedsspecifieke informatie.
Voor het verantwoord toepassen van de
modellen en voor het toetsen van de
uitkomsten, is regionale gebiedskennis
noodzakelijk. Daarom werkt de projectgroep intensief samen met regionale
waterbeheerders. Voor het stroomgebied
van de Drentse Aa is het model inmiddels
gedetailleerder.
De modellen maakten het ook mogelijk om
in ruimte en tijd te inter- en extrapoleren.

Drentse Aa

Schuitenbeek

Quarles van Ufford

Krimpenerwaard

Met interpoleren is het mogelijk om met
metingen op de ene plaats, uitspraken te
doen over vermoedelijke waarden op
andere plaatsen. Met extrapoleren is het
mogelijk voorspellingen te doen over het
effect van bepaald mestbeleid.

de inrichting van de meetnetten steeds
efficiënter. Optimaal inzicht in nutriëntenbronnen maakt het gericht treffen van
maatregelen mogelijk. Zo helpt het project
overheden om op gebiedsniveau beleid te
ontwikkelen en uit te voeren.

Inzicht
Door de combinatie van metingen en
modelleren wordt duidelijk wat de
belangrijkste nutriëntenbronnen zijn.
Ook ontstaat inzicht in de manier waarop
de nutriënten het grond- en oppervlaktewater belasten. Verder laten de modellen
zien waar de nutriënten worden omgezet
in andere stoffen en hoe ze zich op bepaalde
plaatsen in het milieu vastleggen. Door
integratie van meten en modelleren wordt

Nadere informatie:
Dorothée Leenders (Alterra)
tel. 0317-474279
dorothee.leenders@wur.nl
Sandra Plette (RWS RIZA); tel. 0320-298344
sandra.plette@rws.nl
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Informatie uitwisselen wordt een makkie
De InformatieDesk standaarden Water (IDsW) bestaat pas drie jaar, maar er is in die tijd
al heel wat bereikt. Het bij het RIZA gehuisveste bureau heeft haar voornaamste taak, het
stroomlijnen van het waterbeheer door het ontwerpen en beheren van standaarden, vanaf
het prille begin voortvarend aangepakt. Op sommige punten zelfs té voortvarend, zoals
blijkt uit een gesprek met projectleider Jacolien Eijer.

GEREED

Nederlandse monitoring KRW-proof

waterbeheer

MonitoringMensen
In deze rubriek verschijnt een serie verslagen van ‘ontmoetingen

Vrijdag 22 december 2006 is een belangrijke dag voor de uitvoering van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). In alle EU-lidstaten moet dan de monitoring gaan lopen voor
de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. In Nederland had dit veel voeten in aarde.
Niet omdat Nederland niks deed, maar juist omdat ons land al op brede schaal monitort
en dit nu overal hetzelfde en bovendien KRW-proof moet gebeuren.
Een monitoringprogramma legt vast wie
wat meet, met welke frequentie men dat
doet, op welke plaats en met welke
meetmethode. De monitoring van de
oppervlakte- en grondwaterkwaliteit is in
Nederland ondergebracht bij maar liefst 46
waterbeheerders: 26 waterschappen en 8
regionale diensten van Rijkswaterstaat
voor het oppervlaktewater en 12 provincies
voor het grondwater. Zij moesten samen
tot een KRW-monitoringprogramma
komen. Of eigenlijk vier programma’s, op
dezelfde leest geschoeid. Want de stroomgebieden van Rijn-delta, Maas, Eems en
Schelde komen ieder met een eigen
programma. Dat vroeg om samenwerking
en onderlinge afstemming. Het landelijk
bestuurlijk cluster LBOW-MRE (zie kader)
nam dat voor zijn rekening.
Cluster Monitoring Rapportage & Evaluatie (MRE)
Het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW)
coördineert de voortgang van de maatregelen uit
het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
Onder het LBOW valt ook de beleidsvoorbereiding
en uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Het LBOW neemt besluiten over methodieken,
formats en andere uitgangspunten voor de
regionale en landelijke uitvoering van de KRW.
Clusters bereiden de onderwerpen die in het
LBOW aan de orde komen inhoudelijk voor.
Daarin zitten, onder voorzitterschap van de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen,
de provincies, Vereniging Nederlandse Gemeenten
en verschillende betrokken ministeries.
Een van die LBOW-clusters is het cluster Monitoring
Rapportage en Evaluatie (MRE). Deze was trekker
van het opstellen van de KRW-monitoringprogramma’s. Dit cluster bestaat uit vertegenwoordigers van dezelfde partijen als die van de
LBOW.

GOED

"Bepaald niet alle waterprofessionals weten
wat de IDsW nu eigenlijk doet, dus een
korte uitleg is wel handig", begint Jacolien
Eijer. "Wij bundelen de informatie die de
waterbeherende overheden moeten uitwisselen in formats, waardoor duidelijk is wat
de informatie precies betekent en hoe je die
het beste verwerkt. Als je daar goede
afspraken over maakt, kun je gemakkelijk
(en geautomatiseerd) gegevens van anderen
in je analyse betrekken en fouten vermijden.
Fouten die bijvoorbeeld voortkomen uit het
feit dat het ene waterschap een parameter
anders benoemt dan het andere."

Niet over één nacht ijs
Bij het opstellen van de programma’s is
niet over één nacht ijs gegaan. Meer dan
twee jaar werkte een speciale werkgroep
van het MRE aan richtlijnen voor het
opstellen van de monitoringprogramma’s
voor zowel oppervlakte- als grondwater.
De werkgroep bestond uit waterbeheerders,
belangenorganisaties en specialisten.
Om ervoor te zorgen dat de monitoringprogramma’s van de vier stroomgebieden
met elkaar overeenstemden, werden er
regelmatig landelijke dagen georganiseerd
met informatie voor alle spelers in het veld.
Deze spelers, doorgaans specialisten en
projectleiders van de waterbeheerders,
leverden constructieve inbreng en verzorgden
zodoende draagvlak in ‘waterland’.
Aan de slag
De richtlijnen zijn verankerd in een
Algemene Maatregel van Bestuur.
Op basis van de richtlijnen, maakten de 46
waterbeheerders ieder hun eigen gebiedsprogramma. Op 13 november jl. stelde
het LBOW (zie kader) de vier hoofdprogramma’s vast. MRE-voorzitter Hein van
Stokkom is tevreden over het doorlopen
proces en de samenwerking tussen partijen:
"De tijddruk was op het laatst wel hoog.
Maar nu ligt er een robuust monitoringprogramma dat ‘KRW-proof’ is.
Nederland kan op 22 december 2006 dus
daadwerkelijk aan de slag. Iedereen die
aan dat resultaat heeft bijgedragen
verdient een groot compliment."
Nadere informatie:

Grenzen
Is er sprake van een constante vloed aan
gegevensuitwisseling? Jacolien: "Dat is niet
altijd nodig. Maar denk aan de Europese
Kaderrichtlijn Water. Daarin staat expliciet
dat het de bedoeling is dat waterbeheerders
in bepaalde regio’s samen een analyse van
de toestand maken en zodoende tot een
gezamenlijk beleid komen. Daarbij speelt
ook ruimtelijke ordening een rol; provincies
hebben behoefte aan die gegevens. Maar
de grenzen van waterschappen lopen nu
eenmaal niet parallel aan die van provincies
of gemeenten. Daarom moeten de gegevens van de verschillende waterschappen
vergelijkbaar zijn."
Aquo-standaard
Heeft IDsW in drie jaar de beoogde resultaten
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Rijkswaterstaat toetst het beheer en de
inrichting van het rivierengebied aan de
hand van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en de Wet op de waterkering (Wwk). Voor goed beheer is actuele
informatie nodig over de inrichting van het
gebied. Nu verzamelen verschillende
diensten van Rijkswaterstaat de informatie
nog ieder op hun eigen manier. Naast
Rijkswaterstaat verzamelen ook natuurbeheerders lokale informatie. Rijkswaterstaat
wil met het programma Stroomlijn al deze
gegevensverzamelingen uniformeren en
zodoende dubbel werk voorkomen.
Vergunningen
De Wbr bepaalt dat ingrepen in het
rivierengebied, zoals bouwwerken en
natuurontwikkeling, alleen zijn toegestaan
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wanneer ze geen negatieve invloed
hebben op de afvoercapaciteit van de rivier.
Rijkswaterstaat regelt dat met vergunningverlening en handhaving. De lokale
beheerder behoudt zijn vergunning alleen
als hij frequent rapporteert over de toestand
in zijn gebied en aan zijn vergunning
voldoet. Daarom verzamelt hij bijvoorbeeld
gegevens over vegetatie, bodemhoogte of
de ligging van kades.
Veiligheidstoets
Ten behoeve van de Wwk verzamelt
Rijkswaterstaat op haar beurt informatie
voor grotere gebieden. In het kader van de
Wwk toetst Rijkswaterstaat eens in de vijf
jaar de veiligheid van het totale rivierengebied. Dit resulteert onder andere in de
hydraulische randvoorwaarden, zoals eisen
aan hoeveelheden bebouwing, hekken en
vegetatie in de uiterwaarden. Voor de
toetsing zijn dezelfde soort gegevens nodig
als voor de informatie ten behoeve van
lokale vergunningen.

Meer communicatie
En is er daarnaast nog meer werk aan de
winkel? "Jawel", bevestigt Jacolien. "Om te
beginnen willen we de taken bij IDsW wat
verantwoordelijkheid bij onze mensen neergelegd, bijvoorbeeld de vertegenwoordiging
van organisaties door leden van de adviesraad. Dat gaan we in 2007 verbeteren.
Daarnaast zijn we nog te onbekend bij
managers en beleidsmedewerkers. Maar dat
komt voor een groot deel omdat we ons
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Aflevering 9: Jacolien Eijer en de informatie-overdracht, de
kern van het werk van IDsW. Maar de beheerde standaarden
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hebben raakvlak met alle stappen uit de monitoringscyclus.

De InformatieDesk standaarden Water (IDsW) is een
samenwerkingsverband van de waterbeherende
overheden, voortgekomen uit de Commissie Integraal
Waterbeheer (CIW) dat is opgegaan in het Landelijk
Bestuurlijk Overleg Water (LBOW). Aan de basis ligt
een convenant, getekend door Rijkswaterstaat, de
Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal
Overleg, het Milieu- en Natuurplanbureau en het
ministerie van LNV.

vanaf het begin op onze primaire taak
hebben gestort en teveel op technisch
niveau hebben gecommuniceerd.
Dus is de opdracht: meer communicatie
bewerkstelligen met beleidsmedewerkers en
managers."
Huwelijk
De stemming bij IDsW is goed. Want niet
alleen zijn de primaire taken in korte tijd vlot
vervuld, er wachten nog meer avonturen in
de toekomst. De organisatie is in overleg
met het cluster Monitoring, Rapportage en
Evaluatie (MRE) van het LBOW. MRE heeft
als voorname taak de informatievoorziening
voor het Nationaal Bestuursakkoord Water
te bevorderen. Een onderdeel is het

zichtbaar maken van de monitoring voor
de KRW. Een huwelijk ligt voor de hand.
Jacolien: "Wij zijn voor hen ideaal als
uitvoeringsorganisatie. Zij zetten het beleid
op en wij gaan het land in. Zij zorgen voor
de kaders, en wij voeren projecten uit. Zo’n
samenwerking bezorgt ons meer draagvlak
en hen meer slagkracht. Daarover zijn we
dus nu in gesprek."

STROOMGEBIEDEN HÉT SCHAALNIVEAU VOOR MONITORING

RIVIERBEHEER VRAAGT UNIFORME GEGEVENSVERZAMELING

Als het water in de rivieren hoog staat, moet het ongehinderd richting zee kunnen stromen.
Begroeiing en bebouwing in de uiterwaarden kunnen dit belemmeren, met verhoging van de
waterstanden als gevolg. Een goede inrichting van het rivierengebied is daarom
belangrijk. In 2004 startte Rijkswaterstaat het programma Stroomlijn. Doel is het realiseren
van een integrale en uniforme aanpak van het rivierbeheer, gericht op hoogwaterveiligheid.

geboekt? "Ja", zegt Jacolien. "Toen we
begonnen in 2003 hadden we twee doelen:
het stroomlijnen van de informatievoorziening en het beheren van de standaarden.
Vooral dat laatste is heel grondig opgepakt.
Alle standaarden zijn nu samengebracht in de
zogenoemde Aquo-standaard. Die moeten
we nog bijschaven, maar we hebben nu in
ieder geval één woordenboek, één logisch
model en twee uitwisselingsmodellen
(IMWA en UM-Aquo). Het is onze taak om
in de komende jaren het model UM-Aquo
verder uit te breiden en de zogenoemde
domeintabellen op te schonen. Deze
bevatten unieke waarden. Van een simpel
‘ja, nee, weet niet’ tot benamingen van
chemische stoffen. De tabellen moeten geen
overlap hebben met elkaar en een consistent
geheel vormen met de rest van de standaard.
We hebben ongeveer vijfhonderd van die
tabellen, dus je kunt je voorstellen dat dat
nog een behoorlijk karwei is!"

Integrale aanpak
Stroomlijn zorgt er onder andere voor dat
de monitoringsinspanningen voor twee
doelen tegelijkertijd kunnen dienen: voor
de lokale vergunningverlening en voor
de veiligheidstoets. Verder uniformeert
Stroomlijn de gegevensverzameling door
de drie rivierdiensten. Nu kiest een ieder
nog zijn eigen aanpak. Om dat beter te
regelen zet Stroomlijn op een rij welke
gegevens nodig zijn om het rivierengebied
goed te beheren. Bovendien komt het
programma met een voorstel voor een
eenduidige, uniforme en efficiënte aanpak.

ze hun mening kunnen geven over het
monitoringplan en de wijze van vergunningverlening en handhaving. Een nieuwsbrief
stelt hen op de hoogte van de vorderingen
in het programma.

Afstemming
Het streven is om eind 2006 een integraal monitoringplan op papier te
hebben. Om de beheerders te betrekken
bij Stroomlijn, zijn er workshops waarin

Nadere informatie:
Peter Jesse (RWS RIZA)
tel. 026-3688577
peter.jesse@rws.nl
Helle Peeters (RWS RIZA)
tel. 010-4027046
helle.peeters@rws.nl

Voordeel
Als de Stroomlijnaanpak slaagt, kunnen
terreinbeheerders in de toekomst voor
de Wbr-vergunning gebruik maken van
centraal verzamelde gegevens.
Bijkomend voordeel is dat ze die gegevens
ook kunnen benutten voor andere
beheerdoelen.

Evaluatie mestbeleid met meetnet en modellen
Voor steeds meer beleidsterreinen is het stroomgebied hét aangewezen schaalniveau
voor het maken van afspraken en het treffen van maatregelen. Dat geldt ook voor het
monitoren van de effecten van het mestbeleid. Het project Monitoring stroomgebieden
geeft hier invulling aan. Het project leidt tot nieuwe manieren van monitoring door
meten en modelleren te combineren.
Het project Monitoring stroomgebieden is
een samenwerkingsverband van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselveiligheid, van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu en van
Verkeer & Waterstaat, de Unie van Waterschappen en regionale waterbeheerders.
Blauwdruk
Doel van het project is het realiseren van
efficiënte operationele monitoringsystemen
van meststoffen (nutriënten). Zo ontstaat
op stroomgebiedniveau inzicht in de
effecten van het mestbeleid. Het project
zet monitoringsystemen op in vier pilotgebieden (zie figuur): het met nutriënten
hoogbelaste zandgebied Schuitenbeek, het
laagbelaste zandgebied Drentse Aa, de
veenpolder Krimpenerwaard en de kleipolder
Quarles van Ufford. Uiteindelijk moet het
project tot blauwdrukken leiden om de
werkwijze ook in andere gebieden te
realiseren.
Het project begon met een verkennende
systeembeschrijving. Deze identificeerde
voor ieder pilotgebied de factoren die de
meeste invloed hebben op het gedrag en
bijgevolg de effecten van nutriënten.
Uit de verkennende studie bleek dat er
onvoldoende informatie beschikbaar was
om voor de gebieden uitspraken te kunnen
doen over effecten van het mestbeleid.
De noodzaak om voor de evaluatie van het

mestbeleid een nieuwe manier van
monitoren te introduceren was geboren:
meten én modelleren.
Steeds verfijnder
Het project maakt stap voor stap steeds
inzichtelijker waar en wanneer het zinvol
is om in oppervlaktewater metingen te
verrichten. De projectorganisatie stelt op
basis van die kennis voor ieder gebied een
meetplan op, in aanvulling op het bestaande
meetnet. De jaarlijkse analyses van deze
extra metingen zorgen voor steeds meer
inzicht in de systemen.
Voor de modellering maakte het project
aanvankelijk gebruik van bestaande
modellen. Deze relatief grove modellen
maakten voor alle gebieden de water- en
stoffenbalans voor het gehele stroomgebied sluitend. Parallel aan de steeds
efficiëntere meetplannen, verfijnt de
projectorganisatie de modellen stap voor
stap met gebiedsspecifieke informatie.
Voor het verantwoord toepassen van de
modellen en voor het toetsen van de
uitkomsten, is regionale gebiedskennis
noodzakelijk. Daarom werkt de projectgroep intensief samen met regionale
waterbeheerders. Voor het stroomgebied
van de Drentse Aa is het model inmiddels
gedetailleerder.
De modellen maakten het ook mogelijk om
in ruimte en tijd te inter- en extrapoleren.

Drentse Aa

Schuitenbeek

Quarles van Ufford

Krimpenerwaard

Met interpoleren is het mogelijk om met
metingen op de ene plaats, uitspraken te
doen over vermoedelijke waarden op
andere plaatsen. Met extrapoleren is het
mogelijk voorspellingen te doen over het
effect van bepaald mestbeleid.

de inrichting van de meetnetten steeds
efficiënter. Optimaal inzicht in nutriëntenbronnen maakt het gericht treffen van
maatregelen mogelijk. Zo helpt het project
overheden om op gebiedsniveau beleid te
ontwikkelen en uit te voeren.

Inzicht
Door de combinatie van metingen en
modelleren wordt duidelijk wat de
belangrijkste nutriëntenbronnen zijn.
Ook ontstaat inzicht in de manier waarop
de nutriënten het grond- en oppervlaktewater belasten. Verder laten de modellen
zien waar de nutriënten worden omgezet
in andere stoffen en hoe ze zich op bepaalde
plaatsen in het milieu vastleggen. Door
integratie van meten en modelleren wordt

Nadere informatie:
Dorothée Leenders (Alterra)
tel. 0317-474279
dorothee.leenders@wur.nl
Sandra Plette (RWS RIZA); tel. 0320-298344
sandra.plette@rws.nl
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Is er iets veranderd aan de Maas?
Al decennia lang meet Rijkswaterstaat de waterafvoer van de Maas. Het resultaat is een
reeks met duizenden getallen die de schommelingen in de afvoer illustreren. Tu Min van
UNESCO-IHE onderzocht tijdens haar promotieonderzoek of er iets veranderd is aan het
afvoerregime van de Maas. En zo ja, of dit is toe te schrijven aan veranderingen in de
neerslag of aan veranderingen in het stroomgebied.
Vijf van de zeven hoogste afvoeren van
de afgelopen vijfennegentig jaar, vonden
plaats in de laatste twaalf jaar. Om te
bepalen welke maatregelen tegen
extreme hoogwaterstanden zijn te
nemen, is het zinnig om te weten of hier
sprake is van een natuurlijke variatie, een
trend (het klimaat verandert) of een
gevolg van menselijke ingrepen in het
Maasstroomgebied. Bovendien is het
zinnig om te weten of ingrepen in de
bovenloop van de rivier, invloed hebben
op waterafvoeren in de benedenloop.
Zo is te bepalen waar de maatregelen
nodig zijn.
Natuurlijke variatie of klimaatverandering?
Tu Min ploos de historische afvoer- en
neerslagreeksen in het Maasstroomgebied uit, variërend van archiefdozen
vol keurig ingevulde formulieren tot
digitale bestanden. Ze concludeerde dat
de waargenomen toename van het
aantal keren hoogwater samenhangt met
een toename van perioden met een hoge
neerslagintensiteit in de winter. Omdat
de jaarlijkse variatie in de neerslag erg
groot is, is het nog te vroeg om te
concluderen dat deze veranderingen in
de neerslag gerelateerd zijn aan klimaatverandering.

8

Landgebruikveranderingen
Om zicht te krijgen op de effecten van
menselijke ingrepen in het landschap,
maakte Tu Min een overzicht van
veranderingen in het landgebruik van het
Maasstroomgebied gedurende de twintigste
eeuw. Ze constateerde dat veel loofbos
veranderde in naaldbos, maar dat het
totale bosareaal nauwelijks wijzigde.
Verder is de landbouw sinds de jaren vijftig
sterk geïntensiveerd en nam het bebouwde
areaal alsmaar toe. Uit haar onderzoek
blijkt echter geen van deze menselijke
ingrepen in het landschap aantoonbaar
effect te hebben op de relatie tussen de
neerslag in het Maasstroomgebied en het
afvoerregime van de Maas.
Niet aantoonbaar
Er zijn een aantal verklaringen waarom de
invloed van landgebruikveranderingen op
het afvoerregime van de Maas niet aantoonbaar is. Allereerst omvatten de meetreeksen alleen de periode vanaf 1911. De
menselijke invloed van vóór deze periode
is dus niet aan te tonen met meetgegevens.
Daarnaast zijn de onzekerheden in de
metingen van dien aard dat relatief kleine
veranderingen in het afvoerregime binnen
de marge van de meetfouten vallen. Een
andere verklaring is dat het stroomgebied
van de Maas een groot en gevarieerd
gebied omvat. En hoewel menselijke
ingrepen in het landschap de verhouding
tussen neerslag en afvoer op verschillende
manieren beïnvloeden, zien we aan het
uitstroompunt van een groot

Om de effecten daarvan in beeld te brengen, beschreven de onderzoekers, verdeeld
over het groeiseizoen, de vorm en grootte
van de bodemdeeltjes. Dat bracht geen
veranderingen in de bodemstructuur aan
het licht. Uit bodemprofielen bleek dat de
dichtheid en diepte van de graswortels bij
hoog peil enigszins afnam. Maar de watervoorziening van het gewas werd hierdoor
blijkbaar niet belemmerd, want er zijn
geen negatieve effecten op de kwantiteit
of kwaliteit van de grasopbrengsten waargenomen (zie figuur). Die grasopbrengsten
stelden de onderzoekers vast aan de hand

8.000

perceel 6/A (hoog peil)

6.000

perceel 1/B (hoog peil)

4.000

perceel 1/C (hoog peil)

2.000

perceel 2a/D (laag peil)

0
2002

van grashoogtemetingen, analyses van de
voedingswaarde van vers gras en kuilvoer
en door de bedekkingsgraad en grassoorten
in kaart te brengen.
Bedrijfsvoering
De hogere grondwaterstanden hadden
ook nauwelijks veranderingen in de draagkracht van de bodem tot gevolg. De
metingen vonden plaats rond het uitrijden
van mest in februari en rond het binnenhalen van de eerste grasoogst in mei.
Aanvullend maten de onderzoekers in de
natte periode in augustus 2004 hoe snel
de draagkracht zich na een bui herstelde.
Dat maakte geen verschillen zichtbaar
tussen percelen met hoge of lage peilen.
De indruk van de deelnemende boeren
was anders: het herstel van de draagkracht
bij hoog peil zou één tot twee dagen
langer duren dan bij laag peil. Toch was na
(hevige) regenval op de percelen met

2003

2004

Grasopbrengsten in kg droge stof per hectare op het
bedrijf van Maatschap Lenes in Vegelinsoord (zie
foto) op vier verschillende percelen.

Jaar

hoge peilen geen wezenlijk andere aanpassing van de bedrijfsvoering nodig dan
op de percelen met lage peilen. Dat bleek
uit de Grasland Gebruik Kalender, die de
boeren voor hun normale bedrijfsvoering
altijd al bijhouden en uit bedrijfsbezoeken.

deelnemers besloten met hoog zomerpeil
door te gaan. De onderzoekers concluderen
dat, rekening houdend met de lokale
bodem- en weersomstandigheden, ook op
andere bedrijven hoog zomerpeil met
moderne landbouw te combineren is.
Provinciale Staten en het bestuur van het
waterschap zijn daarvan nog niet overtuigd.
Daarom besloten Provinciale Staten in
oktober 2006 om eerst in meer gebieden
en op grotere schaal ervaring op te doen
met hoog zomerpeil. Het is de bedoeling
dat de nieuwe proeven in de zomer van
2007 starten op diverse plaatsen verspreid
over het Friese veenweidegebied.

Bodemdaling
Het experiment met hogere zomerpeilen
was van te korte duur om effecten op de
bodemdaling te registreren. Aanvullend
onderzoek naar relaties tussen grondwaterstanden en snelheid van bodemdaling
maakte duidelijk dat hoog zomerpeil de
bodemdaling met gemiddeld twintig
procent kan vertragen.

Nadere informatie:
Truus Steenbruggen (Provincie Fryslân)
tel. 058-2925442
g.j.m.steenbruggen@fryslan.nl
Jos Schouwenaars (Wetterskip Fryslân)
tel. 058-2922810
jschouwenaars@wetterskipfryslan.nl

Op grote schaal
Uit het experiment bleek dat op de vijf
deelnemende bedrijven goed te boeren is
met hoog zomerpeil. Illustratief hiervoor is
ook het gegeven dat vier van de vijf

De Maas nabij de Frans/Belgische grens (foto: Marcel de Wit)

aug-sept '04

EN NEERSLAGREEKSEN BASIS VOOR ONDERZOEK
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Grasopbrengst
Grondwaterstanden werden deels continu,
deels eens per week handmatig gemeten
langs lijnen loodrecht op sloten en drains.
Uit die metingen bleek dat bij hoog
zomerpeil het grondwater gemiddeld 20 cm
minder diep uitzakte (zie figuur).
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Meten en analyseren
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Nadere informatie:
Erik Marsman (RWS RIKZ)
tel. 070-3114518
erik.marsman@rws.nl
Gerda Tielens (RWS RIZA)
tel. 0320-298628
gerda.tielens@rws.nl

In de proefperiode verhoogde het waterschap op vijf melkveehouderijbedrijven
omstreeks 1 april het slootpeil tot 40-60 cm
beneden maaiveld. Rond 1 september
werd dat weer tot het winterpeil van
80-100 cm verlaagd. Dat gebeurde op de
helft van de percelen van de deelnemende
bedrijven. De andere helft hield het hele
jaar het lagere winterpeil. Op zowel de
percelen met hoog zomerpeil als die met
vast laag peil lieten de provincie en het
waterschap metingen uitvoeren om de
effecten op grondwater, bodem, grasopbrengsten en de agrarische bedrijfsvoering
in beeld te brengen.

aug-sept '03

Naast de interne kwaliteitsborging, streeft
de KwaliBI-groep ernaar om ook buiten
Rijkswaterstaat standaardisatie van watermetingen te realiseren. Daarom wil ze
gesprekspartner zijn voor organisaties buiten
Rijkswaterstaat, zoals InformatieDesk
standaarden Water en de Unie van
Waterschappen.

juni-juli '03

Het is de bedoeling dat de KwaliBI-standaard
uiterlijk eind 2008 voor alle processtappen
standaardisatievoorschriften bevat. KwaliBI

Audits
De uitvoerende diensten zijn zelf
verantwoordelijk voor de kwaliteit die ze
afleveren. De KwaliBI-groep peilt met
audits in welke mate de uitvoerders aan de
eisen van de KwaliBI-standaard voldoen.

Ontwatering van veengronden brengt
processen op gang die voor bodemdaling
zorgen. Door die bodemdaling komt het
grondwater dichter bij het maaiveld te
liggen en wordt het op den duur te nat
voor de landbouw. Om dat te voorkomen,
verlaagt de waterbeheerder het grondwaterpeil weer verder. Dat leidt opnieuw
tot bodemdaling. Dat proces is met hogere
zomerpeilen te vertragen. Om te achterhalen of en hoe hoog zomerpeil in te
passen is in de bedrijfsvoering van de
melkveehouderij, voerden de provincie
Fryslân en Wetterskip Fryslân van 2002 tot
2004 praktijkproeven met hoog zomerpeil
uit in het Friese veenweidegebied.

april-mei '03

KwaliBI-standaard
Omdat meetmethoden zich ontwikkelen,
was er bij zowel de diensten die
bemonstering uitvoeren, als bij de landelijke
diensten die zorgen voor gegevensbewerking
en –presentatie, behoefte aan aangepaste
of nieuwe RWSV’s. Om dat te bereiken,
startte de KwaliBI-groep met het vaststellen
van een standaard procedure en format
voor het vaststellen van RWSV’s. T.b.v.
de aanpassing van de RWSV’s voor de
processtap bemonstering, richtte KwaliBI
expertgroepen op voor de onderwerpen
hydrografie, chemie en biologie.
Op korte termijn volgt de oprichting van
de expertgroep hydrologie. Voor de stap
gegevensbewerking (kengetalberekening)
stelde KwaliBI nieuwe RWSV’s op.

stelt de voorschriften vast, beheert ze en
maakt ze toegankelijk via
www.watermarkt.nl

dec '02-mrt '03

uitgevoerd conform de Rijkswaterstaat
Standaard Voorschriften (RWSV’s).
Nationale en internationale standaarden
dienen, waar mogelijk, als basis voor deze
voorschriften.

aug-sept '02

De KwaliBI-groep bestaat uit vertegenwoordigers van de Meet- en Informatiediensten, de monitoring en de laboratoria
van Rijkswaterstaat. Zij streeft naar
kwaliteitsbeleid volgens de norm van
ISO 9001. Maar het behalen van een
ISO-certificaat is geen doel op zichzelf.
De kwaliteitszorg moet vooral een

Huidige kwaliteit
Het proces van Rijkswaterstaat dat leidt tot
waterinformatie bestaat grofweg uit de
stappen bemonstering, meten en analyseren,
gegevensopslag, gegevensbewerking en
presentatie van gegevens. De stappen
gelden overigens niet persé voor alle soorten
metingen.
Een eenduidige kwaliteitsborging voor al
deze stappen is er nog niet. Maar op
onderdelen heeft de kwaliteitsbewaking al
handen en voeten. Zo zijn de stappen
monstername (gedeeltelijk) en laboratoriaanalyses al gecertificeerd. Ze worden

Hoog zomerpeil biedt perspectief

juni-juli '02

toegevoegde waarde leveren voor het
behalen van andere doelstellingen van
Rijkswaterstaat: klantgerichtheid, praktijkgerichtheid, efficiëntie en transparantie.
Uiteindelijk resulteert het werk van de
KwaliBI-groep in standaardisatie van werkprocessen en informatiesystemen bij waterinformatie van Rijkswaterstaat.

VEENWEIDEGEBIED

0

stroomgebied alleen het totaaleffect, de
som van al deze verschillende positieve
en negatieve invloeden. Een totaaleffect
dat niet aantoonbaar is, sluit dus niet uit
dat er lokaal in het stroomgebied
duidelijk waarneembare effecten van
menselijk ingrijpen zijn. Dit illustreert Tu
Min bijvoorbeeld met meetreeksen van
de Roer. Daaruit blijkt dat de stuwmeren
in de Eifel een grote invloed hebben op
het afvoerregime van de Roer bij
Roermond.
Kortom
Het is de afgelopen jaren vaker hoogwater
geweest op de Maas. Het promotieonderzoek van Tu Min geeft geen aanwijzingen
dat deze toename samenhangt met
menselijke ingrepen in de bovenloop van
het stroomgebied. Voor Nederland is dit

een aanwijzing dat we niet al te veel effect
op hoogwater mogen verwachten van
toekomstige bovenstroomse veranderingen
in landgebruik. Om de hoogwatersituaties
in Nederland het hoofd te bieden, liggen
maatregelen in de benedenloop van de
Maas het meest voor de hand. Projecten
als de Maaswerken en Ruimte voor de
Rivier spelen hier al op in.
Nadere informatie:
Marcel de Wit (RWS RIZA)
tel. 026-3688253
marcel.dewit@rws.nl
Pieter de Laat (UNESCO-IHE)
tel. 015-2151826
p.delaat@unesco-ihe.org
Voor informatie over het proefschrift: van
Tu Min, zie achterpagina

Grondwaterstand (cm -mv)

Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met kwaliteitssystemen bij watermetingen. Maar er
is nog geen kwaliteitssysteem dat alle stappen in de verzameling en bewerking van
waterinformatie omvat. De KwaliBI-groep, opgericht eind 2005, gaat hier verandering
in brengen. KwaliBI staat voor Kwaliteit Basisinformatie.

FRIESE

april-mei '02

KwaliBI realiseert kwaliteitszorg

PROEF IN

Opbrengst (kg ds/ha)

EENDUIDIGE

-20
-40
-60
-80
-100

2a (laag peil)
2v (hoog peil)
9 (hoog peil)

-120
Gemeten grondwaterstanden op het bedrijf van de heer
S. Visser in Ypescolsgea (zie foto), op drie verschillende
percelen.
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KLIMAATVERANDERING

OF TOEVAL?

Verwerking en verstrekking

Warmste zeewater sinds 1860
Juli 2006 was de warmste kalendermaand in minstens drie eeuwen. De thermometer in
De Bilt gaf een gemiddelde temperatuur aan van 22,3 °C. Ook de zeewatertemperatuur
langs de Nederlandse kust was in deze maand extreem hoog.

Gemiddelde zeewatertemperatuur in juli 2006
(bron: www.bsh.de)

BREDE

De meetreeks van de watertemperatuur
loopt vanaf 1860. Ook de gemiddelde
zeewatertemperatuur over de zomermaanden (juni, juli en augustus) was te
Den Helder zeer hoog (18,5 °C), al bleef
deze waarde achter bij het record van
2003 (19,2 °C). Dat kwam doordat de
winter van 2005-2006 aan de koude kant
was. Daardoor was het zeewater tot het
eind van het voorjaar koeler dan normaal.
De gemiddelde watertemperatuur van de
hele Noordzee was in juli 2006 volgens
satellietgegevens wel hoog, maar niet zo
extreem als vlak langs de kust (zie kaartje).
Ook dat is waarschijnlijk toe te schrijven
aan de relatief lage watertemperaturen in
het voorjaar. Het diepe water midden op
de Noordzee warmt minder snel op dan de
kustwateren en wordt dus naar verhouding
minder warm.
Op naar het volgende record?
Ook september 2006 was een ongekend
warme maand. De gemiddelde luchttemperatuur in De Bilt bedroeg 17,9 °C,
de hoogste waarde in september in drie

20

Bij een calamiteit op het water is het de taak van Rijkswaterstaat tijdig en effectief in te
grijpen om de ecologische en economische waarden van rijkswateren te beschermen.
Daarom moet men de mogelijke gevolgen van een calamiteit snel kunnen overzien.
Inmiddels geven circa 150 kaarten het broodnodige inzicht in ecologische en economische
waarden van de Noordzee, de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. Ze zijn met één druk op
de knop beschikbaar.
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gemiddelde watertemperatuur in juli
Gemiddelde zeewatertemperatuur in maand juli te Den Helder 1860-2006

eeuwen. Maar de gemiddelde zeewatertemperatuur te Den Helder (18,4 °C)
scoorde in de reeks septembergemiddelden
slechts de derde plaats, na 1865 (18,6 °C)
en 1947 (18,7 °C ). De veranderingen in
het klimaat zullen in de toekomst
waarschijnlijk vaker dergelijke situaties
veroorzaken. En dat kan onder andere

gevolgen hebben voor het leven in de zee.
Wanneer dient het volgende record zich
aan?
Nadere informatie:
Koos Doekes (RWS RIKZ)
tel. 070-3114520
koos.doekes@rws.nl

SCREENING EN MONITORING BESTRIJDINGSMIDDELEN BLIJFT NODIG

Regionale wateren bevatten meeste bestrijdingsmiddelen
Ondanks een duidelijke trend naar minder normoverschrijdingen, vormen bestrijdingsmiddelen nog steeds een groot probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Vooral in de regionale wateren komen nog steeds overschrijdingen van de normen voor.
Bovendien worden er nog steeds verboden middelen aangetroffen. Dat blijkt uit twee
onlangs verschenen rapporten over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater.
Het rapport Bestrijdingsmiddelenscreening
in de rijkswateren beschrijft de resultaten
van een brede screening van bestrijdingsmiddelen in de grote rijkswateren in 2005.
De Bestrijdingsmiddelenrapportage 2005
geeft een beeld van de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in rijks- en regionale
wateren in de periode 2001 - 2003.

Volgens de rapporten meet men in de
grote rijkswateren minder bestrijdingsmiddelen dan enkele jaren terug.
Bovendien overschrijden de gemeten
gehalten in rijkswateren minder vaak de
geldende normen: milieukwaliteitseisen,
normen van de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW) en drinkwaternormen.

Verspreiding van de drieteenmeeuw in verschillende periode van het jaar.

Verboden middelen
Beide rapportages laten zien dat de
‘bekende’ bestrijdingsmiddelen, zoals
bijvoorbeeld atrazine, simazine, diuron,
glyfosaat (AMPA), nog steeds (bijna)
overal voorkomen. Daarnaast zijn in 2005
ook bestrijdingsmiddelen gemeten die in
voorgaande jaren niet zijn aangetroffen.
Verontrustend is dat van alle aangetroffen
stoffen in de rijkswateren circa 40% niet
(meer) in Nederland is toegelaten. Ook in
regionale wateren treft men regelmatig
niet toegelaten middelen aan. Zelfs na een
verbod op het gebruik in Nederland zijn
deze middelen (nog) niet uit het
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HELPEN

Snel inzicht bij calamiteiten op rijkswateren
graad Celsius

De gemiddelde zeewatertemperatuur te
Den Helder bedroeg in juli 20,6 °C (zie
figuur). De julimaanden met de hoogste
gemiddelde zeewatertemperatuur waren
tot dusver 1976 en 1994 (19,9 °C).

MONITORINGGEGEVENS
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Wat meten?
Het blijft moeilijk om te voorspellen naar
welke bestrijdingsmiddelen gezocht moet
worden om een goed beeld te krijgen van
de aanwezigheid ervan in het oppervlaktewater. Dat hangt samen met de continue
wijzigingen in het gebruik. Dat varieert
met het seizoen en voorkomende plagen.
Maar ook de beschikbare bestrijdingsmiddelenpakketten veranderen voortdurend;
nieuw toegelaten middelen komen op de
markt en andere middelen verdwijnen door
de beëindiging van een toelating. Bovendien zijn gebruiksgegevens van bestrijdingsmiddelen in Nederland niet openbaar.
Van de ruim 200 in rijkswateren
gescreende bestrijdingsmiddelen zijn er
circa 40 aangetroffen. In de regionale
wateren meet men vrijwel alle middelen
die in omloop zijn wel ergens.
Voor circa 85 van 260 middelen wordt in
de periode 2001-2003 ergens in een regio
de geldende waterkwaliteitsnorm overschreden.

De kaarten zijn gebaseerd op gegevens
van Rijkswaterstaat en van bronnen daarbuiten die van belang zijn bij calamiteiten.
De gegevens zijn geselecteerd op een
aantal criteria. Ze moeten betrouwbaar
zijn, uniform van opzet en eenduidig te
interpreteren. Ook is het belangrijk dat
de kaarten een eigenaar hebben om ze
regelmatig te onderhouden.
Monitoringgegevens
Het maken van de kaarten is gefaseerd
aangepakt. Allereerst zijn de kaarten
gemaakt aan de hand van gegevens die
al beschikbaar waren: gebaseerd op de
reguliere biologische monitoring van
diersoorten, zoals zeevogels. De soorten

zijn geselecteerd op basis van de natuurbeschermingswaarde, de commerciële
waarde en de beschikbaarheid en kwaliteit
van de monitoringgegevens. De ruim
honderd kaarten geven aan waar de
dieren aanwezig kunnen zijn.
Van sommige
soorten zijn
jaargemiddelde
verspreidingskaarten voldoende.
Van andere, zoals zeevogels en vogels
die in de kustgebieden broeden, zijn
seizoensafhankelijke kaarten
gemaakt omdat hun
aanwezigheid sterk seizoen
gerelateerd is.

BOEK

Samengestelde verspreidingskaarten
In de eerste uren van een calamiteit is
een grote hoeveelheid gegevens echter
niet werkbaar. Daarom zijn specifiek voor
calamiteiten op basis van alle
monitoringgegevens zes samengestelde
verspreidingskaarten voor vogelsoorten
gemaakt. Elke kaart geeft aan waar in
een bepaalde periode vogels aanwezig
kunnen zijn. Bijzondere soorten telden in
de samengestelde kaarten zwaarder mee
dan gewone soorten. Samengestelde
verspreidingskaarten zijn er nog niet voor
vissoorten, paaigebieden en schelpdieren.
Habitatkaarten
Nadat de eerste maatregelen zijn
genomen, kunnen calamiteitenbestrijders
meer in detail gaan kijken. Voor dit doel
komt er eind 2006 een volledige set
verspreidingskaarten van ongeveer veertig
soorten zee- en broedvogels voor zes
perioden per jaar beschikbaar. Later zal
Rijkswaterstaat deze set met habitatkaarten
uitbreiden.
Habitatkaarten geven
aan welke leefomgeving (habitat)
geschikt is voor
welke diersoorten.
Het gaat er dan niet
om of de dieren er
op het moment
van de ramp
daadwerkelijk
zijn, maar
om de

plaatsen waar soorten zouden kunnen
leven. Denk aan broedplaatsen
die bij een ramp in de winter niet
direct bedreigd worden, maar die
wel essentieel zijn voor het voortbestaan van de soort.

Economische
kaarten
De economische kaarten
geven onder andere
locaties weer van platforms, olieen gasleidingen op of in de bodem,
scheepvaartroutes, strandrecreatie,
schelp- en zandwingebieden.
Reguliere toepassingen
Alle kaarten zijn in eerste instantie
beschikbaar voor de RWS-crisisorganisaties via de geo-applicatie Calamaris.
Hiermee is een enorme efficiency slag
gemaakt .
De meeste kaarten zijn ook geschikt voor
reguliere taken van Rijkswaterstaat buiten
de crisisorganisaties.
Daarom wil Rijkswaterstaat de kaarten
breder toegankelijk maken. Naar
verwachting zijn de kaarten vanaf medio
2007 voor iedereen op te vragen via het
kaartenkabinet van Geo-Services
(http://geoservices.minvenw.nl).
Tot die tijd zijn ze voor medewerkers van
Rijkswaterstaat te vinden op het Geopakhuis van het RIKZ.
Nadere informatie:
Krystyna Robaczewska (RWS RIKZ)
tel. 070-3114204
krystyna.robaczewska@rws.nl
Peter Bot (RWS RIKZ)
tel. 070-3114220
peter.bot@rws.nl

VOL MYTHEN EN FEITEN

Geheimen van de zoute zee
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diuron*
atrazine*
AMPA
terbutylazin
anthraquinone
bentazon
carbendazim
N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)
O-fenylfenol (2-fenyfenol)
lenacil
isoprouron*
choloridazon
glyfosaat
terbutryn
diphenylamine
simazine*
chlortoluron
dimenthoaat
gamma-HCM_(lindaan)*
metolachloor
ethofumesaat
dimethenamide
amitrol
propyzamide
tributytin*
diazinon
mecopop (MCPP)
piperonyklbutoxide
prosulfocarb
carbeetamide
imazalil
beta-HCH
alfa-endosulfan*
hexachloorbutadieen*
linuron
1,4-dichloorbenzeen
metazachloor
metoxuron
propazine
chloorprofam
pyrimethanil
quinoclamine
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Alle aangetroffen bestrijdingsmiddelen in de rijkswateren in 2005. *Bestrijdingsmiddelen op de lijst prioritaire
stoffen van de KRW. Stoffen in groen weergegeven zijn in Nederland niet toegelaten middelen.
Klein glanswier (Nitella hyalina) (foto: Wil Leurs
(Agami))
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De regionale wateren, die geografisch
vaak dichtbij de gebieden liggen waarin
de middelen in gebruik zijn, tellen veel
meer overschrijdingen dan de rijkswateren.

Nederlandse oppervlaktewater verdwenen.
De aanvoer via grensoverschrijdende
rivieren, illegaal gebruik in Nederland en
de slechte biologisch afbreekbaarheid van
sommige bestrijdingsmiddelen zijn mogelijke
oorzaken.

Ecologische kwaliteit
Het grootste deel van de aangetroffen
bestrijdingsmiddelen staat niet op de
prioritaire stoffenlijst van de KRW. Als
chemische parameters zijn ze echter wel
medebepalend voor het behalen van een
‘goede ecologische toestand’ van het
oppervlaktewater in 2015, zoals de KRW
voorschrijft. Een regelmatige brede
screening, naast specifiek op bestrijdingsmiddelen gerichte monitoring, is daarom
noodzakelijk om zicht te blijven houden op
de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen
in het oppervlaktewater.

‘Geheimen van de zoute zee’ is een populair wetenschappelijk boek voor iedereen die wat wil weten over de
relatie tussen water en zout en de betekenis ervan voor het leven. Elk hoofdstuk vertrekt vanuit mythen en sagen
die verbonden zijn met het zoute water. Vervolgens ontnuchteren de schrijvers deze verhalen met kennis en feiten
die Rijkswaterstaat en anderen in de loop der jaren verzamelden.
‘Geheimen van de zoute zee’ is het tweede boek in een serie over
de zee, dat in publiek-private samenwerking tot stand kwam.
Om de zoute aspecten van de zee goed te kunnen beschrijven,
komt in het boek eerst de rol van water aan bod. Zo zag Thales van
Milete (zesde eeuw voor Christus) het water als oerelement waaruit
alles voortkomt en alles weer naar teruggaat. Vervolgens laten
bekende en minder bekende theorieën van allerlei denkers en schrijvers
(Leonardo da Vinci, Paracelsus, Lavoisier) zien dat onze kennis over
het zoute water een lange en boeiende geschiedenis kent.

Breed Publiek
De hoofdstukken van ‘Geheimen van de
zoute zee’ staan min of meer op zichzelf,
zodat de lezer het boek in willekeurige
volgorde kan lezen. Het is een boek dat
ogenschijnlijk droge Rijkswaterstaatfeiten
smeuïg maakt. Een geslaagd voorbeeld
van het beleid van Rijkswaterstaat om
kennis te delen met een breed publiek.

Nadere informatie:
Marca Schrap (RWS RIZA)
tel. 0320-298770
marca.schrap@rws.nl
Dennis Kalf (RWS RIZA)
tel. 0320-297166
dennis.kalf@rws.nl

Zout, zoet, fris
De auteurs nemen vertrouwde begrippen en ideeën over de zoute
zee onder de loep, waardoor het onderwerp opnieuw tot leven
komt. Is het zoutgehalte in alle zeeën hetzelfde? Hoeveel zout zit er
in de zee? Of moeten we zeggen zouten? En wat is een zee eigenlijk? Is een zee altijd zout? Dat we het over zout water hebben, lijkt
logisch. Maar waarom noemen we water met weinig zout zoet en
niet fris, zoals de Engelsen dat doen? Een speurtocht naar geheimen
van de zoute zee neemt de lezer mee door de cultuurgeschiedenis
en onze relatie met de zee.

Voor bestelinformatie van het boek, zie
achterpagina

Voor bestelinformatie van de relevante
rapporten, zie achterpagina
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GEMAKKELIJKER

BESLUITVORMING EN COMMUNICATIE RONDOM

KRW

Collages laten watertoestand zien

In één oogopslag
Om de besluitvorming voor bestuurders
makkelijker te maken, en om het doel
van die maatregelen naar derden te
communiceren, vervaardigde Rijkswaterstaat in opdracht van DG-Water collages
(zie afbeelding, watertype grote rivieren).
Die geven de verschillende toestanden
van de belangrijkste watertypen weer in
beelden en kernachtige teksten.

Tegenwoordig delen scheepvaart,
visserij, zandwinning, energiemaatschappijen, kabelexploitanten,
recreanten en natuur met elkaar zo’n
57.000 km2 Nederlands Continentaal
Plat (NCP) zout water. De beheerders
van de Noordzee moeten rekening
houden met de belangen van al die
verschillende gebruikers. Om sturing te
geven aan de toenemende drukte op
het Nederlandse deel van de Noordzee
schreven Rijkswaterstaat, het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselveiligheid, het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu en het ministerie van Economische
Zaken samen het Integraal Beheerplan
Noordzee (IBN) 2015.

matig

Nadere informatie:
Diederik van der Molen (RWS RIZA)
tel. 0320-298427,
diederik.vander.molen@rws.nl
John van Schie (RWS RIZA)
tel. 0320-298678
john.van.schie@rws.nl
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RESULTATEN

KRW-INVENTARISATIE

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) inventariseerde het Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht in 2005 de vegetatie in de plassen van de Vechtstreek. Het was de
eerste ecologische inventarisatie in dit gebied, met verrassend resultaat: twee zeldzame
plantensoorten gedijen hier goed. De oorzaak is vermoedelijk de goede waterkwaliteit in
combinatie met de aanwezigheid van ondiepe zandbodems.

De NoordzeeNatuurkrant
Zonder er bij stil te staan is eigenlijk
elke inwoner van Nederland gebruiker
van de Noordzee: we eten vis, hogen
onze tuin op met zand of rijden in een
Japanse auto die per schip naar
Nederland is vervoerd. Is het dan niet
belangrijk dat meer mensen wat weten
over het beheer van de Noordzee?
Rijkswaterstaat en Stichting De Noordzee
vinden van wel. Daarom besteedt een
speciale editie van de
NoordzeeNatuurKrant, een uitgave van
de stichting, aandacht aan de belangrijkste punten uit het IBN-rapport.
Biedt de Noordzee nog een zee aan

ruimte? Ontdek het zelf. De krant is te
bestellen bij Stichting De Noordzee.
Een digitale versie is vanaf januari
2007 beschikbaar www.rikz.nl.
klein glanswier (Nitella hyalina) (foto: Wil Leurs (Agami))

Nadere informatie:
Nancy Meijer (RWS RIKZ)
tel. 070-3114345
nancy.meijer@rws.nl
Ike Span (Stichting De Noordzee)
i.span@noordzee.nl

kraaltjes glanswier
(Nitella tenuissima)
(foto: Adri van Beem)

Zeldzame plantensoorten in Vechtstreek

In de Grote Maarsseveense plas en de Wijde
Blik blijkt het zeer zeldzame klein glanswier
(Nitella hyalina) te groeien. Deze kranswiersoort is voorheen slechts op een paar andere
plekken in Nederland gevonden: in het
Naardermeer en op plaatsen bij Joure, Meppel
en Giethoorn. In de Grote Maarsseveense

slecht

Er zijn overzichtsfoto’s gebruikt, foto’s
van de oevers, foto’s van kenmerkende
soorten, maar ook foto’s van het gebruik
van het watersysteem. Elk watertype
(grote rivieren, kanalen, ondiepe plassen,
beken) telt drie collages (voor de goede,
voor de matige en voor de slechte ecologische toestand). In één oogopslag heeft
men een beeld van de kenmerken van de
(on)gewenste eindsituatie.
De collages zijn te koppelen aan maatregelpakketten, voortvloeiend uit de
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse.
Zo kunnen bestuurders beter besluiten
nemen en deze communiceren naar het
publiek.

VERRASSENDE

NOORDZEENATUURKRANT

Een paar honderd jaar geleden hadden de bewoners van de Noordzee nog het rijk
alleen. Langs de kust werd gevist. Af en toe kwam er een schip met wat dappere
ontdekkingsreizigers langs, maar verder was er rust. Tegenwoordig wordt de
Noordzee steeds intensiever gebruikt. Hoe gaan de beheerders van de Noordzee
hiermee om? En is het belangrijk dat meer mensen zich hiervan bewust zijn?

Hierop wordt de ecologische monitoring
gebaseerd. Bestuurders moeten beslissen
over de invulling van de KRW voor de
ecologische toestand, de bijbehorende
maatregelen en de benodigde monitoring.
Invertebraten
Dat valt echter niet mee omdat de
ecologische doelen, in termen van
hoeveelheden en samenstelling van
soorten, niet gemakkelijk duidelijk zijn
te maken. Termen als ‘helder water’ en
‘geen dode vissen’ gaan nog wel.
Maar bij het ‘percentage kenmerkende
macro-invertebraten’ haken de meesten
af. Zeker als ze ook nog eens Latijnse
namen hebben.

EDITIE

De Noordzee, een zee van ruimte?

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
is gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van watersystemen. Vanuit dit
kader streeft de KRW naar een bepaalde
ecologische kwaliteit van watersystemen.
Bestuurders moeten beslissen over de
inzet van maatregelen om deze kwaliteit
te bereiken. Maar waarover beslist een
bestuurder dan? En, nog belangrijker, hoe
maakt hij dat duidelijk aan het publiek?
Collages van beelden en tekst scheppen
een helder beeld.
De doelen van de KRW zijn deels nationaal
en deels internationaal geformuleerd.
De KRW biedt de afzonderlijke lidstaten
ruimte om de na te streven ecologische
toestand zelf in te vullen. Er zijn echter wel
randvoorwaarden. Zo vraagt de richtlijn
om een indeling in watertypen en om een
beschrijving van de verwachte hoeveelheid
en de samenstelling van bepaalde soortgroepen.

SPECIALE

WEER

plas zijn een paar planten van deze soort op
twee plaatsen aangetroffen. De soort had
gezelschap van breekbaar kransblad, groot
nimfkruid, stijve waterranonkel, doorgroeid
fonteinkruid en schedefonteinkruid. Ook in
de Wijde Blik komt het klein glanswier voor
op vier plaatsen, waarvan twee plaatsen met
een frequente bedekking. Hier groeit het
klein glanswier naast breekbaar kransblad,
gebogen kransblad, groot nimfkruid, smalle
waterpest, aarvederkruid, sterkranswier en
doorgroeid fonteinkruid.
Zandbodems en helder water
Klein glanswier groeit in Midden- en WestEuropa langs de ondiepe, zandige rand van
meren met helder kalkrijk water (in zuidelijker
landen ook in kalkarm water). En dat zijn
precies de omstandigheden in de Grote

Maarsseveense plas en de Wijde Blik.
In beide meren zijn een aantal plaatsen met
ondiepe zandbodem aanwezig. De dikke
slijmlaag van het klein glanswier beschermt
tegen uitdroging als de groeiplaats een
aantal dagen zou droogvallen.
De jonge planten van het klein glanswier zijn
gemakkelijk te verwarren met planten van
het kraaltjes glanswier (Nitella tenuissima).
Kraaltjes glanswier
In de Molenpolder (ten noorden van de
Grote Maarsseveense plas) is tijdens de
vegetatie-inventarisatie een andere zeer
zeldzame kranswiersoort gevonden. Het
betreft hier een paar planten kraaltjes
glanswier (Nitella tenuissima). Deze soort
is recentelijk alleen gevonden op een paar
plekken in Staverden, Borculo en Zwolle.
Het kraaltjes glanswier werd aangetroffen
onder gele plomp en witte waterleliebladeren,
samen met kransvederkruid, aarvederkruid,
stomp fonteinkruid, grof hoornblad, smalle
waterpest en stijve waterranonkel.
Kraaltjes glanswier komt in Nederland voor

in het overgangsgebied zand-veen met
leem of kalkrijk zand op geringe diepte.
De Molenpolder is zo’n gebied. En ook hier
speelt de waterkwaliteit een grote rol. In de
afgelopen jaren verbeterde deze aanzienlijk.
Het water is er helder, redelijk fosfaatarm en
ondiep. Omstandigheden waarin de soort
prima gedijt.
Ecologische toetsing
De KRW is gericht op het verbeteren van de
waterkwaliteit. De aard van de aanwezige
vegetatie is, naast veel andere factoren, een
van de maatstaven voor de waterkwaliteit.
De inventarisatie van de vegetatie in de
Vechtstreek is nog niet vergeleken met de
KRW-richtlijnen. Maar dat het gebied er in
ecologisch oogpunt beter afkomt dan
gemiddeld, lijkt voor de hand te liggen.
Nadere informatie:
Kirsten Mels-Vendrig (Waternet;
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
tel. 0900-9394
kirsten.vendrig@waternet.nl

MEER BEVERS DAN VORIG JAAR

Bever verovert Flevoland

Voor bestelinformatie van de
NoordzeeNatuurKrant, zie achterpagina

De bever is een beschermde diersoort. Het aantal bevers in Flevoland is opnieuw gestegen.
De jaarlijkse bevertelling toont aan dat er zeker 43 bevers rondzwemmen. Het werkelijke
aantal ligt naar schatting rond de 70.
Landschapsbeheer Flevoland coördineert
het onderzoek naar de Flevolandse bevers.
In februari telt men de burchten en in de
zomermaanden het aantal dieren. Nadat
enkele bevers in 1990 per ongeluk
ontsnapten uit Natuurpark Lelystad stijgt
het aantal bevers in Flevoland gestaag.
In 2001 werd de populatie nog geschat op
20 dieren, vijf jaar later is dit aantal ruim
verdrievoudigd tot zo’n 70 bevers.
Daarmee komt de bever in Flevoland
langzaam uit een kwetsbare positie. De
kans dat door een ongeluk of ziekte de
hele groep van Flevoland uitsterft, slinkt.
In Nederland leven nu zo’n 350 bevers,
verspreid over de Biesbosch, Gelderse
Poort, Limburg, Flevoland en het rivierengebied tussen Dordrecht en Nijmegen.
Burchten
In Flevoland is de bever vooral te vinden
in de driehoek Lelystad - Almere - Zeewolde
(zie kaartje). Verspreid over dit gebied liggen
achttien burchten waar de bevers overdag
verblijven. De twee volwassen bevers
leven samen met de jongen van dit jaar én
de jongen van het vorige jaar. In totaal
kunnen zo’n tien bevers in een burcht
wonen, een situatie die in Flevoland nog

niet aangetroffen is. Tot nu toe zijn
maximaal zeven dieren bij een burcht
gezien. In de schemerperiode gaat de
familie uit eten. De bever is een vegetariër
en eet wilgenbast, riet en wilgenroosje.
Bever in de gracht
Opvallend aan de bevers in Flevoland is
dat ze nauwelijks schuw zijn. Ze vestigen
zich zelfs in of op de rand van de stad,
zoals in Almere Haven. Daar zwemt de
bever door de grachten achter de tuinen.
Schade door bevers komt nauwelijks voor.
Ze maken niet zoveel holen en gangen als
een muskusrat in bijvoorbeeld dijken.
De verwachting is dat de bever de eerstkomende jaren vaker de stad in zal trekken
omdat daar nog veel geschikte plekken
zijn om zich te vestigen. Buiten de stad is
het aantal plekken waar de bever zich kan
vestigen beperkt vanwege de stenen
oeverbeschoeiing. De provincie en
Waterschap Zuiderzeeland werken hard
aan het vervangen van deze oevers door
natuurvriendelijker oevers zodat de
populatie zich in Flevoland nog verder
kan uitbreiden. Daarnaast probeert
Landschapsbeheer Flevoland in overleg en
in samenwerking met andere partijen de

Voorkomen van de bever in Zuidelijk Flevoland en Oostelijk Flevoland

omstandigheden voor dit bijzondere dier
zo gunstig mogelijk te maken.
Nadere informatie:
Jeroen Reinhold (Landschapsbeheer
Flevoland); tel. 0320-294939
reinhold@landschapsbeheer.net
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grote waternavel

KUSTHOOGTEKAARTEN

BESCHIKBAAR VIA WEBSITE

Kust inzicht!

- vervolg van pagina 1 te zien aan de overwoekering van sloten
door de grote waternavel. En de Chinese
wolhandkrab veroorzaakt schade aan fuiken
en de palingvangst. Tot slot krijgen ziektes
meer kans. Het aantal botulismeslachtoffers is bijvoorbeeld gerelateerd aan de
watertemperatuur.
Chemische kwaliteit
In de Friese verkenning is nagegaan of er
een relatie bestaat tussen temperatuur,
neerslag en wind enerzijds en waterkwaliteitsdata anderzijds. Het waterschap liet
acht watertypen van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) screenen.

De onderzoekers keken naar chemische
waterkwaliteitsdata van metingen uit
2000 (gemiddeld jaar), 2003 (droog jaar)
en 2004 (nat jaar). Het chloridegehalte
bleek toe te nemen in droge perioden.
Het stikstofgehalte nam juist toe in natte
periodes. Opvallend was dat de meeste
watertypen ongeveer hetzelfde
reageerden.
Biologische kwaliteit
Er is extra onderzoek nodig om de effecten
op biologische waterkwaliteitsparameters
na te gaan, zoals blauwalgengroei, waterplantengroei en vissamenstelling. Dat is

relevant vanwege de eisen die de KRW stelt
aan de ‘goede ecologische toestand’.
Gezien het tempo waarin klimaatverandering en de effecten daarvan zich lijken voor
te doen, is dat nieuwe onderzoek snel
nodig. Niet alleen om bijvoorbeeld plagen
van exotische soorten beter te kunnen
bestrijden. Maar ook om beleid te formuleren. Bij het formuleren van KRW-doelen,
zowel in biologische als in fysisch-chemische
termen, moet je immers ook rekening
houden met deze veranderende aquatische
ecologie door klimaatverandering. Wanneer
hoort een exoot bijvoorbeeld tot de
gewenste natuur en wanneer niet? In veel

gevallen zal er tijdig een schepje bovenop
moeten om de waterkwaliteitsdoelen te
halen. Gezamenlijke aanpak van dit vraagstuk door de Nederlandse waterbeheerders
lijkt voor de hand te liggen.
Nadere informatie:
Theo Claassen (Wetterskip Fryslân)
tel. 058-2922066
tclaassen@wetterskipfryslan.nl
Peter Droogers (FutureWater)
tel. 0317-460050
droogers@futurewater.nl

Rijkswaterstaat brengt de kust jaarlijks in beeld met kustmetingen (JARKUS-metingen).
Deze zijn bedoeld om de ligging van de kust te monitoren en om te toetsen of de actuele
kustlijn (landinwaarts) verschoven is ten opzichte van de kustlijn die in 2001 in de wet
werd vastgelegd. Tot op heden waren kustlijnkaarten en foto’s via internet beschikbaar.
Sinds kort zijn deze metingen verwerkt tot kusthoogtekaarten. De kaarten zijn te bekijken
en te downloaden via internet.
Meten
De JARKUS-metingen omvatten
hoogtemetingen van duin en strand en
dieptemetingen van het onderwaterdeel
van de kust. Door de hoogte- en
dieptemetingen aan elkaar te koppelen,
ontstaan volledige kustprofielen. De
kustprofielen (momenteel ongeveer
2000 per jaar) worden opgenomen in
raaien, denkbeeldige lijnen loodrecht op
de kust, met een onderlinge afstand van
ongeveer 250 meter. Het JARKUS-

bestand omvat momenteel ongeveer
40 jaar aan metingen.
Controle
Rijkswaterstaat controleert alle JARKUSraaien op foute metingen door ze naast
eerdere en latere opnamen te leggen.
Ook vergelijkt Rijkswaterstaat de raaien
met naastgelegen raaien in hetzelfde jaar.
De JARKUS-metingen worden omgewerkt
naar rasters van 20 bij 20 meter. Van die
kustrasters maakt men kusthoogtekaarten

door een locatie en een opnamejaar te
kiezen. De foto’s zijn eveneens direct op
het beeldscherm te bekijken of te
downloaden in JPEG-files (hoge of lage
resolutie). De foto’s met hoge resolutie
zijn alleen van 2005 beschikbaar. Deze
bevatten tevens metadata, zoals de
GPS-positie van de helikopter ten tijde
van de opname.
Kortom: de website brengt met kaarten
en foto’s de Nederlandse kust inzicht.

met de schalen 1:50.000 en 1:100.000.
Ook zijn er verschilkaarten, die de
veranderingen ten opzichte van het
voorafgaande jaar weergegeven.
Informatieschat
De website
www.watermarkt.nl/kustenzeebodem
ontsluit deze schat aan informatie.
In het kaartendeel van de website kiest
de bezoeker een specifieke kusthoogtekaart door selectie van een kustvak, een
jaar en een schaal. De kaart is direct op
het beeldscherm te bekijken of te downloaden als JPEG- of ArcInfogrid-file. Om
de interpretatie van de kaarten te ondersteunen, staan op de website ook de
bestaande series kustfoto’s. Het is
mogelijk om gericht foto’s op te vragen

Nadere informatie:
Erik Marsman (RWS RIKZ)
tel. 070-3114518
erik.marsman@rws.nl

Voor bestelinformatie van het rapport, zie
achterpagina
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Lokstroom
In de testsituatie bestond de aalgoot uit een drijvende kunststof bak (zie figuur). Zoet water,
rechts in de figuur, werd met een pomp uit het achterland naar de aalgoot gepompt
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De hevel

Nadere informatie:
Tammo Bult
(Wageningen IMARES)
tel. 0255-564686
tammo.bult@wur.nl

figuur A
Schematische weergave van glasaal voor de Bergse
Diepsluis tijdens laagwater. Oosterschelde/zout:
links; kolk/zoet: rechts; De deur/rinketten werden uit
hun sponningen gedrukt waardoor kieren en lokstroom
aanwezig waren (pijlen); glasaal trok niet naar binnen
door te grote stroomsnelheden in de kieren.

figuur B
Schematische weergave van glasaal voor de Bergse
Diepsluis tijdens hoogwater. Oosterschelde/zout:
links; kolk/zoet: rechts. De deur/rinketten werden in
hun sponningen gedrukt waardoor kieren minimaal
aanwezig waren; glasaal trok in groten getale door
twee ronde gaten van ongeveer 7 cm.
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Hevel- en gootvangsten
De verschillen tussen hevel en goot waren aanzienlijk. Bij hoog water was de intrek van
glasaal via de hevel bijna tien keer zo groot als via de goot. Met de stroom meezwemmen
blijkt dus populairder. De hevel ‘ving’ bovendien grote hoeveelheden stekelbaarzen,
steurgarnalen, aasgarnalen, vlokreeften en Chinese wolhandkrabben. Ook andere
waterdieren gebruikten de hevel, zoals grote zeenaald, pos, spiering, baars, grondel,
bot en blankvoorn. Dat is gunstig voor de landinwaartse verspreiding van waterdieren en
voor de voedselvoorziening stroomopwaarts (bijvoorbeeld de stekelbaars voor lepelaars).
De goot ‘ving’ alleen kleine hoeveelheden stekelbaars.
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De aalgoot

(aangegeven door de pijltjes) en verliet deze bak als lokstroom via een korte buis, voorzien
van een klein fuikje. De glasaal zou tegen de lokstroom in de drijvende bak in moeten
zwemmen. Bij de hevel zwemt de glasaal met de stroom mee. De hevel bestond uit een
buizenstelsel over de sluisdeur. Bij hoog water stroomde het zoute water door de buizen naar
het zoete water een groot net in (zie figuur).
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Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid nam de proef op de som.
In het voorjaar van 2005 werden daarom de aalgoot en de hevel met elkaar vergeleken (zie
figuren), twee methoden om de glasaal bij fysieke hindernissen ons land in te laten trekken.
Bij de goot zwemt de glasaal tegen de stroom in, bij de hevel met de stroom mee. De tests
vonden plaats in proefopstellingen bij het sluiscomplex van Nieuwe Statenzijl in Groningen en
de Bergse Diepsluis in Zeeland. Duikwaarnemingen voor de Bergse Diepsluis in 2005 en 2006
vulden de tellingen aan.
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Na zijn geboorte in de Sargassozee, een paar honderd mijl uit de kust van Bermuda, lift
de Europese aal de eerste twee jaar van zijn leven mee met de golfstroom. Na zo’n vijfduizend kilometer bereikt hij onze kustwateren als glasaal. Sluiscomplexen vormen daar
een probleem voor zijn intrek in onze zoete wateren. Daarom legt men in Nederland
vistrappen en aalgoten aan, in de verwachting dat de vis tegen een zoetwaterlokstroom
in zal zwemmen. Maar wil de glasaal dat wel? Hij bereikte onze kusten door met de
golfstroom mee te zwemmen. En ook de trek landinwaarts gaat normaal gesproken met
de getijstroom mee.
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De glasaal is liever lui dan moe
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Zomaar een vraag
De Helpdesk Water kreeg onlangs van een
journalist een prangende vraag. De journalist
had gelezen dat door de ontwikkeling van
natuurgebieden in Amerika de bacteriologische toestand van het water verslechterde.
Beren, die dankzij natuurontwikkeling in
steeds grotere aantallen voorkomen,
poepen namelijk in het oppervlaktewater.
En daardoor overschrijdt de hoeveelheid
bacteriën de norm. De journalist vroeg
zich af of dat in Nederland ook voorkomt.

Aalscholvers verhuizen
Aalscholvers ook inderdaad. Dat is een mooi
Nederlands voorbeeld. De Aalscholverkolonie in de Oostvaardersplassen laat
daar enthousiast haar sporen na: het water
is er rijk aan voedingsstoffen en bacteriën
van uitwerpselen. Ook de circa drieduizend
grote grazers in dit gebied (rund, paard en
edelhert) leveren hun bijdrage, al kunnen
die slechts beperkt bij het open water
komen.

Het antwoord is bevestigend: dat is nou
eenmaal de natuur. Wellicht een natuur
die nog niet in evenwicht is. Maar toch.
Als je natuur ontwikkelt, mag je verwachten
dat er beesten gaan leven.

Of de dierlijke bemesting van het water
een probleem is om actie op te ondernemen, is de vraag. Dat is afhankelijk
van de bestemming van het water.
Nu zijn de Oostvaardersplassen te ondiep
om in te zwemmen. Gelukkig maar, want
de bacteriële eisen voor gewoon

oppervlaktewater zijn minder hoog dan
die voor zwemwater. Je moet er toch niet
aan denken dat je een hele aalscholverkolonie moet verhuizen?
Beschermde lust
Vogelaars vinden de aalscholverkolonie
prachtig. En ook de natuur is blij met het
gedrag van deze beschermde watervogels.
De hoge concentraties voedingsstoffen in
het water zorgen voor een weelderige
groei van plantaardig plankton.
Het rijkelijk aanwezig plantaardig plankton
trekt op haar beurt veel dierlijk plankton
aan. En dat…......, juist!
Dat lokt in de ruiperiode de slobeend
naar de Oostvaardersplassen. Nog een
beschermde lust voor het vogelaarsoog.

Zwemmers
In warme zomers kan het fout gaan.
Blauwalg en botulisme gedijen dan prima
op de enorme hoeveelheden ontlasting.
Dat wil niemand verspreiden. Daarom zijn
de Oostvaardersplassen geïsoleerd van
andere wateren. Alle poep komt dus op
één hoop. En dat is een hele opluchting.
Maar elders in Nederland gaat het soms
wel fout. De negatieve zwemadviezen van
afgelopen zomer kan iedereen zich herinneren. Er zaten te veel bacteriën in het
water. De uitwerpselen van in het wild
levende dieren dragen bij aan het probleem.
Maar zij zijn niet de enige bron van bacteriën.
Die komen ook van woonboten, scheepvaart, boerenerven, vee, afspoelend straatwater, honden en ….. zwemmers.

Mensen, wel te verstaan.
Duikwaarnemingen
Uit de duikwaarnemingen bleek dat de glasaal zich bij laagwater concentreerde in de
bovenste halve meter van de waterkolom, direct voor de sluisdeuren. Ze kwamen af op de
zoetwaterlokstromen uit de kieren van het sluiscomplex. De stroomsnelheden in deze kieren
waren echter te groot voor intrek (zie figuur A). Bij hoogwater concentreerde de glasaal
zich direct voor de deur van het sluiscomplex, verspreid over de waterkolom. Grote
aantallen glasaal wisten dan door kieren, met de stroom mee, het achterland te bereiken.
(zie figuur B).
Oplossing eenvoudig
De glasaal is dus liever lui dan moe. Kleine openingen in sluisdeuren of hevelconstructies
verbeteren de intrek van glasaal flink. Bij hoogwater zwemt de luie aal mee met de stroom.
Grote openingen lijken niet nodig. En dat is gunstig in situaties waar zoutbezwaren een
rol spelen.
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PUBLICATIES EN PRODUCTEN
In trendsinwater.nl is ruimte gereserveerd voor recent uitgekomen publicaties en
producten rond de monitoring van de Nederlandse wateren. Kent u publicaties of
producten die in de volgende trendsinwater.nl opgenomen zouden moeten
worden, laat dit dan weten aan de redactie.

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.

KLIMAATVEANDERING EN WATERKWALISTEIT
Loeve, R., P. Droogers & J. Veraart, 2006
Future Water i.o.v. Wetterskip Fryslân
Bestelinformatie: bij auteurs

Deze website, opgezet door het Institut
für Meteorologie van de Universiteit van
Basel in samenwerking met de NOAA (VS),
presenteert weersvoorspellingen voor
Europa tot 72 uur vooruit op basis van
twee hoge resolutie modellen.

WWW . METEOBLUE . CH

WWW . AFDELINGKUST. BE

BESTRIJDINGSMIDDELENSCREENING IN DE RIJKSWATEREN
S. Marca Schrap, Jordan Tiesnitsch en Joan S. Staeb
Honderden bestrijdingsmiddelen in 2005
Bestelinformatie: Rapport RIZA rapport 2006.020, te downloaden via www.riza.nl
BESTRIJDINGSMIDDELENRAPPORTAGE 2005
A.J. Otte, C.H.M. Evers
Het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater in
de jaren 2001-2003
Bestelinformatie: Rapport nr. 9P4561/R00003/AOt/DenB, bij Royal Haskoning,
Den Bosch
ASSESSMENT

OF THE EFFECTS OF CLIMATE VARIABILITY AND LAND USE CHANGE ON THE HYDRO-

MEUSE RIVER BASIN.
Tu Min (proefschrift), PhD Thesis UNESCO-IHE Institute for Water Education /
Vrije Universiteit Amsterdam
Bestelinformatie: bij auteurs

LOGY OF THE

De nieuwe website van de Afdeling Kust
van het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust ( MD.K ) van het Vlaamse
Ministerie van Mobiliteit en Openbare
Werken ( MOW ). De Afdeling Kust maakte
tot dit jaar deel uit van de Administratie
Waterwegen en Zeewezen ( AWZ ) van het
Vlaamse Ministerie van Leefmilieu en
Infrastructuur (LIN)
WWW . IDSW . NL

Op deze site kunt u alle onderdelen van
Aquo-standaard downloaden. Tevens de
actuele stand van zaken rondom projecten
en werkgroepen inzien. U kunt zich
abonneren op de IDsW nieuwsbrief en
aanmelden voor themabijeenkomsten.
WWW . NOORDZEE . NL

Stichting de Noordzee maakt zich sterk
voor een gezonde en schone zee voor
mens en dier.
WWW . GETIJ . NL

DE NOORDZEENATUURKRANT - SPECIALE EDITIE IBN 2015 Bestelinformatie: aanschafprijs als lesmateriaal: € 10,- per 30 kranten; bestellen
via www.noordzee.nl (zee op school); de digitale krant is gratis te downloaden via
www.rikz.nl
GEHEIMEN VAN DE ZOUTE ZEE
R. Hisgen & R. Laane, 2006
Bestelinformatie: Boek; uitgeverij Van Veen, IBSN 9085710375
EVALUATIE VAN 50 JAAR STORMVLOEDVERWACHTINGEN
J. Kroos; 2006
In dit rapport zijn de resultaten gegeven van het onderzoek naar de nauwkeurigheid van 50 jaar stormvloedverwachtingen, die zijn uitgegeven door de
Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD). Bestelinformatie: rapport
RIKZ/2006.010; aanschafprijs: gratis; Een digitale versie van het rapport kunt u
inzien en/of downloaden via de productcatalogus op www.watermarkt.nl

CORRECTIES EN AANVULLINGEN
Emissies van zeevaart in kaart (voorpagina editie 19)
In de grafiek Admosforische depositie van stikstofverbindingen en nikkel staat een
verkeerde eenheid bij nikkel. Dit moet zijn ton Ni/jaar. Op de internetsite
www.trendsinwater.nl is deze fout gecorrigeerd.

COLOF

De astronomische waterstandsvoorspellingen tot en met het jaar 2008 zijn
beschikbaar. De opgenomen meetlocaties
behoren tot het landelijke waterstandsmeetprogramma van de Rijkswaterstaat.

Daarnaast zijn enkele meetlocaties
opgenomen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Verder zijn nog enkele
regionale meetpunten van het meetnet
ZEGE opgenomen.
WWW . WATERMARKT / KUSTENZEE BODEM

Op deze site van Rijkswaterstaat zijn naast
de foto's van de fotovlucht van Nederland
van 1993 en 1999 nu ook de foto’s van
2005 te bekijken. De foto’s van 2005 zijn
beschikbaar in hoge resolutie. Ook kunt u
hier kusthoogtekaarten bekijken en downloaden.

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

EERSTE

VERKENNING

Klimaatverandering beïnvloedt ook de waterkwaliteit
Er is geen actueler milieuthema dan klimaatverandering. Juli 2006 was de warmste
zomermaand ooit, augustus de natste, gevolgd door de warmste septembermaand.
Boeken, tijdschriften en kranten staan er vol mee: Dodelijke Zwarte weduwe rukt op,
Blauwtong blijvend in Nederland en zelfs Al Gore komt buurten met ‘An inconvenient
truth’ (een film over de opwarming van de aarde). In waterbeherend Nederland ging
de aandacht vooral uit naar de gevolgen voor waterkwantiteit en veiligheid. Maar of
klimaatverandering ook invloed heeft op de waterkwaliteit, onderzocht Wetterskip
Fryslân onlangs voor het eerst.

WWW.MONITORINGSTROOMGEBIEDEN.NL

Meerjarig monitoringprogramma naar de
uit- en afspoeling van nutriënten uit landbouwgronden in stroomgebieden en polders.

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@rws.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: roel.venema@rws.nl, ook kunt via
www.trendsinwater.nl een abonnement aanvragen.

Dit jaar heeft Wetterskip Fryslân een
verkenning naar de relatie tussen klimaatverandering en waterkwaliteit laten
uitvoeren. Neerslag, temperatuur en
wind lijken belangrijke veroorzakers te
zijn van waterkwaliteitsveranderingen.
Veranderingen in de neerslag, zoals
steeds vaker zware neerslag, erg droge
periodes en hogere temperaturen,
hebben de grootste invloed. Meer wind
heeft het minste effect.

oppervlaktewater toe. In lange, droge
periodes neemt niet de hoeveelheid, maar
de concentratie van nutriënten in het
oppervlaktewater toe. Dat komt simpelweg
omdat er dan weinig oppervlaktewater is
waarop geloosd wordt. In alle gevallen gaat
het dus om een toename van de hoeveelheid nutriënten ten opzichte van de
hoeveelheid water. Dit leidt tot vergroting
van de hoeveelheid voedsel in het water
(eutrofiëring).

Eutrofiëring
Door hevige neerslag is de riolering sneller
overbelast. Rioolwaterzuiveringsinstallaties
moeten daardoor vaker water lozen dat
minder gezuiverd is. Er komt dan verdund
afvalwater in het oppervlaktewater
terecht. Ook rioolsystemen storten vaker
over. Tot slot zorgt hevige regen ook voor
het wegspoelen van uitgereden mest. In al
deze gevallen neemt de hoeveelheid
voedingsstoffen (nutriënten) in het

Blauwalg
In combinatie met gemiddeld hogere
temperaturen, vergroot eutrofiëring de
kans op bijvoorbeeld blauwalgen. Indirecte
effecten vergroten die kans nog eens.
Witvis, zoals brasem, houden namelijk van
troebel water. Dus ook van water met
veel zwevende deeltjes, deels afkomstig
van mest en rioolwater. Door de hogere
temperaturen en het verlengde groeiseizoen gedijen deze vissen uitstekend.

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@rws.nl
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WWW . KADERRICHTLIJNWATER . NL

Een goede waterkwaliteit vinden we
belangrijk in Nederland. Omdat water zich
weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn
internationale afspraken nodig.Daarom is
sinds eind 2000 de Europese Kaderrichtlijn
Water van kracht. Die moet ervoor zorgen
dat de kwaliteit van het oppervlakte- en
grondwater in Europa in 2015 op orde is.
De uitvoering van de KRW vraagt een
grote inspanning van verschillende partijen
internationaal, nationaal en regionaal
niveau. Maar wie doet nu precies wat? Op
deze website is informatie te vinden over
hoe en door wie de uitvoering van de
Kaderrichtlijn Water wordt vormgegeven.

nummer 20, december 2006
Jonge brasem eet watervlooien.
En watervlooien eten algen. Een grote
brasempopulatie betekent dus minder
watervlooien en dus een grotere kans op
(blauw)alg.
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• Klimaatverandering beïnvloedt ook de
waterkwaliteit

Monitoringresultaten
Voedselweb
Hogere gemiddelde temperaturen hebben
invloed op de (soortensamenstelling van
de) levensgemeenschap in het water.
Zo kunnen bijzondere vissoorten over het
algemeen minder goed tegen grotere
temperatuurschommelingen dan
algemenere soorten. De bijzondere soorten
verdwijnen daardoor eerder dan de
algemene soorten.
Hogere temperaturen verstoren ook het
voedselweb, de onderlinge voedselafhankelijkheid van soorten. Jonge snoeken
leven bijvoorbeeld van kleine vis en
insectenlarven. Deze dieren passen zich
sneller aan het warmere klimaat aan dan
de snoek. De insecten vliegen steeds eerder
uit, terwijl de jonge snoeken nog steeds
min of meer op hetzelfde tijdstip geboren
worden.
Het resultaat is een voedseltekort voor
de jonge snoeken. Exoten gedijen beter in
de warmere groeiomstandigheden. In
Friesland is dat op verschillende plaatsen
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• De glasaal is liever lui dan moe
• Zeldzame plantensoorten in
Vechtstreek
• Bever verovert Flevoland
• Warmste zeewater sinds 1860
• Regionale wateren bevatten meeste
bestrijdingsmiddelen
• Hoog zomerpeil biedt perspectief

Monitoringstrategie
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• Nederlandse monitoring KRW-proof
• Stroomlijn stroomlijnt monitoring
• Informatie uitwisselen wordt een
makkie
• Evaluatie mestbeleid met meetnet en
modellen
• KwaliBI realiseert kwaliteitszorg

Meten en analyseren
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• Is er iets veranderd aan de Maas?
- vervolg op pagina 2 -

Verwerking en verstrekking
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• Snel inzicht bij calamiteiten op
rijkswateren
• Geheimen van de zoute zee
• Collages laten watertoestand zien
• De Noordzee, een zee van ruimte?
• Kust inzicht!
• Zomaar een vraag

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