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.
PASSIVE SAMPLING TECHNIQUES IN ENVIRONMENTAL MONITORING
Edited by R. Greenwood, G. Mills, B. Vrana, ISBN: 9780444522252
In dit boek heeft Foppe Smedes (RWS RIKZ) hoofdstuk 19 (p. 407-448) bijgedragen met de
titel "Monitoring of chlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons by passive
sampling in concert with deployed mussels". Hierin worden de methodes beschreven en 5 jaar
mosselmeetnet vergeleken met passive sampling.
Ook info in: Comprehensive Analytical Chemistry, Volume 48, Pages 1-453 (2007).
MIDWINTERTELLING VAN ZEE-EENDEN IN DE WADDENZEE EN DE NEDERLANDSE KUSTWATEREN, JANUARI 2007
Arts F. A., Berrevoets C.M. RIKZ/2007.010, mei 2007
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een
vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2007.
Een digitale versie van het rapport kunt u inzien en/of downloaden via de rapportcatalogus op
watermarkt.nl
WATERVOGELS EN ZEEZOOGDIEREN IN DE ZOUTE DELTA 2005/2006
Strucker R.C.W., Arts F.A. Lilipaly S, Berrevoet C.M, Meininger P.L. RIKZ/2007.005, januari 2007
In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in
de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland in de periode juli 2005-juni 2006.
Een digitale versie van het rapport kunt u inzien en/of downloaden via de rapportcatalogus op
watermarkt.nl
EEN ANDER IJSSELMEERGEBIED, EEN ANDER BELEID
Interdepartementale projectgroep "Een ander IJsselmeer"
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DG Water:
Carlein Maka; tel. 070-35183 95, carlein.maka@minvenw.nl

INTERNET
Een greep uit interessante internetsites. Kent u interessante sites die opgenomen zouden moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van trendsinwater.nl.

WWW . SCHELDEMONITOR . NL

Wie meet wat op het Schelde-estuarium?
Ben je op zoek naar informatie over een
rapport, een publicatie, een studie of een
project over het Schelde-estuarium?
Neem dan een kijkje op de website van
de ScheldeMonitor.
Je vindt er informatie over alle Vlaamse
en Nederlandse instituten, bedrijven en
onderzoeksgroepen die betrokken zijn bij
het onderzoek en de monitoring van het
Schelde-estuarium. Voor al deze groepen
wordt op de site een overzicht gegeven
van de metingen die ze uitvoeren, de
studies die ze doen, de publicaties en
rapporten die ze maken, de projecten
waar ze aan deelnemen, ...enz..
Geïnteresseerd? Schrijf je dan zeker in op
onze tweemaandelijkse attenderingsservice.
Dan ontvang je gratis in je mailbox een
overzicht van alle nieuwe publicaties,
projecten en studies op en rond het
Schelde-estuarium.
(www.scheldemonitor.org/attendering.php)

WWW . HETWATERSCHAPSHUIS . NL

Het Waterschapshuis is de regie- en
uitvoeringsorganisatie voor de 26 waterschappen op het gebied van Informatie en
Communicatie Technologie.
Het Waterschapshuis heeft als doel het
bevorderen van samenwerking op het
gebied van ICT tussen de waterschappen
en de andere overheden die actief zijn in
de natte sector.

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

TNO, Vitens en haar gesprekspartners in
Noord-Nederland werken samen aan een
innovatief en interactief instrumentarium
ten behoeve van het waterbeheer.

VISSTANDEN

MONITORING WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND DES LANDS MILIEUMEETNET RIJKSWATEREN
Meetplan 2007, RIZA Rapport 2007.004, het rappport is te downloaden via www.riza.nl
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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

COLOF

1

0,1

OP ZOEK NAAR EEN EERDER VERSCHENEN ARTIKEL?
Breng eens een bezoek aan onze site www.trendsinwater.nl
0,01

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 u via www.trendsinwater.nl een abonnement aanvragen.

EN AANVULLINGEN OP VORIGE UITGAVE

RWS RIZA (ZOETE RIJKSWATEREN)
Infocentrum Binnenwateren
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 0320-298888
fax: 0320-298580
e-mail: infocentrum@rws.nl

Geen

aantal/1000 m2

10

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:
CORRECTIES

nummer 22, augustus 2007

Visserijbiologen adviseerden de Europese Unie onlangs geen kabeljauw meer te vangen in
de Noordzee. De intensieve visserij heeft het kabeljauwbestand tot ver beneden het veilig
biologisch minimum gebracht. Ook andere bodemvissen zoals schol en heek bevinden
zich in de gevarenzone. De visserij lijkt echter niet de enige schuldige aan de teruggang
in de vistanden. Veranderingen in het klimaat spelen ook een rol. Dat blijkt uit de gegevens
over visstand en plankton die decennia lang zijn verzameld.

QUICK SCAN ALTERNATIEVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Sas Terpstra Susanne Zbinden Celine Knip Roderik Schunck. Twynstra en Gudde
441245/SZB/MSD. 2 april 2007. Het rapport is te downloaden op safecoast.org

NATURE REHABILITATION IN REGULATED RIVERS
Monitoring van uiterwaardvegetaties na een rivierverruimende ingreep en vergelijking met de
rivier Allier in Frankrijk bieden houvast voor cyclische verjonging van de Waal. Gertjan Geerling,
Raboud Universiteit Nijmegen + RWS-AGI, Delft, te raadplegen op
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/uploaded/AGI/2007-05/352109/AGI-2007GAB-005.pdf

VER BENEDEN PEIL

Samenspel overbevissing en klimaatverandering

GETIJTAFELS VOOR NEDERLAND 2008
Tabellen met astronomische hoog- en laagwaterstanden en tijdstippen van 21 locaties langs de
Nederlandse Kust. Bestelinformatie: aanschaf prijs € 15,50; bestellen bij SDU (www.sdu.nl) en
de boekhandel. Gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
bestellen via de productcatalogus op watermarkt.nl; ISBN 9789012121361

VOOROEVERS HOUTRIBDIJK: TOESTAND ECOLOGIE EN WATERKWALITEIT 2006
Inventarisatie van waterplanten, watervogels, driehoeksmosselen, fysische en chemische
parameters. RIZA Rapport 2007.006, het rappport is te downloaden via www.riza.nl
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WWW . CWMI . NITG . TNO . NL /MIPWA . HTML

RWS 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.
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De veranderingen in de talrijkheid van 1-jaar oude schol (aantal per
Waddenzee (bron: IMARES).

Eind tachtiger jaren lijkt er een grote
verandering in het ecosysteem van de
Noordzee op te treden, zowel in abiotische
omstandigheden zoals watertemperatuur,
windrichting en –snelheid en instroom van
Atlantisch water, als in de talrijkheid van
verschillende organismen.
Voedselbasis kabeljauw
De temperatuur van het zeewater steeg en
veranderde de soortensamenstelling van
het dierlijke plankton. In de noordelijke
Noordzee is de dominante koudeminnende
soort (Calanus finmarchius) door een
warmteminnende soort (Calanus
helgolandicus) vervangen. Hiermee
veranderde de voedselbasis voor
de larven van veel vissoorten,
waaronder die van
kabeljauw en haring.

1000m2
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bevist oppervlak) in de Nederlandse

Dat verklaart het lage voortplantingsucces
van kabeljauw. Of de toegenomen sterfte
van haringlarven ook aan de verandering
van de voedselbasis ligt, is nog onduidelijk.
Scholbox
Dichterbij huis hebben we gezien dat schol
aan het eind van hun eerste levensjaar de
Waddenzee verlaat en niet meer terugkomt. Vroeger brachten ze een deel van
hun tweede of zelfs derde jaar in de
Waddenzee door. Waarschijnlijk heeft dit
te maken met de recente warme zomers.
Schol voelt zich onplezierig als de
temperatuur boven de 20° C
stijgt. Ze trekken dan
massaal van de platen
naar de geulen.
Opvallend is
dat niet
alleen

de kleine schol naar dieper water verder
uit de kust trok, maar ook de grotere schol.
Een belangrijk gevolg is dat de ondermaatse
schol nu niet meer exclusief in het voor
haar ingestelde beschermde gebied (scholbox) voorkomt. De effectiviteit van deze
scholbox, die de bijvangst van ondermaatse schol zou beperken, is daardoor
aanzienlijk minder dan gedacht. Voor tong
lijkt de hogere watertemperatuur juist geen
probleem. Aan het eind van hun eerste
jaar zijn ze groter dan voorheen. Dat komt
omdat ze harder groeien bij een hogere
temperatuur en omdat het groeiseizoen
langer is doordat de volwassen tong eerder
begint met de voortplanting.
Kleine soorten
De soortsamenstelling en de structuur van
de hele visgemeenschap in de Noordzee
verandert. Opvallend is de toename van
zuidelijke vissoorten zoals de mul. Analyse
van de visstandgegevens laat zien dat ook
het aantal noordelijke soorten toeneemt.
Het gaat vooral om kleine vissoorten die
profiteren van het wegvissen van de grote
roofvissen. Hier lijken klimaatverandering
en visserij samen te spelen.
Monitoring van visstand en plankton
levert dus essentiële informatie op over
de veranderingen in het ecosysteem.
Er bestaan gegronde vermoedens over de
oorzaken en het samenspel tussen overbevissing en klimaatverandering daarin.
Maar om deze hypotheses te testen, is
gericht onderzoek nodig.
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(foto’s: Nederlands Visbureau)
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Nadere informatie:
Adriaan Rijnsdorp (Wageningen IMARES,
Institute for Marine Resources and
Ecosystem Studies)
tel. 0255-564670; adriaan.rijnsdorp@wur.nl

Samenspel overbevissing en klimaatverandering

Valide beoordelingen kwaliteit
Nederlandse wateren
Handreiking helpt bij vinden oorzaak
waterkwaliteitsprobleem
Boulevard Katwijk gaat digitaal
Dé plek voor informatie over waterbeleid
en waterbeheer
Op vakantie met het droogtebericht
Nieuwe ecotopenkaarten gereed!
Waterwijs met WISE
Scremotox maakt brongerichte maatregelen
mogelijk
Niet zomaar een vraag

- vervolg van pagina 10 Experts
Op het expertdeel zijn specifiekere kaartoverzichten samen te stellen. Enige
handigheid met Geografische Informatie
Systemen is wel vereist. In de toekomst

Monitoringresultaten
HELDERE

MEREN IN

NEDERLAND

IN

2015?

Brasemvisserij zorgt voor opheldering

AANPAK

De afgelopen jaren kwamen er steeds
minder stikstof en fosfaat in oppervlaktewater terecht. Maar meren en plassen die
last hebben van algenbloei door een overmaat aan deze stoffen, knappen niet vanzelf op als je de emissiekraan dichtdraait.
Voor herstel van helder water (doorzicht
> 1 meter) en biodiversiteit is meer nodig.
De aanpak verbreedt zich daarom van
emissiereductie naar een ecosysteemgerichte benadering, met aandacht voor
inrichting, peilbeheer en visstandbeheer.
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Extra zuivering
Het fosfaatgehalte in de Rijn daalde tussen
1975 en 2000 van 1,0 naar 0,2 mg/l. In
de meren en plassen zien we een afname
van gemiddeld 0,3 naar 0,1 mg/l. Ook de
stikstofgehaltes namen af. De hoeveelheid
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Totaal gehalte fosfaat (P), stikstof (N), chlorofyl (een maat voor de hoeveelheid algen) en doorzicht (Secchi). Voor
een set van 100-200 meren is de mediaan voor zomerhalfjaargemiddelden weergegeven.
Op de achtergrond het Veluwemeer op 3 mei 2007 met een doorzicht tot 3 meter. In de jaren 1970-1995 varieerde
het doorzicht tussen 20 en 50 cm (foto: Harry Hosper)

SPECTACULAIRE

TERUGKOMST HOUTING IN DE

800

900

6100

6000

6000

5900

5900

5800

5800

Het Wolderwijd zomer 2006, ook hier is het doorzicht sterk toegenomen, alleen nog wel een beetje koud opa.
(foto: Harry Hosper)
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fosfaten. Door het waterpeil meer op een
natuurlijke manier te laten schommelen
(flexibel peilbeheer) is minder inlaat nodig.
Dat gebeurt bijvoorbeeld in De WiedenWeerribben.

5600

Visstandbeheer
De fosfaatgehaltes naderen nu overal
niveaus (< 0,1 mg/l) waarbij visstandbeheer kan zorgen voor snel en structureel
ecologisch herstel. Vooral het vangen van
brasem is effectief, zoals bleek in het
Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en
Drontermeer.
Brasem houdt van onze troebele meren en
plassen. Een grote brasemstand kan het
ecologische herstel in de weg staan omdat
de vis voordurend in de waterbodem
woelt op zoek naar voedsel. Waterplanten
(kranswieren) en driehoeksmosselen krijgen
daardoor geen kans om te groeien. En juist
die zijn belangrijk voor helder water en
biodiversiteit.

visstand. Maar zij zullen wel meer soorten
aan de hengel krijgen. Goede monitoring
en evaluatie van herstelprojecten, kan
helpen om het draagvlak bij de sportvissers
te vergroten.
Kortom: dankzij de vangst van brasem
zijn heldere meren in 2015 een realistisch
perspectief. Maar de drijflagen van blauwalgen zullen nooit helemaal verdwijnen.
Die horen nu eenmaal bij van nature
voedselrijke watersystemen.
Nadere informatie:
Harry Hosper (RWS RIZA)
tel. 0320-298703; harry.hosper@rws.nl
visserij

brasem
omwoelen
sediment

Aan de hengel
Om voldoende effect te sorteren moet
men een aantal jaren brasem blijven vissen.
In bepaalde gebieden is wellicht zelfs
reguliere onderhoudsvisserij nodig.
Beroepsvissers profiteren van deze vangsten.
Sportvissers vrezen een minder goede

kranswieren

+

+

driehoeks
mosselen

WATER INFORMATION
SYSTEM FOR EUROPE
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Verdeling van een polycyclische aromatische koolwaterstof (PAK) benzo[ghi]peryleen in 2004 in de
waterfase (µg/l) van de Noordzee (norm is 0,001 µg/l)

De KRW stelt alle lidstaten verplicht om
een aantal chemische stoffen in hun deel
van de rivier te monitoren. Er zijn afspraken
gemaakt over maximale concentraties.
Eind 2009 moeten alle landen een
stroomgebiedbeheerplan gereed hebben.
De concentraties moeten dan vergeleken
zijn met de KRW-normen. Als ze hoger
zijn, moeten de lidstaten met maatregelen
komen om de emissies aan de bronnen te
reduceren.
Concentratie berekenen
Emissiebronnen op de Noordzee zijn olie- en
gaswinning, scheepvaart en het dumpen

van baggerspecie. Ook via atmosferische
depositie en rivieren komen de KRWstoffen in de Noordzee terecht. In de
Nationale Emissieregistratie Database zijn
emissies door deze bronnen vastgelegd.
Op basis van die brongegevens berekende
Scremotox (Screeningmodel voor toxische
stoffen) de jaargemiddelde concentratie
van de KRW-stoffen in de verschillende
KRW-gebieden van de Noordzee. Deze
berekende gegevens kwamen redelijk
goed overeen met de in de Noordzee
gemeten gegevens.
Bij vergelijking van de berekende concentraties in de Noordzee met de norm, bleek
dat alle concentraties van metalen in het
water onder de norm liggen. Alleen
cadmium komt boven de norm in het
begin van de Westerschelde. Twee PAK’s
en Tributyltin (TBT) overschrijden de norm
in grote gebieden.
Relatieve bijdrage
Met Scremotox zijn de metingen in de
Noordzee ook goed terug te rekenen naar
de relatieve bijdrage aan deze gemeten
concentraties van de emissiebronnen.
In het kader staan een paar resultaten
van Scremotox. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen de concentraties die van
nature voorkomen en de menselijke
bijdrage. Alleen laatstgenoemde is met
maatregelen aan te pakken.
Scremotox maakt ook inzichtelijk hoe de
KRW-stoffen zich verplaatsen naar
(bijvoorbeeld via rivieren of de atmosfeer)
en tussen de KRW-gebieden. Dat is nodig
om te bepalen waar welke stof nu eigenlijk

Nikkel (2004 totaal, relatieve bijdrage)
Opvallend in de figuur is dat de concentraties nikkel in verschillende KRW-gebieden
voor een groot deel te verklaren zijn uit natuurlijke achtergrondconcentraties. Er komt
meer nikkel via het Kanaal naar de Noordzee dan via de Rijn. Maar de menselijke
bijdrage aan de nikkelconcentraties in de Rijn is veel groter dan die in het Kanaal. Het is
dus logischer om, ondanks de absoluut gezien grotere aanvoer via het Kanaal, maatregelen
te richten op de menselijke bijdrage via de Rijn.
Hollandse Kust 1-12

Hollandse Kust 0-1

Zeeuwse Kust 1-12

Zeeuwse Kust 0-1

Westerschelde

Benzo[ghi]peryleen (2004 totaal, relatieve bijdrage)
Bij de concentraties benzo[ghi]peryleen in de Hollandse kustwateren (1-12 km), is de
bijdrage van het dumpen van baggerspecie, afkomstig uit de Rotterdamse havens en de
Nieuwe Waterweg, relatief groot. Atmosferische depositie is ook nog steeds een
belangrijke bron.
Hollandse Kust 1-12

Kanaal
Atmosfeer
Scheepvaart

Hollandse Kust 0-1

Zeeuwse Kust 1-12

Off-shore
Dump
Eems

Zeeuwse Kust 0-1

IJsselmeer
Nieuwe Waterweg
Haringvliet

0-1 en 1-12 betekent: aantal kilometers uit de kust

vandaan komt. Het is immers niet efficiënt
om maatregelen in Nederland te nemen,
als het grootste deel van de vervuiling uit
het buitenland komt.
Op maat
Het rekenmodel betekent dus een enorme
stap voorwaarts in het structureel
verzamelen en verwerken van emissie- en
veldgegevens uit verschillende monitoringprogramma’s. Na enkele checks en
aanpassingen aan het model, is de
volgende stap het doorrekenen van
specifieke brongerichte maatregelpakketten

Westerschelde

Schelde
Seine
Nat. Acht.
Overig

in diverse scenario’s voor stoffen die de
norm overschrijden. De scenario’s geven
weer waar, hoe, wanneer en met welke
kosten de concentraties onder de norm
zijn te brengen. Daarmee zal waarschijnlijk
een einde komen aan generieke reductiemaatregelen en doen de oplossingen op
maat hun intrede.
Nadere informatie:
Remi Laane (RWS RIKZ); tel. 070-3114293
remi.laane@rws.nl
Jos van Gils (WL); tel. 015-2858585
jos.vangils@wldelft.nl

troebelheid
Minder bodemwoelende brasem vergroot de kansen
voor kranswieren en driehoeksmosselen en daarmee
helder water.

foto: Natura parva

ZWAARDSCHEDEN MASSAAL NAAR HET STRAND VAN OUDDORP

Niet zomaar een vraag
Waarom strandden Amerikaanse zwaardscheden in de laatste
week van maart en de eerste week van april 2007 massaal op het
strand van Ouddorp op Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland)? Dat is
de vraag die Rijkswaterstaat onlangs voorgelegd kreeg.

Vandaag de dag kent niemand hem meer, terwijl het begin vorige eeuw toch echt een van
de smakelijkste Rijnvissen was: de houting. Rond 1930 stierf de zalmachtige vis uit in het
stroomgebied van de Rijn. Onderzoek van Rijkswaterstaat, Wageningen IMARES en de
Universiteit van Keulen toont aan dat deze vis terug is en zich weer op natuurlijke wijze
voortplant. Dankzij de herintroductie door een Duits onderzoeksteam.
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RIJN

De oorzaak kan een (onderwater) plaatval in
het Voordelta-gebied bij Goeree-Overflakkee
zijn geweest in combinatie met een periode
van twee weken aanhoudende noordoostenen oostenwind.

stuwen (waardoor vistrek voor het paaien
moeilijker werd) en waterverontreiniging.
Natuurlijke voortplanting
De afgelopen jaren verbeterde de Rijnwaterkwaliteit en zijn veel stuwen voorzien van
vispassages. Daardoor werd de situatie
voor houting weer gunstiger. Herintroductie
van de houting in de Rijn leek mogelijk.
Het Duitse onderzoeksteam zette in tien
jaar tijd meer dan één miljoen jonge
houtingen uit in de Duitse Rijn bij Rees en
in de Lippe, een zijriviertje van de Rijn, bij
Wesel. Het onderzoeksteam maakte
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Over het meten van schubben en achtervolging met zenders

Houting zwom oorspronkelijk in de Noordzee
en Oostzee. De Noordzeehouting stond op
het punt van uitsterven en leefde alleen nog
in het Deense riviertje Vida in het noordelijke
deel van de Waddenzee. Volwassen houting
trekt vanuit zee naar rivieren om te paaien.
Voorheen kende vooral de Rijn een grote
houtingpopulatie. Zeventig jaar geleden
stierf deze uit door overbevissing, aanleg van
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Nadere informatie:
Sandra Mol (RWS RIZA)
sandra.mol@rws.nl; tel. 0320-297598

NOORDZEE

Vroeger had elk Europees land zijn eigen benadering en doelstellingen voor de chemische
kwaliteit van hun nationale wateren. Voor een rivier die in één land ontspringt en eindigt
is dat geen probleem. Maar de Maas, Rijn en Schelde lopen via een aantal landen de
Noordzee in. Dan is internationale afstemming nodig. Daarom zijn destijds bijvoorbeeld
de Internationale Rijn- en Scheldecommissies gevormd. De Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) vraagt om een brongerichte aanpak voor het hele stroomgebied. Het Screeningmodel
Toxische stoffen (Scremotox) legt daarvoor de basis.

algen (chlorofyl) in meren daalde en het
doorzicht (Secchi) nam toe.
De aanpak van meststoffen werpt dus
vruchten af. Optimalisatie van de behandeling van stedelijk afvalwater en uitvoering van bestaand mestbeleid zorgen voor
verdere verbetering. Soms levert gezuiverd
afvalwater toch nog een belangrijke bijdrage
aan de fosfaatbelasting, zoals in de Eem.
Een extra filtering in de afvalwaterzuivering
kan dan soelaas bieden.
Peilbeheer
In laagveenplassen geeft de veenbodem
vaak fosfaat af. Om het waterpeil in de
plassen op peil te houden, laat de waterbeheerder in droge tijden vaak hard
kalk- en sulfaatrijk water in. Maar dat
water stimuleert het vrijkomen van

CHEMISCHE STOFFEN IN

Kortom: op WISE is veel waterwijsheid te
vinden. (www.water.europa.eu)

Scremotox maakt brongerichte maatregelen mogelijk

Helder water met een rijke vegetatie en een gevarieerde visstand met zo min mogelijk
algenoverlast. Dat is de doelstelling voor 2015 van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
voor de meeste Nederlandse ondiepe meren en plassen. Maar gaat dat ook lukken?
Waarschijnlijk wel, dankzij een ecosysteemgerichte benadering en brasemvisserij.

0.00
1980

zal hier ook gerapporteerde informatie te
downloaden zijn. De bedoeling is dat ook
de rapportages in het kader van de
stedelijk afvalwater- en zwemwaterrichtlijn
via WISE gaan lopen.

Plaatval
Bij een plaatval glijdt een zandplaat, met
alle aanwezige fauna, een geul in. De
dynamiek in het Voordelta-gebied is groot,
en platen en geulen verleggen zich voortdurend. Tijdens de noorderstorm van 18
tot en met 20 maart kwam de waterstand
in het Deltagebied ruim één meter boven
het normale peil. Er gold zelfs een beperkte
dijkbewaking. Het zou kunnen zijn dat de
druk van de hogere waterstand een (onderwater) plaatval veroorzaakte, waardoor

Houting is makkelijk herkenbaar aan de donkere vlezige neus
(foto: Wageningen IMARES Joep de Leeuw)
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een deel van een zandplaat met de aanwezige Amerikaanse zwaardscheden een
(ondiepe) geul ingleed.
Noordoostenwind
In de daaropvolgende periode (23 maart
tot met 4 april) stond er steeds een
noordoosten- tot oostenwind. Vooral een
aflandige oostenwind gaat gepaard met het
transport van schelpen langs de zeebodem
naar de kust toe. Dit mechanisme
bevorderde het snel aanspoelen van de
Amerikaanse zwaardscheden op het strand
van Ouddorp. Uit literatuur is verder
bekend dat bij aanhoudende noordoostenwind veel nutriëntenrijk Rijnwater in de
Voordelta blijft hangen. Dat kan aanleiding
zijn voor een grotere groei van plantaardig

plankton en tot verlaagde zoutgehaltes van het water. Dat is
ongunstig voor de Amerikaanse
zwaardschede. Maar toch lijkt
de oorzaak hier niet te liggen.
Elders in de Voordelta waren
immers geen meldingen van massastrandingen.
Jaarlijks fenomeen
In de periode december 2004 tot maart
2005 en in maart 2006 strandden er ook
massaal zwaardscheden op het strand van
Ouddorp. En er zijn (niet gecontroleerde)
berichten dat het verschijnsel ook in eerdere
jaren optrad. In voorgaande jaren liet men
de schelpen liggen of verspreidde ze
gelijkmatig over het gehele strand. Dit jaar
leverden de schelpen blijkbaar meer stank
op dan in voorgaande jaren. Dat is ook niet
verwonderlijk, want maart 2007 was zeer
zacht en zonnig en één van de zachtste
maartmaanden sinds 1901. Ook het
naderen van het Paasweekend met veel
toeristen zal aanleiding zijn geweest om

de boel op te ruimen. De jaarlijkse massastrandingen moeten op de één of andere
manier effect hebben op het ecosysteem
van de Voordelta. Vermoedens over de
oorzaken zijn er wel, maar het zou de
moeite waard zijn om deze eens goed uit
te zoeken. Ook met het oog op de komst
van de Tweede Maasvlakte en de mogelijke
gevolgen daarvan voor het ecosysteem in
de Voordelta, is het interessant om meer
te begrijpen van de massale strandingen.
Nadere informatie:
Bert Wetsteyn
(RWS RIKZ)
tel. 0118-622864
bert.wetsteyn@rws.nl
Verwijdering Amerikaanse
zwaardscheden.
(foto: A. Huizer)
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GEEN

GEBREK AAN BELANGSTELLING

INTERVIEW

Op vakantie met het droogtebericht
Het is erg populair, vooral als het warm en droog is. De pers weet het goed te vinden. En een
paar duizend lezers verdiepen zich gretig in de verwachtingen over rivierafvoeren, watertemperaturen en grondwaterstanden. We hebben het over het Droogtebericht. De co-productie
van Rijkswaterstaat en het KNMI verschijnt ’s zomers elke twee weken op maandag.
e-mail de stand van zaken. "En zo is het
Droogtebericht geboren."

waterbeheer

MonitoringMensen
In deze rubriek verschijnt een serie verslagen van ‘ontmoetingen

informatiebehoefte

informatie-overdracht

op de werkvloer’. Waar in de monitoringcyclus werken deze

Eindverantwoordelijk voor de berichtgeving
is Harold van Waveren van Rijkswaterstaat
en lid van de Landelijke Commissie
Waterverdeling (LCW). Van Waveren:
"Droogte krijgt altijd veel aandacht van
media en politiek. In de extreem warme
zomer van 2003 sprongen de pers en de
politiek bovenop de gevolgen ervan."
De staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat en de directeur-generaal van
Rijkswaterstaat wilden na alle aandacht
beter op de hoogte zijn van de actuele
ontwikkelingen rondom watertekorten om
zo gerichter maatregelen te kunnen
nemen. Daarom ontvangen hun staven
sinds het voorjaar van 2004 elke
maandagochtend, en zonodig vaker, per

RIJKSWATEREN-ECOTOPEN-STELSEL

Vlaamse belangstelling
"Tijdens de Droogtestudie Nederland
(www.droogtestudie.nl) verzamelden we
veel kennis over oorzaak en gevolg van
watertekorten. De ervaringen in 2003
wezen ons op een aantal verbeterpunten
bij crisissituaties. Het Droogtebericht was
één van de stappen in de professionalisering. Daarnaast pasten we scenario’s en
draaiboeken aan."
"Nadat de eerste Droogteberichten
verschenen, bleek de behoefte eraan binnen
en buiten Rijkswaterstaat erg groot,"
vertelt Van Waveren. "Toen het in augustus
2004 opnieuw erg droog was, explodeerde
de belangstelling. Nog steeds gaat het
Droogtebericht eerst naar de staatssecretaris.
Vervolgens verspreiden we het heel breed
en staat het op internet. Naar schatting
lezen enkele duizenden mensen het
Waterbeheerders gebruiken het Droogtebericht vanwege de goede beschrijving
van de waterstaatkundige situatie en de
voorspellingen. Zo kunnen zij op tijd maatregelen nemen. De energiesector leest
bijtijds dat er koelwaterproblemen dreigen.
De scheepvaart gebruikt de voorspellingen
over vaardieptes. En de ambtelijke top
blijft alert op extra aandacht van de media.

mensen? Hoe raken ontwikkelingen vanuit de Europese Kader-

Aflevering 11: Harold van Waveren en de informatie-

Voorbeeld van een ecotopenkaart: het VolkerakZoommeer in 2005 en van de legenda
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Vegetatiestructuur
De samenstelling en ontwikkeling van
ecotopen hangen samen met natuurlijke
factoren (biotisch: vegetatiestructuur),
externe milieufactoren (abiotisch, zoals
zoutgehalte en overstromingsduur) en
menselijke factoren (beheer) ter plaatse.
De combinatie van deze drie aspecten leidt
steeds tot één uniek ecotoop.
De eerste stap in de productie van een
ecotopenkaart is het maken van luchtfoto’s
van het betreffende gebied. De structuur- en
hoogteverschillen in vegetatie die op deze
foto’s zijn te zien, zijn de input voor de
vegetatiestructuurkaart. Die kaart geeft
relatief homogene vlakken aan met een
bepaalde vegetatiestructuur, zoals zomerbed,
nevengeul, grindbank, grasland, bos, ruigte
en struweel. De luchtfoto’s zijn ook input
voor een oeverlijnenbestand, met informatie
over het grensgebied tussen water en land.
Naar een ecotopenkaart
De vegetatiestructuurkaart vormt de basis
van de ecotopenkaart. Speciale GIS-software
(Geografische Informatie Systemen)
combineert deze kaart met andere
bestanden die aanvullende informatie
bevatten. Eén van die bestanden is een
overstromingsduurbestand met gegevens
over het aantal dagen dat de uiterwaarden
per jaar overstroomd zijn. Daarnaast gaat
het om bestanden met informatie over
terreinbeheer (intensief of extensief),
morfodynamiek (sterk, matig of gering
dynamisch), waterdiepte en zoutgradiënten
(van zoet tot zout). De GIS-software kent
automatisch ecotopencodes (legenda) toe

meetnetontwerp

gegevensanalyse

gegevensinwinning

overdracht.

gegevensbeheer

Zelfs de Vlaamse vaarwegbeheerder N.V.
De Scheepvaart vindt het Droogtebericht
interessant. Het Maaswater houdt de
belangrijkste Belgische kanalen immers op
peil."

gebruiken we afvoervoorspellingsmodellen.
Voor de watertemperaturen gaan we af
op expert judgement. Tot slot zorgt onze
grondwaterspecialist voor voorspellingen
over grondwaterstanden."

Grondige onderbouwing
Van Waveren vindt de brede belangstelling
niet zo vreemd: "We onderbouwen het
Droogtebericht grondig met meet- en modelgegevens. De KNMI-vertegenwoordiger in
de LCW zorgt voor de lange termijn
weersvoorspellingen. De tiendaagse voorspelling komt van de KNMI-weerkamer.
Rijkswaterstaat gebruikt het kennissysteem
van de LCW (http://lcw.demis.nl) voor
meetgegevens over de hydrologische
startsituatie, neerslagvoorspellingen in de
stroomgebieden van Rijn en Maas, watertemperaturen bij Lobith (Rijn), Eijsden
(Maas) en meetpunten bovenstrooms.
Voor de berichtgeving over rivierafvoeren

Vakantie
Uit evaluaties blijkt dat het Droogtebericht
erg gewaardeerd wordt. "Als het bericht
een halve dag te laat verschijnt, bellen de
eerste verontruste lezers al," lacht Van
Waveren. "We krijgen ook positieve
reacties op nieuwigheden, zoals de
sneeuwvoorraadkaartjes, tiendaagse rivierafvoervoorspellingen en experimentele
maandweersverwachtingen. De grappigste
reactie komt van collega’s bij de verschijning
van het eerste droogtebericht op 21 maart.
Dan piekt de belangstelling omdat daar
een droogtevoorspelling voor de komende
zomer in staat. En dat is handig bij het
plannen van je vakantie."

NIEUW EUROPEES

Nieuwe ecotopenkaarten gereed!

Een ecotoop is een ruimtelijk begrensde
ecologische eenheid. Rijkswaterstaat
maakt ecotopenkaarten van onder ander
het IJsselmeergebied, de Maas, de
Rijntakken, de Rijn-Maasmonding en het
Volkerak-Zoommeer. De tweede serie
kaarten is onlangs opgeleverd, gebaseerd
op luchtfoto’s uit 2004, 2005 en 2006.
De eerste cyclus vond plaats in de periode
1996 – 1998. Vanaf nu zal iedere zes jaar
een nieuwe kaart verschijnen, om goed
aan te sluiten op gebruikerswensen die
voortvloeien uit onder andere de KRW.

rapportage

richtlijn Water hun werk? Hoe springen ze daarop in?

ALS BASIS

Ecotopenkaarten zijn een belangrijk product van het biologische monitoringprogramma
van Rijkswaterstaat. Ze geven onder andere inzicht in de ruwheid van de vegetatie in de
uiterwaarden. Die ruwheid bepaalt de weerstand bij overstromingen en daarmee de hoeveelheid water die een rivier af kan voeren. Onlangs is de tweede serie kaarten opgeleverd.

monitoringstrategie

WATERPORTAAL

Waterwijs met WISE
voor combinaties van waarden uit de
verschillende bestanden. Dat is de basis voor
de ecotopenkaart. Deskundigen valideren
de gegevens door steekproefgewijs te
toetsen of de automatisch toegewezen
ecotoopcode op de kaart, daadwerkelijk te
herkennen is in het veld. Uit de evaluatie
van de eerste cyclus bleek namelijk dat er
behoefte is aan inzicht in de betrouwbaarheid van de ecotopenkaarten. De validatie
levert vermoedelijk ook verbeterpunten op
die bruikbaar zijn voor de derde cyclus.
Vergelijkbaarheid
De afronding van de tweede cyclus maakt
vergelijking met de eerste serie kaarten
mogelijk. Veranderingen in het veld worden
zichtbaar. Dát is immers monitoring! Er zijn
echter verschillende methoden gebruikt.
De eerste serie ecotopenkarteringen
gebruikte het type watersysteem als
uitgangspunt (rivier, meer, kanaal of
benedenrivier), de tweede cyclus het
Rijkswateren-Ecotopen-Stelsel. Dat stelsel is
geënt op de mate van beïnvloeding door
oppervlaktewater (aquatisch, oevers en
terrestrisch). Het is op alle vijf de deelgebieden toe te passen, waardoor de
ecotopenkaarten onderling beter zijn te
vergelijken.
Om de daadwerkelijke ontwikkelingen in
het veld te signaleren, stelt Rijkswaterstaat
de ecotopenkaarten van de eerste cyclus dit
najaar opnieuw samen volgens het
Rijkswateren-Ecotopen-Stelsel.
Nadere informatie:
Gertruud Houkes (RWS AGI)
tel. 015-2757462; gertruud.houkes@rws.nl
Daphne Willems (Daphnia)
tel. 026-3701090
info@daphnia-ecologie.nl

Het Water Information System for Europe
(WISE) is het nieuwe Europese waterportaal. Lidstaten kunnen hun rapportages
via het portaal aanbieden. Het portaal
biedt informatie voor het gewone publiek
en voor experts. WISE werd op 22 maart
gelanceerd door de Europese Commissie
en de European Environmental Agency
(EEA).
Lidstaten kunnen via WISE hun officiële
rapportages indienen op het gebied van
waterrichtlijnen. Ook de vrijwillige
rapportage ten behoeve van EEA’s,
beschrijving van de toestand van het
Europese milieu, gaat via WISE lopen.
De rapportage over de monitoringprogramma’s van de KRW was de eerste
volledig elektronische rapportage. Een
groot succes: het overgrote deel van de
landen heeft op tijd en zonder noemenswaardige problemen gerapporteerd.
In september hoopt men een eerste
overzicht te presenteren van de KRWmonitoringlocaties.
Breed publiek
Naast het rapportagedeel biedt WISE
informatie over Europees beleid en
regelgeving en over onderzoeksprojecten
die bijdragen aan de uitvoering ervan
(sectie ‘projects’).
Het belangrijkste deel van WISE is de
sectie ‘themes and data’. Een deel
hiervan geeft uitleg over thema’s aan
een breed publiek. Ook zijn thematische
kaarten te zien, bijvoorbeeld een
overzicht van sterk veranderde waterlichamen in Europa. Inzoomen op
specifieke stroomgebieden kan via
‘my river basin’.
- vervolg op pagina 11 -

gebruik van de wilde populatie houtingen
uit Denemarken. Uit eieren opgekweekte
jongen werden vanaf 1992 met honderdduizenden tegelijk losgelaten.
De jongen liftten met de stroom mee naar
Nederland en groeiden op in de benedenrivieren, het IJsselmeer en het kustgebied.
Dat de populatie houting zich inmiddels op
natuurlijke wijze voortplant bleek onlangs
uit onderzoek van het Duitse team. In het
voorjaar van 2006 markeerde het team alle
uitgezette jonge houtingen met een speciale
stof. Bij proefvangsten afgelopen jaar in het
IJsselmeer bleek dat slechts vier procent van
de jonge houtingen afkomstig was van
gemerkte uitzettingen. De rest moet dus
van natuurlijke oorsprong zijn. Dat betekent
dat de populatie waarschijnlijk groot genoeg
is om zich zelfstandig verder te ontwikkelen.
Achtervolging
Waar paait de houting tegenwoordig? In
2006 en 2007 werden een kleine honderd

houtingen van een zender voorzien om
dat uit te zoeken. Rijkswaterstaat volgde
de trekbewegingen met een netwerk van
detectiestations. Van de eerste groep uit
2006 trokken er twintig vanuit het
IJsselmeer via Kampen de IJssel op. Vijf
daarvan trokken verder de Duitse Rijn in
en eentje bereikte de Lippe. Een andere
houting zwom via vispassages op de
Nederrijn naar de Rijn bij Arnhem.
Blijkbaar trekt slechts een klein deel van
de nieuwe houting naar Duitsland en
paait het grootste deel elders in het
stroomgebied van de Rijn.
Zoetwatervis?
De schubben van de houting bevestigen dit
vermoeden. De schubben groeien, net als
een boom, in ringen. Met een laserapparaat
meten de onderzoekers de verhouding
tussen de stoffen strontium en calcium in
de schubbenringen. Die verhouding in een
ring vertelt of de vis toen in zoet of in zout
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Ontwikkeling van het aantal houtingen in het Rijnstroomgebied sinds het begin van het uitzetprogramma.
Staafdiagrammen: aantal uitgezette jonge houtingen bij de Lippe in Duitsland (rechter as; gegevens Universiteit
Keulen). Linker as (lijnen); indicatie van gevangen aantallen houting in verschillende monitoringprogramma’s (bron:
IMARES)

water leefde. Wat bleek: slechts een deel
leeft in zee en zwemt uitsluitend om te
paaien de rivier in. Een andere groep wisselt
voortdurend tussen zee- en zoetwater. De
grootste groep verblijft alléén in zoetwater.
En dat was een verrassing.

Nadere informatie:
André Breukelaar (RWS RIZA)
tel. 0320-297624
andre.beukelaar@rws.nl

Monitoringstrategie
NIEUWE

KADERRICHTLIJN VOOR

EUROPESE

ZEEËN OP KOMST

Kaderrichtlijn Mariene strategie uitdaging voor monitoring
Hoewel de onderhandelingen nog lopen, worden de contouren van de toekomstige Europese
Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) al duidelijk. De KRM heeft een goede milieutoestand
van de Europese zeeën tot doel en streeft ernaar om bestaande internationale overeenkomsten
optimaal te benutten. Monitoring speelt een centrale rol in de nieuwe richtlijn.
Monitoring zal onmisbaar zijn bij een van de
eerste vereisten van de KRM: het opstellen
van een uitgebreide toestandsbeschrijving.
Daar zijn immers meetgegevens voor nodig.
De ecosysteembenadering staat centraal in
de KRM. Daarvoor is kennis nodig van
mariene ecosystemen en kennis van de
invloed van menselijke activiteiten daarop.
Deze kennis is echter per definitie onvolledig
door de complexiteit ervan. Alleen een
strategie van al-doende-leren (adaptief
management) is effectief.

coördinatie binnen mariene (sub)regio’s.
Dat betekent een extra impuls om monitoring
af te stemmen tussen de Noordzeelanden
en met monitoringsprogramma’s in andere
kaders (Europese Kaderrichtlijn Water,
Vogel- en Habitatrichtlijnen). De verwachting
is dat voor de KRM meer monitoring nodig
is dan nu wordt uitgevoerd. Daar staat
tegenover dat door samenwerking die
extra informatieverzameling efficiënter
gaat. Het EMECO initiatief (zie kader) is
daarvan een goed voorbeeld.

Samenwerking
Met het oog op integrale benadering van
zeeën, versterkt de KRM samenwerking en

Nadere informatie:
Lukas Meursing (RWS RIKZ)
tel. 070-3114494; lukas.meursing@rws.nl

OSPAR Quality Status Report 2010
Voor de Noordoost Atlantische oceaan, inclusief de Noordzee, is sinds 1992 het Oslo-Parijs-verdrag (OSPAR) van
kracht. OSPAR regelt de samenwerking in de bescherming van het mariene milieu. In het verdrag staan afspraken
over maatregelen, monitoring en beoordeling van de voortgang. Ook andere Europese zeeën kennen dergelijke
conventies en samenwerkingsverbanden.
Eens in de tien jaar rapporteert OSPAR uitgebreid over de toestand van de zee en de effectiviteit van milieumaatregelen in het Quality Status Report (QSR). De voorbereidingen voor 2010 zijn alweer begonnen. De rapportage
houdt zoveel mogelijk rekening met de KRM-eisen aan de eerste toestandsbeschrijving en bespreekt alle vereiste
onderwerpen. Ook geeft de rapportage extra aandacht aan de indicatoren en ecologische kwaliteitsdoelstellingen
van OSPAR. Deze indicatoren zijn voorbeelden of voorlopers van de KRM-maatlatten en doelstellingen. Ook de
geografische detaillering van de QSR zal aansluiten op de KRM-eisen: de rapportage bevat informatie op het niveau
van de OSPAR-regio’s (bijvoorbeeld de Noordzee) en de afzonderlijke landen. Zo doet OSPAR al een deel van het
toekomstige werk.

EMECO: samenwerken vanuit eigen taken
Een aantal instituten rond de Noordzee, waaronder
Rijkswaterstaat, nam het initiatief tot het project
European Marine Ecosystem Observatory (EMECO).
De instituten hebben zelfstandige taken op het
gebied van monitoring en beoordeling van
uiteenlopende onderwerpen, zoals nutriënten,
gevaarlijke stoffen, golven of planktonsamenstelling. Door betere afstemming van bestaande
inspanningen en projecten op elkaar, is de

monitoring beter te benutten. Bovendien ontstaat
door de internationale samenwerking nieuwe
kennis. Daarnaast heeft EMECO tot doel om
innovatieve technieken te operationaliseren, zoals
automatische meetboeien, ferrybox (aan veerboot
bevestigde meetapparatuur) en remote sensing.
EMECO werkt dus al aan de samenwerking en
innovatie die voor de KRM in de toekomst van
belang zijn.

Chlorofyl-a fluorescentie
(groen), zuurstofverzadiging
(blauw) en pH (rood) metingen
langs de route van de veerboot
Harwich-Cuxhaven op 28 mei
2005. (Voor de route van de
veerboot zie de zwarte lijn in
figuur van het ENVISAT-MERIS
satellietbeeld.)

GRONDWATERRICHTLIJN

Goede monitoring bespaart veel kosten
Op 16 januari 2007 trad de Europese Grondwaterrichtlijn in werking. Het is een
aanvulling op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en gaat specifiek over
het grondwatersysteem. De Grondwaterrichtlijn is een milieukwaliteitrichtlijn
die de lidstaten verplicht om milieudoelen vast te stellen, relevante vervuilingsbronnen te beschrijven en programma’s van maatregelen op te stellen.
De toestand van het grondwater bepaalt of
het nodig is om maatregelen te nemen.
Daarom is inrichting van een monitoringprogramma een must. Zorgvuldig meten
maakt immers het gericht nemen van maatregelen mogelijk en bespaart daardoor kosten.
Milieutoestand
Om te beoordelen of er sprake is van een
goede milieutoestand van het grondwater,

is goede monitoring van de kwantitatieve
en kwalitatieve toestand van het
grondwater nodig. Bij de kwantitatieve
toestand gaat het in Nederland om de
vraag of wateronttrekking natuurdoelen
schaadt. Goede monitoring van de chemische
toestand levert een samenhangend totaalbeeld van elk grondwaterlichaam op.
Chemische metingen betreffen in elk geval
de zuurgraad en geleidbaarheid van het

grondwater, meststoffen en werkzame
stoffen in gewasbeschermingsmiddelen,
biociden en relevante reactieproducten.

grondwaterlichamen van goede of van
slechte kwaliteit zijn. Althans volgens de
spelregels van de Europese Unie.

Interpretatie
Of er sprake is van een goede chemische
toestand van het grondwater hangt samen
met de omvang van het aangetaste deel
van een grondwaterlichaam en de omvang
van de milieuschade. Deskundigen in
Nederland zijn het nog niet eens over de
interpretatie van de Grondwaterrichtlijn.
De Europese commissie bereidt een
achtergronddocument voor dat duidelijkheid
moet geven. Er is dus goede hoop dat
Nederland binnenkort weet of zijn

Nadere informatie:
Stef Hoogveld (Provincie Gelderland)
tel. 026-3598762
s.hoogveld@prv.gelderland.nl
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ORDENING ONDERGROND NOODZAKELIJK

Kennis gezocht: gegevens over grondwater en ondergrond
Er vinden steeds meer activiteiten plaats in de diepere Nederlandse ondergrond. Niet
alleen vlak onder het maaiveld, maar ook dieper. Tunnels, waterwinning, natuur,
koude- en warmteopslag en toekomstige CO2-opslag beconcurreren elkaar. Daarnaast
beïnvloeden externe factoren zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling
het diepere grondwater. Het beleid is gefragmenteerd en er zijn grote regionale verschillen
in de uitvoering. Hoog tijd voor ruimtelijke ordening van de ondergrond. Rijkswaterstaat
wil, als lid van het Kennisplatform Nationaal Bestuursaccoord Water, de broodnodige
kennis voor alle belanghebbenden toegankelijk maken.
Vermoedelijk is die kennis wel beschikbaar.
Maar is er onvoldoende zicht op wie wat
waarover weet. Rijkswaterstaat zet daarom
een nieuwe internettoepassing in: de
Netwerkkaart© K&H.
In kaart
De Netwerkkaart is een hulpmiddel om
bestaande kennis beter te ontsluiten en

met elkaar te verbinden. De internetapplicatie brengt personen of organisaties
in kaart die zich bezighouden met een
specifiek onderwerp, in dit geval grondwaterproblemen en de ruimtelijke ordening
van de diepere ondergrond.
Met de Netwerkkaart zijn selecties op te
vragen van mensen met kennis van een
bepaald deelonderwerp. Ook geeft de kaart
aan welke instanties voor welke kennis bij
wie te rade gaan. De Netwerkkaart geeft
dus inzicht in het kennisnetwerk.
Kennisbronnen
Rijkswaterstaat roept deskundigen op via
de Netwerkkaart (www.netwerkkaart.net)
kenbaar te maken welke kennis zij in huis
hebben. Met een investering van hooguit
vijf à tien minuten, wordt daarmee een

grote bijdrage geleverd aan de inzichtelijkheid en ontsluiting van het kennisnetwerk.
Het gaat om kennis over de veranderingen
in gedragingen van het diepere grondwater
ten gevolge van klimaatverandering,
bodemdaling en het toenemend gebruik
van de ondergrond. Ook kennisbronnen
over de opbouw en geschiktheid van de
ondergrond voor bepaald gebruik en
regionale informatie is welkom.
Nadere informatie:
Frans Claessen (RWS RIZA)
tel. 0320-298745
frans.claessen@rws.nl
Ingrid Hovelynck (Korbee & Hovelynck)
tel. 030-2250101
i.hovelynck@korbee-hovelynck.nl

METEN WAT CHEMISCH NIET KAN

Algen en watervlooien waarschuwen drinkwatersector
Biomonitoren, instrumenten die biologische effecten van stoffen op organismen meten,
registreren stoffen die niet met chemische metingen zijn waar te nemen. Dat geldt ook
voor combinaties van stoffen die in lage concentraties in het water voorkomen. En dat is
nodig, want onze moderne maatschappij gebruikt zo’n honderdduizend verschillende
stoffen. Het is ondoenlijk om die allemaal met gerichte chemische analyses te meten.
Bij de meetstations van Eijsden en Lobith blijkt biomonitoring te werken als alarmsysteem.

Rottende algen
Ogenschijnlijk was er op andere meetapparatuur alleen een daling van de zuurstofconcentratie te zien. Maar bij nadere
inspectie bleek er een kleine piek in de

meting van goed oplosbare stoffen te zijn.
Een dergelijke stijging hing in het verleden
samen met het onkruidbestrijdingsmiddel
terbutryn. Herijking bevestigde dat het in
Eijsden inderdaad om een concentratie
van 0,7 µg/l terbutryn ging. Dat was ook
reproduceerbaar in de algenmonitor: door
water met 0,7 µg/l terbutryn toe te voegen,
ontstond exact de bewuste toename van
de fluorescentie.
Daarmee is ook de afname van het zuurstofgehalte in de rivier te verklaren. Doordat
de algengroei geremd werd, nam de zuurstofproductie af. Bovendien stierf een deel
van de algen af. Het rottingsproces gebruikt
zuurstof, waardoor de zuurstofconcentratie
in de rivier nog verder afnam.

LAATSTE NIEUWS
Daphnia-alarm - augustus 2007
In augustus 2007 heeft de Daphnia-monitor
wederom zijn grote waarde bewezen. De monitor
te lozing van chlorpyrifos de oorzaak was. Het
gewasbeschermingsmiddel bleek geloosd door een
chemisch bedrijf iets stroomopwaarts van Luik (B).
Naar aanleiding van deze lozing is korte tijd een
zwem- en visverbod ingesteld geweest en is inname
voor drinkwater gestaakt.
Daphnia (foto: Daan Kalmeijer)
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Vervolgschade voorkómen
In beide gevallen waarschuwden de
biomonitoren voor stoffen die door
chemische monitoring in eerste instantie
niet waren waargenomen.
Daardoor kon de drinkwaterinname op tijd
worden gestopt om vervolgschade te
voorkomen. Zonder de biomonitoren was
dit aan de aandacht ontsnapt. Wat het
effect van vooral het laatste incident is
op de macrofauna in de rivier is in het
artikel “watervlooien en vlokreeften
gezocht” op de pagina hiernaast te
lezen.
Nadere informatie:
Jaap van Steenwijk (RWS RIZA)
tel. 0320-298649; jaap.van.steenwijk@rws.nl
Nel Frijns (RWS RIZA)
tel. 043-4094242; nel.frijns@rws.nl

% remm
mg/l O2
mg/l NH4

8
6
4
2

Klein glanswier (Nitella hyalina) (foto: Wil Leurs
(Agami))

Concentratie bestrijdingsmiddelen bij Eijsden in µg/l
18 april

4

Chloorpyrifos
Diazinon
Dimethoate

0,001
0,005
0,032

20 april
riviermonster

Norm Maximaal
Toelaatbaar Risico (MTR)

1,623
0,169
0,204

0,003
0,037
23,000

0

23/09

24/09

25/09

26/09

-2
Concentratie zuurstof (magenta), % remming van de fluorescentie gemeten met de algenmonitor
(blauw) en ammonium (geel). (Calamiteit Eijsden, algenmonitor 24 sept 2006)

Voorbeeld van een toepassing van de Handreiking:
De samenstelling van macrofauna in een rivier voldoet niet aan de criteria voor een goede ecologische status. De gebruiker klikt in onderstaande tabel onder het kopje
‘stromende wateren’ met de muis op ‘macrofauna’ en komt daardoor terecht bij een tabel met bijbehorende stuurvariabelen (zie rode balk).
stromende wateren

meren

vennen

overgangswateren

kustwateren

fytoplankton

fytoplankton

fytoplankton

fytoplankton

fytobenthos

fytobenthos

fytobenthos

macrofyten

macrofyten

macrofyten

macroalgen en

macroalgen en

giospermen

angiospermen
Macrofauna

macrofauna

macrofauna

macrofauna

macrofauna

vis

vis

vis

vis

Via die tabel beoordeelt de gebruiker of het ontbreken van oever- en waterplanten mogelijk de
stuurvariabele is door hierop te klikken (zie rode balk in onderstaande tabel).
De gebruiker krijgt vervolgens informatie te zien over de stuurvariabele ‘oever- en waterplanten’.

Oever- en waterplanten
Oever- en waterplanten zijn belangrijk als habitat voor macrofauna en voor sommige vissoorten, en als substraat voor diatomeeën. Oever- en waterplanten bieden structuur, bescherming
en voedsel. De kwaliteit van macrofauna, vooral voor meren,
wordt daardoor sterk beïnvloed door het voorkomen van
oevervegetatie, onderwaterplanten en het totaal begroeibaar
areaal. Voor vissen kan oevervegetatie belangrijk zijn als habitat, foerageergebied (voor snoek, paling, baars) of paaigebied
(o.a. voor baars).

Stuurvariabelen voor macrofauna in stromende wateren
hydrologie

morfologie

stoffen

Soorten

kanalisatie en normalisatie

Veel waterbeheerders nemen al maatregelen
om de waterkwaliteit te verbeteren.
Wanneer uit de operationele monitoring
blijkt dat, ondanks deze maatregelen, de
KRW-doelen niet worden gehaald, dan
schrijft de KRW een nader onderzoek voor.
Het doel daarvan is het stellen van een
gedegen diagnose van de ecologische
toestand, waarin oorzaak en gevolg
duidelijk zijn beschreven. De handreiking
biedt daarvoor een aantal hulpmiddelen.

BADGASTEN INFORMATIE PANEEL
Watervlooien doen moeilijk
Op 20 april 2007 gaf de Daphnia-monitor
bij Eijsden een signaal af dat de watervlooien (Daphnia’s) het moeilijk hadden.
Er werden extra watervlooien ingezet.
Zondagmorgen 22 april waren deze dood.
Ook in dit voorbeeld gaf de automatische
chemische meetapparatuur geen bijzonderheden aan.
Naar aanleiding van de resultaten van de
Daphnia-monitor zijn direct extra chemische
monsters genomen. Men rekende uit waar
het waterpakket van vrijdag en zaterdag
op dat moment was en nam ook daar
monsters. Het laboratorium in Lelystad
mat een aantal bestrijdingsmiddelen in
verhoogde concentraties. Eén daarvan
overschreed de alarmwaarde voor drinkwater (1 ug/l): chloorpyrifos.

Het hart van de algenmonitor (foto: RWS)

Het jaar 2009 is een belangrijke mijlpaal
voor de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW). In dat jaar moeten de stroomgebiedbeheerplannen gereed zijn. In deze
beheerplannen leggen waterbeheerders de
maatregelen vast die zij in hun beheergebied gaan nemen om de chemische en
ecologische KRW-doelen te halen. Dat is
niet eenvoudig omdat vaak onduidelijk is
wat de achterliggende oorzaak is van een
waterkwaliteitsprobleem. Het interactieve
computerprogramma ‘Handreiking
diagnostiek ecologische kwaliteit van watersystemen’ biedt de beheerder een handvat
om een goede diagnose te stellen.

Diagnose stellen
De diagnose is ook zinvol bij het kiezen
van efficiënte en effectieve maatregelen.
Dat is nodig, want de maatregelen die
binnen het bereik van de waterbeheerder
liggen, hebben soms ingrijpende economische
gevolgen. De speurtocht start met het
onderzoeken van het ecologisch effect dat
de waterkwaliteit van het waterlichaam
een ‘onvoldoende’ bezorgt. Of bepaalde
planten- of diersoorten al dan niet voorkomen in een water, kan diverse oorzaken
hebben: verandering van leefomgeving
(habitat), aanwezigheid van chemische
stoffen of concurrentie tussen soorten.

gaf een reactie. Na onderzoek bleek dat een recen-

Op 24 en 25 september 2006 sloeg de
algenmonitor in Eijsden alarm. Algen vangen
zonlicht (fotonen) op. Het bladgroen
(chlorofyl) gebruikt zonlicht om de cellen
op een hoger energieniveau te brengen,
waardoor de algen groeien. Het bladgroen
neemt een deel van het zonlicht niet op,
maar verstrooid het (fluorescentie).
De algenmonitor meet die fluorescentie en
die nam op de bewuste dagen flink toe.
En dat betekent dat de algen minder
zonlicht opnemen en dus minder groeien.

KRW-MAATREGELEN

Handreiking helpt bij vinden oorzaak waterkwaliteitsprobleem

Meten en analyseren
BIOMONITOREN

HULP BIJ NEMEN

stroomsnelheid
zuurstof

onderhoud

substraatvariatie

oever- en waterplanten

inundatieareaal

Waterpeil en waterdiepte zijn belangrijke sturende factoren
voor de ontwikkeling van oevervegetatie.

eutrofieringscomplex
kwel en ijzerrijke kwel

Rietkraag, habitat
voor vis en macrofauna

Exoten
sediment/slib

nutrienten
stoffen (toxiciteit)
saliniteit

Onderaan die tekst staat informatie over het diagnostisch instrumentarium dat geschikt is om
deze parameter te onderzoeken, verwijzingen naar kennisregels, referenties en voorbeelden. Via
hyperlinks komt de gebruiker in de bijbehorende achtergrondinformatie.

Sturen
De handreiking geeft per watertype aan
welke factoren zó te sturen zijn, dat de
ecologische toestand van het betreffende
water verbetert.
Deze factoren, stuurvariabelen, staan in
volgorde van belangrijkheid beschreven
en op basis van die beschrijving kan de
waterbeheerder beoordelen of de
betreffende stuurvariabele de oorzaak is
van zijn waterkwaliteitsprobleem.
Bevestigen
Met de handreiking is het ook mogelijk om
een vermoedelijke oorzaak te bevestigen of

IN GEBRUIK

instrumenten

kennisregels

referenties

voorbeelden

- in situ testen

- KRW-Verkenner

- Vermaat, 2002

- Zuidlaardermeer

- inundatieproef

- factsheets KRW-Verkenner - Graveland & Coops, 1997 - Friese Boezem

- kiemproeven

- infobladen

- Nagelkerke et al., 1999

- samenstelling visstand

- Boedeltje et al., 2004b

om de bewijsvoering ervan te versterken. Dat
kan met laboratorium- of veldexperimenten,
rekenmodellen en eenvoudige kennisregels,
in combinatie met korte samenvattingen
en verwijzingen naar ervaringen van
waterbeheerders. Deze informatie wordt
regelmatig ververst.
Scenario’s testen
Na het stellen van de diagnose volgt de
stap maatregelen. De handreiking bevat
geen overzicht van maatregelen, maar
verwijst wél naar projecten die aandacht
besteden aan de relatie tussen maatregelen
en ecologische doelen. Daarnaast is de

NOG

- Graveland,1999

- mesocosmos

handreiking geschikt om scenario’s te testen
en op die manier de meest effectieve maatregel(en) te selecteren.
De ‘Handreiking diagnostiek ecologische
kwaliteit van watersystemen’ is dus een
handige hulp voor de waterbeheerder bij
het nemen van KRW-maatregelen, nu en
in de toekomst.
Nadere informatie:
Hannie Maas (RWS RIZA)
tel. 0320-298704; hannie.maas@rws.nl
Cor Schipper (RWS RIKZ)
tel. 06-53794288; cor.schipper@rws.nl

MEER INHOUD GEVRAAGD

Boulevard Katwijk gaat digitaal

Dé plek voor informatie over waterbeleid en -beheer

Op de Boulevard in Katwijk staat deze zomer het eerste digitale Badgasten Informatie
Paneel (BIP) van Nederland. Vier Katwijkse strandpaviljoens en de strandbibliotheek zijn
uitgerust met kleinere schermen. Badgasten kunnen op het paneel en de schermen actuele
informatie zien over veiligheid, zwemwater en toeristische activiteiten.

De nieuwe website van de Helpdesk Water is dé plek voor ‘alle’ informatie over waterbeleid en waterbeheer. Een site als deze is nooit af en kan alleen succesvol zijn met hulp
van de professional als ‘kennisbron’. De Helpdesk Water roept waterdeskundigen daarom
op om informatie aan te dragen en kennis te delen.

Provincie Zuid-Holland ontwikkelde het
Badgasten Informatie Paneel (BIP) samen
met de gemeente Katwijk, Rijkswaterstaat
en de Katwijkse Reddings Brigade. Al deze
partijen beschikken over eigen gegevens
die voor de badgasten interessant zijn.

De Helpdesk Water is opgezet door rijk,
provincies, gemeenten en waterschappen.
De Helpdesk beantwoordt vragen van
mensen die beroepsmatig betrokken zijn
bij het waterbeleid, het waterbeheer en
waterveiligheid. Tijdens de voorbereidingen
van de website is veel overlegd met de
toekomstige bezoekers en met de backoffice
van de Helpdesk. Het belangrijkste product
uit dit overleg is de ‘kennisboom’, een
logische structuur waarin alle onderwerpen
passen. Hierdoor is de website intuïtief te
bedienen.

Actueel en divers
Het idee voor het paneel ontstond vier jaar
geleden bij Rijkswaterstaat. Uit een enquête
onder strandgangers in Scheveningen en
Kijkduin bleek er belangstelling te bestaan
voor actuele informatie over weer, water,
evenementen, veiligheid en milieu.
Tweederde van de ondervraagde badgasten
meende dat een BIP hiervoor geschikt kon
zijn. Provincie Zuid-Holland nam de regietaak op zich, zorgde voor de totstandkoming en bracht hiervoor de partijen bij

elkaar. Het BIP biedt actuele informatie over
stromingen van de zee, de buitentemperatuur, de temperatuur en de kwaliteit van
het zeewater, de tijden van zonsop– en
ondergang en eb en vloed, zoekgeraakte
kinderen, evenementen en gemeentelijke
informatie. Verversing van de informatie
gaat elk uur bijna helemaal geautomatiseerd.
Alleen de invoering van berichtjes op de
lichtkrant en meldingen over het zwemmen
(toegestaan/gevaarlijk/verboden) gebeurt
handmatig.
Testen
Deze zomer worden het gebruik en de
werking van het paneel en de schermen
getest en geëvalueerd. De evaluatie omvat
onder andere een gebruikersonderzoek
onder badgasten, organisaties die informatie
invoeren en strandpaviljoenhouders waar
een scherm heeft gestaan.
Verder inventariseert de provincie eventuele
klachten, storingen in soft- en hardware
en neemt ze de vandalismebestendigheid
mee in de evaluatie. Als de pilot succesvol
blijkt, willen provincie en Rijkswaterstaat
BIP’s langs de gehele Zuid-Hollandse kust
plaatsen.
Nadere informatie:
Veerle Leenhouts (Provincie Zuid-Holland)
tel. 070-4417843; vs.leenhouts@pzh.nl

Verstand van de inhoud
Bij de realisatie van de website is een groot
aantal bestaande websites over waterbeleid
en –beheer inhoudelijk overgezet naar de
nieuwe structuur. De oude sites (bijvoorbeeld
www.wateremissies.nl, www.ciw.nl,
www.leidraadmonitoring.nl) vervallen daarmee. De website is zo opgezet dat mensen
die geen kennis hebben van websites, toch
inhoud kunnen toevoegen. Zo vullen
mensen die écht verstand hebben van de

inhoud, de onderdelen van de website
verder met relevante informatie. Dat is
mogelijk dankzij een software pakket
waarmee leken op het gebied van websites
inhoud online kunnen zetten. De Helpdesk
Water roept op om inhoud voor de website
aan te leveren. Aankondigingen vanuit
partners (rijk, waterschappen, gemeenten
en provincies) zijn welkom, evenals nieuwe
onderwerpen die bezoekers van de website
aandragen. Ook integratie van bestaande
websites behoort tot de mogelijkheden.
De Helpdesk Water voert een kwaliteitsborging uit vóór plaatsing op internet. Op
deze manier maken we deze website tot dé
plek die alle informatie over waterbeleid
en waterbeheer ontsluit.
De Helpdesk Water is te bereiken op
telefoonnummer 0800-NLWATER (08006592837). Email: contact@helpdeskwater.nl,
internet: www.helpdeskwater.nl.
Nadere informatie:
Rolf van den Hoek (RWS RIZA)
tel. 0320-298717; rolf.vanden.hoek@rws.nl
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HARMONISATIE

DOORVAARTHOOGTES

KRW-DOELSTELLINGEN

Goede ecologische toestand = bon état = gute Zustand?
Elke Europese lidstaat stelde op zijn eigen manier ambities en maatstaven vast voor de
biologische kwaliteit van oppervlaktewateren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).
De vraag rijst of de ‘gute Zustand’ voor bijvoorbeeld vis in Duitse beken hetzelfde is als de
‘goede toestand’ in Nederlandse beken? Daarom vindt nu op Europese schaal harmonisatie
plaats. De eerste vergelijkingen zijn gemaakt. De resultaten zijn positief.

Marine slaat brug naar Rijkswaterstaat
Fytobenthos in rivieren
Om de bepalingen van de biologische kwaliteit van

terwijl de menselijke belasting groot was. En dat matchte

fytobenthos (kleine algen die op harde oppervlaktes

niet met elkaar. Waarschijnlijk past Nederland haar

leven b.v. stenen of planten) in rivieren internationaal

maatlat aan.

te vergelijken, is gekozen voor de definitie van een

Een belangrijke stap voor de harmonisatie is
het definiëren van internationale watertypen.
Een diepe plas in Duitsland bijvoorbeeld
moet dezelfde kenmerken hebben als een
diepe plas in Frankrijk. Anders is vergelijking
onmogelijk. Van deze watertypen zijn
biologische meetgegevens verzameld en
informatie over de menselijke belasting
(landgebruik, hydromorfologie, fosfaatconcentratie, enzovoorts).

De nationale maatlatgrenzen werden dus omgezet in
internationale. De grenzen op de internationale maatlat zijn vervolgens onderling vergeleken.

database met gegevens over bepaalde meren. Elke
lidstaat vergeleek vervolgens zijn beoordeling
(kwaliteitsklasse) met de andere landen, waarna de
gemiddelde afwijking werd bekeken en getoetst.
Na aanpassing van de maatlat van de lidstaten
werd de gemiddelde afwijking tussen lidstaten
teruggebracht. Nederland bleek de hoogste ambitie te
hebben voor deze maatlat en besloot de referentiewaarden naar beneden bij te stellen. De nieuwe
maatlat is nu minder streng en vergelijkbaar met
andere landen.

0.7
0.6
0.5
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0.3
0.2

EN

te scoren op de maatlat voor natuurlijke wateren,

plas) ten opzichte van de referentiewaarde
(in dit voorbeeld het aantal plantensoorten
dat zonder of met heel weinig menselijke
belasting in de diepe plas zou vóórkomen).
De EKR-waarden worden ingedeeld in vijf
kwaliteitsklassen: zeer goed, goed, matig,
ontoereikend en slecht. Elke lidstaat
ontwikkelde zijn eigen classificatiesysteem
om de EKR te bepalen en te beoordelen.
Vergelijken
De eerste stap in de Europese harmonisatie
van classificatiesystemen en maatstaven
was het onderling vergelijken van de
nationale maatlatten en classificatiesystemen.
Dat deed men op twee manieren.
Men definieerde een Europese maatlat
en projecteerde daarop de nationale
kwaliteitsklassen (zie voorbeeld fytobenthos).
Of men stelde een database samen met
gegevens over een set van wateren, paste
daarop nationale maatlatten toe en
vergeleek de nationale kwaliteitsklassen

(zie voorbeeld waterplanten).
De eerste resultaten van de harmonisatieacties zijn goed. Maar er zijn ook nog
veel lacunes. Nog niet alle kwaliteitselementen zijn uitgevoerd (met name
vis). Wanneer eind 2007 de eerste ronde
van harmonisatie klaar is, volgt naar
verwachting de vaststelling van de
geharmoniseerde classificatiesystemen
door het regulerend comité van de
KRW, goedkeuring door het Europees
Parlement en officiële publicatie.
Nadere informatie:
Marcel van den Berg (RWS RIZA)
tel. 0320-298665
marcel.vanden.berg@rws.nl
Monique Berendsen (DG Water)
tel. 070-3518321
monique.berendsen@minvenw.nl
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Highest Astronomical Tide
De Marine gaat het Highest Astronomical
Tide (HAT) gebruiken voor de niet door
rivierafvoer beïnvloede getijdenwateren:
de kust, Westerschelde, Oosterschelde en
Waddenzee. Het HAT is de hoogst mogelijke
waterstand in de getijtafels voor een
bepaalde plaats. Of anders gezegd: het
hoogste hoogwater dat bij afwezigheid van
weersinvloeden kan optreden gedurende de
19-jarige getijdencyclus. Het HAT is enkele
decimeters hoger dan het gemiddeld hoogwater bij springtij, dat de Marine tot dusver
als maatgevende hoogwaterstand gebruikte.

UK

De klassengrenzen van goed/matig geprojecteerd op
een gemeenschappelijk maatlat voor fytobenthoskwaliteit voor lidstaten in de Centraal Baltische
regio. De waarde 1 geeft de referentie weer, en de
groene zone waar de landen zich moeten bevinden om
vergelijkbare grenzen te hebben voor goed/matig.

We agreed: this is
our common metric!
The value is 373.
You can use it for
comparison.

Wij zien een waarde
van 100

Wij zien een
waarde van 212

Bij interkalibratie wordt getoetst of verschillende maatlatten vergelijkbare beoordelingen (ijkpunten) opleveren.
Als voorbeeld kan men denken aan thermometers. Het
kookpunt van water is een ijkpunt, maar de waarden in
Celsius zijn niet gelijk aan Kelvin.

Voorbeelden uit het protocol
Voedingsstoffen in zout en zoet water
Een voorbeeld uit het protocol is de beoordeling

zoete wateren verschilt. Dat heeft te maken met
het feit dat in zoet water de totale hoeveelheid
stikstof en fosfor wordt bepaald en in zout water
alleen het opgeloste deel. Omdat oplosbaar stikstof
in de zomer door algen wordt opgenomen, schrijft
het protocol voor dat meetgegevens uit de periode
1 december - 1 maart moeten komen. Bij zoete
wateren gaat het daarentegen om metingen uit de

Nadere informatie:
Koos Doekes (RWS RIKZ)
tel. 070-3114520; koos.doekes@rws.nl
Daniël Hoekstra (RWS RIZA)
daniel.hoekstra@rws.nl
tel. 0320-298550

UNIEKE MOGELIJKHEID VOOR VELDONDERZOEK

Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Zo bood een calamiteit in de Maas een unieke gelegenheid om in het veld de effecten van stoffen op leefgemeenschappen in het water aan te
tonen. Vaak zijn slechts effecten in laboratoriumtests bekend. Het meten van effecten op
de leefgemeenschap in het veld is belangrijk, zeker nu de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) de kwaliteit van wateren beoordeelt aan de hand van die leefgemeenschappen.
In de Daphniamonitor op het meetponton
van Rijkswaterstaat in de Maas bij
Eijsden, gingen op vrijdag 20 en zondag
22 april 2007 watervlooien (daphnia’s)
dood (zie het artikel over ‘algen en watervlooien waarschuwen drinkwatersector’
op de linkerpagina).
Chemisch onderzoek wees uit dat het
om de bestrijdingsmiddelen dimethoaat,
diazinon en choorpyrifos ging.
De combinatie van deze stoffen zou ook
effect kunnen hebben op overige kreeftachtigen en insecten. Zijn kreeftachtigen
en insecten in de rivier ook dood gegaan
of op drift geraakt?

tabel): in Eijsden kwamen direct na de
lozing geen vlokreeften voor, in Belfeld
op beide monsterdata wel, in Grave
amper en ook in Keizersveer zijn tijdens
de lozingsgolf duidelijk minder vlokreeften
gevonden.

Effect op leefgemeenschap
Om dat te onderzoeken zijn diezelfde week
monsters voor de Internationale Maas
Monitoring gescreend op aanwezige
organismen. Daarnaast is een aantal extra
monsters genomen om een goed beeld te
krijgen van wat zich voor, tijdens en na
de calamiteit afspeelde. De focus lag op
kreeftachtigen, zoals vlokreeften, die
verwant zijn aan daphnia’s.

Ecologisch Goed
De effecten op de leefgemeenschap lijken
na verloop van tijd te verdwijnen: de
vlokreeften komen weer terug. Waarom
dan deze drukte? De KRW streeft naar een
Goede Ecologische Toestand van de Maas
en stelt eisen aan de leefgemeenschap in
de Maas. Zolang er niet minstens vijf
soorten voorkomen van drie gevoelige
insectengroepen (eendagsvliegen,
kokerjuffers en steenvliegen) is de Goede
Ecologische Toestand niet te bereiken.
De Maas haalt deze doelstelling nog niet.

periode 1 april - 1 oktober.
Zoetwaterplanten

Op andere groepen, zoals insecten, is de
invloed nog niet vast te stellen. Muggenlarven kwamen overal voor. Nader
onderzoek moet uitwijzen of er wellicht
wel effect op soortniveau was. Dat geldt
ook voor de vlokreeften bij Belfeld: was
dit wellicht een andere soort dan op de
overige meetpunten?

Uit de eerste screening bleek het effect
op de aanwezigheid van vlokreeften (zie

Een typisch beeld van een vlokreeft die zich tussen driehoeksmosselen verschuilt (foto: John van Schie)

over zoetwaterplanten. Volgens het protocol mag
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men de maatlat voor beoordeling naast de meet-

locatie, kmraai

gegevens uit één enkel meetjaar leggen.

datum

normaal

Daarmee wordt het samenvoegen van soorten-

type monster

'03 '05

stenen

grindzak

'05

stenen

wormachtigen

+

+

+

+

+

+

pissebedden

+

-?

+

+

-?

-?

slijkgarnalen

+-

-

-?

+

+

vlokreeften

+-

-

-

+

+

muggenlarven

+

+

+

+

driehoeksmosselen

+

+

-

+

overige tweekleppigen

+

+

+

slakjes

+

+

+

tellingen uit verschillende jaren voorkómen. Het
kan immers best zo zijn dat sommige soorten in
het ene jaar vóórkomen en andere soorten in het
andere jaar. Optelling zou leiden tot een goed
resultaat met veel soorten, terwijl de feitelijke
situatie anders is.

Vergelijking met leefgemeenschappen in
de zijbeken van de Maas laat zien dat
systemen die minder sterk beïnvloed
worden door dit soort lozingen, wel een
soortenrijke leefgemeenschap herbergen,
mét die gevoelige insectengroepen.
Het is dus zaak om lozingen te signaleren
en te voorkómen. Alleen dan wordt de
Maas ooit Ecologisch Goed. Biologische
monitoring helpt daarbij.

Op zoek naar vlokreeften in de Maas
(foto: Hannah Greijdanus)

Een ander voorbeeld is de beoordeling van gegevens

Het protocol schrijft voor hoe de veldmetingen, zoals bemonsteringen van
macrofauna en waterplanten op de IJssel (foto: RWS Tim Pelsma), moeten
worden omgezet in een eindscore voor een waterlichaam.

1%-norm
Voor de doorvaarthoogtes in het benedenrivierengebied zal de Marine de 1%-norm
uit de Richtlijn gebruiken. Deze waarden
zijn al berekend door Rijkswaterstaat uit
de waargenomen waterstanden in de
periode 1997 – 2006 en zijn dus eenvoudig
op te vragen.

van de hoeveelheid voedingsstoffen (stikstof en
representatieve meetmoment voor zoute en

Nadere informatie:
Tim Pelsma (RWS RIZA)
tel. 0320-298056; tim.pelsma@rws.nl

overal veel hoger dan het HAT. Bij Hoek
van Holland is het gemiddelde springtijhoogwater 1,30 meter boven NAP, het HAT
1,61 meter en het grenspeil maar liefst 2,65
meter. Hantering van dat grenspeil zou in
praktijk kunnen betekenen dat bestaande
bruggen volgens de zeekaarten opeens
te laag zouden zijn. En dat kan nooit de
bedoeling zijn. Het HAT blijkt redelijk
overeen te stemmen met de 1%-norm:
bij Hoek van Holland werd het HAT in de
periode 1997 t/m 2006 gedurende 0,7 %
van de tijd overschreden.

Watervlooien en vlokreeften gezocht

fosfor) in zoute en zoete wateren. Het meest

Het voornaamste doel van het protocol is
het valide uitvoeren van beoordelingen.
Het is bedoeld voor iedereen die KRWbeoordelingen uitvoert of laat uitvoeren en
natuurlijk ook voor de ontwikkelaars van
hiertoe bedoelde geautomatiseerde
systemen zoals Aquokit. Het protocol is
naar verwachting in oktober 2007 klaar en
staat dan op www.kaderrichtlijnwater.nl.
Het is gebaseerd op de meest recente, en
internationaal afgestemde, maatlatten
voor de ecologie, de Richtlijnen Monitoring
en bestuurlijke afspraken. Het protocol
behandelt zowel de chemische als de
biologische parameters voor zowel zoete
als zoute watertypen. De essenties worden
onderdeel van een Algemene Maatregel
van Bestuur.

Grenspeil
Hantering van het grenspeil voor deze
gebieden is bezwaarlijk. Het grenspeil ligt

MAASCALAMITEIT

Valide beoordelingen kwaliteit Nederlandse wateren
Monitoring voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in een nieuwe fase terecht gekomen: die van beoordeling. De meetprogramma’s
draaien inmiddels volgens de KRW-voorschriften. Er komen dus meetgegevens beschikbaar waarop beoordeling van de wateren kan
plaatsvinden, onder andere voor de formele rapportages aan de Europese Unie. Het protocol ‘Toetsen en Beoordelen’ van het Landelijk
Bestuurlijk Overleg Water beschrijft hoe het omzetten van meetgegevens naar een beoordeling moet plaatsvinden.

Even Apeldoorn bellen ??? (foto: RWS)
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doorvaarthoogte meestal groter is.
Voor de riviergebieden gelden de
Richtlijnen Vaarwegen van de Commissie
Vaarwegbeheerders van Rijkswaterstaat.

0

De Nederlandse maatlat bleek niet ambitieus

Verwerking en verstrekking
PROTOCOL TOETSEN

De maatgevende hoogwaterstand voor
doorvaarthoogtes voor de beroepsvaart
is volgens de richtlijn die waterstand die
maximaal 1% van de tijd wordt overschreden, gemeten over een meerjarige
periode van tenminste 10 jaar. In getijdenwateren geldt volgens de Richtlijnen het
grenspeil. Dat is het waterpeil met een
overschrijdingsfrequentie van eenmaal
per twee jaar.

0.1

waterplanten in meren is vergeleken door nationale
maatlatten toe te passen op een gezamenlijke

Bij de bepaling van maatgevende waterstanden voor doorvaarthoogtes onder
bruggen, worden relatief hoge waterpeilen
gebruikt, zodat de feitelijk beschikbare

0.8

e

De bepalingen van soortensamenstelling van

Internationale Maatlat (-)

grenzen goed/matig en zeer goed/goed toepasten.

De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine is verantwoordelijk voor de samenstelling van de officiële zeekaarten voor Nederland. Daarop staan ook de doorvaarthoogtes van
bruggen. Dat is de minimale hoogte tussen wateroppervlak en de brug, dus bij een hoog
waterpeil. De zeekaarten bestrijken ook het benedenrivierengebied tot even voorbij
Dordrecht. Daarom vroeg de Marine aan Rijkswaterstaat welke richtlijnen er voor dit gebied
gelden als het gaat om de te hanteren waterpeilen bij het bepalen van de doorvaarthoogtes.

1
0.9

Rankin

Soortensamenstelling waterplanten in meren

1.1

Europese maatlat waarop de lidstaten hun classificatie-

Veenwortel (foto: John van Schie)

Eigen classificatiesystemen
Elke lidstaat moet de ecologische kwaliteit
van deze watertypen bepalen met de
zogenaamde Ecologische Kwaliteitsratio
(EKR). Deze ratio geeft de verhouding aan
tussen de gemeten waarden (bijvoorbeeld
het aantal plantensoorten in een diepe

OP DE KAART
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Resultaten 1e screening Maasmonsters [er zijn 2 typen monsters: de stenen uit de oeverzone en een kunstmatig
substraat in de vorm van een zak met grind die 1 maand uithangt in de rivier], per locatie is in de blauwe kolom
weergegeven welke groepen normaliter rond deze tijd van het jaar aanwezig zijn. Daarnaast zijn de monsters
van dit voorjaar weergegeven en (mogelijke) effecten gekleurd.
Let wel, het betreft een 1e screening, de monsters moeten nog geanalyseerd worden.

legenda

INTERNATIONALE
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wisselend aan of afwezig
afwezig
niet gezien, mogelijk wel aanwezig
1 exemplaar
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in voorgaande jaren wisselend aanwezig

Nadere informatie:
Marianne Greijdanus (RWS RIZA)
tel. 0320-298525
marianne.greijdanus@rws.nl
Hannie Maas (RWS RIZA)
tel. 0320-298704
hannie.maas@rws.nl
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VEILIGHEIDSTOETS

WATERKERINGEN

NAALDBOS

WADDENZEE 2011

Meetcampagne onderbouwt nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden
De Wet op de Waterkering verplicht de vijfjaarlijkse toetsing van de primaire waterkeringen
in Nederland op het behalen van het wettelijk voorgeschreven veiligheidsniveau.
Dat gebeurt aan de hand van technische toetsvoorschriften en Hydraulische Randvoorwaarden:
de extreme waterstanden en golven die de waterkeringen moeten kunnen weerstaan.
Het project Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) pakt kennisleemtes op die optreden
bij het toetsingsproces en lost ze zo mogelijk op. Het Waddengebied heeft de speciale
aandacht van SBW met het Meetprogramma Waddenzee.

Verzilting van grondwater boven zeeniveau

boeien (zie figuur). In januari en maart
2007 trotseerde de nieuwe, uitgebreide
meetopstelling de eerste zware stormen
(zie grafiek). SBW startte in 2006 ook de
inrichting van drie vaste golfmeetpunten in
de vorm van meetpalen in de Waddenzee.
Eén van de meetpalen is de bestaande
waterstandsmeetpaal bij Nes. De andere
twee komen dicht tegen de dijken aan te
staan in het Uithuizer Wad in Groningen
en het Wierumer Wad in Friesland.
Stormmetingen
De drie meetpalen worden uitgerust met
een radarniveaumeter, een stappenbaak en
druksensoren. Dat zijn instrumenten die met
behulp van respectievelijk radar, elektrische
contacten en drukmetingen de verticale
beweging van het water meten. Uit die
metingen volgt een ééndimensionaal golfspectrum (golfhoogte).
Een tweedimensionale elektromagnetische
stroomsnelheidsmeter meet stroming en
golfrichting. En diverse meteosensoren

geven informatie over onder andere windsnelheid, windrichting en temperatuur.
De bestaande meetpaal in Nes is deze zomer
voorzien van de apparatuur. De andere
twee palen worden medio 2008 geplaatst.
Nieuwe modelberekeningen moeten
uitwijzen hoe ver de modelontwikkelingen
gevorderd zijn. Om voldoende data (tijdens
zware stormen) te verzamelen, zal het uitgebreide meetprogramma een aantal jaren
voortduren. Wellicht dat het programma
daarna uitmondt in permanente monitoring,
ook ten behoeve van andere gebruikers,
zoals de Stormvloedwaarschuwingsdienst
(SVSD) en het Hoogwaterinformatiesysteem (HIS).
Nadere informatie:
Annette Zijderveld (RWS RIKZ)
annette.zijderveld@rws.nl
tel. 070-3114203
Bart Spelt (RWS NH)
tel. 0255-545636; bart.spelt@rws.nl

Meetopstelling voor windmetingen en golfmetingen in de Waddenzee (Januari 2007).
600

Spectraal golfmodel
De basis voor de golfrandvoorwaarden zijn
meetreeksen van vijfentwintig jaar op vijf
permanente zeemeetstations. Twee daarvan
staan vlakbij de Waddenzee. Het golfmodel
SWAN vertaalt die meetgegevens van diep
water, in zee, naar de golfcondities in
ondiep water, vlak voor de waterkering.
SWAN is een spectraal golfmodel. Zo’n
model berekent het tijdinterval waarin, de

UNIFORMERING

hoogte waarmee en de hoek waaronder
de golven de waterkering bereiken. Dat
geeft dus veel meer informatie over de
belasting van de zeewering dan alleen
waterstand en golfhoogte. Zoals hiervoor
gezegd zijn veldmetingen nodig. SBW
startte daarom enkele jaren geleden golfmetingen met een aantal meetboeien.
Deze registreren de beweging van golven
van de diepe Noordzee, via de zeegaten
tussen de eilanden, naar ondiep water
vlakbij de zeewering. Dat is nodig om het
SWAN-model te valideren en zonodig te
verbeteren.
Boeien en palen
SBW begon de golfmetingen in 2004 met
zes golfmeetboeien in het Amelander
Zeegat. Na diverse aanpassingen telt de
meetopstelling in 2007 uiteindelijk twintig

Bij het lezen van de titel van dit artikel, fronst u wellicht de wenkbrauwen. Maar toch is
verzilting van grondwater boven zeeniveau een fenomeen dat zich afspeelt op de Waddeneilanden. Waterleidingbedrijf Vitens ontdekte het dankzij haar meerjarige monitoringgegevens.
De verdeling van zoet en zout grondwater
op de Waddeneilanden is een complex
geheel. Door het neerslagoverschot, de
aanwezige duinen en de dichtheidsverschillen tussen zoet en zout grondwater,
ontwikkelden zich onder de eilanden
zoetwaterbellen. Op Vlieland is deze zoetwaterbel bijvoorbeeld negentig meter diep.
Steeds zouter
Vitens gebruikt dit zoete grondwater om er
drinkwater van te maken. Die winning vindt
plaats in de duinen, een voor de natuur
belangrijk gebied. Daarom zijn er tal van
meetpunten die de grondwaterstand en de
grondwaterkwaliteit in de gaten houden.
Het waterbedrijf merkte dat het chloridegehalte van het opgepompte grondwater
op Vlieland tussen 1953 en 2006 opliep
van 45 mg/l naar 100 mg/l. Gezien de
positionering van de pompputten in de
zoetwaterbel kon het aantrekken van zout
grondwater van buiten de zoetwaterbel
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Rijkswaterstaat bereidt op dit moment de
Hydraulische Randvoorwaarden 2011
voor, voor de primaire waterkeringen in
het Waddengebied. Dat zijn extreme
waterstanden met bijbehorende golven die
naar verwachting niet meer dan eens per
4000 jaar optreden. Voor de bepaling van
die Hydraulische Randvoorwaarden zijn
meetgegevens nodig.

VANGT ZOUT
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Meetpunt in bosgebied op Vlieland (foto: Vitens)
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niet de oorzaak zijn van dit trage
verziltingmechanisme. Het waterbedrijf
moest de bron van dit fenomeen elders
zoeken: hogerop, boven zeeniveau.
Seaspray
Uit metingen in monsters van het ondiepe
grondwater bleek dat het chloridegehalte
hierin kon oplopen tot wel 300 mg/l, terwijl
de drinkwaternorm 150 mg/l bedraagt. Om
de oorzaak te achterhalen nam Vitens de
afgelopen vijf jaar periodiek monsters op tal
van meetpunten op Vlieland en Terschelling.
Dat deed het waterbedrijf zowel in het bos
als in het open duingebied. De resultaten
zijn opmerkelijk en eenduidig: in de kale
duinen blijven de chloridewaarden steken
op maximaal 50 mg/l, in het bosgebied
lopen de waarden fors op.
Oorzaak is het seaspray-effect of saltsprayeffect. Plaatselijk is op de eilanden in de
beginjaren van de twintigste eeuw naaldbos
aangeplant. De overheersende westenwind
voert zeezout aan, dat blijft hangen in dit,
van oorsprong vrij dichte, naaldbos.
Het ingevangen zout lost op in neerslag en
spoelt uit naar het grondwater.
De periodieke metingen tonen aan dat de
verhogingen niet altijd constant zijn.
Waarschijnlijk hebben neerslag- en verdampingintensiteit hierop invloed. Vitens hoopt
meer inzicht te krijgen in het temporele
karakter van het chloridegehalte in grondwater door dagelijkse monitoring.

Chloride concentratie in mg/l in
freatisch grondwater op
Vlieland
(1985-1990)

Geen bedreiging
De verzilting vormt geen bedreiging
voor de waterwinning. De pompputten
trekken namelijk niet alleen het ondiepe
grondwater van onder het bos aan, maar
ook het zoetere grondwater uit het open
duingebied. Het uiteindelijk opgepompte
water is dus een mix van beide typen.
Bovendien vormt Staatsbosbeheer de

dichte, donkere naaldbossen om naar
een meer open en gemengd bostype.
Dat zal minder zout kunnen invangen,
waardoor de verzilting door saltspray iets
zal afnemen.
Nadere informatie:
Arjen Kok (Vitens); tel: 058-2945423
arjen.kok@vitens.nl

PASSIEVE BEMONSTERING IN OPKOMST

Namaakmossel verovert watermonitoring
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Gemeten significante golfhoogte Hm0 in [cm] bij de meetboeien Amelander Zeegat (raai1, van buiten het zeegat
beginnend boei ABZ11 (blauw), ABZ21 (groen), ABZ31 (rood) en waterstand bij Nes (NESWATHTE (lichtblauw) op
11-12 Januari 2007

Polychloorbifenylen (PCB’s) en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) zijn
milieuschadelijke stoffen die moeilijk in water oplossen (hydrophobe stoffen). Deze zitten
daardoor meer in het sediment van zeeën en rivieren dan in het water zelf. Maar toch is
juist het vrij in water opgeloste gehalte aan deze stoffen schadelijk voor vissen. Deze
gehaltes zijn moeilijk te meten. Passieve namaakmosselen bieden uitkomst.

REKENMETHODE GEWENST

Het vrij opgeloste gehalte hydrophobe
stoffen is niet goed vast te stellen. Dat
komt door de lage gehaltes. Bovendien is
het niet mogelijk om het water te ontdoen
van zwevend stof en andere materie waaraan de hydrophobe stoffen zich binden,
zonder ook de stoffen zelf kwijt te raken.

Waterbewegingsmodel ook geschikt voor droogvalduurkaarten
Door eb en vloed vallen er langs de kust steeds gebieden droog. De tijd dat zo’n gebied
droog staat is een belangrijke ecologische parameter voor de leefmogelijkheden van
organismen in dat gebied. Droogvalduurkaarten geven deze informatie weer. Ze werden
tot op heden gemaakt met behulp van uiteenlopende berekeningsmethoden.
Uniformering was daarom gewenst. Tijdens de zoektocht naar de beste methode kwamen
de waarschuwingsdiensten van Rijkswaterstaat in beeld.
De droogvalduur is de gemiddelde tijd die
een bepaalde locatie droogvalt binnen
een getijdencyclus. Die tijd is voor een
bodemdier bepalend voor de mate waarin
het blootstaat aan uitdroging, de mate
waarin het voedsel kan verzamelen en de
mate waarin vogels het kunnen verorberen.
Omgekeerd bepaalt de droogvalduur voor
vogels en vissen de tijd waarin ze naar
voedsel kunnen zoeken tijdens
respectievelijk droogval en overstroming.
Verschillen
De droogvalduur wordt bepaald aan de
hand van absolute bodemhoogtegegevens
en waterstanddata. Die data komen uit de
Monitoring van de Waterstaatkundige
Toestand des Lands van Rijkswaterstaat.
Met name de berekeningen voor de droogvalduurkaarten verschillen per gebied,
waardoor de kaarten onderling moeilijk
6

Mosselen
Rond 1990 startte een meetprogramma
waarbij op geselecteerde locaties gedurende
zes weken mosselen werden uitgehangen.
Mosselen nemen (hydrophobe) stoffen
zoals PCB’s en PAK’s op uit hun omgeving.
Analyse van die mosselen leverde een
beeld op van de lokale verschillen in
vervuiling.

vergelijkbaar zijn. Zo varieert het aantal
meetstations per berekeningsmethode en
ook de manier waarop gebiedsdekkende
waterstanden worden afgeleid uit gegevens
van die meetstations (interpolatie).
Om te komen tot een uniforme werkwijze,
vergeleek Rijkswaterstaat de methoden en
beoordeelde ze op praktische werkbaarheid,
toepasbaarheid op historische data en in
voorspellingen en uniforme toepasbaarheid
op diverse gebieden. Interviews met
gebruikers en ontwikkelaars leverden
ideeën en ervaringen op.
Gangbaar
De beste methode voor het bepalen van
de droogvalduur bleek niet één van de
gangbare rekenmethoden voor de kaarten
te zijn, maar kwam uit andere hoek: het
operationele waterbewegingsmodel
(WAQUA) dat door onder andere de
waarschuwingsdiensten van Rijkswaterstaat
wordt gebruikt. Dat systeem draait continu
en voor de hele Nederlandse kust. De
manier van interpoleren is bovendien veel
geavanceerder, waardoor de berekende

Voorbeeld van een droogvalduurkaart van de Westerschelde. Ondergrond: Google Earth, luchtfoto © Aerodata
International Surveys

waterhoogtegegevens nauwkeuriger zijn.
Droogvalduurkaarten zijn gebaseerd op de
gemiddelde droogvalduur. En dus zijn er
niet alleen de actuele gegevens van de
waarschuwingsdiensten nodig, maar ook
historische. Het vastleggen van de
WAQUA-gegevens in een historische
database gebeurt met MATROOS, hét
opslag-, distributie- en presentatiesysteem
van Rijkswaterstaat voor operationele

waterloopkundige voorspellingen. Zo blijkt
een bestaand waterbewegingsmodel ook
zinvol voor de monitoring van ecologische
kansen en bedreigingen bij eb en vloed.
Nadere informatie:
Bram de Groot (Ingenieursbureau BCC)
tel. 0345-639684; b.degroot@ingbcc.nl
Willem van der Lee (RWS RIKZ)
tel. 070-3114522; willem.vander.lee@rws.nl

De verhouding tussen het gehalte PCB’s
en PAK’s in mosselen en het gehalte PCB’s
en PAK’s in water, de zogenaamde BioAccumulatie Factor, bleek niet aantoonbaar te verschillen per seizoen en locatie.
Ook een sterke groei van de mosselen
bleek de relatie niet te verstoren.
Mosselen die al vanaf het begin vervuild
zijn, bleken minder goede graadmeters.
De stoffen die er al in zitten, geeft de mossel
heel traag aan zijn omgeving af. Het
gehalte in de mossel blijft dus lang hoog
en is in dat geval niet meer representatief.
Bovendien zijn mosselen levende organismen.
Temperatuur, voedselbeschikbaarheid en
voorplanting beïnvloeden de hoeveelheden
stoffen die ze opnemen. En ze kunnen

stoffen omzetten in andere stoffen
(metaboliseren). Metingen van hydrophobe
stoffen in levende mosselen vertekenen
hierdoor.
Siliconenrubber
Om die nadelen te omzeilen, experimenteerden wetenschappers met namaakmosselen: een polyethyleen zakje met
kunstmatig vet (Semi Permeable Membrane
Device, SPMD). Sinds 2002 gebruikt
Rijkswaterstaat velletjes polydimethylsiloxaan
(siliconenrubber). Deze hebben vergelijkbare
eigenschappen als de SPMD’s en bleken
veel robuuster te zijn.
Tussen het water en de namaakmossel
ontstaat een uitwisseling van moleculen van
hydrophobe stoffen (diffusie) totdat een
balans ontstaat. Omdat de Bio-Accumulatie
Factor bij natuurlijke mosselen redelijk
constant is, zijn de metingen in deze
namaakmosselen goed met de realiteit te
vergelijken. De verzamelnaam voor zulke
methodes is passieve bemonstering (passive
sampling), omdat de namaakmosselen
passief stoffen opnemen.
Voordelen
De namaakmosselen kennen verschillende
voordelen ten opzichte van hun levende
soortgenoten: ze bevatten geen startgehalte
stoffen, metaboliseren niet, gaan niet dood
bij te hoge vervuiling en zijn toepasbaar bij
elk zoutgehalte. Bovendien concentreren
de stoffen zich in de namaakmosselen,

Namaakmosselen (foto: RWS)

waardoor zeer lage concentraties in het
water zijn aan te tonen. Uit de meetresultaten is het vrij opgeloste gehalte
PCB’s en PAK’s in water te berekenen.
Routine
Een finale evaluatie moet nog plaatsvinden,
maar het lijkt erop dat de namaakmossel
veel voordelen biedt. Hoewel het leerproces
voortgaat is de methode voor Rijkswaterstaat
nagenoeg routine. Onlangs paste Rijkswaterstaat de methode ook toe in peilbuizen rond
het IJsseloog depot (Ketelmeer) en in het
water boven het Amerika-Haven depot
(Noordzeekanaal). Internationaal is de
knowhow uitgedragen in werkgroepen van
de International Council for the
Exploration of de Sea (ICES). Momenteel

loopt er een Europees onderzoek waarbij in
elf landen metingen plaatsvinden. Dertien
laboratoria gebruiken daarbij passieve
bemonstering samen met levende mosselen
(zie www.passivesampling.net). Ook vanuit
het OSPAR-verdrag is grote belangstelling
voor passieve bemonstering van hydrofobe
stoffen. Invoering als reguliere methode in de
watermonitoring is zeker niet ondenkbaar.
Nadere informatie:
Foppe Smedes (RWS RIKZ)
tel. 050-5331306; foppe.smedes@rws.nl
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Meetcampagne onderbouwt nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden
De Wet op de Waterkering verplicht de vijfjaarlijkse toetsing van de primaire waterkeringen
in Nederland op het behalen van het wettelijk voorgeschreven veiligheidsniveau.
Dat gebeurt aan de hand van technische toetsvoorschriften en Hydraulische Randvoorwaarden:
de extreme waterstanden en golven die de waterkeringen moeten kunnen weerstaan.
Het project Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) pakt kennisleemtes op die optreden
bij het toetsingsproces en lost ze zo mogelijk op. Het Waddengebied heeft de speciale
aandacht van SBW met het Meetprogramma Waddenzee.

Verzilting van grondwater boven zeeniveau

boeien (zie figuur). In januari en maart
2007 trotseerde de nieuwe, uitgebreide
meetopstelling de eerste zware stormen
(zie grafiek). SBW startte in 2006 ook de
inrichting van drie vaste golfmeetpunten in
de vorm van meetpalen in de Waddenzee.
Eén van de meetpalen is de bestaande
waterstandsmeetpaal bij Nes. De andere
twee komen dicht tegen de dijken aan te
staan in het Uithuizer Wad in Groningen
en het Wierumer Wad in Friesland.
Stormmetingen
De drie meetpalen worden uitgerust met
een radarniveaumeter, een stappenbaak en
druksensoren. Dat zijn instrumenten die met
behulp van respectievelijk radar, elektrische
contacten en drukmetingen de verticale
beweging van het water meten. Uit die
metingen volgt een ééndimensionaal golfspectrum (golfhoogte).
Een tweedimensionale elektromagnetische
stroomsnelheidsmeter meet stroming en
golfrichting. En diverse meteosensoren

geven informatie over onder andere windsnelheid, windrichting en temperatuur.
De bestaande meetpaal in Nes is deze zomer
voorzien van de apparatuur. De andere
twee palen worden medio 2008 geplaatst.
Nieuwe modelberekeningen moeten
uitwijzen hoe ver de modelontwikkelingen
gevorderd zijn. Om voldoende data (tijdens
zware stormen) te verzamelen, zal het uitgebreide meetprogramma een aantal jaren
voortduren. Wellicht dat het programma
daarna uitmondt in permanente monitoring,
ook ten behoeve van andere gebruikers,
zoals de Stormvloedwaarschuwingsdienst
(SVSD) en het Hoogwaterinformatiesysteem (HIS).
Nadere informatie:
Annette Zijderveld (RWS RIKZ)
annette.zijderveld@rws.nl
tel. 070-3114203
Bart Spelt (RWS NH)
tel. 0255-545636; bart.spelt@rws.nl

Meetopstelling voor windmetingen en golfmetingen in de Waddenzee (Januari 2007).
600

Spectraal golfmodel
De basis voor de golfrandvoorwaarden zijn
meetreeksen van vijfentwintig jaar op vijf
permanente zeemeetstations. Twee daarvan
staan vlakbij de Waddenzee. Het golfmodel
SWAN vertaalt die meetgegevens van diep
water, in zee, naar de golfcondities in
ondiep water, vlak voor de waterkering.
SWAN is een spectraal golfmodel. Zo’n
model berekent het tijdinterval waarin, de

UNIFORMERING

hoogte waarmee en de hoek waaronder
de golven de waterkering bereiken. Dat
geeft dus veel meer informatie over de
belasting van de zeewering dan alleen
waterstand en golfhoogte. Zoals hiervoor
gezegd zijn veldmetingen nodig. SBW
startte daarom enkele jaren geleden golfmetingen met een aantal meetboeien.
Deze registreren de beweging van golven
van de diepe Noordzee, via de zeegaten
tussen de eilanden, naar ondiep water
vlakbij de zeewering. Dat is nodig om het
SWAN-model te valideren en zonodig te
verbeteren.
Boeien en palen
SBW begon de golfmetingen in 2004 met
zes golfmeetboeien in het Amelander
Zeegat. Na diverse aanpassingen telt de
meetopstelling in 2007 uiteindelijk twintig

Bij het lezen van de titel van dit artikel, fronst u wellicht de wenkbrauwen. Maar toch is
verzilting van grondwater boven zeeniveau een fenomeen dat zich afspeelt op de Waddeneilanden. Waterleidingbedrijf Vitens ontdekte het dankzij haar meerjarige monitoringgegevens.
De verdeling van zoet en zout grondwater
op de Waddeneilanden is een complex
geheel. Door het neerslagoverschot, de
aanwezige duinen en de dichtheidsverschillen tussen zoet en zout grondwater,
ontwikkelden zich onder de eilanden
zoetwaterbellen. Op Vlieland is deze zoetwaterbel bijvoorbeeld negentig meter diep.
Steeds zouter
Vitens gebruikt dit zoete grondwater om er
drinkwater van te maken. Die winning vindt
plaats in de duinen, een voor de natuur
belangrijk gebied. Daarom zijn er tal van
meetpunten die de grondwaterstand en de
grondwaterkwaliteit in de gaten houden.
Het waterbedrijf merkte dat het chloridegehalte van het opgepompte grondwater
op Vlieland tussen 1953 en 2006 opliep
van 45 mg/l naar 100 mg/l. Gezien de
positionering van de pompputten in de
zoetwaterbel kon het aantrekken van zout
grondwater van buiten de zoetwaterbel
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Rijkswaterstaat bereidt op dit moment de
Hydraulische Randvoorwaarden 2011
voor, voor de primaire waterkeringen in
het Waddengebied. Dat zijn extreme
waterstanden met bijbehorende golven die
naar verwachting niet meer dan eens per
4000 jaar optreden. Voor de bepaling van
die Hydraulische Randvoorwaarden zijn
meetgegevens nodig.
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niet de oorzaak zijn van dit trage
verziltingmechanisme. Het waterbedrijf
moest de bron van dit fenomeen elders
zoeken: hogerop, boven zeeniveau.
Seaspray
Uit metingen in monsters van het ondiepe
grondwater bleek dat het chloridegehalte
hierin kon oplopen tot wel 300 mg/l, terwijl
de drinkwaternorm 150 mg/l bedraagt. Om
de oorzaak te achterhalen nam Vitens de
afgelopen vijf jaar periodiek monsters op tal
van meetpunten op Vlieland en Terschelling.
Dat deed het waterbedrijf zowel in het bos
als in het open duingebied. De resultaten
zijn opmerkelijk en eenduidig: in de kale
duinen blijven de chloridewaarden steken
op maximaal 50 mg/l, in het bosgebied
lopen de waarden fors op.
Oorzaak is het seaspray-effect of saltsprayeffect. Plaatselijk is op de eilanden in de
beginjaren van de twintigste eeuw naaldbos
aangeplant. De overheersende westenwind
voert zeezout aan, dat blijft hangen in dit,
van oorsprong vrij dichte, naaldbos.
Het ingevangen zout lost op in neerslag en
spoelt uit naar het grondwater.
De periodieke metingen tonen aan dat de
verhogingen niet altijd constant zijn.
Waarschijnlijk hebben neerslag- en verdampingintensiteit hierop invloed. Vitens hoopt
meer inzicht te krijgen in het temporele
karakter van het chloridegehalte in grondwater door dagelijkse monitoring.

Chloride concentratie in mg/l in
freatisch grondwater op
Vlieland
(1985-1990)

Geen bedreiging
De verzilting vormt geen bedreiging
voor de waterwinning. De pompputten
trekken namelijk niet alleen het ondiepe
grondwater van onder het bos aan, maar
ook het zoetere grondwater uit het open
duingebied. Het uiteindelijk opgepompte
water is dus een mix van beide typen.
Bovendien vormt Staatsbosbeheer de

dichte, donkere naaldbossen om naar
een meer open en gemengd bostype.
Dat zal minder zout kunnen invangen,
waardoor de verzilting door saltspray iets
zal afnemen.
Nadere informatie:
Arjen Kok (Vitens); tel: 058-2945423
arjen.kok@vitens.nl

PASSIEVE BEMONSTERING IN OPKOMST

Namaakmossel verovert watermonitoring
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Gemeten significante golfhoogte Hm0 in [cm] bij de meetboeien Amelander Zeegat (raai1, van buiten het zeegat
beginnend boei ABZ11 (blauw), ABZ21 (groen), ABZ31 (rood) en waterstand bij Nes (NESWATHTE (lichtblauw) op
11-12 Januari 2007

Polychloorbifenylen (PCB’s) en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) zijn
milieuschadelijke stoffen die moeilijk in water oplossen (hydrophobe stoffen). Deze zitten
daardoor meer in het sediment van zeeën en rivieren dan in het water zelf. Maar toch is
juist het vrij in water opgeloste gehalte aan deze stoffen schadelijk voor vissen. Deze
gehaltes zijn moeilijk te meten. Passieve namaakmosselen bieden uitkomst.

REKENMETHODE GEWENST

Het vrij opgeloste gehalte hydrophobe
stoffen is niet goed vast te stellen. Dat
komt door de lage gehaltes. Bovendien is
het niet mogelijk om het water te ontdoen
van zwevend stof en andere materie waaraan de hydrophobe stoffen zich binden,
zonder ook de stoffen zelf kwijt te raken.

Waterbewegingsmodel ook geschikt voor droogvalduurkaarten
Door eb en vloed vallen er langs de kust steeds gebieden droog. De tijd dat zo’n gebied
droog staat is een belangrijke ecologische parameter voor de leefmogelijkheden van
organismen in dat gebied. Droogvalduurkaarten geven deze informatie weer. Ze werden
tot op heden gemaakt met behulp van uiteenlopende berekeningsmethoden.
Uniformering was daarom gewenst. Tijdens de zoektocht naar de beste methode kwamen
de waarschuwingsdiensten van Rijkswaterstaat in beeld.
De droogvalduur is de gemiddelde tijd die
een bepaalde locatie droogvalt binnen
een getijdencyclus. Die tijd is voor een
bodemdier bepalend voor de mate waarin
het blootstaat aan uitdroging, de mate
waarin het voedsel kan verzamelen en de
mate waarin vogels het kunnen verorberen.
Omgekeerd bepaalt de droogvalduur voor
vogels en vissen de tijd waarin ze naar
voedsel kunnen zoeken tijdens
respectievelijk droogval en overstroming.
Verschillen
De droogvalduur wordt bepaald aan de
hand van absolute bodemhoogtegegevens
en waterstanddata. Die data komen uit de
Monitoring van de Waterstaatkundige
Toestand des Lands van Rijkswaterstaat.
Met name de berekeningen voor de droogvalduurkaarten verschillen per gebied,
waardoor de kaarten onderling moeilijk
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Mosselen
Rond 1990 startte een meetprogramma
waarbij op geselecteerde locaties gedurende
zes weken mosselen werden uitgehangen.
Mosselen nemen (hydrophobe) stoffen
zoals PCB’s en PAK’s op uit hun omgeving.
Analyse van die mosselen leverde een
beeld op van de lokale verschillen in
vervuiling.

vergelijkbaar zijn. Zo varieert het aantal
meetstations per berekeningsmethode en
ook de manier waarop gebiedsdekkende
waterstanden worden afgeleid uit gegevens
van die meetstations (interpolatie).
Om te komen tot een uniforme werkwijze,
vergeleek Rijkswaterstaat de methoden en
beoordeelde ze op praktische werkbaarheid,
toepasbaarheid op historische data en in
voorspellingen en uniforme toepasbaarheid
op diverse gebieden. Interviews met
gebruikers en ontwikkelaars leverden
ideeën en ervaringen op.
Gangbaar
De beste methode voor het bepalen van
de droogvalduur bleek niet één van de
gangbare rekenmethoden voor de kaarten
te zijn, maar kwam uit andere hoek: het
operationele waterbewegingsmodel
(WAQUA) dat door onder andere de
waarschuwingsdiensten van Rijkswaterstaat
wordt gebruikt. Dat systeem draait continu
en voor de hele Nederlandse kust. De
manier van interpoleren is bovendien veel
geavanceerder, waardoor de berekende

Voorbeeld van een droogvalduurkaart van de Westerschelde. Ondergrond: Google Earth, luchtfoto © Aerodata
International Surveys

waterhoogtegegevens nauwkeuriger zijn.
Droogvalduurkaarten zijn gebaseerd op de
gemiddelde droogvalduur. En dus zijn er
niet alleen de actuele gegevens van de
waarschuwingsdiensten nodig, maar ook
historische. Het vastleggen van de
WAQUA-gegevens in een historische
database gebeurt met MATROOS, hét
opslag-, distributie- en presentatiesysteem
van Rijkswaterstaat voor operationele

waterloopkundige voorspellingen. Zo blijkt
een bestaand waterbewegingsmodel ook
zinvol voor de monitoring van ecologische
kansen en bedreigingen bij eb en vloed.
Nadere informatie:
Bram de Groot (Ingenieursbureau BCC)
tel. 0345-639684; b.degroot@ingbcc.nl
Willem van der Lee (RWS RIKZ)
tel. 070-3114522; willem.vander.lee@rws.nl

De verhouding tussen het gehalte PCB’s
en PAK’s in mosselen en het gehalte PCB’s
en PAK’s in water, de zogenaamde BioAccumulatie Factor, bleek niet aantoonbaar te verschillen per seizoen en locatie.
Ook een sterke groei van de mosselen
bleek de relatie niet te verstoren.
Mosselen die al vanaf het begin vervuild
zijn, bleken minder goede graadmeters.
De stoffen die er al in zitten, geeft de mossel
heel traag aan zijn omgeving af. Het
gehalte in de mossel blijft dus lang hoog
en is in dat geval niet meer representatief.
Bovendien zijn mosselen levende organismen.
Temperatuur, voedselbeschikbaarheid en
voorplanting beïnvloeden de hoeveelheden
stoffen die ze opnemen. En ze kunnen

stoffen omzetten in andere stoffen
(metaboliseren). Metingen van hydrophobe
stoffen in levende mosselen vertekenen
hierdoor.
Siliconenrubber
Om die nadelen te omzeilen, experimenteerden wetenschappers met namaakmosselen: een polyethyleen zakje met
kunstmatig vet (Semi Permeable Membrane
Device, SPMD). Sinds 2002 gebruikt
Rijkswaterstaat velletjes polydimethylsiloxaan
(siliconenrubber). Deze hebben vergelijkbare
eigenschappen als de SPMD’s en bleken
veel robuuster te zijn.
Tussen het water en de namaakmossel
ontstaat een uitwisseling van moleculen van
hydrophobe stoffen (diffusie) totdat een
balans ontstaat. Omdat de Bio-Accumulatie
Factor bij natuurlijke mosselen redelijk
constant is, zijn de metingen in deze
namaakmosselen goed met de realiteit te
vergelijken. De verzamelnaam voor zulke
methodes is passieve bemonstering (passive
sampling), omdat de namaakmosselen
passief stoffen opnemen.
Voordelen
De namaakmosselen kennen verschillende
voordelen ten opzichte van hun levende
soortgenoten: ze bevatten geen startgehalte
stoffen, metaboliseren niet, gaan niet dood
bij te hoge vervuiling en zijn toepasbaar bij
elk zoutgehalte. Bovendien concentreren
de stoffen zich in de namaakmosselen,

Namaakmosselen (foto: RWS)

waardoor zeer lage concentraties in het
water zijn aan te tonen. Uit de meetresultaten is het vrij opgeloste gehalte
PCB’s en PAK’s in water te berekenen.
Routine
Een finale evaluatie moet nog plaatsvinden,
maar het lijkt erop dat de namaakmossel
veel voordelen biedt. Hoewel het leerproces
voortgaat is de methode voor Rijkswaterstaat
nagenoeg routine. Onlangs paste Rijkswaterstaat de methode ook toe in peilbuizen rond
het IJsseloog depot (Ketelmeer) en in het
water boven het Amerika-Haven depot
(Noordzeekanaal). Internationaal is de
knowhow uitgedragen in werkgroepen van
de International Council for the
Exploration of de Sea (ICES). Momenteel

loopt er een Europees onderzoek waarbij in
elf landen metingen plaatsvinden. Dertien
laboratoria gebruiken daarbij passieve
bemonstering samen met levende mosselen
(zie www.passivesampling.net). Ook vanuit
het OSPAR-verdrag is grote belangstelling
voor passieve bemonstering van hydrofobe
stoffen. Invoering als reguliere methode in de
watermonitoring is zeker niet ondenkbaar.
Nadere informatie:
Foppe Smedes (RWS RIKZ)
tel. 050-5331306; foppe.smedes@rws.nl
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KRW-DOELSTELLINGEN

Goede ecologische toestand = bon état = gute Zustand?
Elke Europese lidstaat stelde op zijn eigen manier ambities en maatstaven vast voor de
biologische kwaliteit van oppervlaktewateren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).
De vraag rijst of de ‘gute Zustand’ voor bijvoorbeeld vis in Duitse beken hetzelfde is als de
‘goede toestand’ in Nederlandse beken? Daarom vindt nu op Europese schaal harmonisatie
plaats. De eerste vergelijkingen zijn gemaakt. De resultaten zijn positief.

Marine slaat brug naar Rijkswaterstaat
Fytobenthos in rivieren
Om de bepalingen van de biologische kwaliteit van

terwijl de menselijke belasting groot was. En dat matchte

fytobenthos (kleine algen die op harde oppervlaktes

niet met elkaar. Waarschijnlijk past Nederland haar

leven b.v. stenen of planten) in rivieren internationaal

maatlat aan.

te vergelijken, is gekozen voor de definitie van een

Een belangrijke stap voor de harmonisatie is
het definiëren van internationale watertypen.
Een diepe plas in Duitsland bijvoorbeeld
moet dezelfde kenmerken hebben als een
diepe plas in Frankrijk. Anders is vergelijking
onmogelijk. Van deze watertypen zijn
biologische meetgegevens verzameld en
informatie over de menselijke belasting
(landgebruik, hydromorfologie, fosfaatconcentratie, enzovoorts).

De nationale maatlatgrenzen werden dus omgezet in
internationale. De grenzen op de internationale maatlat zijn vervolgens onderling vergeleken.

database met gegevens over bepaalde meren. Elke
lidstaat vergeleek vervolgens zijn beoordeling
(kwaliteitsklasse) met de andere landen, waarna de
gemiddelde afwijking werd bekeken en getoetst.
Na aanpassing van de maatlat van de lidstaten
werd de gemiddelde afwijking tussen lidstaten
teruggebracht. Nederland bleek de hoogste ambitie te
hebben voor deze maatlat en besloot de referentiewaarden naar beneden bij te stellen. De nieuwe
maatlat is nu minder streng en vergelijkbaar met
andere landen.
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te scoren op de maatlat voor natuurlijke wateren,

plas) ten opzichte van de referentiewaarde
(in dit voorbeeld het aantal plantensoorten
dat zonder of met heel weinig menselijke
belasting in de diepe plas zou vóórkomen).
De EKR-waarden worden ingedeeld in vijf
kwaliteitsklassen: zeer goed, goed, matig,
ontoereikend en slecht. Elke lidstaat
ontwikkelde zijn eigen classificatiesysteem
om de EKR te bepalen en te beoordelen.
Vergelijken
De eerste stap in de Europese harmonisatie
van classificatiesystemen en maatstaven
was het onderling vergelijken van de
nationale maatlatten en classificatiesystemen.
Dat deed men op twee manieren.
Men definieerde een Europese maatlat
en projecteerde daarop de nationale
kwaliteitsklassen (zie voorbeeld fytobenthos).
Of men stelde een database samen met
gegevens over een set van wateren, paste
daarop nationale maatlatten toe en
vergeleek de nationale kwaliteitsklassen

(zie voorbeeld waterplanten).
De eerste resultaten van de harmonisatieacties zijn goed. Maar er zijn ook nog
veel lacunes. Nog niet alle kwaliteitselementen zijn uitgevoerd (met name
vis). Wanneer eind 2007 de eerste ronde
van harmonisatie klaar is, volgt naar
verwachting de vaststelling van de
geharmoniseerde classificatiesystemen
door het regulerend comité van de
KRW, goedkeuring door het Europees
Parlement en officiële publicatie.
Nadere informatie:
Marcel van den Berg (RWS RIZA)
tel. 0320-298665
marcel.vanden.berg@rws.nl
Monique Berendsen (DG Water)
tel. 070-3518321
monique.berendsen@minvenw.nl
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Highest Astronomical Tide
De Marine gaat het Highest Astronomical
Tide (HAT) gebruiken voor de niet door
rivierafvoer beïnvloede getijdenwateren:
de kust, Westerschelde, Oosterschelde en
Waddenzee. Het HAT is de hoogst mogelijke
waterstand in de getijtafels voor een
bepaalde plaats. Of anders gezegd: het
hoogste hoogwater dat bij afwezigheid van
weersinvloeden kan optreden gedurende de
19-jarige getijdencyclus. Het HAT is enkele
decimeters hoger dan het gemiddeld hoogwater bij springtij, dat de Marine tot dusver
als maatgevende hoogwaterstand gebruikte.

UK

De klassengrenzen van goed/matig geprojecteerd op
een gemeenschappelijk maatlat voor fytobenthoskwaliteit voor lidstaten in de Centraal Baltische
regio. De waarde 1 geeft de referentie weer, en de
groene zone waar de landen zich moeten bevinden om
vergelijkbare grenzen te hebben voor goed/matig.

We agreed: this is
our common metric!
The value is 373.
You can use it for
comparison.

Wij zien een waarde
van 100

Wij zien een
waarde van 212

Bij interkalibratie wordt getoetst of verschillende maatlatten vergelijkbare beoordelingen (ijkpunten) opleveren.
Als voorbeeld kan men denken aan thermometers. Het
kookpunt van water is een ijkpunt, maar de waarden in
Celsius zijn niet gelijk aan Kelvin.

Voorbeelden uit het protocol
Voedingsstoffen in zout en zoet water
Een voorbeeld uit het protocol is de beoordeling

zoete wateren verschilt. Dat heeft te maken met
het feit dat in zoet water de totale hoeveelheid
stikstof en fosfor wordt bepaald en in zout water
alleen het opgeloste deel. Omdat oplosbaar stikstof
in de zomer door algen wordt opgenomen, schrijft
het protocol voor dat meetgegevens uit de periode
1 december - 1 maart moeten komen. Bij zoete
wateren gaat het daarentegen om metingen uit de

Nadere informatie:
Koos Doekes (RWS RIKZ)
tel. 070-3114520; koos.doekes@rws.nl
Daniël Hoekstra (RWS RIZA)
daniel.hoekstra@rws.nl
tel. 0320-298550

UNIEKE MOGELIJKHEID VOOR VELDONDERZOEK

Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Zo bood een calamiteit in de Maas een unieke gelegenheid om in het veld de effecten van stoffen op leefgemeenschappen in het water aan te
tonen. Vaak zijn slechts effecten in laboratoriumtests bekend. Het meten van effecten op
de leefgemeenschap in het veld is belangrijk, zeker nu de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) de kwaliteit van wateren beoordeelt aan de hand van die leefgemeenschappen.
In de Daphniamonitor op het meetponton
van Rijkswaterstaat in de Maas bij
Eijsden, gingen op vrijdag 20 en zondag
22 april 2007 watervlooien (daphnia’s)
dood (zie het artikel over ‘algen en watervlooien waarschuwen drinkwatersector’
op de linkerpagina).
Chemisch onderzoek wees uit dat het
om de bestrijdingsmiddelen dimethoaat,
diazinon en choorpyrifos ging.
De combinatie van deze stoffen zou ook
effect kunnen hebben op overige kreeftachtigen en insecten. Zijn kreeftachtigen
en insecten in de rivier ook dood gegaan
of op drift geraakt?

tabel): in Eijsden kwamen direct na de
lozing geen vlokreeften voor, in Belfeld
op beide monsterdata wel, in Grave
amper en ook in Keizersveer zijn tijdens
de lozingsgolf duidelijk minder vlokreeften
gevonden.

Effect op leefgemeenschap
Om dat te onderzoeken zijn diezelfde week
monsters voor de Internationale Maas
Monitoring gescreend op aanwezige
organismen. Daarnaast is een aantal extra
monsters genomen om een goed beeld te
krijgen van wat zich voor, tijdens en na
de calamiteit afspeelde. De focus lag op
kreeftachtigen, zoals vlokreeften, die
verwant zijn aan daphnia’s.

Ecologisch Goed
De effecten op de leefgemeenschap lijken
na verloop van tijd te verdwijnen: de
vlokreeften komen weer terug. Waarom
dan deze drukte? De KRW streeft naar een
Goede Ecologische Toestand van de Maas
en stelt eisen aan de leefgemeenschap in
de Maas. Zolang er niet minstens vijf
soorten voorkomen van drie gevoelige
insectengroepen (eendagsvliegen,
kokerjuffers en steenvliegen) is de Goede
Ecologische Toestand niet te bereiken.
De Maas haalt deze doelstelling nog niet.

periode 1 april - 1 oktober.
Zoetwaterplanten

Op andere groepen, zoals insecten, is de
invloed nog niet vast te stellen. Muggenlarven kwamen overal voor. Nader
onderzoek moet uitwijzen of er wellicht
wel effect op soortniveau was. Dat geldt
ook voor de vlokreeften bij Belfeld: was
dit wellicht een andere soort dan op de
overige meetpunten?

Uit de eerste screening bleek het effect
op de aanwezigheid van vlokreeften (zie

Een typisch beeld van een vlokreeft die zich tussen driehoeksmosselen verschuilt (foto: John van Schie)

over zoetwaterplanten. Volgens het protocol mag
Eijsden km5

Belfeld km99

men de maatlat voor beoordeling naast de meet-

locatie, kmraai

gegevens uit één enkel meetjaar leggen.

datum

normaal

Daarmee wordt het samenvoegen van soorten-
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+

+

+

+

+
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+

+

-?
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slijkgarnalen
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+

+

vlokreeften
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-
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+

+

muggenlarven
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+

+

driehoeksmosselen

+

+

-

+

overige tweekleppigen

+

+

+

slakjes

+

+

+

tellingen uit verschillende jaren voorkómen. Het
kan immers best zo zijn dat sommige soorten in
het ene jaar vóórkomen en andere soorten in het
andere jaar. Optelling zou leiden tot een goed
resultaat met veel soorten, terwijl de feitelijke
situatie anders is.

Vergelijking met leefgemeenschappen in
de zijbeken van de Maas laat zien dat
systemen die minder sterk beïnvloed
worden door dit soort lozingen, wel een
soortenrijke leefgemeenschap herbergen,
mét die gevoelige insectengroepen.
Het is dus zaak om lozingen te signaleren
en te voorkómen. Alleen dan wordt de
Maas ooit Ecologisch Goed. Biologische
monitoring helpt daarbij.

Op zoek naar vlokreeften in de Maas
(foto: Hannah Greijdanus)

Een ander voorbeeld is de beoordeling van gegevens

Het protocol schrijft voor hoe de veldmetingen, zoals bemonsteringen van
macrofauna en waterplanten op de IJssel (foto: RWS Tim Pelsma), moeten
worden omgezet in een eindscore voor een waterlichaam.

1%-norm
Voor de doorvaarthoogtes in het benedenrivierengebied zal de Marine de 1%-norm
uit de Richtlijn gebruiken. Deze waarden
zijn al berekend door Rijkswaterstaat uit
de waargenomen waterstanden in de
periode 1997 – 2006 en zijn dus eenvoudig
op te vragen.

van de hoeveelheid voedingsstoffen (stikstof en
representatieve meetmoment voor zoute en

Nadere informatie:
Tim Pelsma (RWS RIZA)
tel. 0320-298056; tim.pelsma@rws.nl

overal veel hoger dan het HAT. Bij Hoek
van Holland is het gemiddelde springtijhoogwater 1,30 meter boven NAP, het HAT
1,61 meter en het grenspeil maar liefst 2,65
meter. Hantering van dat grenspeil zou in
praktijk kunnen betekenen dat bestaande
bruggen volgens de zeekaarten opeens
te laag zouden zijn. En dat kan nooit de
bedoeling zijn. Het HAT blijkt redelijk
overeen te stemmen met de 1%-norm:
bij Hoek van Holland werd het HAT in de
periode 1997 t/m 2006 gedurende 0,7 %
van de tijd overschreden.

Watervlooien en vlokreeften gezocht

fosfor) in zoute en zoete wateren. Het meest

Het voornaamste doel van het protocol is
het valide uitvoeren van beoordelingen.
Het is bedoeld voor iedereen die KRWbeoordelingen uitvoert of laat uitvoeren en
natuurlijk ook voor de ontwikkelaars van
hiertoe bedoelde geautomatiseerde
systemen zoals Aquokit. Het protocol is
naar verwachting in oktober 2007 klaar en
staat dan op www.kaderrichtlijnwater.nl.
Het is gebaseerd op de meest recente, en
internationaal afgestemde, maatlatten
voor de ecologie, de Richtlijnen Monitoring
en bestuurlijke afspraken. Het protocol
behandelt zowel de chemische als de
biologische parameters voor zowel zoete
als zoute watertypen. De essenties worden
onderdeel van een Algemene Maatregel
van Bestuur.

Grenspeil
Hantering van het grenspeil voor deze
gebieden is bezwaarlijk. Het grenspeil ligt

MAASCALAMITEIT

Valide beoordelingen kwaliteit Nederlandse wateren
Monitoring voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in een nieuwe fase terecht gekomen: die van beoordeling. De meetprogramma’s
draaien inmiddels volgens de KRW-voorschriften. Er komen dus meetgegevens beschikbaar waarop beoordeling van de wateren kan
plaatsvinden, onder andere voor de formele rapportages aan de Europese Unie. Het protocol ‘Toetsen en Beoordelen’ van het Landelijk
Bestuurlijk Overleg Water beschrijft hoe het omzetten van meetgegevens naar een beoordeling moet plaatsvinden.

Even Apeldoorn bellen ??? (foto: RWS)
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doorvaarthoogte meestal groter is.
Voor de riviergebieden gelden de
Richtlijnen Vaarwegen van de Commissie
Vaarwegbeheerders van Rijkswaterstaat.

0

De Nederlandse maatlat bleek niet ambitieus

Verwerking en verstrekking
PROTOCOL TOETSEN

De maatgevende hoogwaterstand voor
doorvaarthoogtes voor de beroepsvaart
is volgens de richtlijn die waterstand die
maximaal 1% van de tijd wordt overschreden, gemeten over een meerjarige
periode van tenminste 10 jaar. In getijdenwateren geldt volgens de Richtlijnen het
grenspeil. Dat is het waterpeil met een
overschrijdingsfrequentie van eenmaal
per twee jaar.

0.1

waterplanten in meren is vergeleken door nationale
maatlatten toe te passen op een gezamenlijke

Bij de bepaling van maatgevende waterstanden voor doorvaarthoogtes onder
bruggen, worden relatief hoge waterpeilen
gebruikt, zodat de feitelijk beschikbare

0.8

e

De bepalingen van soortensamenstelling van

Internationale Maatlat (-)

grenzen goed/matig en zeer goed/goed toepasten.

De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine is verantwoordelijk voor de samenstelling van de officiële zeekaarten voor Nederland. Daarop staan ook de doorvaarthoogtes van
bruggen. Dat is de minimale hoogte tussen wateroppervlak en de brug, dus bij een hoog
waterpeil. De zeekaarten bestrijken ook het benedenrivierengebied tot even voorbij
Dordrecht. Daarom vroeg de Marine aan Rijkswaterstaat welke richtlijnen er voor dit gebied
gelden als het gaat om de te hanteren waterpeilen bij het bepalen van de doorvaarthoogtes.

1
0.9

Rankin

Soortensamenstelling waterplanten in meren

1.1

Europese maatlat waarop de lidstaten hun classificatie-

Veenwortel (foto: John van Schie)

Eigen classificatiesystemen
Elke lidstaat moet de ecologische kwaliteit
van deze watertypen bepalen met de
zogenaamde Ecologische Kwaliteitsratio
(EKR). Deze ratio geeft de verhouding aan
tussen de gemeten waarden (bijvoorbeeld
het aantal plantensoorten in een diepe

OP DE KAART
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Resultaten 1e screening Maasmonsters [er zijn 2 typen monsters: de stenen uit de oeverzone en een kunstmatig
substraat in de vorm van een zak met grind die 1 maand uithangt in de rivier], per locatie is in de blauwe kolom
weergegeven welke groepen normaliter rond deze tijd van het jaar aanwezig zijn. Daarnaast zijn de monsters
van dit voorjaar weergegeven en (mogelijke) effecten gekleurd.
Let wel, het betreft een 1e screening, de monsters moeten nog geanalyseerd worden.

legenda

INTERNATIONALE

+
+-?
1 ex

aanwezig
wisselend aan of afwezig
afwezig
niet gezien, mogelijk wel aanwezig
1 exemplaar

26-04-07

-

effect

-?

wellicht effect lozing

+-

in voorgaande jaren wisselend aanwezig

Nadere informatie:
Marianne Greijdanus (RWS RIZA)
tel. 0320-298525
marianne.greijdanus@rws.nl
Hannie Maas (RWS RIZA)
tel. 0320-298704
hannie.maas@rws.nl
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RUIMTELIJKE

HANDIGE

ORDENING ONDERGROND NOODZAKELIJK

Kennis gezocht: gegevens over grondwater en ondergrond
Er vinden steeds meer activiteiten plaats in de diepere Nederlandse ondergrond. Niet
alleen vlak onder het maaiveld, maar ook dieper. Tunnels, waterwinning, natuur,
koude- en warmteopslag en toekomstige CO2-opslag beconcurreren elkaar. Daarnaast
beïnvloeden externe factoren zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling
het diepere grondwater. Het beleid is gefragmenteerd en er zijn grote regionale verschillen
in de uitvoering. Hoog tijd voor ruimtelijke ordening van de ondergrond. Rijkswaterstaat
wil, als lid van het Kennisplatform Nationaal Bestuursaccoord Water, de broodnodige
kennis voor alle belanghebbenden toegankelijk maken.
Vermoedelijk is die kennis wel beschikbaar.
Maar is er onvoldoende zicht op wie wat
waarover weet. Rijkswaterstaat zet daarom
een nieuwe internettoepassing in: de
Netwerkkaart© K&H.
In kaart
De Netwerkkaart is een hulpmiddel om
bestaande kennis beter te ontsluiten en

met elkaar te verbinden. De internetapplicatie brengt personen of organisaties
in kaart die zich bezighouden met een
specifiek onderwerp, in dit geval grondwaterproblemen en de ruimtelijke ordening
van de diepere ondergrond.
Met de Netwerkkaart zijn selecties op te
vragen van mensen met kennis van een
bepaald deelonderwerp. Ook geeft de kaart
aan welke instanties voor welke kennis bij
wie te rade gaan. De Netwerkkaart geeft
dus inzicht in het kennisnetwerk.
Kennisbronnen
Rijkswaterstaat roept deskundigen op via
de Netwerkkaart (www.netwerkkaart.net)
kenbaar te maken welke kennis zij in huis
hebben. Met een investering van hooguit
vijf à tien minuten, wordt daarmee een

grote bijdrage geleverd aan de inzichtelijkheid en ontsluiting van het kennisnetwerk.
Het gaat om kennis over de veranderingen
in gedragingen van het diepere grondwater
ten gevolge van klimaatverandering,
bodemdaling en het toenemend gebruik
van de ondergrond. Ook kennisbronnen
over de opbouw en geschiktheid van de
ondergrond voor bepaald gebruik en
regionale informatie is welkom.
Nadere informatie:
Frans Claessen (RWS RIZA)
tel. 0320-298745
frans.claessen@rws.nl
Ingrid Hovelynck (Korbee & Hovelynck)
tel. 030-2250101
i.hovelynck@korbee-hovelynck.nl

METEN WAT CHEMISCH NIET KAN

Algen en watervlooien waarschuwen drinkwatersector
Biomonitoren, instrumenten die biologische effecten van stoffen op organismen meten,
registreren stoffen die niet met chemische metingen zijn waar te nemen. Dat geldt ook
voor combinaties van stoffen die in lage concentraties in het water voorkomen. En dat is
nodig, want onze moderne maatschappij gebruikt zo’n honderdduizend verschillende
stoffen. Het is ondoenlijk om die allemaal met gerichte chemische analyses te meten.
Bij de meetstations van Eijsden en Lobith blijkt biomonitoring te werken als alarmsysteem.

Rottende algen
Ogenschijnlijk was er op andere meetapparatuur alleen een daling van de zuurstofconcentratie te zien. Maar bij nadere
inspectie bleek er een kleine piek in de

meting van goed oplosbare stoffen te zijn.
Een dergelijke stijging hing in het verleden
samen met het onkruidbestrijdingsmiddel
terbutryn. Herijking bevestigde dat het in
Eijsden inderdaad om een concentratie
van 0,7 µg/l terbutryn ging. Dat was ook
reproduceerbaar in de algenmonitor: door
water met 0,7 µg/l terbutryn toe te voegen,
ontstond exact de bewuste toename van
de fluorescentie.
Daarmee is ook de afname van het zuurstofgehalte in de rivier te verklaren. Doordat
de algengroei geremd werd, nam de zuurstofproductie af. Bovendien stierf een deel
van de algen af. Het rottingsproces gebruikt
zuurstof, waardoor de zuurstofconcentratie
in de rivier nog verder afnam.

LAATSTE NIEUWS
Daphnia-alarm - augustus 2007
In augustus 2007 heeft de Daphnia-monitor
wederom zijn grote waarde bewezen. De monitor
te lozing van chlorpyrifos de oorzaak was. Het
gewasbeschermingsmiddel bleek geloosd door een
chemisch bedrijf iets stroomopwaarts van Luik (B).
Naar aanleiding van deze lozing is korte tijd een
zwem- en visverbod ingesteld geweest en is inname
voor drinkwater gestaakt.
Daphnia (foto: Daan Kalmeijer)

12
10

Vervolgschade voorkómen
In beide gevallen waarschuwden de
biomonitoren voor stoffen die door
chemische monitoring in eerste instantie
niet waren waargenomen.
Daardoor kon de drinkwaterinname op tijd
worden gestopt om vervolgschade te
voorkomen. Zonder de biomonitoren was
dit aan de aandacht ontsnapt. Wat het
effect van vooral het laatste incident is
op de macrofauna in de rivier is in het
artikel “watervlooien en vlokreeften
gezocht” op de pagina hiernaast te
lezen.
Nadere informatie:
Jaap van Steenwijk (RWS RIZA)
tel. 0320-298649; jaap.van.steenwijk@rws.nl
Nel Frijns (RWS RIZA)
tel. 043-4094242; nel.frijns@rws.nl

% remm
mg/l O2
mg/l NH4

8
6
4
2

Klein glanswier (Nitella hyalina) (foto: Wil Leurs
(Agami))

Concentratie bestrijdingsmiddelen bij Eijsden in µg/l
18 april

4

Chloorpyrifos
Diazinon
Dimethoate

0,001
0,005
0,032

20 april
riviermonster

Norm Maximaal
Toelaatbaar Risico (MTR)

1,623
0,169
0,204

0,003
0,037
23,000

0

23/09

24/09

25/09

26/09

-2
Concentratie zuurstof (magenta), % remming van de fluorescentie gemeten met de algenmonitor
(blauw) en ammonium (geel). (Calamiteit Eijsden, algenmonitor 24 sept 2006)

Voorbeeld van een toepassing van de Handreiking:
De samenstelling van macrofauna in een rivier voldoet niet aan de criteria voor een goede ecologische status. De gebruiker klikt in onderstaande tabel onder het kopje
‘stromende wateren’ met de muis op ‘macrofauna’ en komt daardoor terecht bij een tabel met bijbehorende stuurvariabelen (zie rode balk).
stromende wateren

meren

vennen

overgangswateren

kustwateren

fytoplankton

fytoplankton

fytoplankton

fytoplankton

fytobenthos

fytobenthos

fytobenthos

macrofyten

macrofyten

macrofyten

macroalgen en

macroalgen en

giospermen

angiospermen
Macrofauna

macrofauna

macrofauna

macrofauna

macrofauna

vis

vis

vis

vis

Via die tabel beoordeelt de gebruiker of het ontbreken van oever- en waterplanten mogelijk de
stuurvariabele is door hierop te klikken (zie rode balk in onderstaande tabel).
De gebruiker krijgt vervolgens informatie te zien over de stuurvariabele ‘oever- en waterplanten’.

Oever- en waterplanten
Oever- en waterplanten zijn belangrijk als habitat voor macrofauna en voor sommige vissoorten, en als substraat voor diatomeeën. Oever- en waterplanten bieden structuur, bescherming
en voedsel. De kwaliteit van macrofauna, vooral voor meren,
wordt daardoor sterk beïnvloed door het voorkomen van
oevervegetatie, onderwaterplanten en het totaal begroeibaar
areaal. Voor vissen kan oevervegetatie belangrijk zijn als habitat, foerageergebied (voor snoek, paling, baars) of paaigebied
(o.a. voor baars).

Stuurvariabelen voor macrofauna in stromende wateren
hydrologie

morfologie

stoffen

Soorten

kanalisatie en normalisatie

Veel waterbeheerders nemen al maatregelen
om de waterkwaliteit te verbeteren.
Wanneer uit de operationele monitoring
blijkt dat, ondanks deze maatregelen, de
KRW-doelen niet worden gehaald, dan
schrijft de KRW een nader onderzoek voor.
Het doel daarvan is het stellen van een
gedegen diagnose van de ecologische
toestand, waarin oorzaak en gevolg
duidelijk zijn beschreven. De handreiking
biedt daarvoor een aantal hulpmiddelen.

BADGASTEN INFORMATIE PANEEL
Watervlooien doen moeilijk
Op 20 april 2007 gaf de Daphnia-monitor
bij Eijsden een signaal af dat de watervlooien (Daphnia’s) het moeilijk hadden.
Er werden extra watervlooien ingezet.
Zondagmorgen 22 april waren deze dood.
Ook in dit voorbeeld gaf de automatische
chemische meetapparatuur geen bijzonderheden aan.
Naar aanleiding van de resultaten van de
Daphnia-monitor zijn direct extra chemische
monsters genomen. Men rekende uit waar
het waterpakket van vrijdag en zaterdag
op dat moment was en nam ook daar
monsters. Het laboratorium in Lelystad
mat een aantal bestrijdingsmiddelen in
verhoogde concentraties. Eén daarvan
overschreed de alarmwaarde voor drinkwater (1 ug/l): chloorpyrifos.

Het hart van de algenmonitor (foto: RWS)

Het jaar 2009 is een belangrijke mijlpaal
voor de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW). In dat jaar moeten de stroomgebiedbeheerplannen gereed zijn. In deze
beheerplannen leggen waterbeheerders de
maatregelen vast die zij in hun beheergebied gaan nemen om de chemische en
ecologische KRW-doelen te halen. Dat is
niet eenvoudig omdat vaak onduidelijk is
wat de achterliggende oorzaak is van een
waterkwaliteitsprobleem. Het interactieve
computerprogramma ‘Handreiking
diagnostiek ecologische kwaliteit van watersystemen’ biedt de beheerder een handvat
om een goede diagnose te stellen.

Diagnose stellen
De diagnose is ook zinvol bij het kiezen
van efficiënte en effectieve maatregelen.
Dat is nodig, want de maatregelen die
binnen het bereik van de waterbeheerder
liggen, hebben soms ingrijpende economische
gevolgen. De speurtocht start met het
onderzoeken van het ecologisch effect dat
de waterkwaliteit van het waterlichaam
een ‘onvoldoende’ bezorgt. Of bepaalde
planten- of diersoorten al dan niet voorkomen in een water, kan diverse oorzaken
hebben: verandering van leefomgeving
(habitat), aanwezigheid van chemische
stoffen of concurrentie tussen soorten.

gaf een reactie. Na onderzoek bleek dat een recen-

Op 24 en 25 september 2006 sloeg de
algenmonitor in Eijsden alarm. Algen vangen
zonlicht (fotonen) op. Het bladgroen
(chlorofyl) gebruikt zonlicht om de cellen
op een hoger energieniveau te brengen,
waardoor de algen groeien. Het bladgroen
neemt een deel van het zonlicht niet op,
maar verstrooid het (fluorescentie).
De algenmonitor meet die fluorescentie en
die nam op de bewuste dagen flink toe.
En dat betekent dat de algen minder
zonlicht opnemen en dus minder groeien.

KRW-MAATREGELEN

Handreiking helpt bij vinden oorzaak waterkwaliteitsprobleem

Meten en analyseren
BIOMONITOREN

HULP BIJ NEMEN

stroomsnelheid
zuurstof

onderhoud

substraatvariatie

oever- en waterplanten

inundatieareaal

Waterpeil en waterdiepte zijn belangrijke sturende factoren
voor de ontwikkeling van oevervegetatie.

eutrofieringscomplex
kwel en ijzerrijke kwel

Rietkraag, habitat
voor vis en macrofauna

Exoten
sediment/slib

nutrienten
stoffen (toxiciteit)
saliniteit

Onderaan die tekst staat informatie over het diagnostisch instrumentarium dat geschikt is om
deze parameter te onderzoeken, verwijzingen naar kennisregels, referenties en voorbeelden. Via
hyperlinks komt de gebruiker in de bijbehorende achtergrondinformatie.

Sturen
De handreiking geeft per watertype aan
welke factoren zó te sturen zijn, dat de
ecologische toestand van het betreffende
water verbetert.
Deze factoren, stuurvariabelen, staan in
volgorde van belangrijkheid beschreven
en op basis van die beschrijving kan de
waterbeheerder beoordelen of de
betreffende stuurvariabele de oorzaak is
van zijn waterkwaliteitsprobleem.
Bevestigen
Met de handreiking is het ook mogelijk om
een vermoedelijke oorzaak te bevestigen of

IN GEBRUIK

instrumenten

kennisregels

referenties

voorbeelden

- in situ testen

- KRW-Verkenner

- Vermaat, 2002

- Zuidlaardermeer

- inundatieproef

- factsheets KRW-Verkenner - Graveland & Coops, 1997 - Friese Boezem

- kiemproeven

- infobladen

- Nagelkerke et al., 1999

- samenstelling visstand

- Boedeltje et al., 2004b

om de bewijsvoering ervan te versterken. Dat
kan met laboratorium- of veldexperimenten,
rekenmodellen en eenvoudige kennisregels,
in combinatie met korte samenvattingen
en verwijzingen naar ervaringen van
waterbeheerders. Deze informatie wordt
regelmatig ververst.
Scenario’s testen
Na het stellen van de diagnose volgt de
stap maatregelen. De handreiking bevat
geen overzicht van maatregelen, maar
verwijst wél naar projecten die aandacht
besteden aan de relatie tussen maatregelen
en ecologische doelen. Daarnaast is de

NOG

- Graveland,1999

- mesocosmos

handreiking geschikt om scenario’s te testen
en op die manier de meest effectieve maatregel(en) te selecteren.
De ‘Handreiking diagnostiek ecologische
kwaliteit van watersystemen’ is dus een
handige hulp voor de waterbeheerder bij
het nemen van KRW-maatregelen, nu en
in de toekomst.
Nadere informatie:
Hannie Maas (RWS RIZA)
tel. 0320-298704; hannie.maas@rws.nl
Cor Schipper (RWS RIKZ)
tel. 06-53794288; cor.schipper@rws.nl

MEER INHOUD GEVRAAGD

Boulevard Katwijk gaat digitaal

Dé plek voor informatie over waterbeleid en -beheer

Op de Boulevard in Katwijk staat deze zomer het eerste digitale Badgasten Informatie
Paneel (BIP) van Nederland. Vier Katwijkse strandpaviljoens en de strandbibliotheek zijn
uitgerust met kleinere schermen. Badgasten kunnen op het paneel en de schermen actuele
informatie zien over veiligheid, zwemwater en toeristische activiteiten.

De nieuwe website van de Helpdesk Water is dé plek voor ‘alle’ informatie over waterbeleid en waterbeheer. Een site als deze is nooit af en kan alleen succesvol zijn met hulp
van de professional als ‘kennisbron’. De Helpdesk Water roept waterdeskundigen daarom
op om informatie aan te dragen en kennis te delen.

Provincie Zuid-Holland ontwikkelde het
Badgasten Informatie Paneel (BIP) samen
met de gemeente Katwijk, Rijkswaterstaat
en de Katwijkse Reddings Brigade. Al deze
partijen beschikken over eigen gegevens
die voor de badgasten interessant zijn.

De Helpdesk Water is opgezet door rijk,
provincies, gemeenten en waterschappen.
De Helpdesk beantwoordt vragen van
mensen die beroepsmatig betrokken zijn
bij het waterbeleid, het waterbeheer en
waterveiligheid. Tijdens de voorbereidingen
van de website is veel overlegd met de
toekomstige bezoekers en met de backoffice
van de Helpdesk. Het belangrijkste product
uit dit overleg is de ‘kennisboom’, een
logische structuur waarin alle onderwerpen
passen. Hierdoor is de website intuïtief te
bedienen.

Actueel en divers
Het idee voor het paneel ontstond vier jaar
geleden bij Rijkswaterstaat. Uit een enquête
onder strandgangers in Scheveningen en
Kijkduin bleek er belangstelling te bestaan
voor actuele informatie over weer, water,
evenementen, veiligheid en milieu.
Tweederde van de ondervraagde badgasten
meende dat een BIP hiervoor geschikt kon
zijn. Provincie Zuid-Holland nam de regietaak op zich, zorgde voor de totstandkoming en bracht hiervoor de partijen bij

elkaar. Het BIP biedt actuele informatie over
stromingen van de zee, de buitentemperatuur, de temperatuur en de kwaliteit van
het zeewater, de tijden van zonsop– en
ondergang en eb en vloed, zoekgeraakte
kinderen, evenementen en gemeentelijke
informatie. Verversing van de informatie
gaat elk uur bijna helemaal geautomatiseerd.
Alleen de invoering van berichtjes op de
lichtkrant en meldingen over het zwemmen
(toegestaan/gevaarlijk/verboden) gebeurt
handmatig.
Testen
Deze zomer worden het gebruik en de
werking van het paneel en de schermen
getest en geëvalueerd. De evaluatie omvat
onder andere een gebruikersonderzoek
onder badgasten, organisaties die informatie
invoeren en strandpaviljoenhouders waar
een scherm heeft gestaan.
Verder inventariseert de provincie eventuele
klachten, storingen in soft- en hardware
en neemt ze de vandalismebestendigheid
mee in de evaluatie. Als de pilot succesvol
blijkt, willen provincie en Rijkswaterstaat
BIP’s langs de gehele Zuid-Hollandse kust
plaatsen.
Nadere informatie:
Veerle Leenhouts (Provincie Zuid-Holland)
tel. 070-4417843; vs.leenhouts@pzh.nl

Verstand van de inhoud
Bij de realisatie van de website is een groot
aantal bestaande websites over waterbeleid
en –beheer inhoudelijk overgezet naar de
nieuwe structuur. De oude sites (bijvoorbeeld
www.wateremissies.nl, www.ciw.nl,
www.leidraadmonitoring.nl) vervallen daarmee. De website is zo opgezet dat mensen
die geen kennis hebben van websites, toch
inhoud kunnen toevoegen. Zo vullen
mensen die écht verstand hebben van de

inhoud, de onderdelen van de website
verder met relevante informatie. Dat is
mogelijk dankzij een software pakket
waarmee leken op het gebied van websites
inhoud online kunnen zetten. De Helpdesk
Water roept op om inhoud voor de website
aan te leveren. Aankondigingen vanuit
partners (rijk, waterschappen, gemeenten
en provincies) zijn welkom, evenals nieuwe
onderwerpen die bezoekers van de website
aandragen. Ook integratie van bestaande
websites behoort tot de mogelijkheden.
De Helpdesk Water voert een kwaliteitsborging uit vóór plaatsing op internet. Op
deze manier maken we deze website tot dé
plek die alle informatie over waterbeleid
en waterbeheer ontsluit.
De Helpdesk Water is te bereiken op
telefoonnummer 0800-NLWATER (08006592837). Email: contact@helpdeskwater.nl,
internet: www.helpdeskwater.nl.
Nadere informatie:
Rolf van den Hoek (RWS RIZA)
tel. 0320-298717; rolf.vanden.hoek@rws.nl
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GEEN

GEBREK AAN BELANGSTELLING

INTERVIEW

Op vakantie met het droogtebericht
Het is erg populair, vooral als het warm en droog is. De pers weet het goed te vinden. En een
paar duizend lezers verdiepen zich gretig in de verwachtingen over rivierafvoeren, watertemperaturen en grondwaterstanden. We hebben het over het Droogtebericht. De co-productie
van Rijkswaterstaat en het KNMI verschijnt ’s zomers elke twee weken op maandag.
e-mail de stand van zaken. "En zo is het
Droogtebericht geboren."

waterbeheer

MonitoringMensen
In deze rubriek verschijnt een serie verslagen van ‘ontmoetingen

informatiebehoefte

informatie-overdracht

op de werkvloer’. Waar in de monitoringcyclus werken deze

Eindverantwoordelijk voor de berichtgeving
is Harold van Waveren van Rijkswaterstaat
en lid van de Landelijke Commissie
Waterverdeling (LCW). Van Waveren:
"Droogte krijgt altijd veel aandacht van
media en politiek. In de extreem warme
zomer van 2003 sprongen de pers en de
politiek bovenop de gevolgen ervan."
De staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat en de directeur-generaal van
Rijkswaterstaat wilden na alle aandacht
beter op de hoogte zijn van de actuele
ontwikkelingen rondom watertekorten om
zo gerichter maatregelen te kunnen
nemen. Daarom ontvangen hun staven
sinds het voorjaar van 2004 elke
maandagochtend, en zonodig vaker, per

RIJKSWATEREN-ECOTOPEN-STELSEL

Vlaamse belangstelling
"Tijdens de Droogtestudie Nederland
(www.droogtestudie.nl) verzamelden we
veel kennis over oorzaak en gevolg van
watertekorten. De ervaringen in 2003
wezen ons op een aantal verbeterpunten
bij crisissituaties. Het Droogtebericht was
één van de stappen in de professionalisering. Daarnaast pasten we scenario’s en
draaiboeken aan."
"Nadat de eerste Droogteberichten
verschenen, bleek de behoefte eraan binnen
en buiten Rijkswaterstaat erg groot,"
vertelt Van Waveren. "Toen het in augustus
2004 opnieuw erg droog was, explodeerde
de belangstelling. Nog steeds gaat het
Droogtebericht eerst naar de staatssecretaris.
Vervolgens verspreiden we het heel breed
en staat het op internet. Naar schatting
lezen enkele duizenden mensen het
Waterbeheerders gebruiken het Droogtebericht vanwege de goede beschrijving
van de waterstaatkundige situatie en de
voorspellingen. Zo kunnen zij op tijd maatregelen nemen. De energiesector leest
bijtijds dat er koelwaterproblemen dreigen.
De scheepvaart gebruikt de voorspellingen
over vaardieptes. En de ambtelijke top
blijft alert op extra aandacht van de media.

mensen? Hoe raken ontwikkelingen vanuit de Europese Kader-

Aflevering 11: Harold van Waveren en de informatie-

Voorbeeld van een ecotopenkaart: het VolkerakZoommeer in 2005 en van de legenda
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Vegetatiestructuur
De samenstelling en ontwikkeling van
ecotopen hangen samen met natuurlijke
factoren (biotisch: vegetatiestructuur),
externe milieufactoren (abiotisch, zoals
zoutgehalte en overstromingsduur) en
menselijke factoren (beheer) ter plaatse.
De combinatie van deze drie aspecten leidt
steeds tot één uniek ecotoop.
De eerste stap in de productie van een
ecotopenkaart is het maken van luchtfoto’s
van het betreffende gebied. De structuur- en
hoogteverschillen in vegetatie die op deze
foto’s zijn te zien, zijn de input voor de
vegetatiestructuurkaart. Die kaart geeft
relatief homogene vlakken aan met een
bepaalde vegetatiestructuur, zoals zomerbed,
nevengeul, grindbank, grasland, bos, ruigte
en struweel. De luchtfoto’s zijn ook input
voor een oeverlijnenbestand, met informatie
over het grensgebied tussen water en land.
Naar een ecotopenkaart
De vegetatiestructuurkaart vormt de basis
van de ecotopenkaart. Speciale GIS-software
(Geografische Informatie Systemen)
combineert deze kaart met andere
bestanden die aanvullende informatie
bevatten. Eén van die bestanden is een
overstromingsduurbestand met gegevens
over het aantal dagen dat de uiterwaarden
per jaar overstroomd zijn. Daarnaast gaat
het om bestanden met informatie over
terreinbeheer (intensief of extensief),
morfodynamiek (sterk, matig of gering
dynamisch), waterdiepte en zoutgradiënten
(van zoet tot zout). De GIS-software kent
automatisch ecotopencodes (legenda) toe

meetnetontwerp

gegevensanalyse

gegevensinwinning

overdracht.

gegevensbeheer

Zelfs de Vlaamse vaarwegbeheerder N.V.
De Scheepvaart vindt het Droogtebericht
interessant. Het Maaswater houdt de
belangrijkste Belgische kanalen immers op
peil."

gebruiken we afvoervoorspellingsmodellen.
Voor de watertemperaturen gaan we af
op expert judgement. Tot slot zorgt onze
grondwaterspecialist voor voorspellingen
over grondwaterstanden."

Grondige onderbouwing
Van Waveren vindt de brede belangstelling
niet zo vreemd: "We onderbouwen het
Droogtebericht grondig met meet- en modelgegevens. De KNMI-vertegenwoordiger in
de LCW zorgt voor de lange termijn
weersvoorspellingen. De tiendaagse voorspelling komt van de KNMI-weerkamer.
Rijkswaterstaat gebruikt het kennissysteem
van de LCW (http://lcw.demis.nl) voor
meetgegevens over de hydrologische
startsituatie, neerslagvoorspellingen in de
stroomgebieden van Rijn en Maas, watertemperaturen bij Lobith (Rijn), Eijsden
(Maas) en meetpunten bovenstrooms.
Voor de berichtgeving over rivierafvoeren

Vakantie
Uit evaluaties blijkt dat het Droogtebericht
erg gewaardeerd wordt. "Als het bericht
een halve dag te laat verschijnt, bellen de
eerste verontruste lezers al," lacht Van
Waveren. "We krijgen ook positieve
reacties op nieuwigheden, zoals de
sneeuwvoorraadkaartjes, tiendaagse rivierafvoervoorspellingen en experimentele
maandweersverwachtingen. De grappigste
reactie komt van collega’s bij de verschijning
van het eerste droogtebericht op 21 maart.
Dan piekt de belangstelling omdat daar
een droogtevoorspelling voor de komende
zomer in staat. En dat is handig bij het
plannen van je vakantie."

NIEUW EUROPEES

Nieuwe ecotopenkaarten gereed!

Een ecotoop is een ruimtelijk begrensde
ecologische eenheid. Rijkswaterstaat
maakt ecotopenkaarten van onder ander
het IJsselmeergebied, de Maas, de
Rijntakken, de Rijn-Maasmonding en het
Volkerak-Zoommeer. De tweede serie
kaarten is onlangs opgeleverd, gebaseerd
op luchtfoto’s uit 2004, 2005 en 2006.
De eerste cyclus vond plaats in de periode
1996 – 1998. Vanaf nu zal iedere zes jaar
een nieuwe kaart verschijnen, om goed
aan te sluiten op gebruikerswensen die
voortvloeien uit onder andere de KRW.

rapportage

richtlijn Water hun werk? Hoe springen ze daarop in?

ALS BASIS

Ecotopenkaarten zijn een belangrijk product van het biologische monitoringprogramma
van Rijkswaterstaat. Ze geven onder andere inzicht in de ruwheid van de vegetatie in de
uiterwaarden. Die ruwheid bepaalt de weerstand bij overstromingen en daarmee de hoeveelheid water die een rivier af kan voeren. Onlangs is de tweede serie kaarten opgeleverd.

monitoringstrategie

WATERPORTAAL

Waterwijs met WISE
voor combinaties van waarden uit de
verschillende bestanden. Dat is de basis voor
de ecotopenkaart. Deskundigen valideren
de gegevens door steekproefgewijs te
toetsen of de automatisch toegewezen
ecotoopcode op de kaart, daadwerkelijk te
herkennen is in het veld. Uit de evaluatie
van de eerste cyclus bleek namelijk dat er
behoefte is aan inzicht in de betrouwbaarheid van de ecotopenkaarten. De validatie
levert vermoedelijk ook verbeterpunten op
die bruikbaar zijn voor de derde cyclus.
Vergelijkbaarheid
De afronding van de tweede cyclus maakt
vergelijking met de eerste serie kaarten
mogelijk. Veranderingen in het veld worden
zichtbaar. Dát is immers monitoring! Er zijn
echter verschillende methoden gebruikt.
De eerste serie ecotopenkarteringen
gebruikte het type watersysteem als
uitgangspunt (rivier, meer, kanaal of
benedenrivier), de tweede cyclus het
Rijkswateren-Ecotopen-Stelsel. Dat stelsel is
geënt op de mate van beïnvloeding door
oppervlaktewater (aquatisch, oevers en
terrestrisch). Het is op alle vijf de deelgebieden toe te passen, waardoor de
ecotopenkaarten onderling beter zijn te
vergelijken.
Om de daadwerkelijke ontwikkelingen in
het veld te signaleren, stelt Rijkswaterstaat
de ecotopenkaarten van de eerste cyclus dit
najaar opnieuw samen volgens het
Rijkswateren-Ecotopen-Stelsel.
Nadere informatie:
Gertruud Houkes (RWS AGI)
tel. 015-2757462; gertruud.houkes@rws.nl
Daphne Willems (Daphnia)
tel. 026-3701090
info@daphnia-ecologie.nl

Het Water Information System for Europe
(WISE) is het nieuwe Europese waterportaal. Lidstaten kunnen hun rapportages
via het portaal aanbieden. Het portaal
biedt informatie voor het gewone publiek
en voor experts. WISE werd op 22 maart
gelanceerd door de Europese Commissie
en de European Environmental Agency
(EEA).
Lidstaten kunnen via WISE hun officiële
rapportages indienen op het gebied van
waterrichtlijnen. Ook de vrijwillige
rapportage ten behoeve van EEA’s,
beschrijving van de toestand van het
Europese milieu, gaat via WISE lopen.
De rapportage over de monitoringprogramma’s van de KRW was de eerste
volledig elektronische rapportage. Een
groot succes: het overgrote deel van de
landen heeft op tijd en zonder noemenswaardige problemen gerapporteerd.
In september hoopt men een eerste
overzicht te presenteren van de KRWmonitoringlocaties.
Breed publiek
Naast het rapportagedeel biedt WISE
informatie over Europees beleid en
regelgeving en over onderzoeksprojecten
die bijdragen aan de uitvoering ervan
(sectie ‘projects’).
Het belangrijkste deel van WISE is de
sectie ‘themes and data’. Een deel
hiervan geeft uitleg over thema’s aan
een breed publiek. Ook zijn thematische
kaarten te zien, bijvoorbeeld een
overzicht van sterk veranderde waterlichamen in Europa. Inzoomen op
specifieke stroomgebieden kan via
‘my river basin’.
- vervolg op pagina 11 -

gebruik van de wilde populatie houtingen
uit Denemarken. Uit eieren opgekweekte
jongen werden vanaf 1992 met honderdduizenden tegelijk losgelaten.
De jongen liftten met de stroom mee naar
Nederland en groeiden op in de benedenrivieren, het IJsselmeer en het kustgebied.
Dat de populatie houting zich inmiddels op
natuurlijke wijze voortplant bleek onlangs
uit onderzoek van het Duitse team. In het
voorjaar van 2006 markeerde het team alle
uitgezette jonge houtingen met een speciale
stof. Bij proefvangsten afgelopen jaar in het
IJsselmeer bleek dat slechts vier procent van
de jonge houtingen afkomstig was van
gemerkte uitzettingen. De rest moet dus
van natuurlijke oorsprong zijn. Dat betekent
dat de populatie waarschijnlijk groot genoeg
is om zich zelfstandig verder te ontwikkelen.
Achtervolging
Waar paait de houting tegenwoordig? In
2006 en 2007 werden een kleine honderd

houtingen van een zender voorzien om
dat uit te zoeken. Rijkswaterstaat volgde
de trekbewegingen met een netwerk van
detectiestations. Van de eerste groep uit
2006 trokken er twintig vanuit het
IJsselmeer via Kampen de IJssel op. Vijf
daarvan trokken verder de Duitse Rijn in
en eentje bereikte de Lippe. Een andere
houting zwom via vispassages op de
Nederrijn naar de Rijn bij Arnhem.
Blijkbaar trekt slechts een klein deel van
de nieuwe houting naar Duitsland en
paait het grootste deel elders in het
stroomgebied van de Rijn.
Zoetwatervis?
De schubben van de houting bevestigen dit
vermoeden. De schubben groeien, net als
een boom, in ringen. Met een laserapparaat
meten de onderzoekers de verhouding
tussen de stoffen strontium en calcium in
de schubbenringen. Die verhouding in een
ring vertelt of de vis toen in zoet of in zout
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Ontwikkeling van het aantal houtingen in het Rijnstroomgebied sinds het begin van het uitzetprogramma.
Staafdiagrammen: aantal uitgezette jonge houtingen bij de Lippe in Duitsland (rechter as; gegevens Universiteit
Keulen). Linker as (lijnen); indicatie van gevangen aantallen houting in verschillende monitoringprogramma’s (bron:
IMARES)

water leefde. Wat bleek: slechts een deel
leeft in zee en zwemt uitsluitend om te
paaien de rivier in. Een andere groep wisselt
voortdurend tussen zee- en zoetwater. De
grootste groep verblijft alléén in zoetwater.
En dat was een verrassing.

Nadere informatie:
André Breukelaar (RWS RIZA)
tel. 0320-297624
andre.beukelaar@rws.nl

Monitoringstrategie
NIEUWE

KADERRICHTLIJN VOOR

EUROPESE

ZEEËN OP KOMST

Kaderrichtlijn Mariene strategie uitdaging voor monitoring
Hoewel de onderhandelingen nog lopen, worden de contouren van de toekomstige Europese
Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) al duidelijk. De KRM heeft een goede milieutoestand
van de Europese zeeën tot doel en streeft ernaar om bestaande internationale overeenkomsten
optimaal te benutten. Monitoring speelt een centrale rol in de nieuwe richtlijn.
Monitoring zal onmisbaar zijn bij een van de
eerste vereisten van de KRM: het opstellen
van een uitgebreide toestandsbeschrijving.
Daar zijn immers meetgegevens voor nodig.
De ecosysteembenadering staat centraal in
de KRM. Daarvoor is kennis nodig van
mariene ecosystemen en kennis van de
invloed van menselijke activiteiten daarop.
Deze kennis is echter per definitie onvolledig
door de complexiteit ervan. Alleen een
strategie van al-doende-leren (adaptief
management) is effectief.

coördinatie binnen mariene (sub)regio’s.
Dat betekent een extra impuls om monitoring
af te stemmen tussen de Noordzeelanden
en met monitoringsprogramma’s in andere
kaders (Europese Kaderrichtlijn Water,
Vogel- en Habitatrichtlijnen). De verwachting
is dat voor de KRM meer monitoring nodig
is dan nu wordt uitgevoerd. Daar staat
tegenover dat door samenwerking die
extra informatieverzameling efficiënter
gaat. Het EMECO initiatief (zie kader) is
daarvan een goed voorbeeld.

Samenwerking
Met het oog op integrale benadering van
zeeën, versterkt de KRM samenwerking en

Nadere informatie:
Lukas Meursing (RWS RIKZ)
tel. 070-3114494; lukas.meursing@rws.nl

OSPAR Quality Status Report 2010
Voor de Noordoost Atlantische oceaan, inclusief de Noordzee, is sinds 1992 het Oslo-Parijs-verdrag (OSPAR) van
kracht. OSPAR regelt de samenwerking in de bescherming van het mariene milieu. In het verdrag staan afspraken
over maatregelen, monitoring en beoordeling van de voortgang. Ook andere Europese zeeën kennen dergelijke
conventies en samenwerkingsverbanden.
Eens in de tien jaar rapporteert OSPAR uitgebreid over de toestand van de zee en de effectiviteit van milieumaatregelen in het Quality Status Report (QSR). De voorbereidingen voor 2010 zijn alweer begonnen. De rapportage
houdt zoveel mogelijk rekening met de KRM-eisen aan de eerste toestandsbeschrijving en bespreekt alle vereiste
onderwerpen. Ook geeft de rapportage extra aandacht aan de indicatoren en ecologische kwaliteitsdoelstellingen
van OSPAR. Deze indicatoren zijn voorbeelden of voorlopers van de KRM-maatlatten en doelstellingen. Ook de
geografische detaillering van de QSR zal aansluiten op de KRM-eisen: de rapportage bevat informatie op het niveau
van de OSPAR-regio’s (bijvoorbeeld de Noordzee) en de afzonderlijke landen. Zo doet OSPAR al een deel van het
toekomstige werk.

EMECO: samenwerken vanuit eigen taken
Een aantal instituten rond de Noordzee, waaronder
Rijkswaterstaat, nam het initiatief tot het project
European Marine Ecosystem Observatory (EMECO).
De instituten hebben zelfstandige taken op het
gebied van monitoring en beoordeling van
uiteenlopende onderwerpen, zoals nutriënten,
gevaarlijke stoffen, golven of planktonsamenstelling. Door betere afstemming van bestaande
inspanningen en projecten op elkaar, is de

monitoring beter te benutten. Bovendien ontstaat
door de internationale samenwerking nieuwe
kennis. Daarnaast heeft EMECO tot doel om
innovatieve technieken te operationaliseren, zoals
automatische meetboeien, ferrybox (aan veerboot
bevestigde meetapparatuur) en remote sensing.
EMECO werkt dus al aan de samenwerking en
innovatie die voor de KRM in de toekomst van
belang zijn.

Chlorofyl-a fluorescentie
(groen), zuurstofverzadiging
(blauw) en pH (rood) metingen
langs de route van de veerboot
Harwich-Cuxhaven op 28 mei
2005. (Voor de route van de
veerboot zie de zwarte lijn in
figuur van het ENVISAT-MERIS
satellietbeeld.)

GRONDWATERRICHTLIJN

Goede monitoring bespaart veel kosten
Op 16 januari 2007 trad de Europese Grondwaterrichtlijn in werking. Het is een
aanvulling op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en gaat specifiek over
het grondwatersysteem. De Grondwaterrichtlijn is een milieukwaliteitrichtlijn
die de lidstaten verplicht om milieudoelen vast te stellen, relevante vervuilingsbronnen te beschrijven en programma’s van maatregelen op te stellen.
De toestand van het grondwater bepaalt of
het nodig is om maatregelen te nemen.
Daarom is inrichting van een monitoringprogramma een must. Zorgvuldig meten
maakt immers het gericht nemen van maatregelen mogelijk en bespaart daardoor kosten.
Milieutoestand
Om te beoordelen of er sprake is van een
goede milieutoestand van het grondwater,

is goede monitoring van de kwantitatieve
en kwalitatieve toestand van het
grondwater nodig. Bij de kwantitatieve
toestand gaat het in Nederland om de
vraag of wateronttrekking natuurdoelen
schaadt. Goede monitoring van de chemische
toestand levert een samenhangend totaalbeeld van elk grondwaterlichaam op.
Chemische metingen betreffen in elk geval
de zuurgraad en geleidbaarheid van het

grondwater, meststoffen en werkzame
stoffen in gewasbeschermingsmiddelen,
biociden en relevante reactieproducten.

grondwaterlichamen van goede of van
slechte kwaliteit zijn. Althans volgens de
spelregels van de Europese Unie.

Interpretatie
Of er sprake is van een goede chemische
toestand van het grondwater hangt samen
met de omvang van het aangetaste deel
van een grondwaterlichaam en de omvang
van de milieuschade. Deskundigen in
Nederland zijn het nog niet eens over de
interpretatie van de Grondwaterrichtlijn.
De Europese commissie bereidt een
achtergronddocument voor dat duidelijkheid
moet geven. Er is dus goede hoop dat
Nederland binnenkort weet of zijn

Nadere informatie:
Stef Hoogveld (Provincie Gelderland)
tel. 026-3598762
s.hoogveld@prv.gelderland.nl
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Op het expertdeel zijn specifiekere kaartoverzichten samen te stellen. Enige
handigheid met Geografische Informatie
Systemen is wel vereist. In de toekomst
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Brasemvisserij zorgt voor opheldering

AANPAK

De afgelopen jaren kwamen er steeds
minder stikstof en fosfaat in oppervlaktewater terecht. Maar meren en plassen die
last hebben van algenbloei door een overmaat aan deze stoffen, knappen niet vanzelf op als je de emissiekraan dichtdraait.
Voor herstel van helder water (doorzicht
> 1 meter) en biodiversiteit is meer nodig.
De aanpak verbreedt zich daarom van
emissiereductie naar een ecosysteemgerichte benadering, met aandacht voor
inrichting, peilbeheer en visstandbeheer.
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Extra zuivering
Het fosfaatgehalte in de Rijn daalde tussen
1975 en 2000 van 1,0 naar 0,2 mg/l. In
de meren en plassen zien we een afname
van gemiddeld 0,3 naar 0,1 mg/l. Ook de
stikstofgehaltes namen af. De hoeveelheid
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Totaal gehalte fosfaat (P), stikstof (N), chlorofyl (een maat voor de hoeveelheid algen) en doorzicht (Secchi). Voor
een set van 100-200 meren is de mediaan voor zomerhalfjaargemiddelden weergegeven.
Op de achtergrond het Veluwemeer op 3 mei 2007 met een doorzicht tot 3 meter. In de jaren 1970-1995 varieerde
het doorzicht tussen 20 en 50 cm (foto: Harry Hosper)
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TERUGKOMST HOUTING IN DE
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Het Wolderwijd zomer 2006, ook hier is het doorzicht sterk toegenomen, alleen nog wel een beetje koud opa.
(foto: Harry Hosper)
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fosfaten. Door het waterpeil meer op een
natuurlijke manier te laten schommelen
(flexibel peilbeheer) is minder inlaat nodig.
Dat gebeurt bijvoorbeeld in De WiedenWeerribben.

5600

Visstandbeheer
De fosfaatgehaltes naderen nu overal
niveaus (< 0,1 mg/l) waarbij visstandbeheer kan zorgen voor snel en structureel
ecologisch herstel. Vooral het vangen van
brasem is effectief, zoals bleek in het
Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en
Drontermeer.
Brasem houdt van onze troebele meren en
plassen. Een grote brasemstand kan het
ecologische herstel in de weg staan omdat
de vis voordurend in de waterbodem
woelt op zoek naar voedsel. Waterplanten
(kranswieren) en driehoeksmosselen krijgen
daardoor geen kans om te groeien. En juist
die zijn belangrijk voor helder water en
biodiversiteit.

visstand. Maar zij zullen wel meer soorten
aan de hengel krijgen. Goede monitoring
en evaluatie van herstelprojecten, kan
helpen om het draagvlak bij de sportvissers
te vergroten.
Kortom: dankzij de vangst van brasem
zijn heldere meren in 2015 een realistisch
perspectief. Maar de drijflagen van blauwalgen zullen nooit helemaal verdwijnen.
Die horen nu eenmaal bij van nature
voedselrijke watersystemen.
Nadere informatie:
Harry Hosper (RWS RIZA)
tel. 0320-298703; harry.hosper@rws.nl
visserij

brasem
omwoelen
sediment

Aan de hengel
Om voldoende effect te sorteren moet
men een aantal jaren brasem blijven vissen.
In bepaalde gebieden is wellicht zelfs
reguliere onderhoudsvisserij nodig.
Beroepsvissers profiteren van deze vangsten.
Sportvissers vrezen een minder goede

kranswieren

+

+

driehoeks
mosselen
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Verdeling van een polycyclische aromatische koolwaterstof (PAK) benzo[ghi]peryleen in 2004 in de
waterfase (µg/l) van de Noordzee (norm is 0,001 µg/l)

De KRW stelt alle lidstaten verplicht om
een aantal chemische stoffen in hun deel
van de rivier te monitoren. Er zijn afspraken
gemaakt over maximale concentraties.
Eind 2009 moeten alle landen een
stroomgebiedbeheerplan gereed hebben.
De concentraties moeten dan vergeleken
zijn met de KRW-normen. Als ze hoger
zijn, moeten de lidstaten met maatregelen
komen om de emissies aan de bronnen te
reduceren.
Concentratie berekenen
Emissiebronnen op de Noordzee zijn olie- en
gaswinning, scheepvaart en het dumpen

van baggerspecie. Ook via atmosferische
depositie en rivieren komen de KRWstoffen in de Noordzee terecht. In de
Nationale Emissieregistratie Database zijn
emissies door deze bronnen vastgelegd.
Op basis van die brongegevens berekende
Scremotox (Screeningmodel voor toxische
stoffen) de jaargemiddelde concentratie
van de KRW-stoffen in de verschillende
KRW-gebieden van de Noordzee. Deze
berekende gegevens kwamen redelijk
goed overeen met de in de Noordzee
gemeten gegevens.
Bij vergelijking van de berekende concentraties in de Noordzee met de norm, bleek
dat alle concentraties van metalen in het
water onder de norm liggen. Alleen
cadmium komt boven de norm in het
begin van de Westerschelde. Twee PAK’s
en Tributyltin (TBT) overschrijden de norm
in grote gebieden.
Relatieve bijdrage
Met Scremotox zijn de metingen in de
Noordzee ook goed terug te rekenen naar
de relatieve bijdrage aan deze gemeten
concentraties van de emissiebronnen.
In het kader staan een paar resultaten
van Scremotox. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen de concentraties die van
nature voorkomen en de menselijke
bijdrage. Alleen laatstgenoemde is met
maatregelen aan te pakken.
Scremotox maakt ook inzichtelijk hoe de
KRW-stoffen zich verplaatsen naar
(bijvoorbeeld via rivieren of de atmosfeer)
en tussen de KRW-gebieden. Dat is nodig
om te bepalen waar welke stof nu eigenlijk

Nikkel (2004 totaal, relatieve bijdrage)
Opvallend in de figuur is dat de concentraties nikkel in verschillende KRW-gebieden
voor een groot deel te verklaren zijn uit natuurlijke achtergrondconcentraties. Er komt
meer nikkel via het Kanaal naar de Noordzee dan via de Rijn. Maar de menselijke
bijdrage aan de nikkelconcentraties in de Rijn is veel groter dan die in het Kanaal. Het is
dus logischer om, ondanks de absoluut gezien grotere aanvoer via het Kanaal, maatregelen
te richten op de menselijke bijdrage via de Rijn.
Hollandse Kust 1-12

Hollandse Kust 0-1

Zeeuwse Kust 1-12

Zeeuwse Kust 0-1

Westerschelde

Benzo[ghi]peryleen (2004 totaal, relatieve bijdrage)
Bij de concentraties benzo[ghi]peryleen in de Hollandse kustwateren (1-12 km), is de
bijdrage van het dumpen van baggerspecie, afkomstig uit de Rotterdamse havens en de
Nieuwe Waterweg, relatief groot. Atmosferische depositie is ook nog steeds een
belangrijke bron.
Hollandse Kust 1-12

Kanaal
Atmosfeer
Scheepvaart

Hollandse Kust 0-1

Zeeuwse Kust 1-12

Off-shore
Dump
Eems

Zeeuwse Kust 0-1

IJsselmeer
Nieuwe Waterweg
Haringvliet

0-1 en 1-12 betekent: aantal kilometers uit de kust

vandaan komt. Het is immers niet efficiënt
om maatregelen in Nederland te nemen,
als het grootste deel van de vervuiling uit
het buitenland komt.
Op maat
Het rekenmodel betekent dus een enorme
stap voorwaarts in het structureel
verzamelen en verwerken van emissie- en
veldgegevens uit verschillende monitoringprogramma’s. Na enkele checks en
aanpassingen aan het model, is de
volgende stap het doorrekenen van
specifieke brongerichte maatregelpakketten

Westerschelde

Schelde
Seine
Nat. Acht.
Overig

in diverse scenario’s voor stoffen die de
norm overschrijden. De scenario’s geven
weer waar, hoe, wanneer en met welke
kosten de concentraties onder de norm
zijn te brengen. Daarmee zal waarschijnlijk
een einde komen aan generieke reductiemaatregelen en doen de oplossingen op
maat hun intrede.
Nadere informatie:
Remi Laane (RWS RIKZ); tel. 070-3114293
remi.laane@rws.nl
Jos van Gils (WL); tel. 015-2858585
jos.vangils@wldelft.nl

troebelheid
Minder bodemwoelende brasem vergroot de kansen
voor kranswieren en driehoeksmosselen en daarmee
helder water.

foto: Natura parva

ZWAARDSCHEDEN MASSAAL NAAR HET STRAND VAN OUDDORP

Niet zomaar een vraag
Waarom strandden Amerikaanse zwaardscheden in de laatste
week van maart en de eerste week van april 2007 massaal op het
strand van Ouddorp op Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland)? Dat is
de vraag die Rijkswaterstaat onlangs voorgelegd kreeg.

Vandaag de dag kent niemand hem meer, terwijl het begin vorige eeuw toch echt een van
de smakelijkste Rijnvissen was: de houting. Rond 1930 stierf de zalmachtige vis uit in het
stroomgebied van de Rijn. Onderzoek van Rijkswaterstaat, Wageningen IMARES en de
Universiteit van Keulen toont aan dat deze vis terug is en zich weer op natuurlijke wijze
voortplant. Dankzij de herintroductie door een Duits onderzoeksteam.
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De oorzaak kan een (onderwater) plaatval in
het Voordelta-gebied bij Goeree-Overflakkee
zijn geweest in combinatie met een periode
van twee weken aanhoudende noordoostenen oostenwind.

stuwen (waardoor vistrek voor het paaien
moeilijker werd) en waterverontreiniging.
Natuurlijke voortplanting
De afgelopen jaren verbeterde de Rijnwaterkwaliteit en zijn veel stuwen voorzien van
vispassages. Daardoor werd de situatie
voor houting weer gunstiger. Herintroductie
van de houting in de Rijn leek mogelijk.
Het Duitse onderzoeksteam zette in tien
jaar tijd meer dan één miljoen jonge
houtingen uit in de Duitse Rijn bij Rees en
in de Lippe, een zijriviertje van de Rijn, bij
Wesel. Het onderzoeksteam maakte
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Over het meten van schubben en achtervolging met zenders

Houting zwom oorspronkelijk in de Noordzee
en Oostzee. De Noordzeehouting stond op
het punt van uitsterven en leefde alleen nog
in het Deense riviertje Vida in het noordelijke
deel van de Waddenzee. Volwassen houting
trekt vanuit zee naar rivieren om te paaien.
Voorheen kende vooral de Rijn een grote
houtingpopulatie. Zeventig jaar geleden
stierf deze uit door overbevissing, aanleg van
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Nadere informatie:
Sandra Mol (RWS RIZA)
sandra.mol@rws.nl; tel. 0320-297598

NOORDZEE

Vroeger had elk Europees land zijn eigen benadering en doelstellingen voor de chemische
kwaliteit van hun nationale wateren. Voor een rivier die in één land ontspringt en eindigt
is dat geen probleem. Maar de Maas, Rijn en Schelde lopen via een aantal landen de
Noordzee in. Dan is internationale afstemming nodig. Daarom zijn destijds bijvoorbeeld
de Internationale Rijn- en Scheldecommissies gevormd. De Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) vraagt om een brongerichte aanpak voor het hele stroomgebied. Het Screeningmodel
Toxische stoffen (Scremotox) legt daarvoor de basis.

algen (chlorofyl) in meren daalde en het
doorzicht (Secchi) nam toe.
De aanpak van meststoffen werpt dus
vruchten af. Optimalisatie van de behandeling van stedelijk afvalwater en uitvoering van bestaand mestbeleid zorgen voor
verdere verbetering. Soms levert gezuiverd
afvalwater toch nog een belangrijke bijdrage
aan de fosfaatbelasting, zoals in de Eem.
Een extra filtering in de afvalwaterzuivering
kan dan soelaas bieden.
Peilbeheer
In laagveenplassen geeft de veenbodem
vaak fosfaat af. Om het waterpeil in de
plassen op peil te houden, laat de waterbeheerder in droge tijden vaak hard
kalk- en sulfaatrijk water in. Maar dat
water stimuleert het vrijkomen van

CHEMISCHE STOFFEN IN

Kortom: op WISE is veel waterwijsheid te
vinden. (www.water.europa.eu)

Scremotox maakt brongerichte maatregelen mogelijk

Helder water met een rijke vegetatie en een gevarieerde visstand met zo min mogelijk
algenoverlast. Dat is de doelstelling voor 2015 van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
voor de meeste Nederlandse ondiepe meren en plassen. Maar gaat dat ook lukken?
Waarschijnlijk wel, dankzij een ecosysteemgerichte benadering en brasemvisserij.

0.00
1980

zal hier ook gerapporteerde informatie te
downloaden zijn. De bedoeling is dat ook
de rapportages in het kader van de
stedelijk afvalwater- en zwemwaterrichtlijn
via WISE gaan lopen.

Plaatval
Bij een plaatval glijdt een zandplaat, met
alle aanwezige fauna, een geul in. De
dynamiek in het Voordelta-gebied is groot,
en platen en geulen verleggen zich voortdurend. Tijdens de noorderstorm van 18
tot en met 20 maart kwam de waterstand
in het Deltagebied ruim één meter boven
het normale peil. Er gold zelfs een beperkte
dijkbewaking. Het zou kunnen zijn dat de
druk van de hogere waterstand een (onderwater) plaatval veroorzaakte, waardoor

Houting is makkelijk herkenbaar aan de donkere vlezige neus
(foto: Wageningen IMARES Joep de Leeuw)
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een deel van een zandplaat met de aanwezige Amerikaanse zwaardscheden een
(ondiepe) geul ingleed.
Noordoostenwind
In de daaropvolgende periode (23 maart
tot met 4 april) stond er steeds een
noordoosten- tot oostenwind. Vooral een
aflandige oostenwind gaat gepaard met het
transport van schelpen langs de zeebodem
naar de kust toe. Dit mechanisme
bevorderde het snel aanspoelen van de
Amerikaanse zwaardscheden op het strand
van Ouddorp. Uit literatuur is verder
bekend dat bij aanhoudende noordoostenwind veel nutriëntenrijk Rijnwater in de
Voordelta blijft hangen. Dat kan aanleiding
zijn voor een grotere groei van plantaardig

plankton en tot verlaagde zoutgehaltes van het water. Dat is
ongunstig voor de Amerikaanse
zwaardschede. Maar toch lijkt
de oorzaak hier niet te liggen.
Elders in de Voordelta waren
immers geen meldingen van massastrandingen.
Jaarlijks fenomeen
In de periode december 2004 tot maart
2005 en in maart 2006 strandden er ook
massaal zwaardscheden op het strand van
Ouddorp. En er zijn (niet gecontroleerde)
berichten dat het verschijnsel ook in eerdere
jaren optrad. In voorgaande jaren liet men
de schelpen liggen of verspreidde ze
gelijkmatig over het gehele strand. Dit jaar
leverden de schelpen blijkbaar meer stank
op dan in voorgaande jaren. Dat is ook niet
verwonderlijk, want maart 2007 was zeer
zacht en zonnig en één van de zachtste
maartmaanden sinds 1901. Ook het
naderen van het Paasweekend met veel
toeristen zal aanleiding zijn geweest om

de boel op te ruimen. De jaarlijkse massastrandingen moeten op de één of andere
manier effect hebben op het ecosysteem
van de Voordelta. Vermoedens over de
oorzaken zijn er wel, maar het zou de
moeite waard zijn om deze eens goed uit
te zoeken. Ook met het oog op de komst
van de Tweede Maasvlakte en de mogelijke
gevolgen daarvan voor het ecosysteem in
de Voordelta, is het interessant om meer
te begrijpen van de massale strandingen.
Nadere informatie:
Bert Wetsteyn
(RWS RIKZ)
tel. 0118-622864
bert.wetsteyn@rws.nl
Verwijdering Amerikaanse
zwaardscheden.
(foto: A. Huizer)
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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.
PASSIVE SAMPLING TECHNIQUES IN ENVIRONMENTAL MONITORING
Edited by R. Greenwood, G. Mills, B. Vrana, ISBN: 9780444522252
In dit boek heeft Foppe Smedes (RWS RIKZ) hoofdstuk 19 (p. 407-448) bijgedragen met de
titel "Monitoring of chlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons by passive
sampling in concert with deployed mussels". Hierin worden de methodes beschreven en 5 jaar
mosselmeetnet vergeleken met passive sampling.
Ook info in: Comprehensive Analytical Chemistry, Volume 48, Pages 1-453 (2007).
MIDWINTERTELLING VAN ZEE-EENDEN IN DE WADDENZEE EN DE NEDERLANDSE KUSTWATEREN, JANUARI 2007
Arts F. A., Berrevoets C.M. RIKZ/2007.010, mei 2007
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een
vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2007.
Een digitale versie van het rapport kunt u inzien en/of downloaden via de rapportcatalogus op
watermarkt.nl
WATERVOGELS EN ZEEZOOGDIEREN IN DE ZOUTE DELTA 2005/2006
Strucker R.C.W., Arts F.A. Lilipaly S, Berrevoet C.M, Meininger P.L. RIKZ/2007.005, januari 2007
In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in
de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland in de periode juli 2005-juni 2006.
Een digitale versie van het rapport kunt u inzien en/of downloaden via de rapportcatalogus op
watermarkt.nl
EEN ANDER IJSSELMEERGEBIED, EEN ANDER BELEID
Interdepartementale projectgroep "Een ander IJsselmeer"
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DG Water:
Carlein Maka; tel. 070-35183 95, carlein.maka@minvenw.nl

INTERNET
Een greep uit interessante internetsites. Kent u interessante sites die opgenomen zouden moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van trendsinwater.nl.

WWW . SCHELDEMONITOR . NL

Wie meet wat op het Schelde-estuarium?
Ben je op zoek naar informatie over een
rapport, een publicatie, een studie of een
project over het Schelde-estuarium?
Neem dan een kijkje op de website van
de ScheldeMonitor.
Je vindt er informatie over alle Vlaamse
en Nederlandse instituten, bedrijven en
onderzoeksgroepen die betrokken zijn bij
het onderzoek en de monitoring van het
Schelde-estuarium. Voor al deze groepen
wordt op de site een overzicht gegeven
van de metingen die ze uitvoeren, de
studies die ze doen, de publicaties en
rapporten die ze maken, de projecten
waar ze aan deelnemen, ...enz..
Geïnteresseerd? Schrijf je dan zeker in op
onze tweemaandelijkse attenderingsservice.
Dan ontvang je gratis in je mailbox een
overzicht van alle nieuwe publicaties,
projecten en studies op en rond het
Schelde-estuarium.
(www.scheldemonitor.org/attendering.php)

WWW . HETWATERSCHAPSHUIS . NL

Het Waterschapshuis is de regie- en
uitvoeringsorganisatie voor de 26 waterschappen op het gebied van Informatie en
Communicatie Technologie.
Het Waterschapshuis heeft als doel het
bevorderen van samenwerking op het
gebied van ICT tussen de waterschappen
en de andere overheden die actief zijn in
de natte sector.

Monitoring van Nederlandse wateren: resultaten en ontwikkelingen

TNO, Vitens en haar gesprekspartners in
Noord-Nederland werken samen aan een
innovatief en interactief instrumentarium
ten behoeve van het waterbeheer.

VISSTANDEN

MONITORING WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND DES LANDS MILIEUMEETNET RIJKSWATEREN
Meetplan 2007, RIZA Rapport 2007.004, het rappport is te downloaden via www.riza.nl
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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

COLOF

1

0,1

OP ZOEK NAAR EEN EERDER VERSCHENEN ARTIKEL?
Breng eens een bezoek aan onze site www.trendsinwater.nl
0,01

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 u via www.trendsinwater.nl een abonnement aanvragen.

EN AANVULLINGEN OP VORIGE UITGAVE

RWS RIZA (ZOETE RIJKSWATEREN)
Infocentrum Binnenwateren
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
tel.: 0320-298888
fax: 0320-298580
e-mail: infocentrum@rws.nl

Geen

aantal/1000 m2
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INFORMATIE
Mocht u nadere informatie willen over de inhoud van trendsinwater.nl, dan kunt u contact
opnemen met de genoemde personen bij de afzonderlijke artikelen. Voor al uw overige
vragen over de monitoring van de rijkswateren kunt u contact opnemen met:
CORRECTIES

nummer 22, augustus 2007

Visserijbiologen adviseerden de Europese Unie onlangs geen kabeljauw meer te vangen in
de Noordzee. De intensieve visserij heeft het kabeljauwbestand tot ver beneden het veilig
biologisch minimum gebracht. Ook andere bodemvissen zoals schol en heek bevinden
zich in de gevarenzone. De visserij lijkt echter niet de enige schuldige aan de teruggang
in de vistanden. Veranderingen in het klimaat spelen ook een rol. Dat blijkt uit de gegevens
over visstand en plankton die decennia lang zijn verzameld.

QUICK SCAN ALTERNATIEVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Sas Terpstra Susanne Zbinden Celine Knip Roderik Schunck. Twynstra en Gudde
441245/SZB/MSD. 2 april 2007. Het rapport is te downloaden op safecoast.org

NATURE REHABILITATION IN REGULATED RIVERS
Monitoring van uiterwaardvegetaties na een rivierverruimende ingreep en vergelijking met de
rivier Allier in Frankrijk bieden houvast voor cyclische verjonging van de Waal. Gertjan Geerling,
Raboud Universiteit Nijmegen + RWS-AGI, Delft, te raadplegen op
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/uploaded/AGI/2007-05/352109/AGI-2007GAB-005.pdf

VER BENEDEN PEIL

Samenspel overbevissing en klimaatverandering

GETIJTAFELS VOOR NEDERLAND 2008
Tabellen met astronomische hoog- en laagwaterstanden en tijdstippen van 21 locaties langs de
Nederlandse Kust. Bestelinformatie: aanschaf prijs € 15,50; bestellen bij SDU (www.sdu.nl) en
de boekhandel. Gratis voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
bestellen via de productcatalogus op watermarkt.nl; ISBN 9789012121361

VOOROEVERS HOUTRIBDIJK: TOESTAND ECOLOGIE EN WATERKWALITEIT 2006
Inventarisatie van waterplanten, watervogels, driehoeksmosselen, fysische en chemische
parameters. RIZA Rapport 2007.006, het rappport is te downloaden via www.riza.nl
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WWW . CWMI . NITG . TNO . NL /MIPWA . HTML

RWS 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.
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De veranderingen in de talrijkheid van 1-jaar oude schol (aantal per
Waddenzee (bron: IMARES).

Eind tachtiger jaren lijkt er een grote
verandering in het ecosysteem van de
Noordzee op te treden, zowel in abiotische
omstandigheden zoals watertemperatuur,
windrichting en –snelheid en instroom van
Atlantisch water, als in de talrijkheid van
verschillende organismen.
Voedselbasis kabeljauw
De temperatuur van het zeewater steeg en
veranderde de soortensamenstelling van
het dierlijke plankton. In de noordelijke
Noordzee is de dominante koudeminnende
soort (Calanus finmarchius) door een
warmteminnende soort (Calanus
helgolandicus) vervangen. Hiermee
veranderde de voedselbasis voor
de larven van veel vissoorten,
waaronder die van
kabeljauw en haring.

1000m2
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bevist oppervlak) in de Nederlandse

Dat verklaart het lage voortplantingsucces
van kabeljauw. Of de toegenomen sterfte
van haringlarven ook aan de verandering
van de voedselbasis ligt, is nog onduidelijk.
Scholbox
Dichterbij huis hebben we gezien dat schol
aan het eind van hun eerste levensjaar de
Waddenzee verlaat en niet meer terugkomt. Vroeger brachten ze een deel van
hun tweede of zelfs derde jaar in de
Waddenzee door. Waarschijnlijk heeft dit
te maken met de recente warme zomers.
Schol voelt zich onplezierig als de
temperatuur boven de 20° C
stijgt. Ze trekken dan
massaal van de platen
naar de geulen.
Opvallend is
dat niet
alleen

de kleine schol naar dieper water verder
uit de kust trok, maar ook de grotere schol.
Een belangrijk gevolg is dat de ondermaatse
schol nu niet meer exclusief in het voor
haar ingestelde beschermde gebied (scholbox) voorkomt. De effectiviteit van deze
scholbox, die de bijvangst van ondermaatse schol zou beperken, is daardoor
aanzienlijk minder dan gedacht. Voor tong
lijkt de hogere watertemperatuur juist geen
probleem. Aan het eind van hun eerste
jaar zijn ze groter dan voorheen. Dat komt
omdat ze harder groeien bij een hogere
temperatuur en omdat het groeiseizoen
langer is doordat de volwassen tong eerder
begint met de voortplanting.
Kleine soorten
De soortsamenstelling en de structuur van
de hele visgemeenschap in de Noordzee
verandert. Opvallend is de toename van
zuidelijke vissoorten zoals de mul. Analyse
van de visstandgegevens laat zien dat ook
het aantal noordelijke soorten toeneemt.
Het gaat vooral om kleine vissoorten die
profiteren van het wegvissen van de grote
roofvissen. Hier lijken klimaatverandering
en visserij samen te spelen.
Monitoring van visstand en plankton
levert dus essentiële informatie op over
de veranderingen in het ecosysteem.
Er bestaan gegronde vermoedens over de
oorzaken en het samenspel tussen overbevissing en klimaatverandering daarin.
Maar om deze hypotheses te testen, is
gericht onderzoek nodig.
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Nadere informatie:
Adriaan Rijnsdorp (Wageningen IMARES,
Institute for Marine Resources and
Ecosystem Studies)
tel. 0255-564670; adriaan.rijnsdorp@wur.nl
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