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Biologische
monitoring van
oppervlaktewateren
kan eenvoudiger
Hetgebruikelijke monitorenvandebiologische
toestandvanwaterlichameuistijdrovenden
arbeidsintensie/ Datkomtdoordeveldwaarnemingenenlaboratoriumanabyses,waarop de
biologischemonitoring berust.Uitvoeringvan
deKaderrichtlijn Waterbrengtdaarinweinig
verandering.Dezerichtlijn vereisthetmonitoren
vandebiologischekwaliteitaande handvan
bewerkelijkewaarnemingen aanalgen,waterplanten,ongewerveldebodemdiercnenvissen.
Daarbijmoetookeenaantaljysisch-chemische
parameters,dievoordezebiologischeelementen
medebepalendzijn, meegenomenworden. Indit
artikelwordtbetoogddatdebiologischebeoordelingvanvooraldegrotere oppervlaktewaterlichamengemakkelijkerengoedkoperkandoor
gebruiktemakenvanremotesensing.
Beschermingenverbeteringvanwaterlichamenoprijksniveau komttot stand
onderdeverantwoordelijkheid van rijk,
provinciesenwaterschappen. Dezeoverheden hebbendaarinhun eigen, specifieke
rollenenopvattingen.Datleiddetotvoor
2000nietaltijd totevengoedopelkaar afgestemdeintegrale normstelling,noch tot eenduidigenatuurdoeltypen met hun maatlatten entotdiversenationaleen regionale
watersysteemfuncties met hun eisenvoorde
waterkwaliteit.
MetdekomstvandederdeNotaWaterhuishoudingin 1989kwamendebiologische
monitoringvandewaterkwaliteitende
watersysteemverkenning inzwang.Daarmee
werddebeoordelingvandeeffecten van
beleidenbeheeropdetoestandvanhet
oppervlaktewatermogelijk.Omderesultaten
vandeverschillendeoverhedenonderlingte
kunnen vergelijken, werdderoepomuniformeengestandaardiseerde monitoringmethoden echtersteedsluider.Eenbelangrijkresultaat washetin19518totstand komen
vandeRegionaleWaterSysteemRapportage
(RWSR],waarmeeopeenuniforme wijze
gerapporteerd kanwordenoverdetoestand
vanwatersystemen.Totopdedagvanvandaagechterzijn ernognauwelijks bindende
afspraken overdeafstemming enstandaardiseringvandeoverigeonderdelen diebij
waterkwaliteitsbeoordeling uitgevoerd
moeten worden.
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Debeoordelingvandebiologische
waterkwaliteit wordtdanooknietoveral
hetzelfdegedaan.Rijkswaterstaat beoordeelt
debiologischekwaliteit aandehand van
zogenaamdeAMOEBES.Veelprovinciesen
waterschappen gebruiken deSTOWA-systemenvoordiversewatertypen, terwijl sommigeprovinciesenwaterschappen voordit
doel-aanvullend -eigensystemen hebben
ontwikkeld.Deverschillende methoden
zorgen vooreenonoverzichtelijke situatie.

Monitoren na zooo
Sinds22december2000isdeKRWvan
kracht.Dezerichtlijn eistdatvoordebiologischetoestandvanoppervlaktewaterlichamentrend-en toestandsmonitoring
(gerichtoplangetermijn veranderingen],
operationelemonitoring(nodigbij oppervlaktewaterlichamen diegevaarlopende
gewenstebiologischetoestandniettebereiken]enonderzoeksmonitoring (ingezetwanneerderedenvoorhetniethalenvande
gewenstebiologischetoestandnietbekendis]
worden uitgevoerd.Debiologischeelementen,waaraandebiologischetoestand wordt
getoetst,zijn algen,waterplanten, ongewerveldebodemdieren envissen.Daarbij worden
ookhydromorfologische en fysisch-chemischeelementen meegenomen,diedezebiologischeelementen medebepalen.Voorde
trend-entoestandsmonitoring moetenalle
biologischeenmedebepalendekwaliteitselementen wordengemeten.Voordeoverige
tweemonitoringswijzen zijn dat minstens
diekwaliteitselementen diehetgevoeligst
zijn voordebelastingdiede overschrijding
vandegewenstetoestand veroorzaken.
OndanksdatdeKRWverandering inde
vereistemonitoringvandebiologische
kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen
heeft gebracht, ishetbasisprincipevande
monitoringenbeoordeling hetzelfdegebleven,namelijk arbeidsintensiefveld-enlaboratoriumwerk.

Huidige biologische toestand
van oppervlaktewaterlichamen
Hoeweldemonitoring nu nogniet
geheelconform deKRWwordt uitgevoerd,is
ertochvoldoendekennisenervaringom
overdebiologischetoestand vandeNederlandseoppervlaktewaterlichamen ietszinvolstekunnen zeggen.Hetalgemenebeeld
laatziendatslechtseengeringdeel(enkele
procenten]vanalleNederlandse oppervlaktewaterlichamen eengoedebiologische
kwaliteit heeft. Verreweghetgrootstedeel
(meerdandehelft] heeft eenmatige kwaliteit.Derestisontoereikend totslecht.De
belangrijkste oorzakendaarvanzijn de
gebrekkigeinrichting vanvooral stromende

wateren,hetpeilbeheer endebiologie beïnvloedendestoffen nutriënten en koper.
Vooraleutrofiëring leidttothetnietvoldoenaandegoedebiologische kwaliteit.
Wanneeraangenomen wordtdatdehuidige
MTR-waardenvoornutriënten ookdenormenvoordeKRWzullenworden,iszonder
extrainspanningdegoedebiologischetoestandvoorhetgrootstedeelvandeNederlandseoppervlaktewateren in2015niethaalbaar.Datbetekentdateengrootdeelvande
toekomstige(operationele] monitoring
gerichtzal(moeten)zijnopeutrofiëring, de
oorzakenendebiologischegevolgendaarvan.

Gangbare kennis van eutrofiëring en de gevolgen ervan
Sindsdezeventigerjaren wasveelbiologischwateronderzoekgericht opdeeutrofiëring engevolgendaarvan.Daaruit komt,
kortgezegd,naarvorenbijwelke fosfaaten/ofstikstofconcentraties tetroebel water,
tehogechlorofylgehalten, ongewenste
(blauw)algenbloeien en teweinig waterplantenvoorkomen.Tetroebelwater leidt uiteindelijk totdominantie vanenkele soorten
entotongewenste afname vandeaquatische
biodiversiteit.Wanneerde lichtomstandighedengunstigzijn voorwaterplanten, dan
leertdeervaringdatzichstabieleenrelatief
soortenrijke aquatischeecosystemen kunnenontwikkelen.Troebelheid en waterplantenzijn sleutelfactoren endaaromgoede
indicatoren voordealgemene biologische
waterkwaliteit.Monitoringvandezekwaliteitselementen geeft eengoedbeeldvande
ontwikkeling indebiologische waterkwaliteit.Vergelijking daarvanmetdegewenste
kwaliteit,ofintermen vandeKRWmetde
goedeecologische toestand ofhetgoede
ecologischepotentieel,geeft beheerders
inzicht indeeffectiviteit vanhun beheer.
Natuurlijk ishetvoorgaandeeensterke
simplificatie vandewerkelijkheid. Maar
wanneerdezeindicatoren afwijken vande
normen, iserwataandehand enisnader
onderzoek nodig.Intermen vandeKRW: de
resultaten vandetrend-en toestandsmonitoringgevenaandatoperationele monitoringofzelfs onderzoeksmonitoring moet
plaatsvinden.

Monitoringmethoden voor
eutrofiëring
Deklassiekekennisoverdeeffecten en
gevolgen vaneutrofiëring vanoppervlaktewateren stoelt kortgezegd opveldwaarnemingen aannutriënten, algen,vegetatieen
fauna,gerelateerd aanabiotische factoren,
zoalswaterdiepteenverblijftijd. Datleidde
uiteindelijk totecosysteemmodellen.Voor
detypischeondiepeNederlandseslotenen

meren zijn demodellenSOBEK,PCDitchen
PClakedaarvangoedevoorbeelden.Detoepassingvanmodellen leertdatallewateren
inrelatietoteutrofiëring inalgemenetermengelijk reageren,hoewelonderling meer
ofminder differentiatie bestaat.
Naastdekomstvangedetailleerde
modellen,ontwikkeldezichde waarneming
vanwarerenvanuit deruimte,deremote
sensing.Dezewaarnemingen gevenna
bewerkingenkalibratie afbeeldingen van
bijvoorbeeld deruimtelijke verspreidingvan
detroebelheid inmeren (ziede afbeelding
voordeLeijen).Dezetechniek is metsucces
vooroppervlaktewateren toegepastvoor
ondermeerderuimtelijke patronen van
watertemperatuur, gesuspendeerde stoffen,
chlorofyl, blauwalgenpigmenten envegetatie(onderanderedematevan kroosbedekkinginsloten).

Remotesensinggeeft dusde mogelijkheid omvanenkelesleutelindicatoren voor
dealgemenebiologische toestand vanoppervlaktewateren gebiedsdekkende beelden te
maken.Metgeenenkel veldmeetprogramma
zijn rotnu toezulkegebiedsdekkende opnamestotstandgekomen.Debeeldenvande
sleutelfactoren kunnen worden gerelateerd
aandegewenstetoestand vanhetsysteem.
Zolevett remotesensing waterbeheerders de
mogelijkheid omuit enkele opnames
gebiedsdekkend afteleidenofdewateren
voldoenaandegoedeecologischetoestand of
hetgoedeecologische potentieel.

Monitoren kan gemakkelijker en
goedkoper
Inplaats vanmet arbeidsintensieve
monitoringsprogramma's kunnen beheerdersdusdenoodzakelijke informatie overde
biologischekwaliteit van oppervlaktewate-

ThematischeremotesensingkaartenvandeLeijenvoorenkelewaterkwaliteitsparameters.
Waterkwaliteitvande Leijengemeten door middelvanRemoteSensing
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renvooreendeelinwinnen metremote sensing.Dezetechniek isnietgoedkoop,maar
jaarlijks zijn slechts enkelegoedeopnames
voldoende.Extravoordeelistehalen door
opnames enthematische kaatten vanalle
Nederlandsewaterencentraalengecoördineerdtelaten maken.DeSTOWAen het
RIZA/RIKZ,ondetsteund doordewerkgroep
Light&Water(opvolger vanRewanet),
kunnen daarbij coördinerend optreden.
Datlevertnietalleen financieel voordeel,
maargeeft ookdemogelijkheid omde
kwaliteit vanwaterenopvrijwel hetzelfde
tijdstip enopdezelfde wijze inheelNederland tevergelijken.Zokaneencompleeten
samenhangend beeldwordenverkregen van
deNederlandsewaterenendedaarmee
samenhangende afwentelingsproblematiek.
Zulkeomvangrijke informatie is onmogelijk
teverkrijgen metdehuidigeenin ontwikkelingzijnde KRW-monitotingsprogram-

Devoordelen vanremoresensingvoor
hetwatetbeleiden-beheetzijn evident.Op
kortetermijn biedtremotesensingeen
geschiktemethode voorinternationale kalibratievannormen voordoorzicht, chlorofyl
envegetatie.Ookvoorde hydromorfologischeKRW-monitoringkanremote sensing
worden aangewend.Desondanks wordtde
techniek daarvoor inNederland nauwelijks
toegepast.Ditartikelroeptdaarom watetbeherendNederland opdetoepassingvan
remotesensinginoverwegingtenemen en
hetgebruik ervan tebevorderen.Het behoeft
geen betoogdatmetdekomstvandeKRW,
toepassingvantemotesensingopEuropese
schaalaandeorde is. Daarvoor iszoweleen
nationale alseenophetEuropese parlement
gerichte lobbynodig, f
Henk de Haan (Provincie Fryslan)
Theo Claassen(Wetterskip Fryslân)
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Alsufoto'sdigitaalwiltdoorstuten naarde
redactie,neemdaneerstcontactop. De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300 dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeftgeenzin. De beeldschermresolutievanfoto'sbedraagtmeestalslechts72 dpi.
Gebruikvanhetprogramma Powerpoint
voorgrafisch materiaalwordt afgeraden!
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