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hetnieuwemonitoringsysteem, datinsamenwerkingmetWLDelft HydraulicsenTNOis
ontwikkeld,ishetwaterschapnugoedinstaat
haarhuidigetakenuittevoerenenishet
tevensgoedvoorbereidopdetoekomstigeontwikkelingen.
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Ontwerp monitoringsysteem
Eenmonitoringsysteem omvatmeerdan
hetmetenopzich(zieafbeelding i).Bijmonitoringwordttelkenseencyclusdoorlopen.De
beleidsvraagmetbijbehorende informatievraagstaataltijd aandebasisvaneengoed
meetnetontwerp.Hiernaastishetbelangrijkte
beseffen dateenmonitoringsysteem eendynamischgeheelis,datsteedswordtaangepastop
basisvannieuwgebiedsinzichtofdoorhet
ontstaan vannieuwebeleidsvragen.

Eenintegraal,taakgericht
monitoringsysteemvoor
WaterschapNoorderzijlvest
J O A C H I M R O Z E M E I J E R , TNO

Bijhetontwerpvanhetintegraleentaakgerichtemonitoringsysteem voorWaterschap
Noorderzijlvest zijndevolgendestappendoorlopen'M:
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Waterschappen bestedenveeltijd cugeldaandemonitoringvanlietoppervlaktewatersysteem.Het
gaat lnerbijommetingenvandewaterkwantiteitendechemischeenecologische waterkwaliteit.
Doorveranderingen inhetbeleidendoorvoortschrijdend inzichtzijn monitoringsystemenechter
voortdurend aanveranderingenonderhevig.Zozienveel waterschappen inmiddelsdevoordelenvan
eenbetereafstemming tussenverschillendesectorale meetnetten.Daarnaast komtersteedsmeeraandachtvoorhetgrondwater.WaterschapNoorderzijlvest heeft msamenwerking met'TNO en
WLDelft Hydraulicseen uuegyaal, taakgericht monitoringsysteem ontworpen. Het waterschapis
hierdoorbetervoorbereidopde belangrijkste toekomstigeontwikkelingen inhetwaterbeheer,zoalsde
KRWenwellichtooknieuweverantwoordelijkheden ophctgebicdvanhetgrondwaterbeheer.
Aljarenlangwordeninhet beheergebied
vanWaterschapNoorderzijlvest metingenverrichtinhetwatersysteem.Peilbeheerders,
waterkwaliteitsbewakers enecologenverzameldenafzonderlijk vanelkaardebenodigde
meetgegevensomhun taaknaarbehorenuitte
kunnenvoeren.Indeloopvandetijd ishet
takenpakketvanWaterschap Noorderzijlvest
uitgebreid.Denieuwebeleidsvragendiehieruitnaarvorenkomen,zijnsteedszogoed
mogelijkbeantwoord metdeinformatie uitde
bestaandemeetnetten.Dezemeetnetten waren
hiervoorechternietaltijdgeschikt,doordatbij
hetoorspronkelijke ontwerpgeenrekening
gehouden ismetdezenieuwebeleidsvragen.
Metnogmeernieuwetakenopkomst, bijvoorbeeld hetvaststellenenrealiserenvan
GGOR,deKRWenmogelijke grondwaterbeheerstaken,heeft Waterschap Noorderzijlvest
beslotenhetroeromtegooien.Ermoesteen
nieuwontwerpkomenvooréénintegraal,
taakgerichtenkostenefficiënt monitoringsysteemvoorhethelewaterschap.Metintegraal
wordtbedoelddatafstemming plaatsvindt
tussendemonitoringsinspanning vooroppervlakte-engrondwaterkwantiteit en-kwaliteit
enaquatischeecologie.Taakgericht betekent
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dateendirectekoppelingbestaat tussenalle
mectinspanningeninhetveldendeachterliggendewaterschapstakenenbeleidsvragen.Met

A/b. i:

vaststellenvandemeetdoelen(zieook
afbeelding2)
Watzijn detakenvanhetwaterschap
waarvoormeetinformatie nodigis?Welke
bijbehorende beleidvragen moeten kunnenwordenbeantwoord?Welkemeetinformatie isdaarvoornodig(gewenste
meetinspanning)?
inventarisatiehuidige meetinspanning
Karakteriseringvandebestaande meetnettenvooroppervlaktewater-engrondwaterkwaliteit en-kwantiteit;waarliggende
meetlocaties,welkeparametersworden
gemeten metwelke frequentie?

Demonitoringcyclus.
Beleidsvraag

Informatiebehoefte
en meetdoel

-)[

Meetoptimalisatie

Verwerking,
visualisatie en
interpretatie

Meetstrategie

De m o n i t o r i n g c y c l u s
Bij eengoed ontwerpvaneenmonitoringsysteemwordt altijd weer dezelfde
cyclus doorlopen. Demonitoringcyclus begint bijeenbepaalde beleidvraag
met debijbehorende informatiebehoefteofmeetdoelen.
Vervolgens wordt opbasis vanditmeetdoel éngebiedskenmerkeneen
meetnet ontworpenengeïnstalleerd. Nadeinstallatie kanbetmeetnet
worden bemeten. Debinnenkomende meetgegevensworden
gecontroleerd envervolgens opgeslagenineen database.
Daarnaast worden meetgegevensverwerkt, gevisualiseerdengeïnterpreteerd.
De resultaten worden vervolgens teruggekoppeld naar de oorspronkelijke
informatiebehoefte enbeleidsvraag. Denieuwe inzichten overde
werking van hetsysteem kunnen worden gebruikt voorde
optimalisatie vanhetmeetnet.
Waarnemingen

Kwaliteitscontrole
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Hoofdtaakvelden

1
Subtaakvelden

A/b. 2:
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Operationeel
beheer

Veiligheid

,

1

- Zorgvoorwaterkering
- Reagerenop calamiteiten

Ecologische
waterkwaliteit

Chemische
waterkwaliteit

i
-vaststellenGGOR
- Handhaven GGOR
- Evalueren GGOR
-Verantwoorden peilbeheer
- Reagerenopoverlast
- Peilbeheer tb.v.
chlondedoorspoeling
- Bijzonderekwaliteitseisen
scheepvaart en recreatie
- KRWenandere
verplichtingen

—

-Algemene toestand
en trendsoppervlaktewateren
- KRWgrondwaterkwaliteit

- Algemeneecologische
toestand
-Vogel- en habitatrichtlijn
/ Natuurbechermingswet
/ Floraen Faunawet

1

i
1

Indeeerste/osevanhetontwerpvanhetmomtoringsysteanvoorWaterschapNoorderzijlvest1-is.geïnventariseerdvoorwelketaakveldenvanhetwaterschapmomtonngsinfonnaüenodig is. De14onderscheidentaakveldenzijnonderverdeeldinvierhoojdtaakvclden.

vergelijking tussen huidige en gewenste
meetinspanning
Persubtaak(zieafbeelding 2)is onderzocht
ofdehuidige meetnetinspanning voldoet.
Zijn erteveelofte weinig meetpunten?
Zijn demeetlocaties goed gekozen?
Worden dejuiste parameters gemeten?Is
de meetfrequentie te hoogofjuist te laag?
integraal meetnetontwerp
Deaanbevelingen dievoor de verschillende
taken uit devorigestap naar voren komen,
worden geïntegreerd en verwerkt tot één
voorstel voor het nieuwe meetnet;
optimalisatie van het gegevensbeheer
Hoekan de informatiestroom vanafde
meting in het veld tot de eindgebruiker
het beste worden georganiseerd?

kemonitoringsgegevens beschikbaar zijn.
Indetabel staat per meetpunt delocatie,
de bijbehorende informatievraag en welke
parameters er met welke frequentie worden
gemeten.Tevens staat aangegeven welke
mutaties zijn voortgekomen uit dit meetnetontwerp. Met de tabel,eventueel in combinatiemet een geografisch informatiesysteem,

A/b.4:

kunnen snel en eenvoudig(ruimtelijke) overzichten worden gemaakt van bijvoorbeeld alle
beschikbare monitormgsinformarie in een
aanstaand projectgebied, allemeetpunten die
horen bij een bepaald taakveld en waar een
bepaalde parameter wordtgemeten én alle
mutaties (vervallen ofnieuwe meetpunten of
mutaties in het parameterpakket) dieuit het
meetnetontwerp zijn voorgekomen.
Afbeelding 3 geeft een voorbeeld van de
werkingvandemeta-informatietabel bij het
beantwoorden van vragenop verschillende
ruimtelijke schaalniveaus.

Relaties tussen grond- en oppervlaktewater op lokale schaal
Vanuit verschillende taakvelden isde
behoefte naar voren gekomen aan informatie
overde relatie tussen oppervlakte-en grondwater,zowelwat betreft kwaliteit als kwantiteit.Daarom zullen pilotgebieden worden
ingericht waar deze relatiesdoor middel van

Eenvoorbeeldvandeinrichtingvaneenptloçjebiedvoorhetonderzoekenvanrelatiesrussenarond-en
oppervlaktewater.

Grondwaterstand I I Grondwaterstand I | Grondwaterstand | I Grondwaterstand ,

1

Het gehele monitoringsysteem in
één overzicht

ir
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Het gehele interdisciplinaire monitoringsysteem isopgenomen in één tabel met metainformatie over de meetpunten. Het doel hiervan isdecommunicatie tussen de
gegevensbeheerder(s)en deeindgebruikers te
stroomlijnen. Met behulp vande tabel is het
mogelijk sneleneenvoudig teontsluiten wel-

A/b.3:

Oppervlaktewater
kwaliteitsmeting

GroiKiwütcrkwalitelt
+ grondwaterstand
op 3 niveau's

Oppervlaktewaterpeil-/
afvoermeting

-#-

Metdemeta-informatietabelincombinatiemeteen^eocjrajïsch informatiesysteem kunnenmetenkeledrukkenopdeknopuiteenlopendevragenoverdebeschikbaremonitorin^sinjormatiewordenbeantwoord.
Wat voor meetinformâtie
is er beschikbaar in
dit projcctgcbicd?

Schaalniveau:
Waterschap

S

Wat wordt er gemeten
op het kwaliteitsmeetpunt
in de Rodervaart?
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Schaalniveau:
Projectgebied

3Z

Schaalniveau
Meetlocatie

o
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Meetpuntnummer: 5302
Meetpuntnaam: Rodervaart
X , Y : 225300, 574600

3:

Schaalniveau:
Waterschap

Infobron: Waterschap Noorderzijlvcst
Hoofdtaakvcld;
Chemische waterkwaliteit
Subtaakvelden:
- KRW en andere verplichtingen
- Algemenetoestand en trends
oppervlaktewaterkwaliteit

grondwaterkwalitcit

* •

Op welke andere locaties in het Waterschap
wordt elkjaar 12 x het basispakket
oppervlaktewaterkwaliteit gemeten?

grondwaterkwantitcit
oppervlaktewaterkwaliteit
oppcrvlaktcwatcrkwanlitcii

ecologie
meteorologie
, - • -

Gemeten parameters
(meetfrequentie)
Basispakket oppervlaktewaterkwaliteit
(12x perjaar)
Chlorofyl (6x perjaar)
Bactérien (6x perjaar)
Nieuw: Afvocr(12x perjaar)
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tijdelijke intensievemeetcampagnes worden
onderzocht.Afbeelding 4geeft eenvoorbeeld
hoeeenpilotgebiedvoorditdoelkanworden
ingericht.Deoptimaleinrichtingvandepilotgebiedenkanperlocatieverschillenenis
afhankelijk vandegeohydrologische situatie
terplekke.
Inhetmcetnetontwerpiseenvoorstel
opgenomenvoorvijfpilotlocaties.Dezeverschillenvanelkaarquageohydrologische
situatie,landgebruikenbodemtype.Hierdoor
ontstaateenbeeldvanderelatietussenoppervlakte-engrondwaterinhetbeheergebiedvan
WaterschapNoorderzijlvest. Deinrichtingvan
depilotgebiedenverschiltperlocatie.Inieder
gevalzaldevolgendeinformatie wordenverzameld:oppcrvlaktewaterkwaliteitsgegcvens
onderverschillende afvoeromstandigheden,
grondwaterkwaliteit opverschillendedieptes
naastdewaterloop,afvoerenstroomsnelheid
vandewaterloop(hoogfrequent) endegrondwaterstandenopverschillendeafstanden vande
waterloop (hoogfrequent).
Doorhetmetenoplokaalniveauinpilotgebiedenwordtkennisopgebouwdoverde
werkingvanhetwatersysteeminNoorderzijl-

vest.Dezekanwordeningezetbij verschillendeprojecten enbeleidsadviezen,medemethet
oogopdeinvoeringvandeKRWenhetsysteemgericht waterbeheer.Metdeverzamelde
informatie kunnen,eventueelmethulpvan
simulatiemodellen, bijvoorbeeld devolgende
vragenworden beantwoord:hoereagerende
grondwaterstanden opveranderingen inhet
peilbeheer?Hoegrootisdebijdragevanhet
grondwateraandeoppervlaktewaterkwaliteit?
Watzijndeeffecten vanveranderingen inhet
peilbeheervoordeoppervlaktewaterkwaliteit
engrondwaterkwaliteit? Hoegoed presteren
regionalesimulatiemodellen oplokaalschaalniveau?Hoewerktderelatietussen afvoeromstandigheden enoppervlaktewaterkwaliteit en
hoehangtditsamenmetdegrondwaterkwaliteitopverschillendedieptes?
Conclusie
Hetontworpen integraleentaakgerichte
monitoringsysteem isopverschillende punten
eenverbetering tenopzichtevanhethuidige
monitoringsysteem.Wanneeralleaanbevelingenzijngeïmplementeerd, kanWaterschap
Noorderzijlvest antwoordgevenopdeverschillendebeleidsvragen dievanuitzijn taken
naarvorenkomen.Ookishetwaterschapdan

beterinstaatomdebelangrijkste toekomstige
ontwikkelingen inhetwaterbeheer intepasseninhetdagelijksebeheer.
Hetmonitoringsysteem isechtergeenstar
geheel.Indetoekomstzullennieuwebeleidvragennaarvorenkomen,waarvoorwellicht
anderemonitoringsinformatie nodigis.Ook
zalnieuwegebiedskenniswordenopgedaan,
waardoorhetmonitoringsysteem verderkan
wordengeoptimaliseerd.Tenslottevindenop
ditmomentallerleiontwikkelingen plaatsdie
zouden kunnen bijdragen aandeefficiëntie en
deinformatiewaarde vanhetmonitoringsysteem.Voorbeeldenhiervanzijn automatische
gegevensverwerkingenkwaliteitscontroleen
het'realtime'vullenencalibreren vansimulatiemodellen.
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