ACHTERGROND

Medio2003verscheeninhetkadervanherWaterplanRotterdam2000-2005derapportageoverde
nulmetingvandekwaliteitvanhetoppervlaktewaterinRotterdam.Voordezemonitoringiseen
gebruiksvriendelijketoetsmethodetoegepastvoorhetroutinematig bewerkenvanmeetresultatenaan
(fysische,chemischeenbiologische)normenuithetwaterplan.Hetsysteemwerktmetclassificatiesen
indicatoren.

landseEilandenenWaardenenhetwaterschapIJsselmondehetwatetplanvoorde
gemeenteRotterdamop.Hetmoetleidentot
eengezondenduurzaam watersysteem met
eenzodanigkwantitatiefenkwalitatief
beheerdatallerelevante gebruiksfuncties
kunnen wordenvervuld.Nadathetwatetplanbestuurlijk isgoedgekeurd,hebbende
initiatiefnemers in2002metingen uitgevoerd
omdenulsituatievanhetwatersysteemvast
teleggen.VervolgensisaanRoyalHaskoning
gevraagdondersteuningteverlenenbijhet
opstellenvandemonitoringsrapportage,
waarbij nietalleenvoordehuidigesituatie
wotdtgetoetstaandeambitiesuithetwaterplan,maarwaarmeeookintoekomstigerapportageseenvoudigevergelijking metdenulsituatieenambitiesmogelijkis.

Degemeentelijke waterplannen zijn
inmiddels eenvertrouwd begrip in het
Nederlandse waterbeheer.Aanhet opstellen
daarvan wordtveelaandacht besteed,evenalsaanhetnemen vandebenodigdemaatregelen.Maar totnu toeisweinigbekendover
deresultaten vandeuitgevoerde maatregelen.Leidenzeaantoonbaar toteenbeter

Hetwatersysteem inRotterdamis
onderverdeeld indrieambitieniveaus:de
'Blauwering',de'Groenewiggen'ende
'Compactestad'.Inde'Groenewiggen'ligt
deambitie hethoogst,inde'Compactestad'
hetlaagst.Vooriederewatergangisaangegevenwelkambitieniveau vantoepassingis.
Deambitieszijn inhet waterplan beschre-

AANTOONBAAR MAKEN VAN VERBETERD WATERSYSTEEM

WaterplanRotterdam
gebruiktuniek
monitoringsysteem

watersysteem?Hetantwoord isechtet van
grootbelang,omdat hiermee het effectief
inzetten vanfinanciële middelen wordt
gerechtvaardigd.
DegemeenteRotterdamsteldesamen
metdehoogheemraadschappen vanSchielandenDelfland,hetZuiveringsschapHol-

Klassenindeling
Binnenwaterplannenwordtvaakeenbreedspectrumaanindicatoren
vastgesteld,waarmeezointegraalmogelijkdekwaliteitvanhetwatersysteemkanwordenvastgelegd.Hetvoordeelhiervanisdatdeontwikkelingvanhetwatersysteemnietmonodisciplinairgetoetstwordt.Het
nadeelisdatdezeindicatorenonderlingergmoeilijktevergelijken zijn.
Hoeverhoudteenmeternatuurvriendelijkeoeverzichtoteenklacht
overdrijfvuil inhetwatet?Omalleindicatorentorhunrechttelaten
komenenvergelijkbaartetoetsen,iseenclassificatiesysteem toegepast.
- Vooriedereindicatorofparameterzijnvijfklassen gedefinieerd,
zoveelmogelijkaansluitendopbestaandeindelingen,zoalsdeCIWenSTOWA-klassen.Zozijn klassenopgesteldvooralletemeten
parametets.Klasse1geeft eenbeterekwaliteitweerdanklasse5.
- Vervolgensisbepaaldwelkeklasseovereenkomtmetdedrieambitieniveaus.Voordoorzicht ishetambitieniveauvoorde'Compacte
stad'streefklasse 3,voorde'Blauwering'streefklasse2envoorde
'Groenewiggen'streefklasse1.
- Vooriedereparameterisvastgelegdhoedezewotdtgemeten(meetbaarmaken)enhoeveelmetingenperjaarplaatsvinden (meetfrequentie).
- Demeetgegevensvootinditgevaldenulmetingin2002bestaan
vaakuitmeerderemetingen inhetjaar.Vooriedereindicatorof
parameterwordtvastgelegdhoedeverschillendemetingen worden
samengevoegdtoteenbepalendewaarde,detoetswaatde.Ditkan
bijvoorbeeld degemiddeldewaardezijnofdehoogstewaarde.De
maandelijkse doorzichtmetingenwordenmetbehulpvande
BEVER-methodiektoteentoetswaardepermeetpuntbewerkt.
- Detoetswaardepermeetpuntwordtvergelekenmetdeklassenindeling,zodatpermeetpunteentoetsklassekanwordenvastgesteld.

- Vergelijkingvandetoetsklasse(dewerkelijkesituatie)metde
streefklasse (hetambitieniveau vootdewatergang)geeft aanin
hoeverredeambitiesvanhetWatetplanwordengehaaldvoordit
meetpuntendezeindicator.
Dezeaanpakbiedtdemogelijkheid resultatenonderlingtevergelijken.Zoisvoor'doorzicht'vasttestellenhoeveelmeetpunten aande
gesteldeambitiesvoldoenenhoeveelniet.Ditkunnenweookdoen
vootbijvootbeelddezuurstofconcentratie envergelijken welkeparameterbetervoldoetaandegesteldeverwachtingen.
Degegevenskunnenookgemakkelijkgeclusterdworden.Zokan
wordenbezienofdemeetpunten ingebiedenmet ambitieniveau
'Compactestad'overhetgeheelgenomenbetervoldoenaandeverwachtingendanbijvoorbeeldvoorhetambitieniveau 'Gtoenewiggen'.
Hetreducerenvandegrotevariatieaanmeetsoottentotoverzichtelijkeklassenmaakthetmogelijk ooknieuwemeettondenintevoeten
enderesultatentevergelijken meteerderemeetronden.Hiermeekan
duidelijk wordengemaaktinhoevetredemaatregeleneffectief zijn
enertoeleidendathetgewenstewatersysteemwordtgetealiseerd.
Hetgebtuikmakenvaneenklassenindelingleidtertoedatmetmindetnuanceringwordtgewerkt.Dezeinformatie blijft indebasisgegevenswelbeschikbaar,maarbijeenvergelijkingvanveelmeetpunten
enpatametetsleidteenteveelaandetailleringtoteenonoverzichtelijkebreiaangegevens.Hethieruitgewerktesysteemgenereertde
meetgegevensnaareenhogerabstractieniveau,waardooroverzichtelijkovethetgehelegebiedeenuitspraakkanwordengedaan.
Detoetsingsmethodekan,metbehulpvanhetptogramma,naeen
aantaljaren gereproduceerdwordenomteevaluerenofvoortgangis
geboekt.
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Afstandtothetstreefbeeld'Groenewiggen'
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A/b.ï:

StreefbeeldGroenewiggenPerparameterisdea/stand(in2002]tothetambitieniveauweergegeven(+=nulsituatiebeterdan,-=nulsituatieslechterdanstreefklasse,N=hetaantalrelevantemeetpunten a/hankelijkvanhetwatertypeenparameter.Geengegevens=geenmeetdatabeschikbaar).

venaandehand vanparameters,diegeclusterdzijn invijfcategorieën:
fysica: waterkwantiteirsaspecten, zoals
doorzicht,stromingsrichting, wateroverlast.
chemie:chemischewaterkwaliteiten
waterbodemkwaliteit, met parameters
zoalszuurstof,zouten,metalenen nutriënten.
morfologie:onderanderedevormen
afmeting vandewatergangen,
biologie:naastdeecologischewaterkwaliteitookeenbrederspectrum aanflora
en fauna.
beleving:gezienvanuitdegebruiksoptiek.
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wikkeldemethodiek beschreven, waarmee
parameters verwerktwordenenineenklassenindelingvergeleken kunnen worden.

Resultaten

Deparameters zijn welbeschreven in
hetWaterplan,maarinveelgevallen nog
nietgenormeerd. Eenaanduidingals'geen
drijfvuil' ishelder.Maarhoemoet ditgemetenworden?Komtereenklachtenlijn, waarbij bewoners kunnen melden alser drijfvuil
isofwordreenenquêtegehouden ofeen
periodiekeloopronde?Herzalduidelijk
moerenzijn welkemeetmethode wordttoegepast.Inhetkader isdeinRotterdam ont-

Vande60meetpunten blijken slechts17
tevoldoenaanhetambitieniveau tenaanzienvanhetdoorzicht,oftewel 28procent.In
de'Compactestad'voldoet55procent,inde
'Blauwering'circa30procenteninde'Groenewiggen'maartienprocent.Hierbij moet
welopgemerkt wordendatdeparameter
voordoorzicht isontleend aandenormvan
doorzichtvoorzwemwater.Deze(hoge)
normisvoordiscussievatbaarenmoetwellichtvoordestreefbeelden worden bijgesteld.
Uitderesultaten vandebiologische
waterkwaliteit blijkt datmet namedeaspecten'inrichting'en'beheer','saprobie'en
'trofie' voorallestreefbeelden slechtscoren
(lagerdan 15procent).Inhet streefbeeld
'Groenewiggen'scorendemeetpunten het
slechtst;hiervoorgeldenstrengere normen.
Dezebeoordelingkomtovereenmetde
beoordelingvande'fosfaat' (chemie);minder
dan vj procentvandemeetpunten voldoet
aandezenorm voordedrie srreefbeelden.

'Blauwering':ruimestedenbouwkundigestructuurmet
meerruimtevoorwateren,groen.

'Compactestad':eensterkematevanverstedelijkingen
intensie/ruimtegebruik.
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DoorhetBureau Stadsnatuur Rotterdam
iseeninventarisatie vanfloraenfauna uitgevoerd.Hieruit blijkt datincirca80procent
vandedriestreefbeelden eenkroosdek ontbreekt.Defloraenfauna scoreninalledrie
destreefbeelden slecht,met uitzondering
vandefauna inde'Compactestad',waarde
helfr vandemeetpunten aandenormvoldoet.Hierbij moet welopgemerkt worden
datdenormen voordefauna inde'Compactestad' lagerliggeninvergelijking metde
andere streefbeelden.
Alsweonderscheidmakennaardedrie
ambitieniveaus,blijkengroteverschillente
bestaan.Uitderesultarenblijkt datde'Groenewiggen'mindergoedscorendande
'Compactesrad'.Ditkomtomdatinde'Groenewiggen'deambitieshogerliggen.Deanalysegeeft daarmeeaandatmaatregelenvooralgerichtmoetenzijnophetgebiedwaarhet
ambitieniveau 'Groenewiggen'voorkomt.In
afbeelding rzijnvoorditstreefbeeld alle
parametersweergegevenmetdematewaarin
aanhetambitieniveauwordtvoldaan.
Deparameters zijn ookpercategorieen
'Groenewi^en':kwalitatie/zeer(goedwaterendaardoorveelmogelijkhedenvoorrecreatieennatuur.

WatarplanRotterdam Scorekaart 2002
(per streefbeeld)

Compacte Stad

Ajb.z:

BlauweRing
aandachtsveld

GroeneWig

Descorekaart.

perambitieniveau geclusterd.Uit afbeelding
2blijkt datde'Compactestad'het beste
scoort(hierishetambitieniveau veelallager
ingezetdanbijdeanderegebieden)endatde
'Groenewiggen'hetminstescoren.Tevens
laatdeafbeelding ziendat hoewel morfologie(hiernatuurvriendelijke oevers)relatief
goedscoort,zowelbiologiealschemie ondet
de50procent scoren.

Conclusie
Deresultaten vandemonitoring in2002
(nulmetingWatetplanRottetdam)lateneen
watetsysteem ziendatvoedselrijk is,belast
metzwaremetalenenwaarin detoestand
vandeflora enfauna onvoldoende is.Omdit
aantepakkenzijn diverse maatregelen
mogelijk dietemakenhebben metde
inrichting vandewatersystemen,zoalsbag-

geren,hetvergroten vanduikersenvergrotingvanhetoppervlak natuurvriendelijke
oevers.Verderwordtonderandere hemelwatervanderioleringafgekoppeld enworden
riooloverstörtenzoveelmogelijk voorkomen.
Inhetrapport 'Monitoring 2002,nulsitutatie'wordtverdergeconcludeerd datondanksdetelatieflagescoresindenulmeting-deambitiesvoor2030nogsteedshaalbaar zijn.
DegemeenteRotterdam endewaterschappenhebbenmetditmonitoringssysteemeenmethodiekbeschikbaar dieoverzichtelijk kanweergevenwaat het
watersysteem voldoetaandegesteldeambitiesin hetwaterplan enwaarop aanvullende
maatregelen vooralgerichtmoeten zijn.
Devolgendemonitoring isgepland in
2008. f
namens werkgroep Monitoring van
het Waterplan Rotterdam
Ernst Haijtink
(Hoogheemraadschap van
Schieland)

advertentie

Samen werken aan oplossingen voor de
dag van morgen.

Aandacht komt water niet te kort. Het thema
water staat volop in de belangstelling. De
waterproblematiek is echter divers en complex. Problemen variëren van een tekort aan
schoon drinkwater tot enorme overstromingen. Het oplossen van deze vraagstukken

vraagt kennis van onder meer technische,
milieukundige,juridische en bestuurskundige
aspecten.Waterbeheer,waterzuivering,watermanagement en watertransport zijn de vier
belangrijke pijlers op het gebied van water.
Royal Haskoning heeft de kennis en ervaring

om uwwaterprojectentot eensuccesvoleind
te brengen.Met 3.000 professionals enmeer
dan40vestigingen overde helewereld biedt
RoyalHaskoningallebelangrijke lokale markten toegang tot internationale deskundigheid.

www.royalhaskoning.com
Meer informatie:
Afvalwateren Industrie:VestigingNijmegen,IrJ.A.W.Maas,(024)3284284, info@nijmegen.royalhaskoning.com
Drinkwater:VestigingRotterdam,IrJ.R.Keller,(010)2865432, infoSProtterdam.royalhaskoning.com
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