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Opbasisvan ttn uitgebreideevaluatie isaanbevolen omhetaantalmeetpunten van hetlandelijk
chemischmeetnetvan Rijkswaterstaatuittebreidenvan zonaar 32. Ookisvoorgesteldomeenaantal 'interessante'organischeparameterstoetevoegen,minderrelevanteparametersteschrappenen
meetfrequenties aantepassen. Volledigerealisatievande aanbevelingen bleekindepraktijk niet
mogelijk, omdatdekostenvoordechemischeanalystsdanveeltehoogzoudenworden.Voorlopigis
beslotenom één meetpunt toetevoegen,ntgtn parameters teschrappentngttn parameters toe te
voegen.Verderzijn de voorgesteldeverlagingenvanmeetfrequentiesgrotendeelsdoorgevoerdenheeft
aanpassing plaatsgevondenvanhetprogramma voormetingen aan zwevendstoftijdens hoogwater.
Hetlandelijk chemischmeetnetvoor
zoeterijkswateren,datwordtbeheerddoorhet
RIZA,vormteenonderdeelvandeMonitoring
vandeWaterstaatkundige ToestanddesLands
(MWTL).Dezeroutinematige monitoring
moetRijkswaterstaat adequatebasisinformatie verschaffen voordevoorbereiding,
uitvoeringenevaluatievanbeleidenbeheer.
In 1950, toenbegonnenwerdmetdemonitoring,wasersprakevaneenmeetnet met
beperkteomvang.Doordetoegenomen informatiebehoefte washetmeetnetin1981 uitgegroeidtotenkelehonderden meetpuntenen
eengrotehoeveelheidparameters.Eenoptimalisatiein 1992 heeft ertoegeleiddatvanafdat
moment hetmeetnet bestonduit16meetpunten(zieafbeelding 1). Eendeelvandeafgestotenmeetpunten werdondergebrachtin
regionalemeetnetten vandeverschillende
directiesvanRijkswaterstaat. Hettoen geformuleerdeparameterpakket was gebaseerdop
denormenlijst uitde3e NotaWaterhuishouding(MinisterievanVerkeerenWaterstaat,
1989) enopmeet-enrapportageverplichtingen
vanuit nationaleeninternationalekaders,
zoalsdeEuropeseUnie,deRijn-commissieen
hetRijnActieProgramma.Als doelstelling
voorhetchemischmeetnetwerdtoengeformuleerd"hetleverenvangegevensvoor":
toetsenvanmeetwaarden aandenormen
vandeDerdeNota Waterhuishouding;
beantwoorden aan (inter)nationale
afspraken enverplichtingen tenaanzien
vanhetmeten vandewaterkwaliteit;
vaststellen vantrendsinconcenttatiesvan
stoffen;
vaststellen vanjaarvrachten van stoffen
bijdein-enuitstroompunten vanhet
land;

verkrijgen vanruimtelijk inzichtinde
waterkwaliteit.
Deoptimalisatievan1992isbeschrevenin
eenrapport(Adriaanse, 1993) enineenartikel
(Breukelera/.,1995).
Waarom actualisatie?
In 1996 heeft RIZAbeslotenomeenbegin
temakenmeteennieuwedoorlichtingenaanpassingvanhetmeetnet.Deaanleidingwas
onder meerdebehoefte omeenaantalbestrijdingsmiddelen aanhetparameterpakket toete
voegen.Daarnaastwareneropdat moment
voldoendelange,ononderbroken meetreeksen
voorhanden ombetrouwbaar sratistisch
onderzoekteverrichten naar meetfrequenties
enruimtelijke dekkingvanhetmeetnet.Dit
soortreeksenwasbijdeoptimalisatievan1992
slechtsvooreendeelvandeparameters
beschikbaar.Ookvanmeetpunten inderegionalemeetnetten wasin 1996 meer informatie
voorhanden,zodatbetet beoordeeldkonwordenofbepaalderegionalemeetpunten aanhet
landelijk meetnet toegevoegdzouden moeten
worden.
Van onderzoek tot implementatie
Hetevaluerendeonderzoekvoorderecenteactualisatie isuitgevoerd door BKH Adviesbureau insamenwerkingmetAdviesbureau
Data-analyseEcologie.Debelangrijkste vragen
vanditonderzoekbetroffen de informatiebehoefte,deparameters,de gebiedsdekkendheid
(locatiesvanmeetpunten) endemeetfrequenties. Deconclusiesvanhetonderzoek
zijn indevormvan-uitgebreid onderbouwde
-aanbevelingengerapporteerd aanRIZA.Deze
organisatieisvervolgensaandeslaggegaan
methettoetsenvandehaalbaarheid enmet

het implementeren.
Monitoringcyclus als richtsnoer
Bijhetactualisatie-onderzoek heefthet
rapport'Guidelinesonwater-quality monitoringandassessmentoftransboundary rivers'
(UN/ECE, 1996) gediend alsleidraad.Hetprimairedoelvandeze'guidelines'isomondersteuningtegevenbijdeontwikkelingen
implementatie vanmonitoringenbeoordeling
vanmeetresultaten.Daarbij wordtgebruik
gemaaktvandezogenaamde monitoringcyclus(zieafbeelding 2).
Monitoringmoetwordenbeschouwdals
eeninformatieproces datbegintmet hetdefiniërenvandeinformatiebehoefte vanuithet
waterbeheer eneindigtmetde informatieverstrekking.Deinformatievraag leidtviameten
totgegevensverzameling.Opbasisvande
informatie uitdezegegevenswordthetbeheer
geëvalueerdeneventueelbijgesteld. Uiteindelijkontstaatereengewijzigde informatiebehoefte enbeginthetprocesweeropnieuw.
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Hetonderzoekrichttezich hoofdzakelijk
ophetmeetnetontwerp ende voorafgaande
onderdelen"informatiebehoefte" en"meetstrategie".Daarbij gingde aandachtvooraluit
naartoetsingvandeconclusiesvandeoptimalisatievan 1992,deaanpassingvanwegegewijzigdeinformatiebehoefte vanuit (internationalekadersendeafstemming met meetnetten
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Landelijk chemisch meetneten aanbevolen
nieuwe meetpunten
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meetpuntvanlandelijkchemischmeetnet,waarookwordt gemeten
voorbepaling van jaarvrachten
/ \ meetpuntvaneenregionaal chemischmeetnet,datvolgensde aanbevelingen
in aanmerkingkomtvoortoevoegingaanhetlandelijkmeetnet
iA meetpuntvaneenregionaal chemischmeetnet,datvolgensde aanbevelingen
aan hetlandelijkmecmettoegevoegd zoumoetenwordenalsmeetpuntwaar ook
bepalingvan jaarvrachten plaatsvindt
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vanregionaledirectiesvan Rijkswaterstaat.
Hetonderzoek bestond uit vierstappen:
vaststellen informatiebehoefte;
analyserenvanmeetgegevensen informatiebehoefte;
beslisprocesdoorlopenvoorbepalingvan
locaties,parametersen meetfrequenties;
formuleren vanaanbevelingen.
Wat wil de klant weten?
Dehoofdmoot vande informatiebehoefte
werdafgeleid uit nationaleen internationale
beleidsstukken.Deoverigeinformatievraag en
demeningen overdebenodigde aanpassingen
vanhetmeetnet werdenverzameld tijdens
interviews,projectoverlegeneenworkshop.
Opdezewijze werdendemeningen inkaart
gebrachtvanenkeletientallen medewerkers
vandiverseonderdelen van Rijkswaterstaat.
Daarbij werdveelbelanggehechtaanhetin
kaartbrengenvandewensen vande"klanten"
vanhetmeetnet,datwilzeggen degebruikers
vandeinformatie.
Eerst analyseren dan beslissen
Opgrond vandeinformatiebehoefte en
meetgegevens uitvoorgaandejaren iseenuitgebreideanalyseuitgevoerd,dievooralgericht
wasopdevolgendevragen:
Welkemeetpunten moetenworden
geschraptoftoegevoegdomeenoptimale
gebiedsdekkendheid vanhetmeetnette
krijgen?
Welkeparameters kunnen worden
geschraptdanweltoegevoegdomdatde
informatiebehoefte isgewijzigd ofworden
geschraptomdateengrootdeelvande
meetwaarden lager isdandebepalingsgrens?
Voorwelkeparameters moetde meetfrequentieworden aangepast,omdat
-nietvaakgenoegwordtgemetenom
bepaaldetrends inconcentraties enjaarvrachten tebepalen;
-tevaakwordtgemeten(omdatmeteen
lagerefrequentie ookeentrend kanwor28
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Terondersteuningvanhetbeslisproces
overlocaties,parametersen meetfrequenties
iseenaantal beslisschema'sopgesteld.Het
schemavoorparametersstaatinafbeelding3
enhetschema voormeetfrequenties in afbeelding4.
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Aanbevelingen
Naaraanleidingvanderesultaten vande
analyseenhetbeslisproceszijn aanbevelingen
geformuleerd voordeactualisatievanhet
meetnet.Erwordtgeconcludeerd datdedoelenvanhetmeetnetonveranderd kunnen
blijven tenopzichtevandeoptimalisatievan
1992. Welzou hetbeterzijn als formulering
vanfunctie enaardvanhetmeetnetzou
plaatsvinden ineenstrategischevisieophet
informatiebeleid voorhetbeheervanderijkswateren.Tevenszoueenbetere onderbouwing
welkomzijn vandemeetstrategievoorvrachtenvanstoffen diezijngebonden aanzwevend
stof
Inhetalgemeengeldtdatdeactuele informatiebehoefte vooralsnoggeenaanpassing
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Beslisschema voorbepaling vanparameters.

Beslisschema voorbepalingvan meerfrequenties.
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hoogste meetfrequenties
(maar maximaal 52xperjaar enminimaal 6xperjaar)

meetfrequenrics voorparameters vanmeetpunten metdezelfde informatiebehoefte gelijkstellen,
tenzij erduidelijke redenen zijn omhier van aftewijken (b.v. verschillende hydrologische processen)

geactualiseerde lijst van meetfrequenties

1) Alle meetwaarden van deparameter voer alle meetpunten samen overde periode 1993-1995
2) Norm-streefwaarde (Ministerie V&W, 1994)
3) Geanalyseerd op basis van een representatieve selectie van 20 parameters
4) Eis:overeen periode van 5jaar moet een trend tergrootte van de relevante marge [Adriaanse, 1993] aangetoond
Icunnenworden met een betrouwbaarheid van 95%en een onderscheidend vermogen van 80%

vandemeetstrategieverlangt.Welblijktde
wenstebestaanomdeontwikkelingen inbiologische/toxicologischemonitoringgoedte

volgenenwaarmogelijkdeconsequenties
voorhetchemischmeetnetdoortevoeren.
Opgrond vandeevaluatieworden
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behoorlijk wataanpassingen aanbevolen voor
het aantal meetpunten, hetaantal parameters
en demeetfrequenties. Hierbij isgeen rekening gehouden metdefinanciële haalbaarheid. Deaanbevelingen houden onder meer in
dat zesmeetpunten worden toegevoegd,
namelijk IJsselmeer-Den Oever, IJsselmeerKornwerderzand, IJmeer-Pampushaven, Gooimeer-Almerehaven, Amsterdam-RijnkanaalLoenen en Hollandse IJssel-Gouda (zie afbeelding1).
Voor deparameters diein water worden
gemeten, wordt aanbevolen:
geen verandering bij veldparameters (zoals
temperatuur en zuurgraad), algemene
parameters (o.a.BZV,chloride en chlorofyl-a), nutriënten en radio-activiteit;
verminderde meetinspanning voor (zware)
metalen (lagere concentraties enookafte
leiden uitconcentraties inzwevend stof);
reductie vanhetaantal organische parameters (voor verscheidene verbindingen is
de informatiebehoefte gering eneen aantal verbindingen wordt alleen in zwevend
stofgemeten).

Vervolgstudie en methodenverbetering
Uit hetonderzoek voor deactualisatie zijn
ook aanbevelingen voortgekomen voor vervolgstudie en methodenverbetering:
onderzoek uitvoeren naar meetpuntspecifieke parameterspakketten (bijvoorbeeld vanwege lozingen direct
bovenstrooms);

-

eenduidige criteria opstellen voor het
opnemen ofschrappen van parameters
(nu niet voorhanden);
de vrachtbepaling verbeteren bij uitlaatpunten vanregionale wateren naar
rijkswater (daarzijn concentraties vaak
hoger enbeter meetbaar);
analysemethoden voor eenaantal stoffen verbeteren omdat de bepalingsgrens nu ligt boven degrens- of streefwaarde (danwelMTRenVR);
één maal indevierjaar het meetnet
grondig doorlichten (evalueren) en
jaarlijks aanpassen opbasis van actuele
ontwikkelingen (actualiseren).

Voordeparameters vanhet compartiment
zwevend stofzijn de aanbevelingen:
de meetinspanning voor algemene parameters (zoals%droge stof), nutriënten en
metalen blijft hetzelfde;
het aantal organische parameters en overigeparameters stijgt sterk vanwege
(inter)nationale verplichtingen en informatiebehoefte;
demeetinspanning voor radio-activiteit
vervalt voor deparameters dieal gemeten
worden in water omdat dit voldoende
wordt geacht voor trenddetectie.
Parameters dieopgrond vanAMvBof
internationale afspraken verplicht zijn, zouden kritischer geëvalueerd moeten worden
omdat derelevantie soms geringis.
Qua meetfrequenties houden de aanbevelingen indat 50 procent vande meetfrequenties in hetcompartiment water hetzelfde blijft, 26procent vande meetfrequenties
daalt en24procent vande meetfrequenties
toeneemt. Voor hetcompartiment zwevend
stofgeldt volgens deaanbevelingen dat65procent vandemeetfrequenties hetzelfde blijft,
13procent vandemeetfrequenties daalt en22
procent vandemeetfrequenties toeneemt.

Haalbaarheid
Door RIZAisberekend datbij realisatie
vandeaanbevelingen de bemonsteringskosten
globaal hetzelfde blijven alsbij het bestaande
meetnet. Delasten vandechemische analyses
voor het compartiment water blijken echter

verdubbeld ten opzichte vande bestaande
situatie. Dit vloeit vooral voort uitde behoefte
aan hogere meetfrequenties omop betrouwbare wijzejaarvrachten vast testellen bijde
in- en uitgangen vanhet land. Voorhet compartiment zwevend stofblijken deanalysekosten zelfs meteenfactor drie testijgen, met
name vanwege debehoefte om aanvullend
otganische stoffen temeten in het kadervan
(inter)nationalemeetverplichtingen.

dering daargelaten (vanwege reeds lopende
afspraken over demeetfrequentie). Verhoging
van demeetfrequentie isalleen toegepast voor
EOXenAOX,omdat voor deze stoffen de wens
bestaat omderelatie tussen emissie en immissietevolgen.Tenslotte isopgrond vande aanbevelingen hetzogenaamde hoogwaterprogramma aangepast. Ditprogramma richt
zich opmetingen aanzwevend stof tijdens
hoogwater.

Toekomst van het meetnet
Opbasis vanhetonderzoek voor de actualisatie kan worden geconcludeerd datinde
toekomst degroepen veldparameters, algemene parameters en nutriënten geen grote veranderingen meer vragen inde meetinspanning.
De meeste aandacht zaluitgaan naar de organische en "overige"parameters, vanwege hun
toxiciteit en/ofbio-accumulatie. Ookzalmet
meer inzicht indeprocessen inhetwater en
het gedrag vanparameters beter bepaald kunnen worden ofer gemeten dient teworden in
water, zwevend stofofin beide compartimenten.Tenslotte zalmeer kennis over de karakteristieken vandewatersystemen eneen doordachte analyse vandemeetresultaten leiden
tot verlaging vanmeetfrequenties.«T
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Gedeeltelijke implementatie
Dezeer hoge analysekosten zorgen ervoor
dat verwezenlijking vanalle aanbevelingen
voor hetmeetnet -voorlopig - niet haalbaat is.
RIZA heeft daaromgekozen voor een beperkte
aanpassing in depraktijk. Opgrond van financiëleenorganisatorische haalbaarheid is
geconcludeerd datéén meetpunt wordt toegevoegd, namelijk Hollandse IJssel-Gouda. In
verband metdeoverige vijfpotentiële meetpunten vindt overleg plaats metde regionale
directies,diedeze momenteel onder beheer
hebben.
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Voorhet compartiment water vervallen de
volgende parameters:faeofytine, bromaat,
beryllium, aluminium, PAK, dichloorfenolen,
trichloorfenolen en waterdampvluchtige fenolen.Inzwevend stofwordt pentachloorfenol
niet meer gemeten. Nieuwe patameters worden voorlopig niet opgenomen vanwege te
hoge kosten voor deanalyses.
Verlaging vanmeetfrequenties isdoorgevoerd zoals aanbevolen, eenenkele uitzonH20

221998

29

