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Goede informatie isonontbeerlijk in het waterbeheer en-beleid. Het verzamelen van deze
informatie vraagt door het integrale karakter en
toenemende complexiteit van de problematiek
van het waterbeheer echter eensteedsgrotere
inspanning [Timmerman &Hcndriksma,
1997}. De beschikbare [manden en capaciteit
blijven echter zen belangrijke beperkende factor.
Het isdaarom steeds noodzakelijker om meetprogramma's zo in terichten dat met eenzo
klein mogelijke inspanning zoveel mogelijk
informatie geleverd kan worden.
Deeerste stap om tot een efficiënt en effectiefmonitoringprogramma te komen is het
eenduidig vastleggen van de informatiebehoefte. Daarna is het zaak om een zodanige

volgens gekeken worden ofdezelfde resultaten
met minder inspanning verkregen kunnen
worden.
Het resultaat van onderzoek op dit gebied
isgepresenteerd en besproken m de gezamenlijk door RIZA,ICWSen LUW georganiseerde
workshop 'Informatie op maat'. Deze is op10
november 1997inArnhem, op 19 november
1997in Zwolle en op 25november 1997in
Utrecht gehouden. Dit artikel isdeeerste van
een serie van drie artikelen waarin de presentaties van deze workshop kort worden besproken. Beideandere artikelen zullen in de twee
volgende uitgaven van H 2 0 worden gepubliceerd en behandelen respectievelijk een stappenplan voor meetnetoptimalisatie en dichtheidsanalyse van meetnetten.
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Het proces van informatie verzamelen met
behulp van monitoring isschematisch weergegeven in de monitoringcyclus (afb. 1).Deze
cyclus toont de onderscheiden stappen in het
proces.Decirkel weerspiegelt het cyclisch
karakter van het proces waarin regelmatig de
geproduceerde informatie geëvalueerd wordt
op basis waarvan de informatiebehoefte wordt
bijgesteld. De richting van de pijlen geeft het
verloop van de activiteiten in de tijd weer.
Door de stappen in tegengestelde richting
'met de klok mee' door te lopen kunnen de
randvoorwaarden bij elke stap gedefinieerd
worden. Op deze wijze kan ook worden nagegaan ofde informatiebehoefte realiseerbaar is
[Timmerman &Hcndriksma, 1997].
Dit artikel is vooral gericht op de stappen
'Informatiebehoefte' en 'Monitoringstrategie'.
De beide andere artikelen gaan daarnaast ook
in op destap 'Meetnet ontwerp'. Omdat hierbij de cirkel ook 'met de klok mee' doorlopen
wordt zullen de stappen 'Informatie overdracht', 'Rapportage' en 'Gegevens analyse' ook
aan de orde komen.

Basisprincipes voor monitoring
In het kader van de UN/ECE 'Convention
on the Protection and Useof Transboundary
Watercourses and International Lakes'uit 1992
isdoor de Task Force on Monitoring and
Assessment onder voorzitterschap van het

RIZAeen strategische richtlijn opgesteld voor
het monitoren van grensoverschrijdende rivieren [UN/ECE TFMA, 1996].In deze richtlijn
wordt onder andere een aantal basisprincipes
voor monitoring beschreven en de richtlijn is
daardoor ook zeker toepasbaar voor watersystemen die niet grensoverschrijdend zijn.
De stroomgebiedbenadcring is een
belangrijk uitgangspunt voor het waterbeheer. Een stroomgebied eindigt niet bij een
administratieve grens, maar wordt beïnvloed
door het bovenstroomse gebied en beïnvloedt
het benedenstroomse gebied. Daarom is
samenwerking tussen alle administratieve
eenheden binnen een stroomgebied noodzakelijk.
Waterbeheer moet gebaseerd zijn op een
integrale aanpak van zowel kwaliteit als kwantiteit van oppervlaktewater, maar ook van
grondwater. Rekening moet worden gehouden
met aspecten vanuit het milieubeleid en de
ruimtelijke ordening, waarbij ook onder andere landbouw, industrie, recreatie, drinkwater
en natuur in beschouwing worden genomen.
Van 'totaal waterbeheer' wordt gesproken als
in deze aspecten de afweging wordt gemaakt
tussen sociologie,ecologie en economie [Van
Rooy&deJong, 1995].
Het waterbeheer isgebaseerd opde wisselwerking tussen het gebruik ofde functies van
een watersysteem, de problemen of bedreigingen die bij het gebruik bestaan, en de maatregelen, die daartegen genomen worden. Over
deze drie elementen is informatie nodig.

Informatiebehoefte
Deeerstestapom tekomen tot een 'informatiesysteem' ishet vaststellen vande informatiebehoefte (zieafb. 1). Om deze tekunnen vaststellen isin het kadervan het project 'Meetstrategie2000+',een Rijkswaterstaat project om
mcetprojecten inhet nieuwe millennium zo
efficiënt mogelijk in tekunnen vullen,een stappenplan in ontwikkeling. Dehierbij onderscheiden stappen worden niet sequentieel uitgevoerd,
maar vertonen onderlinge samenhang. Deze
samenhang isweergegeven inafbeelding 2.
Deafbeelding toont de verschillende stappen in de tijd en symboliseert het divergerende karakter van het proces,dat op een gegeven
moment weer moet convergeren tot een
samenhangend plan.

Stap 1: Verkenning
In de eerste stap wordt een verkenning
uitgevoerd naar deomvang van de problematiek. Er wordr een globale inventarisatie
gemaakt van de uitgangspunten, voor wie de
te produceren informatie bedoeld isen wie bij
de productie van de informatie betrokken zijn.
Uitgangspunten voor de informatiebehoefte
kunnen bijvoorbeeld streefbeelden, beleidsuitgangspunten ofdoelstellingen zijn. Daarnaast
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wordt nagegaan ofde informatie gewenst is
voor beleidsevaluatie, -voorbereiding ofvoor
operationeel beheer. Hiermee samenhangend
isookde tijdschaal van belang:gaat het over
langjarig beleid ofdagelijks beheer.

Formuleren
Erkenning van beleid MaatregelenBeheersing
Politiek
belang

Vastgesteld wordt wie de itiformatiegebriiikcrszijn. Deze moeten aangeven wat de uiteindelijk gewenste informatie omvat en waar
deze voor gebruikt wordt. Informatiegebruikers zijn bijvoorbeeld opdrachtgevers voor een
meetprogramma, beleidsmakers, een bestuur,
maar ookderden, zoals drinkwaterbedrijven of
samenwerkingsverbanden zoals CIWofIRC,
en ook het'publiek'.

>Fase
Onderzoek
Gedrag inhet milieu,
Schadelijkheid
Projectonderzoek
Monitoring, trends,
ruimtelijke verdeling

Tenslotte wordt bepaald wie bij de productie van de informatie betrokken zullen
zijn. De betrokkenen kunnen in kaart worden
gebracht door de procesketen van informatievraag tot informatieproduct te specificeren.

Normtoetsing

Als uitgangspunt kan hierbij de monitoringcyclus (afb. 1)worden gebruikt.
Afb.4:

Beleidscyclus.

Stap z: Afstemming
Deverkenning vormt deeerste aanzet tot
het vaststellen van de informatiebehoefte. Om
te verifiëren dat de gekozen uitgangspositie
ookjuist is,moet deze aanzet teruggekoppeld
worden met alle betrokkenen, zowel de informatiegebruikers als de informatieproducenten. Het is van belang dat de betrokkenen op
de hoogte zijn van eikaars problematiek. Daarom wordt aanbevolen om dezestap in de vorm
van een workshop uit te voeren.
Communicatie ishet sleutelwoord in deze
stap.

Stap y. Uitwerking
In deze stap wordt de informaricbehoefte
uitgewerkt tot een informatieprogramma op
hoofdlijnen, op basis waarvan een concrete
planning gemaakt kan worden. Hierbij moet
ook de bestaande situatie in ogenschouw worden genomen.
Deinformatiebehoefte wordt geconcretiseerd. Een belangrijk hulpmiddel hierbij isde
informatiebehoeften hiërarchie.Hierin wordr
ineen aantal stappen aangegeven opbasis van
welke problematiek uiteindelijk gegevens over
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een bepaalde variabele gewenst zijn. Uitgaande
van het beleidsuitgangspunt 'schoon water,
droge voeten' kan bijvoorbeeld voor 'schoon
water' informatie overdeschadelijkheid van het
water voor levende organismen gewenst zijn.
Ook kan bijvoorbeeld informatie over
lozingen vanuit de industrie gewenst zijn. Een
algemeen beeld van de schadelijkheid van het
water kan worden verkregen door concentraties van individuele parameters te meten maar
ookdoor toxiciteitstesten tedoen. Afhankelijk
van de situatie kan voor de ene ofandere benadering gekozen worden (afb.3).
Zoals eerder aangegeven moet de monitoringcyclus ook'met de klok mee' doorlopen
worden. Concreet voordeze stap wordt daarvoor nagegaan wat het gebruik ofde toepassing
van de televeren informatie zalzijn. De informatie kan bijvoorbeeld inde vorm van trends,
vrachten ofnormtoetsing worden geleverd,
maar ook als input voor modellen. Dit verschillend gebruik zal invloed hebben opde wijze
waarop de informane verzameld moet worden.
Ook is hierbij een indicatie nodig van de
nauwkeurigheid, waarmee de informatie geleverd moet worden. Verder iseen inventarisatie
nodig van welke informatie met welke informaticgebruikers moet worden uitgewisseld.
Het bestaande informatienetwerk moet
bekend zijn en daarbij vooral de informatie die
geleverd wordt en de wijze waarop deze
gebruikt wordt. Door de bestaande informatie
te evalueren kan een beeld worden verkregen
van eventuele lacunes hierin. Verder moeten
ook debestaande randvoorwaarden in beeld
worden gebracht. Hierbij valt te denken aan
de beschikbare capaciteit en financiën, maar
ook aan bijvoorbeeld eisen aan het informatienetwerk, die door regelgeving gesteld worden.

Op basis van de nu beschikbare informatie
kan het gewenste informatieprogramma
geformuleerd worden. De informatiebehoefte
is nu richtinggevend voor de te volgen informatiestrategie. Het informatienetwerk kan
ontworpen worden en de benodigde capaciteit
en financiën begroot.

Stap 4: Vaststelling
Het concept-informatieprogramma wordt
vastgesteld door de betrokkenen. Deze worden
weer samengebracht in een workshop om de
resultaten te bespreken en eventueel aan te
passen. Ook nu isde communicatie tussen de
betrokkenen essentieel.

Stap 5: Afronding
Alsdegedefinieerde informatiebehoefte is
vastgesteld, dan moet in de laatste stap het
resultaat gedocumenteerd worden. Van belang
isdat degemaakte afspraken worden vastgelegd. Daarnaast vormt het resultaat een 'basisontwerp' voor het te realiseren informatieprogramma. Tenslotte is het resultaat nodig om,
nadat de informatie isgeproduceerd, na te
kunnen gaan ofdit daadwerkelijk de gevraagde informatie was en om na te kunnen gaan
waar eventuele lacunes door veroorzaakt zijn.
Het stappenplan vormt een structuur om
binnen te werken, de stappen zullen niet
sequentieel doorlopen worden en regelmatig
zal worden teruggegrepen op eerdere stappen.
Essentieel in het gehele proces is echter dat de
communicatie tussen alle betrokkenen
gewaarborgd blijft.

Informatiestrategie
Afhankelijk van de informatiebehoefte en
de mate van bekendheid met de problematiek
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zal voor een andere strategie voor het verkrijgen van informatie gekozen worden. Zo kan er
gebruik worden gemaakt van verschillende
bronnen; bijvoorbeeld een monitoringnetwerk, maar ook modellen of literatuurinformatie kunnen van belang zijn.

teem waarmee in de informatiebehoefte van
beheerder, provincie en rijk kan worden voorzien. *

Een mogelijke informatiestrategie is verder het gebruik van indicatieve parameters,
waarbij met behulp van zo'n parameter de
'vinger aan de pols'gehouden wordt. Alsde
parameter aangeeft dat er iets aan dehand is,
dan kan nader onderzoek gedaan worden om
te kijken wat er precies gebeurt.

Rooy, P.T.J.C, van en J.dejonrj, 1995.Op weg naar totaal

Handboek monitoring

Timmerman,J.G. enj. Hendriksma, 1997.Informatie op maat:

Daarnaast kan afhankelijk van de fase in
de beleidscyclus [Winsemius, 198e]een andere
informatiestrategie van toepassing zijn fafb.4].
In de eerste fase van deze cyclus,de erkenning,
ishet politiek belang nog niet zogroot. In deze
fase zal vooral onderzoek worden gedaan naar
de aard van het probleem. In de tweede fase
stijgt het politiek belang sterk en wordt er
beleid geformuleerd. In deze fase zullen vooral
inventarisaties plaatsvinden en onderzoek
naar de ernst van de problematiek. Alseenmaal maatregelen geformuleerd zijn, neemt
de politieke aandacht af Erzal nu vooral routinematige monitoring worden uitgevoerd om
te bepalen m hoeverre maatregelen effectief
zijn. In de laatste fase iser veelover de proble-

In opdracht van CIW/CUWVO werkgroep
VIIworden de bestaande aspectrapporten op
het gebied van monitoring door RIZA bijgesteld, aangevuld en gebundeld tot een Handboek Monitoring. In dit handboek zullen de
nieuwste inzichten op het gebied van monitoring en assessment, zoals de onderwerpen in
deze artikelen, worden verwerkt tot praktische
aanbevelingen voor de waterbeheerder en zal
veel technische informatie worden aangereikt.
Het handboek zal de onderscheiden stappen
uit de monitoringcyclus volgen en elke stap
nader invullen. Daarbij zalzoveel mogelijk
worden aangesloten op bestaand onderzoek.

matiek bekend en zal de nadruk gaan liggen
op het evalueren van de maatregelen.

Het handboek zal daarmee een hulpmiddel
zijn voor het opzetten van een monitoringsys-
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zuivering van water van het nijlpaardenbassin
van de dierentuin in Emmen. Een breed scala
van toepassingen, hetgeen het motto van de
workshop illustteerde: ongekende mogelijkheden met micro- en ultrafiltratie.

Onderzoek hoge prioriteit
IR. HiEKE OOSTEROM, KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES
IR. H E N K BRINK, KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES

Onderde titel '(Onjgekende mogelijkheden
membraanfiltratie' hielden NV IVaterleidiucjmaatschappij 'Drenthe' (WMD) en Kiwa
Onderzoek enAdviesop23 npril van ditjaar
een workshop over het bednjjstakondcrzoek op
het cjebied van micro-en ultrafiltratie. Doel
was een weergavevan resultaten, nieuwe
inzichten en ontwikkelingen en mogelijke consequenties daarvan voor het uit tevoeren onderzoek. De workshop sloot aan bij deopening van
een rjietwaterinstallatic in Erica, waar WMD
metultrafiltratiegietwater voortuindersproduceert. Bovendien maikeerdedeworkshop het
becjin van deprojectbegeleidiiujsgioep Microen Ultrafiltratie.
"Zelfs voor een grondwatetbedrijf als de
WMD ismembraanfiltratie inmiddels aan de
orde van de dag.De klant vraagt andere watersoorten en een andere inzet van het waterleidingbedrijf', opende dagvoorzitter, ir.R.Bos
(WMD).Hij gafaan dat WMD een samenwerking is aangegaan met Norit Membraan Tech24
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nologie om opdeze tendens in te spelen.
Vootbeelden van toepassingen bij WMD
zijn: bereiding van gietwater in Erica, zuivering voor hergebruik van filterspoelwater en

Bczock aan de WMD-uhrafiItrarie-installatie

"De snelle ontwikkelingen op het gebied
van membraanfiltratie en degrote kansen
voor toepassingen maken een hoge prioriteit
voor onderzoek opdit gebied noodzakelijk",
betoogde ir.G.Vos(NV Waterleidingbedrijf
Oost-Brabant), voorzitter van de nieuwe Projectbebeleidingsgroep Micro- en Ultrafiltratie.
Het bedrijfstakonderzoek isgericht op de ont-

voor de bereiding von ejierwater in Erica

