Optimale waterkwaliteitsmonitoring

1. Inleiding
Optimaal
Een meetnet zal nooit helemaal optimaal
zijn. Iedere meetnetbeherende instantie
voert wel een aantal metingen uit zonder
directe noodzaak, nut of zin. Vaak gebeurt
dit zelfs onbewust doordat meetreeksen
(nog) onvoldoende geëvalueerd zijn, door
aangegane verplichtingen, 'historie 1 of
andere oorzaken. Het door het RIZA
beheerde meetnet voor de zoete rijkswateren was daarop geen uitzondering.
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Samenvatting
Bij de voorbereiding en evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid is een adequate
informatievoorziening cruciaal. Voor de zoete rijkswateren wordt hierin voorzien
door het routinematige monitoringsprogramma van het RIZA. Voor de
optimalisatie van dit programma is door het RIZA in 1989 een project gestart.
Hierbij zijn drie doelstellingen voor het programma onderscheiden:
'trenddetectie', 'vrachtberekeningen' en 'normentoetsing'. Van ieder van deze
doelstellingen is de informatiebehoefte gedefinieerd en met behulp van het begrip
'relevante marge' gekwantificeerd.
Vervolgens is statistisch onderzoek uitgevoerd om de meetfrequenties en lokatiedichtheid vast te stellen benodigd om te voldoen aan de gekwantificeerde
informatiebehoefte. Op basis hiervan is een voorstel opgesteld voor een meetnet
lay-out waarin zo optimaal mogelijk aan de gespecificeerde informatievoorziening
wordt voldaan.
Voor de vaststelling van de meetnet lay-out is vervolgens nog een aantal
pragmatische overwegingen in acht genomen zoals de budgettaire randvoorwaarden en inbreng van systeemexperts.

satie routinematig onderzoek kwaliteit
rijksbinnenwateren' is drieledig:
- effectiever voorzien in de informatiebehoeften;
- efficiënter omgaan met beschikbare
capaciteit en middelen;
- verhogen van de kwaliteit van het
meetnet.
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Niet zinvolle metingen zijn niet altijd te
vermijden maar wel te minimaliseren.
Bovendien is het nuttig om van iedere
monstername en analyse te weten waarom
ze wordt uitgevoerd, ook als de reden
minder rationeel is. Op deze manier
worden de kosten van de monitoringsinspanning per doelstelling duidelijk
gemaakt en wordt een onderbouwing
gevonden voor het al dan niet doorzetten
van de metingen. Het resultaat is niet
zonder meer dat het meetnet goedkoper
wordt. Wel dat de eigenaar meer waar
voor zijn geld krijgt.
Een dergelijke actie: evalueren, bijstellen
en nader onderbouwen van het
monitoringprogramma is in de afgelopen
jaren door het RIZA uitgevoerd voor het
routinematige waterkwaliteitsmeetnet. In
1988 is in de nota 'Monitoring zoete
watersystemen' [Adriaanse etal, 1988] al
vastgelegd in welke richting de gedachten
gingen voor de waterkwaliteitsmonitoring.
Als vervolg hierop is in 1989 het project
'Optimalisatie routinematig onderzoek
kwaliteit rijksbinnenwateren' gestart,
dat heeft geleid tot een aanzienlijke
bijstelling van het waterkwaliteitsmeetnet
in 1992/1993.
Doel van hetproject
De doelstelling van het project 'Optimali-

Doelstellingen MWTL
Het beheer van de Nederlandse rijkswateren heeft in 1992 f650 miljoen gekost
en in de toekomst zal dit nog toenemen
[V&W, 1993). Een adequate informatievoorziening speelt bij de voorbereiding en
evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid
een cruciale rol. Voor wat betreft de rijkswateren moet hierin worden voorzien
door de 'Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Eands' (MWTL).
Het uitvoeren van de MWTL is een taak
van het RIZA en RIKZ (voorheen DOW)
voor respectievelijk de zoete en zoute
wateren.
Voor de MWTL zijn in de studie drie
doelstellingen onderscheiden: 'trenddetectie', 'vrachtberekeningen' en
'normentoetsing'.
Het identificerenen specificeren van de
doelstellingen blijkt een belangrijke en
verstrekkende stap in de optimalisatiestudie te zijn. Het leidt tot:
- een bewuster ontwerp van het meetnet:
een meetnet moet bepaald worden door
zijn doelstellingen;
- duidelijkheid met betrekking tot belang
bij en gebruik van informatie (c.q.
opdrachtgever, financiering).
De doelstellingen 'operationeel beheer',
'onderzoek', 'ontwikkeling en kalibratie
van modellen' zijn bijvoorbeeld niet opgenomen. In de praktijk kunnen dit grote
groepen gebruikers zijn. Het niet

opnemen van de doelstellingen kan er
uiteindelijk toe leiden dat veelgebruikte
gegevens niet langer worden gegenereerd.
Deze zullen dus in een ander kader
(projectmatig) moeten worden ingewonnen of - wat vaak gebeurt - men
moet zich 'behelpen' met de nog wel
gemeten lokaties.
Er is bewust afstand genomen van 'het
landelijk meetnet dat in alle behoeften
voorziet' en van de neiging om alle
'reguliere' metingen in dit meetnet onder
te brengen; het laatste mag oppervlakkig
gezien efficiënt lijken maar leidt al snel tot
onoverzichtelijke meetprogramma's
waarvan niemand de zin of onzin kan
beoordelen.
Uitwerking doelstellingen
De voor het meetnet geformuleerde doelstellingen zijn als volgt uitgewerkt.
- 'frend. Voor de ontwikkeling en
evaluatie van (inter-)nationaal waterbeleid
en de in dit kader genomen maatregelen
bestaat behoefte aan informatie over het
meerjarig verloop van de concentraties
van stoffen.
- Vrachten. Vrachtbepaling heeft betrekking op de hoeveelheid van een stof
(doorgaans op jaarbasis) die ons land of
een belangrijk watersysteem binnenkomt
of die naar de Noordzee wordt afgevoerd.
Stofvrachtcn zijn onderwerp van gesprek
in internationaal overleg en worden
gebruikt in stoffenbalansen.
- Normtoetsing. Hierbij worden de jaarlijkse meetreeksen getoetst aan normen,
die veelal wettelijk zijn vastgelegd. In EGrichtlijnen, de AMvB 'kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewater'
en in de Algemene Milieukwaliteit [V&W,
1989], tegenwoordig opgenomen in de
Milbowa [VROM, 1992], zijn voorschriften opgenomen voor te selecteren
parameters en doorgaans ook voor
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frequenties, analysemethoden en methode
van toetsing.
Ieder van deze doelstellingen heeft een
eigen informatiebehoefte (die elkaar
overigens voor een flink deel zullen
overlappen). Het boven water krijgen van
deze informatiebehoefte is de volgende
stap in het optimalisatieproces.
2. Informatiebehoefte
Als de doelstellingen bepaald zijn moet
de informatiebehoefte per doelstelling
worden beargumenteerd. Deze informatiebehoefte verschuift in de loopdeijaren door veranderingen in de waterkwaliteit, stoffen worden meer of minder
van belang, maar ook door ontwikkelingen
in produktie en gebruik, door veranderende politieke relevantie en andere
oorzaken. Een eenmaal gespecificeerde
informatiebehoefte zaldan ook (zeer)
geregeld moeten worden herhaald.
In dit project is nauwgezet enper
parameter bekeken in hoeverre de
parameter al dan niet van belang is voor
de ontwikkeling en/of evaluatie van
(inter-)nationale waterbeleid (MWTL)
[Breukel en Schäfer, 1991]. Hierbij zijn
alle parameters bekeken die tot opdat
moment gemeten werden.
Differentiatie
De informatiebehoefte verschilt per
parameter maar kan ook per doelstelling
verschillen (trend/vrachten/normtoetsing). Daarom is hier in de studie
onderscheid in gemaakt. Verder kan de
informatiebehoefte ook per watersysteem
verschillen. Bij de inventarisatie is onderscheid gemaakt tussen stagnante en
stromende wateren. Tenslotte is gekeken
naar de verschillende compartimenten
(waterfase, zwevend stof, sediment); van
veel stoffen zijn de gehalten in de waterfase sterk gedaald en nauwelijks meetbaar
meer, maar in het zwevende stof nog altijd
een probleem.
Aldus is per parameter, doelstelling,
watersysteem en compartiment geïnventariseerd óf er een informatiebehoefte
bestaat en zo ja, welke.
Relevante marge
Met het onderkennen dàt er een informatiebehoefte bestaat, is men er nog niet.
De informatiebehoefte zal moeten worden
gekwantificeerd. Hoe nauwkeurig moet de
informatie zijn? Welke trend wil mennog
kunnen waarnemen? Het statistisch
onderzoek gebruikt deze specificatie voor
de berekening van de noodzakelijke meetfrequentie en het aantal lokaties.
In het project is deze specificatie van de
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informatiebehoefte gestalte gegeven door
het uitwerken van het begrip 'relevante
marge' dat zich globaal als volgt laat
omschrijven:
De relevante marge isdemarge inde
informatie waar degebruiker van deze
informatie (de -waterkwaliteitsbeheerder) zich
nogdruk om maakt.
Uit deze definitie blijkt al dat heteen
subjectieve grootheid betreft die bovendien gekoppeld is aan doel en gebruik van
de informatie. Vermoedelijk zal iedere
gebruiker de relevante marge danook
anders invullen.
In de studie is de relevante marge per stof
vastgesteld op basis van de toxicologische
eigenschappen, de actuele gehalten en de
trends hierin, de normen, de (verwachte)
ontwikkelingen in produktie/gebruik,
politieke relevantie en andere factoren.
Ilierdoor is de relevante marge een interpretatie en daardoor ook gedateerd.
Onder andere hierom is expliciet niet
gekozen voor een vaste koppeling aan
een toxicologische waarde of een norm
(zieafb. 1 ) /
De relevante marge bepaalt met welke
nauwkeurigheid informatie gewenst is en
is daarom bepalend voor de meetnet
lay-out ilokatiedichtheid en meetfrequentie), de keuze van de gemeten
parameters en indirect zelfs voor de
analysemethoden.
- Trend. Voor de doelstelling trend is de
relevante marge beschouwd als de systematische verandering in de jaargemiddelden over een periode van 5 à 10 jaar,
waar de gebruiker van deze informatie
zich nog druk om maakt. Alshet bijvoorbeeld een beleidsdoelstelling is,dat in een
periode van 10 jaar een specifiek stofgehalte met 50%gereduceerd is,danis
1% niet, maar 10%wèl relevant, wanneer
na 10 jaar wordt beoordeeld of genoemde
doelstelling is gerealiseerd.

Het belang van dit laatste voor de omvang
van de meetinspanning kan enorm groot
zijn. Deze relevante marge is door de
informatiegebruiker als 'orde-grootte'
redelijk goed aan te geven en voor
meetnetoptimalisatie goed bruikbaar.
- Vrachten. Het is moeilijk aan te geven
hoe groot de relevante marge voor vrachtbepaling moet zijn. Een relevante marge
van 10%in de jaarvrachten wordt wel
aangehouden. In stoffenbalansen is de
relevante marge afhankelijk van de
relatieve bijdrage ten opzichte van andere
posten van de balans.
- Normtoetsing. Voor het toetsen van
normen speelt het begrip relevante marge
geen rol:in de normen zijn meetfrequentie, analyse- en toetsmethoden
vastgelegd.
Hij de normstelling zijn, al dan niet
bewust, wel relevante marges gehanteerd.
Dit is echter geen primaire doelstelling
van het routinematige meetnet.
Zoals hierboven aangegeven is in de
studie het begrip relevante marge voornamelijk gestalte gegeven in relatie tot
de belangrijkste doelstelling vanhet
monitoringsnetwerk: de trendbepaling.
Met deze 'eis'aan de nauwkeurigheid van
de informatie kon vervolgens het statistisch onderzoek beginnen.
3. Statistiek
Doel en aanpak statistisch onderzoek
Samengevat hebben in het statistisch
onderzoek de volgende vragen centraal
gestaan:
- Trenddetectie: welke meetfrequentie is
nodig voor het detecteren van trends (ter
grootte van de relevante marge),
- Jaarvrachten: welke meetfrequentie is
nodig voor het bereiken van een bepaalde
betrouwbaarheid bij het berekenen van
jaarvrachten, en aanvullend:
- Eokatiedichtheid: hoeveel extra infor-
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matie levert een lokatie op (in vergelijking
met de vastliggende trendlokaties).

Rijn

1 9 8 0 - 1988

Chloride, Lobith

Uitgangspunten
Deze vragen zijn achtereenvolgens beantwoord waarna de resultaten gecombineerd
zijn om een zo optimaal mogelijk meetnet
te bereiken. Voor de berekeningen zijn
gegevens geselecteerd die van voldoende
kwaliteit waren, dat wil zeggen meetreeksen zonder al te veel hiaten en
verschillende bemonsteringsfrequenties;
gebruikt zijn de metingen uit de jaren
1980 tot en met 1988. Ook is een keuze
gemaakt uit de grote hoeveelheid gemeten
waterkwaliteilsparameters. De parameters
zijn daartoe onderverdeeld in groepen
zich gelijk gedragende parameters. Voor
elke groep (zoals de nutriënten, zouten of
metalen) is een vertegenwoordiger
gekozen. De beschikbaarheid van 'mooie'
complete meetreeksen is belangrijk voor
de kwaliteit van de uitspraken die met
statistiek gedaan kunnen worden. Dit
betekende (helaas) dikwijls dat er te
weinig gegevens beschikbaar waren.
De rijkswateren zijn onderverdeeld in een
aantal watersystemen, die apart onderzocht zijn: Rijn en Rijntakken, Maas,
IJsselmeer en Ketelmeer, Hollandsch
Diep/Haringvliet en Noordelijk Deltabekken.
Trenddetectie
Een trend is een systematische verandering in een parameter over een periode
van 5 tot 10 jaren die niet verklaard kan
worden uit bekende invloedsfactoren als
afvoer, seizoenen, etc. Met het vastleggen
van de detectiekans van een trend in
relatie tot de benodigde bemonsteringsfrequentie wordt een basis gelegd voor de
statistische analyse. De relevante marge
wordt als volgt gekoppeld aan het onderscheidend vermogen van de trendbepaling:
De bemonsteringsfrequentie moetzodanig zijn
dat dekans dat er in een periode van 5 tot 10
jaren eentrend (met een onbetrouwbaarheid
van 5%) tergroottevan de relevantemarge
gedetecteerd kan worden minstens 80% is.
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Aß. 2 - Meetreeks van chloride in Lobith voor deperiode van januari 1980 tot en n/et december 1988.
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Aß. 3 - De relatie tussen de chloride concentratie en afvoer. Hoge afvoeren geven lage concentraties en omgekeerd:
het verdunningseffect.
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Aß. 4 - De relatie russen de detectiekans en het aantal metingen bij verschillende relevante marges; de detectiekans
neemt nauwelijks toe bij een verhoging van 2b naar 52 metingen per jaar.

Hierbij is het van belang de relevante
marge niet als een grenswaarde te
gebruiken maar te interpreteren als een
orde-grootte. Het begrip relevante marge
is niet gelijk te stellen aan een gewenste
detectiegrens van een enkelemeting omdat
de relevante marge gekoppeld is aan de
trend, die berekend wordt uit een (groot)
aantal metingen.

chloride beschouwd. Voor een uitgebreide
beschrijving van de gebruikte statistische
methode wordt verwezen naar Klavers
[1992]. In afbeelding 2 staat de meetreeks
voor chloride in de periode 1980 tot en
met 1988. De spreiding in deze meetreeks
is 53 mg/l bij een gemiddelde concentratie
van 165 mg/l.

Frequentiesvoor trcndbepaliug
Als voorbeeld voor het bepalen van de
benodigde frequentie wordt de parameter

De chlorideconcentratie is sterk afhankelijk van de afvoer: hoe hoger de afvoer des
te lager de concentratie en omgekeerd

(afb. 3). lien gedeelte van de spreiding in
de meetreeks kan verklaard worden door
de relatie tussen de concentratie en de
afvoer. Nu geldt dat hoe lager de
spreiding in een meetreeks is, des te beter
is het mogelijk een trend te detecteren. Na
correctie op seizoenen, afvoer e.d. is de
spreiding in de residuen nog slechts
9 mg/l. De relatie tussen het onderscheidend vermogen (dit is de detectiekans) en het aantal waarnemingen voor
verschillende relevante marges staat in
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afbeelding 4. Bij een toenemend aantal
metingen per jaar en/of een hogere
relevante marge neemt ook de detectiekans toe. Het verhogen van het aantal
metingen van 26 naar 52 per jaar geeft
echter nog nauwelijks een hogere
detectiekans. Uit afbeelding 4 kan verder
worden afgelezen welke relevante marge
bij een bepaalde meetfrequentie wèl haalbaar is. Bij een relevante marge van
7,5 mg/l en een tweewekelijkse meetfrequentie is de detectiekans (voor een
trend in 10 jaar) 75%.
Op deze manier is voor genoemde parameters en watersystemen de haalbaarheid
van de geformuleerde relevante marges
doorgerekend en zijn voorstellen geformuleerd voor meetfrequenties.
Het onderzoek naar betrouwbaarheid van
jaarvrachten zal in een apart artikel
volgen.
I.okatiedichtheid
In het lokatie-onderzoek is de meerwaarde van lokaties ten opzichte van al
vastliggende hoofdmeetlokaties doorgerekend.
Voor een toelichting wordt de Maas als
voorbeeld gebruikt. In de Maas is Eijsden
als grenslokatie van groot belang en staat
niet ter discussie. Bijkomend voordeel is
dat de lokatie in het verleden intensief
bemeten is. De derde onderzoekvraag
moet duidelijk maken hoeveel meetlokaties er verder langs de Maas nog
nodig zijn. Hiervoor is een correlatieonderzoek uitgevoerd. Logischerwijs zou
het gehalte van een parameter in een
lokatie voor een groot deel bepaald
moeten worden door het gehalte in een
bovenstroomse lokatie. Echter uit het
onderzoek bleek dat Eijsden een buitenbeentje is. De meeste benedenstroomse
lokaties correleren goed met elkaar maar
Eijsden correleert voor een aantal parameters zelfs slecht met Borgharen dat
slechts zo'n 12 kilometers benedenstrooms van Eijsden ligt. Voor een aantal
parameters correleerde Borgharen zelfs
beter met Keizersveer dan met Eijsden.
Dit wordt waarschijnlijk onder andere
veroorzaakt, doordat veel lozingen vlak
bovenstrooms van Eijsden plaatsvinden
waardoor de belangrijke fysisch/
chemische evenwichten zich bij Eijsden
nog niet ingesteld hebben. Het is noodzakelijk om naast Eijsden tenminste één
lokatie ver benedenstrooms te kiezen
(bijvoorbeeld Keizersveer).
Een dergelijke rekenexercitie is ook voor
de andere watersystemen uitgevoerd.
Voor alle lokaties is de correlatie met niet

ter discussie staande hoofdlokaties
berekend en zijn voorstellen voor de
lokaticdichtheid geformuleerd.
4. Pragmatische overwegingen
Via het inventariseren van de informatiebehoefte en het daarop volgende statistisch onderzoek is een voorstel opgesteld
voor een meetnet lay-out waarin - de
beperkingen voor het statistisch onderzoek in aanmerking genomen - zo optimaal mogelijk aan de gespecificeerde
informatievoorziening wordt voldaan.
Uiteraard is dit niet de uiteindelijke
lay-out geworden. Vanuit diverse invalshoeken zijn veranderingen aangebracht.
Hieronder staat een aantal van de belangrijkste.
Beperkt budget
Het gelijk blijven van de kosten van het
'nieuwe' meetnet aan die van het 'oude'
meetnet was tenslotte een belangrijke
randvoorwaarde. Binnen deze randvoorwaarde was het mogelijk om te variëren in
het aantal lokaties en bemonsteringsfrequenties. Meer lokaties betekenen dan
lagere bemonsteringsfrequenties en
omgekeerd.
I lierbij is overwegend gekozen voor het
handhaven of zelfs verhogen van meetfrequenties boven het handhaven van het
aantal lokaties. Vooral uit het statistisch
onderzoek was gebleken dat meer zinvolle
uitspraken kunnen worden gedaan aan de
hand van een uitgebreid meetprogramma
op een klein aantal lokaties dan van
beperkte metingen op een groot aantal
lokaties (als gehecht wordt aan een zekere
betrouwbaarheid althans).
Expert judgement
Het statistisch onderzoek kende een
aantal beperkingen (zie §3) zoals het
ontbreken van afdoende meetreeksen
voor analyses. Vaak bestaat er echter meer
kennis dan in de meetreeksen is vastgelegd. Een uitgebreide en zorgvuldige
terugkoppeling van het concept meetnet
lay-out met systeemexperts is dan ook van
groot belang geweest en op basis daarvan
zijn enkele lokaties alsnog opgenomen of
geschrapt. Over de keuze van compartimenten, parameters en/of frequenties
bestond vrijwel altijd direct overeenstemming.
Algemene Milieukwaliteit
Tegelijkertijd met de inventarisatie van de
informatiebehoefte is ook de M-lijst van
de Algemene Milieukwaliteit (AMK) uit
de Derde Nota Waterhuishouding opgesteld (voorjaar 1989). Tussen beide
ontwikkelingen heeft dan ook een duide-

lijke uitwisseling bestaan. De M-lijst van
de AMK komt overeen met het minimale
pakket dat als zinvol c.q. noodzakelijk
wordt geacht op alle lokaties, inclusief het
onderzoek in het compartiment zwevende
stof!
Vooral dit laatste houdt in dat op de
meeste, geselecteerde, lokaties de onderzoeksinspanning fors vergroot wordt.
Mectnetverplichtingen
Aan de 'verplichtingen' voor gegevensverstrekking die in (inter-)nationale
kaders zijn aangegaan (CCRX, IRC,
PARCOM, EG), wordt zo goed mogelijk
tegemoetgekomen. Discrepanties tussen
het nieuwe meetnet en dergelijke
verplichtingen zijn zoveel mogelijk
opgelost door de verplichtingen in
overeenstemming te brengen met het
meetnet. Slechts in incidentele gevallen
worden nog uitsluitend voor dergelijke
afspraken of verplichtingen metingen
verricht.
Samenwerking
Waar mogelijk wordt door het RIZA
samengewerkt met andere meetnetbeherende instanties. Binnen de RWS is
de zorgvuldige afstemming met het 'zoute'
meetnet van het RIKZ (voorheen DGW)
van groot belang. Daarnaast is veel
aandacht besteed aan de afstemming met
de regionale waterbeheerders: soms kan
door een eenvoudige verschuiving van
een meetlokatie een gezamenlijk belang
worden gediend. Verder wordt voor
metingen in de rijkswateren samengewerkt met de RIWA: voor uitwisseling
van meetgegegevens is al jaren een
overeenkomst van kracht.
5. Meetnet lay-out
Het tot stand komen van een nieuw
meetnet is niet alleen een kwestie van
uitvoeren van een optimalisatie'studie',
hoe veelzijdig deze ook wordt aangepakt.
Pragmatische overwegingen zoals beschikbare financiën, gezamenlijke belangen en
aangegane verplichtingen hebben in
belangrijke mate de definitieve lay-out
bepaald van het meetnet zoals dat in 1993
door het RIZA wordt uitgevoerd
[Adriaanse etal, 1992].
De meetfrequenties in de definitieve
lay-out zijn in 25% van de statistisch doorgerekende gevallen ruimschoots
voldoende voor het detecteren van de
relevante marge, in ruim 30% van de
gevallen kan een wat ruimere relevante
marge dan de oorspronkelijk geformuleerde, worden gedetecteerd. In 25% van
• Slot oppagina 561.
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5. Discussie
De tweede dag van de workshop was
bedoeld om een en ander nader te bediscussiëren. De discussie spitste zich toe
op de volgende onderwerpen:
- speelt calcium wel of geen rol bij de
precipitatie van in gisting afgegeven
fosfaat;
- zijn de besproken resultaten overal
toepasbaar, of is de samenstelling van
afvalwater met betrekking tot metalen,
calcium, fosfaat en zeolieten per land sterk
verschillend;
- is het belangrijk om secundair spuislib
van biologisch defosfaterende rwzi's te
vergisten.
Deze discussiepunten werden niet tijdens
de workshop opgelost, en geven weer
aanknopingspunten voor nader onderzoek
of studie.

primaire spuislib. Als een bestaande rwzi
(met slibgisting) wordt omgebouwd
voor biologische defosfatering, is het in
het kader van de informatie uit deze
workshop interessant om te onderzoeken
of er naast fosfaatafgifte, ook fosfaatvastlegging plaatsvindt in de gistingstank.
Met gisting van het secundaire slib kan
energie worden teruggewonnen, en een
slibreductie worden verkregen. Wel bezit
het slib dan een lagere calorische waarde,
wat van belang kan zijn bij slibverbranding. Er moet ook aandacht worden
besteed aan de slibindikking, bij voorkeur
dient dit mechanisch plaats te vinden. Bij
de nieuwe processen van de TUD en de
LUW/Tauw zal slibgisting vermoedelijk
noodzakelijk zijn om gestabiliseerd slibLe
produceren, hier moet zeker onderzoek
worden verricht naar fosfaatvastlegging in
de slibgisting.

6. Conclusies voor de Nederlandse
situatie
In Nederland wordt secundair spuislib uit
biologisch defosfaterende installaties
meestal niet vergist, wel eventueel het

Gerard Vlekke,
Tauw Milieu
(per 1-4-1995 GTD-Oost Brabant)
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- Aan de hand van een uitgebreid meetprogramma op een klein aantal lokaties
kunnen meer zinvolle uitspraken worden
gedaan dan aan de hand van beperkte
metingen op een groot aantal lokaties.

de gevallen zijn de data onvoldoende voor
uitspraken terwijl in minder dan 20% de
relevante marge niet wordt 'gehaald'
[Adriaanse, 1993],
6. Conclusies
- I let vaststellen van de doelstellingen
voor een meetnet is van groot belang voor
de uiteindelijke lay-out. Het niet opnemen
van doelstellingen zoals 'operationeel
beheer', 'onderzoek' of 'ontwikkeling en
kalibratie van modellen' kan verstrekkende gevolgen hebben.
- Hoewel het een subjectieve grootheid
betreft, is de relevante marge een bruikbaar instrument gebleken voor het
kwantificeren van de informatiebehoefte.
- Voor een aantal lokaties zijn de historische reeksen voor één of meerdere parameters niet toereikend voor frequentieonderzoek of zelfs niet aanwezig (25% van
de gevallen).
- Met de meetfrequenties zoals vastgelegd in het meetnet 1993 wordt in
minder dan 20% van de gevallen de
relevante marge niet 'gehaald'.
- Het lokatie-onderzoek werd bemoeilijkt
door het feit dat de beschikbare meetreeksen niet consistent waren (veel
ontbrekende waarnemingen, ongelijke
meetfrequenties, verschillende parameterpakketten per lokatie).

• •

•
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formuleren, een taak/functieschema
opstellen etc.
12. Aandachtspunten/tips
Wij noemen de volgende aandachtspunten bij het opzetten van een milieuzorgsysteem:
- Formuleer de doelen (kernpunten) en
bedenk welke middelen en werkwijzen
nodig zijn om die doelen te bereiken.
- Stel een taak/functieschema op per
organisatie-onderdeel.
- Stel een projectbegroting op en zorg
voor financiering. Een oproep tot medewerking zonder de benodigde middelen
levert een sceptische houding op.
- Het management moet betrokkenheid
bij de te bereiken doelstellingen en het
systeem uitstralen. Als het management
niet enthousiast is kan het dat ook van de
werkvloer niet verwachten.(De voorzitter
van het projectteam moet bij voorkeur
iemand met aanzien zijn.)
- Probeer niet alle milieuproblemen
tegelijk op te lossen. Zet een beperkt
aantal concrete, haalbare acties op, gericht
op het verbeteren van het milieu. Concentreer verder de aandacht op het systeem
zonder dat het systeem doel op zich
wordt. Anders gezegd, pleeg geen revolutie
maar tracht een evolutie tot stand te
brengen. Het systeem biedt daarvoor de
structuur.
- Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande
werkwijzen en organisatie. Dit verhoogt
de acceptatie en bevordert betrokkenheid.
Te formele procedures die niet aansluiten
bij de werkorganisatie werken verstarrend.
- Stel allereerst de hoofdlijnen per
procedure vast alvorens deze worden
geschreven en betrek mensen die volgens
die procedures moeten werken bij het
opstellen ervan.
- Zorg voor een goede introductie van
het systeem. Presenteer het handboek niet
als wetboek/keurslijf. Zeg dat het gaat om
een proces gericht op verbetering van de
milieuzorg en dat aanpassingen van het
handboek altijd op initiatief van ieder
mogelijk is. Het handboek mag ook geen
papieren tijger worden. Beter geen
procedures dan papieren procedures.
- Zorg voor aanspreekpunten tijdens de
operationaliseringsstap.
- Bevorder betrokkenheid door:
• vraaggesprekken tijdens het opstellen
van procedures;
• werkbijeenkomsten;
• werkoverleg;
• concrete acties met duidelijk resultaat.
•

•
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