BalansenvoordeVeluwerandmeren:opzetenorganisatie
R. RIJSDIJK, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE IJSSELMEERGEBIED

Balansen zijn onmisbaar voorhetbeheervan water. Datgeldt voor zowel hetwaterkwantiteit^-als
hetwaterkwaliteitsbeheer, halansen zijn zinvol voorhetverleden (inzicht indebijdragen vande
verschillende bronnen], heden(sturen inhetbeheer, monitoring enbegrijpen vandehuidige situatie)
endetoekomst (optimaal endoelmatig beherenensturen inhetbeheer).Regelmaat inhetopstellen
van balansen isvangroot belang. Voorhetopstellen van eenbalans ishetnoodzakelijk de bijdrage
van elkvandeverschillende aanvoerposten tekwantificeren. Daardoor wordt hetniveau vande
belasting duidelijk enderelatieve bijdrage vandeverschillende bronnen. Rijkswaterstaat heeft
balansen voorde Veluwerandmeren opgesteld. Inditentweevolgende artikelen inde komende
nummers van H 2 0 worden achtereenvolgens deopzet, deberekeningen eneenvoorbeeld toegelicht.
Met behulp vaneenbalans kunnen mogelijke effecten vanmaatregelen geanalyseerd,
voorspeld engeëvalueerd worden. Daarvoor is
het belangrijk datookdeberging ende afvoer
uit hetsysteem bekend is,bijvoorbeeld omhet
effect vanaccumulatie endoorspoelen te
kunnen beoordelen. Balansen vanwateren
stoffen zijn daarnaast onontbeerlijk bijde
toepassing vanzowel eenvoudige empirische
vergelijkingen alsdeterministische waterkwaliteitsmodellen. Hetgebruik daarvan vergroot
het inzicht inhetfunctioneren vanhet
systeem enmaakt hetverder mogelijk effecten
(van maatregelen) tevoorspellen. Zodoende is
een onderbouwing vaneenzooptimaal mogelijk beheer mogelijk. Eenbalans opstellen is
niet meer danhetinkaart brengen vanalle
water- enstofstromen (afbeelding 1).Deze
worden vervolgens samengevoegd totdesom:
invoer -uitvoer -berging -o.
Het Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer enhetDrontermeer vormen tezamen de
Veluwerandmeren (afbeelding 2).Het samenwerkingsproject BOVAR(Bestrijding Overma-
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tigeAlgengroei indeRandmeren) richt zichop
dit gebied.Terondersteuning vandevier
projecten dieindatkader uitgevoerd worden
(Ecologie,Delta Schuitenbeek, Integrale
Inrichting Veluwerandmeren en Nutriënten)
worden balansen opgesteld. Daarnaast worden
de balansgegevens gebruikt bijeenstudie naar
de toekomstige waterhuishouding inhet
IJsselmeergebied, eenevaluatie vanhet waterkwaliteitsmeetnet eneenstudie over ecologische verbindingszones.
In hetverleden zijn voordeVeluwerandmeren verschillende water- en stofbalansen
opgesteld (AquaSense, 1997),allemaalop
projectbasis, duszonder permanent vervolg.
Voorhetwaterbeheer ishetechter dringend
gewenst datcontinu balansen opgesteld
worden. Daarom isin 1997bijdedirectie
IJsselmeergebied vanRijkswaterstaat een
projectplan opgesteld omtekomen tot permanente balansberekeningen (AquaSense, 1997).
Daarbij gaat hetallereerst omeen inhaalslag
van deperiode 1990totenmet 1997eneen tryout vandeorganisatie envervolgens omhet
jaarlijks (vanaf1998)
opstellen vanbalansen.Inde inhaalslag
1990-1997endetryout wordt de achterstand ingehaald.
J j berging
Bovendien worden de
i uitvoer
voorgestelde procedu•
res toegepast. Nadat
ook alle 'kinderziek-

tes' genezen zijn, worden debalansen op reguliere wijze opgesteld volgens deeerder
beproefde methoden. Hetsysteem iszodanig
georganiseerd, datergeen geografische ofstofspecifieke beperkingen zijn ombalansen opte
stellen.Zozijn water- en nutriëntenbalansen
voor deVeluwerandmeren opgesteld, maar
kunnen bijvoorbeeld ookslibbalansen voor
het IJsselmeer of bestrijdingsmiddelenbalansen voor hetKetelmeer metde ontwikkelde
systematiek opgesteld worden.

Organisatie
In hetprojectplan isbeschreven hoe het
opstellen vanbalansen georganiseerd is:verzamelen vangegevens, berekeningsmethoden,
controle vandata enberekeningen, berekeningen, hard- ensoftware, inzet, doorlooptijd en
middelen. Dewerkgroep Balansen Veluwerandmeren begeleidde hetopstellen en
uitwerken vandeplannen. De waterbeheerders leverden degegevens aan. Dat waren
Waterschap Groot Salland, Waterschap
Veluwe,Waterschap ValleienEem en Heemraadschap Fleverwaard, RIZAendirectie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat.
Voordebalansen zijn gegevens nodigvan
(natteendroge)depositie, verdamping, kwel,
wegzijging, twee rwzi's en riooloverstorten,
drie sluizen eneenspuimiddel, vier gemalen,
30beken, planimetrie, waterpeil en waterkwaliteit. Dezegegevens zijn aanwezig bijde
waterschappen enhetheemraadschap, RIZA,
directie IJsselmeergebied, KNMI enhet informatiesysteem WVO-info. Daarnaast worden
sommige balansposten berekend, zoalsde
grondwaterfluxen. Andere worden bepaaldaan
de hand vaneerdere metingen en literatuur,
zoals deriooloverstorten endedroge depositie
van stikstof

Werkzaamheden
Deverschillende stappen worden weergegeven inafbeelding 3.Allereerst worden alle
gegevens verzameld. Danvolgteencontroleop
onderlinge consistentie, uitschieters, onlogische waarden of missers.Ditgebeurt zowel bij
de afzonderlijke stoffen alsbij vrachten.
Vervolgens worden grafieken gemaakt, die ter
verantwoording aandewerkgroep Balansen
Veluwerandmeren gezonden worden.De
balansposten voor water enchloride worden
opgeteld omieder éénbalans tevormen. Daarbij moet niet alleen deafzonderlijke water- en
chloridebalans gecontroleerd worden.Ook
wordt dewaterbalans vergeleken metdechloridebalans.Vervolgens worden de balansen
voor deoverige stoffen opgesteld. Daarna
kunnen berekeningen uitgevoerd worden.De
afzonderlijke posten endetotale balans
worden gepresenteerd inwoord enbeeld in
een rapportage en interpretatie (voor eenvoorbeeld,zieH , 0 van 13augustus a.s.).Vervol-

a) Verzamelen van alle gegevens
b) Controle van de invoergegevens
c) Controle van de berekende vrachten

1) Verwerken van gegevens

d) Invoeren van de gegevens
e) Mijlpaal: grafieken van allestoffen en balansposten
f] Balansen voor water en chloride opstellen
g) Controle van de balans
h) Balansberekeningen voor water en alle stoffen

2) Berekening, analyse en toepassen

i) Mijlpaal: presentatie
j) Actie:toepassen in het beheer!
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Werkzaamhedenbijhetopstellenvanbalamen

Begin ditjaar isde inhaalslag en try-out
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De Veluwerandmeren.

balansen Veluwerandmeren afgerond. Vanaf
nu worden balansen voor de Veluwerand-

gens worden de balansen gebruikt voor het
waterbeheer (voor deevaluatie van een maatregel,zie H 2 0 van 3 september a.s.).
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De ecologische benadering

monitoring en evaluatie
'loraenvegetatie, diverse diergroepen

AquaSense rapport 97.1001, BOVAR rapport 97.08, RDIJ

meren regulier opgesteld. C

Het systeem voor balansen kan op een
lokale werkplek gedraaid worden. Het systeem
iseen samenspel tussen de programma's
DONAR, DONBAL,EXCEL95en CONVER95.

begeleidinguitvoeringprojecten
besteksvoorbereiding, advisering,ecologisch toezicht
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