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ACHTERGROND

P R O V I N C I E S AAN DE SLAG M E T DRAAIBOEK

Handleidingbij
monitoringgrondwater
voordeKRW
Ditjaar makendeprovinciesopbasisvandeKaderrichtlijnWaterconcept-monitoringplannenvoor
grond-enoppervlaktewatervoordedeelsrroomgebiedenvandeRijn,Maas,ScheldeenEems.Voor
hetgrondwatergebeurtditopbasisvanhetDraaiboekmonitoringgrondwater,datonlangsgereed
kwam.Deprovinciesstelleninzooódeplannenverderbijenmakenzeuiterlijkindecember2006
definitief.Degegevenswordenverwerktindestroomgebiedsbeheersplannendieeind2oqogereed
moetenzijn.Inhetdraaiboekiseenbelangrijkerolweggelegdvoordedrinkwaterbedrijven.Dit
onderdeelwordtnadertoegelichtoppagina 16.
InNederland iseenruim assortiment
aanbodem-en grondwaterkwaliteitsmeetnetten beschikbaar.Zobestaateen landelijk
meetnetgrondwaterkwaliteit datwordt
beheerddoorhetRIVM.Deprovincieshebbenditmeetnetverdicht toteen provinciaal
meetnet.Dezemeetnettenzijngericht opde
controlevandegrondwaterkwaliteit opeen
diepteglobaaltussendevijfen25meter
onder maaiveld.Daarnaastzijn ernogdiverselandelijkeenprovincialeondiepe meetnetten:debodemmeetnetten, het landelijk
meetneteffecten mestbeleidenhetlandelijk
trend meetnet verzuring.DeKRWvraagtom
hetmonitoren vande trendontwikkeling
vandegemiddeldeconcentratiepergrondwaterlichaam.Ditbetekentdatvoldoende
representatievemeetpunten per grondwaterlichaamgeselecteerd moetenworden.In
hetdraaiboek isgekozenvooreenaanpak
waarineeneerstesnelleselectievan meetpunten wordtgemaaktinhetconcept monitotingplan.Alsrichtlijn iseen minimum
vanéénmeetpunt per100km2 aangeraden,
waarbij demeetpunten evenwichtigverdeeldwordenoverdehomogenegebiedstypen(hydrologie,bodemenlandgebruik).
Metbehulpvandebeschikbare metingen
uit voorgaandejaten kanindeconcept
monitoringplannen een statistische
beschouwingwotdengemaakt vande
betrouwbaatheid vanhetmonitoringsysteem.Vervolgenskanzoopiteratieve wijze
het meetnet,indiengewenst,verder verfijnd
enaangepast worden.
Deverwachtingisdathetmeetnetgrotendeelssamengesteld kanwordenuit
bestaande meetpunten.Voorwaardeiswel
datdemeetpunten uitdeverschillende
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meetnetten voldoendegeharmoniseerd zijn.
Datwilzeggendatdemeetnetten uniform
zijn quabemonstetingswijze, chemische
analyseendataopslag.Opditmoment isdit
nogonvoldoendehetgeval.Mededaarom
werkenhetRIVMendeprovinciesinhet
ptoject'Kwali-Tijd'aanhetharmoniseren
vandeverschillende kwaliteitsmeetnetten.

Verdichting kwantiteitsmeetnet
in Vogel- en Habitatgebieden
Dekwantiteitsmeetnetten zijnin
Nederlandgoedopordeenvaneen relatief
grotedichtheid.Meetdatawotdenopeen
uniforme wijzeverzameldencentraalopgeslagenindeDINO-databank.Tochzullen
plaatselijk extrameetpunten bijgeplaatst
moeten wotden.OmdatdeKRWeensterk
ecologischeinsteekkent,iseen verdichting
nodigindedirectenindirect grondwaterafhankelijke natuurgebieden.Gekozenisom
diteersttedoenindeVogel-enHabitatrichtlijngebieden, omdatdezegebiedeneen
beschermdeEuropesestatus hebbenenin
hettegister vanbeschermdegebieden zijn
opgenomen.Inaldezegebiedenwordtde
veranderinginonderliggende stijghoogte
gemonitord.Indegebiedenmeteen huidige
slechtegtondwatertoestandwordenookfreatischegrondwaterstanden gemeten.De
bovenbeschrevenpragmatischeaanpakis
medegenomen indewetenschapdatnog
onvoldoendeduidelijkheid isoveteeneenduidigeaanpakvanmonitoring van natuurgebieden.HetMinisterievanLNVsteltdie
jaargebiedsdocumenten perVogel-enHabitatrichtlijngebied opwaarin instandhoudingsdoelstellingen worden geformuleerd.
Eisenaandehydrologievormeneen onder-

HetdraaiboekisbestemdvoorallebetrokkenenbinnenhetNederlandsegrondwaterbeheerengeeft aanwelkestappendoorlopenmoetenwordenomtekomentoteen
goedeinvullingvandegrondwatermonitoring.HetdraaiboekisopgestelddoorRoyal
HaskoninginopdrachtvanhetMinisterie
vanVROM.Bijhetopstellenvanhetdocumentisregelmatigdekennisendemening
gepeildbijdeprovincies,waterbedrijven en
kennisinstituten.Hetdraaiboekiszoopgezetdatsnelaandeslagkanwordengegaan
metbestaandemeetnettenenmeetgegevens.Opbasishietvankanhetconcept
meetnetstatistischgetoetsten bijgesteld
worden.
Derichtlijnen voordeoppervlaktewatermonitoringzijnvastgelegdineenipart
documentvanhetRIZA.

deelhietvan.Hetdtaaiboekkanlater hierop
aangepast wotden.

Relatiemetconcept Grondwaterrichtlijn
TeraanvullingvandebestaandeKRWis
eenEuropeserichtlijn terbeschermingvan
hetgrondwater tegenverontreiniginginde
maak.Dehuidigeconcept-richtlijn geeft aan
vootwelkestoffen enopwelkewijzedrempelwaardengeformuleerd moetenwordenen
daarmeewelkestoffen gemonitord moeten
worden.Dehuidigegenoemdestoffen zijn
ammonium,arseen,cadmium,chloride,sulfaat,lood,kwik,bestrijdingsmiddelen, trichlooretheenentettachlootetheen.Devijflaatst
genoemdestoffen wordenindehuidigekwaliteitsmeetnetten nognietofnauwelijks
meegenomen.DitbetekentdaaromeenvergrotingvandemeetinspanningIndienmet
deeetstemetingen kanwotden aangetoond
datdezestoffen nietofweiniginverhoogde
concentratiesvootkomen,kande meetfrequentievootdezestoffen verlaagdworden.
DebehandelingvandeGrondwa'*rrichtlijndooreerstdeEuropeseRaadenlater
hetEuropeseParlement vindtplaatsinde
eerstehelft vanditjaar.Deverwachtingis
datdehuidige concept-richtlijn uit2003 op
basisvandeingediende amendementennog
aanmetkelijkzal veranderen.Bovenbeschrevenaanpakvoorhetvaststellenvandrempelwaarden kanbijvoorbeeld zeer mogelijk
ooknogveranderen.Inhetdraaiboek iser
daaromvoorgekozenomvoor sommige
onderwerpen deuitkomsten vandedefinitieverichtlijn aftewachten.Eenvootbeeld
vaneendergelijkdiscussieonderwerp vormt
deaanpakvanhistorische verontteinigde
(punt)locaties.Deervaringleertdatgrond-

Meetnet voor grondwaterkwaliteit
• Landelijk meetnet
• Provinciaalmeetnet
Kleine grondwaterlichamen
I jrondwinningen
Regionale grondwaterlichamen

r~*n 1, zand Eems
I I 2,zandRijn-Noord
I I 3,zandRijn-Oost
I I 4.zandRijn-Midden
| — | 5,zandRijn-West
I I 6,zandMaas
f"""l 7,zandSchelde
| 8,klei/veenEems
] 9.klei/veenRijn-Noord
I 10,klei/veenRijn-Oost
| 11. klei/veen Rijn-Midden
| 12.klei/veenRijn-West
| 13,klei/veenMaas
| 14.kleiSchelde
I
I

I 15,duinRijn-Noord
I 16,duinRijn-West
] 17.duinMaas
|~~| 18duinSchelde
| 19.krijtZuid-Limburg
ü ü 20.zanddiepSchelde
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L ,u„A.VAm^mcrarondwawinrelati. tordeïiogingvandeKRW-grondwaurkchamen.
Beschikbaremeetpuntenuitdeprovinaolemeemetten,grondwaterenhetlandelijkmeetnetaronawater
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watersaneringbinnen dehuidigegestelde
termijnen indeKRWvrijwel onmogelijk is.
Mogelijk zaldedefinitieve Grondwaterrichtlijn meer duidelijkheid gevenoverdeplaats
vandezeproblematiek binnen deKRW.Ook
zaldedefinitieve richtlijn meer duidelijkheidgevenoverdewijze waarop trendanalysesuitgevoerd moeten worden.

Surveillance en operationele
monitoring
DeKRWmaakt,voordekwaliteitsmrnitoring,onderscheid tussen tweetypen

monitoring.Desurveillancemonitoring
geldtvoorallegrondwaterlichamen. In
grondwaterlichamen dieopbasisvande
vorigjaar uitgevoerde toestandsbeschrijvingen'atrisk'zijn bevonden,wordtdemonitoringuitgebreid meteenoperationeel
monitoringprogramma.Inhetdraaiboekis
devolgendekeuzegemaaktvoordesurveillanceenoperationele monitoring:
• Eengecombineerd meetnetvoorbeide
typen monitoring.Aangeziengrote
. delenvanNederland 'at-risk'zijn,vanwegehogenitraatgehaltes in hoog

Nederlandenhogefosfaatgehahes in
laagNederland,dient opvoorhandal
rekening tewordengehouden meteen
uitgebreid operationeelmeetnet. Uitgangspunt vanhetmeetnet isdaarom
dathetmeetnetmeerverdichtinde
ruimte isenminder indetijd. Met het
dichtemeetnet kaneengoederuimtelijkeanalysewordengemaakt, rekening
houdend met lokaleverschillen inlandofbodemgebruik. Deinschatting isdat
slechtseenbeperktaantalpe:lbtiizen
hoeft teworden bijgeplaatst;
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•

Qua frequentie vanmetingen wordt
aangesloten opdeminimumeisen uitde
KRWende concept-Grondwaterrichtlijn.Ditbetekenteensperzesjaar monitoreninhetsurveillanceprogramma en
jaarlijks monitoren inhet operationele
programma. Hierin kanperstofgevarieerdworden,afhankelijk vandeaangetoondeconcentraties per grondwaterlichaam;

•

Hetoperationele monitoringprogrammaheeft medetotdoelhet controleren
vandeeffectiviteit vangetroffen maatregelen.Eenmaatregeldiealingangis
gezet,ishetaangepaste mestbeleidende
uitbreidingvanhet Landelijk Meetnet
effecten Mestbeleid.Metingen uit dit
meetnet,maar ookhet Trendmeetnet
Verzuring,worden inhet operationele
meetnet opgenomen;

•

Inhetoperationele monitoringprogrammaisruimtevooreen systeemgerichte
analyse.Complexe trendveranderingen
inbijvoorbeeld de nitraatconcentratie
zijnalleengoedteverklarenalsrekening
wordtgehouden metdeherkomst,de
stroombanen, dereistijd endegeochemischeveranderingen vanhet grondwater.

Eenbelangrijk uitgangspunt isdatgeen
fysiek apartKRW-meetnet wordt opgezet.
HetKRW-meetnet wordtzoveel mogelijk
samengesteld uit bestaande meetpunten.
Wanneerextrameetpunten bijgeplaatst
moetenworden,zullendezeopgenomen
worden inéénvandealbestaande landelijke
ofprovincialemeetnetten. Bestaande meetnettenzullendusbehouden engebruikt
blijven worden voorlandelijke en regionale
studies.

AMvB-Monitoring
Indeafgelopen decenniazijn zoweldoor
hetRijk(RIVM),deprovinciesalswaterbedrijven meetnetten aangelegd.Dezeinspanningkwamvoortuit deeigenwensommeer
inzicht tekrijgen indetoestand vanhet
grondwater; hetwarennooit wettelijke verplichtingen.DeKRWgaatuit vaneenresultaatsverplichting.Uitvoeringisdaarom
alleengegarandeerd alstakenen verantwoordelijkheden vanallepartijen zijn
vastgelegd.Algemeneregelsover verantwoordelijkheden voordemonitoringvan
grondwater wordendaarom vastgelegd in
eenAMvBMonitoringopbasisvandeWet
Milieubeheer.Ookdemetingen voorhet
oppervlaktewater zullen hierin vastgelegd
worden.Verwachtwordt datde afspraken
metde(water)bedrijven worden vastgelegd
ineenaparteovereenkomst,diebuitende
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AMvBvalt(zieheteerdergenoemde artikel
oppagina 16indit nummer).

— Waarbeïnvloedt hetgrondwater het
oppervlaktewater zodanigdatKRWdoelennietgehaald worden?

Verdere uitwerking in zoo6
Hetdraaiboek iszoopgezetdatsnelverdergegaan kanwordenmet het opzetten
vanhetmonitoringprogramma opbasisvan
bestaandekennisenbestaande meetnetten.
Maardaarnaast moetnoghetnodigenader
uitgewerkt worden.Dezeactieszijn in het
laatstehoofdstuk inhetdraaiboekopgenomen.
Openstaande kennisvragenzijn bijvoorbeeld:
• Voordemonitoring interrestrischeecosystemen moeteneerstnog belangrijke
keuzesgemaakt worden.Denatestrevendoelstellingen zowelbinnen alsbuitendeVogel-en Habitatrichtlijngebieden moetenduidelijk zijn.Wat betreft
deorganisatie heeft hetIPOhet initiatief
genomenom toteenlandelijke aanpak
tekomenvandemonitoringvanverdroogdegebiedeninNederland.De
doelstellingvanditIPO-projectishet
aangevenvandemogelijkheden om te
komen toteensamenhangend programmavoorverdrogingsmonitoring dat
zowelEuropa,hetRijk,deprovinciesals
dewater-enterreinbeheerders bedient.
OpbasishiervanendegebiedsdocumentenvandeVogel-en Habitarrichtlijngebiedenkandemonitoring verderuitgewerkt worden;
• Deanalysevanveranderingen indeliggingvanhetzoet-zoutgrensvlakende
zoutekwelinpoldergebieden vraagteen
naderesysteemgerichte benadering.Veranderingen indeliggingkunnen namelijkalleenverklaardworden wanneer
invloedenenprocessenvan verschillendetijdschaal worden betrokken inde
analyse.Indekustprovincies isinmiddelservaringopgedaan met het meten
enmodelleren vanhet zoet-zoutgrensvlak.Maareengeheelbeeldvandewerkingvanhetsysteemontbreekt nog;
• DeKRWheeft totdoelom toteenintegraleaanpak tekomen vanhet oppervlaktewaterenhetgrondwater.Dater
eenduidelijke relatiebestaattussen beidesoortenwateren 111Nederland isevident.Maarhoeditgekwantificeerd kan
wordenenin hoeverredemonitoringprogramma's opelkaarmoeten worden
afgestemd, isnogonderwerp vandiscussie.Daaromdienendevolgende vragen
nogbeantwoord teworden:
— Waarishydrologische interactie tussengrond enoppervlaktewater (kwel
en infiltratie)?

- Watzijn derelevante probleemstoffen?
Naast hetuitdiepen vandezekennis
vraagthetdraaiboekookom afstemming
tussendevelewaterpartijen inNederland en
daarbuiten.Demeetnetten enmeetdata zijn
verspreidoververschillendepartijen.De
provinciesenhetRIVMzitten metelkaar
ronddetafel inhetkadervanhet project
Kwali-Tijd.Endewaterschappen zullen
intensiever betrokken moetenworden bij
eengeïntegreerde aanpakvandeoppervlakte-engrondwatermonitoring. Ookzal
samenwerkingtotstandmoeten komen bij
hetmonitoren van grensoverschrijdende
grondwaterlichamen.
Hetdraaiboekzaleindditjaar opnieuw
aangepast wordenaandeopgedaneervaringen inditjaar.Begin2006isdefinitieve vaststellingvoorzien.HetpadnaareenKRWproofmonitoringplan indecember 2006is
uitgezet.Hetisnu tijd omdebenodigde
stappen tezetten. <f
Floris Verhagen
(Royal Haskoning)
StefHoogveld
(Provincie Gelderland)
Murk de Roos
(Ministerie van VROM)

Rectificatie
Innummer5 vanH20isoppagina42inhet
bericht'Evidesbouwtwaterzuiveringsinstallatie'helaaseenfoutgeslopen.
Dezuiveringsinstallatie wordt namelijk
nietalleengebouwd,maarnavoltooiing
ookdoorEvidesbeheerd.Deinstallatieis
eenonderdeelvaneennieuwewarmtekrachtcentralevoorShell.DezewarmtekrachtcentralewordtwéldoorAirLiquide
beheerd.

