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0. Management samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen van de OPSU-studie opgenomen. Tijdens het uitvoeren 
van de studie speelden ontwikkelingen met betrekking tot bezuinigingen op de landelijke PBNI-programma's 
(Programma Basisinformatie voor de Natte Infrastructuur) een rol. Deze zijn zoveel mogelijk in de 
aanbevelingen verwerkt. Een deel van deze aanbevelingen (t.a.v. meetnet lay-out) is reeds in een eerder 
stadium met de opdrachtgever besproken. Ook de opmerkingen vanuit dit overleg zijn meegenomen. De 
aanbevelingen in dit rapport zijn echter primair gemaakt op basis van de studie-resultaten en als zodanig 
primair een RIZA-verantwoordelijkheid. Vandaar dat er toch bepaalde aanbevelingen ten aanzien van locatie 
en parameterkeuze zijn opgenomen c.q. blijven staan die mogelijk niet worden geeffectueerd. Dat laatste is 
uiteraard een verantwoordelijkheid en keuze van de opdrachtgever (RDIJ). 

0.1 Doelstcllingen meetnet en Informatiebehoefte 
Als doelstellingen van het regionale chemische meetnet zijn indertijd (door RDIJ) geformuleerd: 
• Evalueren van waterkwaliteit ten aanzien van de AMvB-Waterkwaliteitsdoelstellingen (functies drinkwater, viswater 

en zwemwater), d.m.v. toetsing aan de normen, op representatieve meetlocaties voor de betreffende functie. 
• Evalueren van regionaal beleid ten aanzien van de algemene miiieukwaliteit (Vierde Nota Waterhuishouding en 

Evaluatienota water), d.m.v. toetsing aan de grenswaarde, op representatieve meetlocaties in de rijkswateren. 
• Signaleren van trends in concentraties en vrachten op enkele significante locaties. 
Het Regionaal Meetnet (RM) van de RDIJ is niet bedoeld en/of ingericht voor het verzamelen van informatie 
voor operationeel waterbeheer. Afgezien van de gedateerde terminologie zijn de doelstellingen hiermee 
afdoende verwoord; er is geen reden hierin wijzigingen aan te brengen. 

Uit de inventarisatie van de informatiebehoefte is een aantal punten naar voren gekomen, waarmee bij het 
ontwerp van het routinematig meetnet rekening moet worden gehouden. De belangrijkste hiervan zijn: 
• De uitwisseling van waterkwaliteits- en afvoergegevens van grenslocaties tussen de RDIJ en andere (regionale) 

waterbeheerders moet beter worden geregeld. De uitwerking en handhaving van afspraken hieromtrent in 
waterakkoorden is nu nog onvoldoende. 

• Primair in de informatiebehoefte zijn de parametergroepen/thema's: eutrofiering, diffuse bronnen (met name voor de 
bestrijdingsmiddelen alsmede de zware metalen en organotin), PAK, PCB en chloride. Deze stoffen moeten per 
watersysteem op tenminste een (representatieve) locatie in detail gemeten worden terwijl ook stofbalansen moeten 
kunnen worden opgesteld. Nu zijn de hiervoor benodigde gegevens nog incompleet. 

• Er resteert nog een vraagpunt vanuit de workshops: welke locaties in de randmeren worden representatief geacht 
voor de kwaliteit van het watersysteem? Aanbevolen wordt hiervoor een interne RDIJ-workshop te organiseren. 

• Ook is het niet gelukt de nadere detaillering van de informatiebehoefte tot kwantitatieve kenmerken die voor de 
meetnet lay-out van belang zijn (nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, representativiteit) uit te voeren. Voor deze 
toetsing c.q. vertaalslag van informatiebehoefte naar meetprogramma / lay-out is in deze studie dan ook een 
invulling gemaakt door de projectgroep. Dit zou eigenlijk door de informatiegebruikers moeten worden aangegeven. 

0.2 Meetnet lay-out RM-2000+ 
Op basis van de resultaten van de evaluatie- en optimalisatiestudie OPSU adviseert RIZA om het RDIJ-RM 
programma 2000 e.v. als volgt in te delen (zie ook tabel 0.1, voor de volledigheid tevens de MWTL-locaties): 

Locaties RM-2000+ (b = locatie t.b.v. opstellen balansen Marker- / Usselmeer) 
• Ijsselmeer (2): Steile Bank en Houtribhoek 
• Markermeer (5): Gouwzee, Lelystad Haven (b). Broekerhaven (b), Hoomsche Hop, Umeer Pampus Oost 
• Randmeren Zuid (1): Gooimeer midden 
• Randmeren Oost (1): Drontermeer Reve 
• Randmeren Noord (2): Vossemeer de Zwaan, Zwartemeer Ramsdiep 

Aanbevolen wordt om op deze 11 locaties, met een frequence van 12 keer per jaar, algemeen 
waterkwaliteitsonderzoek uit te voeren in de waterfase, met een parameterpakket dat zich vooral richt op de 
algemene parameters, zouten en nutrienten. 
Aanvullend dienen surveys te worden uitgevoerd naar kwaliteit zwevende stof en naar organische en 
anorganische microverontreinigingen. Ook gericht projectmatig onderzoek (uitslagwater Wieringermeer bij 



Den Oever; Schuitenbeek bij Nulderhoek) kan zinvol zijn in aanvulling op het RM. Tenslotte kan worden 
opgemerkt dat de Neurale netwerken die gebruikt zijn bij deze studie een toegevoegde waarde kunnen 
betekenen voor de interpretatie van de meetgegevens vanuit het RM. 

Aangevuld met de zeven MWTL-locaties in haar beheersgebied, heeft RDIJ dan de beschikking over 
algemene waterkwaliteitsgegevens met een betrouwbaarheidsinterval van minstens 80% van achttien 
locaties en daarnaast meer uitgebreide gegevens inclusief zwevende stof van zeven van deze achttien 
locaties (en beperkte sedimentgegevens op de locaties Wagenpad zuid en Markermeer noord-oost). 
Deze achttien locaties zijn goed verdeeld en respresentatief voor de deelgebieden Usselmeer (4), 
Markermeer (6), Randmeren Zuid ((2), Randmeren Oost (3) en Randmeren Noord (3) (zie tabel 0.1). 

Tabel 0.1. Samenvatting voorstel meetnet lay-out RM 2000 

Watersysteem / locatie mwtl / rm Compartiment Parameters Freq. 
Usselmeer 

Vrouwezand MWTL water + zw.stof alg., zouten, nutr., micro's* 12 /6 
PWN-Andijk RIWA water + zw.stof alg.. zouten, nutr., micro's 12 /6 
Steile Bank RM water alg.. zouten, nutr. 12 

Houtribhoek RM water alg.. zouten, nutr. 12 

Markermeer 
Markermeer midden MWTL water + zw.stof alg., zouten, nutr., micro's 12/6 

Lelystad have;. RM water alg.. zouten, nutr. 12 
Broekerhaven RM water alg., zouten, nutr. 12 

Gouwzee RM water alg zouten. nutr 12 
Hoornsche Hop RM water alg , zouten, nutr 12 

Umeer Pampus Oost RM water alg., zouten, nutr 12 

Randmeren Zuid 
Gooimeer midden RM water alg., zouten, nutr. 12 

Eemmeerdijk MWTL water + zw.stof alg., zouten, nutr., micro's 12 /6 

Randmeren Oost 
Wolderwijd midden MWTL water + zw.stof alg., zouten, nutr., micro's 12 /6 

Veluwemeer midden MWTL water + zw.stof alg., zouten, nutr., micro's 12 /6 
Drontermeer Reve RM water alg., zouten, nutr. 12 

Randmeren Noord 
Vossemeer de Zwaan RM water alg., zouten, nutr. 12 

Zwartemeer Ramsdiep RM water alg., zouten, nutr. 12 
Ketelmeer west MWTL water + zw.stof alg., zouten, nutr., micro's 12/6 

• Micro's: zware metalen, PCB, PAK, bestrijdingsmiddelen 

Daar waar de functie "oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater" feitelijk getoetst moet gaan 
worden, dat wil zeggen op feitelijke onttrekkingslocaties (zoals nu bij Andijk), zal het parameterpakket sterk 
moeten worden uitgebreid. Hoewel de functie wel aan meerdere watersystemen (op termijn) is toegekend, is 
dit vooralsnog op geen locatie aan de orde. 
Op genoemde zeven MWTL-locaties kunnen de normtoetsingen van de Vierde Nota (NW4) en de functie 
viswater goed worden uitgevoerd. Op de overige locaties kunnen deze toetsingen gedeeltelijk worden 
uitgevoerd. 
Hoewel de uitgevoerde normtoetsingen hiervoor geen harde noodzaak aangeven voor het uitvoeren van 
metalenanalyses op meer locaties dan de zeven MWTL-locaties, is het ontbreken van de zware metalen 
t.b.v. de toetsing van viswater en NW4, het meest duidelijke 'gemis' bij deze meetnet-layout. 

Indien er financiele mogelijkheden bestaan om verder in het meetprogramma te investeren, zou een eerste 
keuze dan ook moeten zijn, het opnemen van metalen (totaal) in de waterfase op de RM-locaties en 
vervolgens het opnemen van het onderzoek in het zwevende stof (metalen, PAK en PCB) op de belangrijkste 
RM-locaties. 
Het opnemen c.q. behouden van locaties die nu geschrapt zijn wordt, bij uitbreiding van de financiele 
mogelijkheden, uitdrukkelijk niet aanbevolen. 
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0.3 Beheer meetnet en meetgegevens 

Beheer meetnet 

De afdeling ANW fungeert als opdrachtgever voor het regionale meetnet en daarmee voor ANM. De 
monstername en gegevensopslag worden uitgevoerd door ANM; de analyses door externen (RIZA) in 
opdracht van ANM. De gegevensanalyse, rapportage en informatieoverdracht wordt uitgevoerd door ANW. 

Het RM-programma wordt in de huidige situatie onvoldoende goed beheerd. Er wordt door de opdrachtgever 
voor het RM, te weinig controle uitgevoerd op de voortgang van de bemonsteringen. Meetreeksen kennen 
momenteel grote hiaten of zijn volledig afwezig. Uitgevallen bemonsteringen worden niet standaard gemeld 
bij de opdrachtgever voor het meetprogramma. Verder is er te weinig controle op de monsterlogistiek, de 
gegevenstoelevering van zowel de veld- als de reguliere meetgegevens en op de gegevensbeschikbaarheid 
vanuit ANW. Er vindt hierin te weinig overleg plaats tussen ANM en de projectleider RM. 
Verder worden er onvoldoende tot geen controles uitgevoerd op volledigheid en "plausibiliteit" van de 
meetresultaten die uiteindelijk vanuit Donar ter beschikking van gebruikers horen te zijn. 

Aanbevolen wordt om een maandelijkse voortgangs- c.q. volledigheidscontrole van het programma uit te 
voeren. Daarnaast hoort jaarlijks, voor (uiterlijk) 1 mei een totale volledigheidscontrole te worden uitgevoerd; 
"heeft het aanleverende laboratorium alle resultaten geleverd", "zijn er metingen uitgevallen", etc. 
Daarnaast dient jaarlijks -voor 1 juni- een plausibiliteitscontrole te worden uitgevoerd; "zijn deze getallen 
verklaarbaar, te vertrouwen?" 
Tenslotte horen wijzigingen in het meetprogramma beter met de (potentiele) klanten van de gegevens te 
worden gecommuniceerd. Middelen hierbij kunnen zijn: een gestructureerd gebruikers-overleg, internet-
achtige voorzieningen en/of een nieuwsbrief monitoring. 

Gegevensbeheer 

De aanlevering van RIZA van de analyseresultaten aan de RDIJ vooropname hiervan in decentrale Donar is 
in het verleden vaak van onvoldoende nivo geweest en/of onvolledig danwel te laat. RIZA voldeed daarbij niet 
aan de afgesproken leveringsvoorwaarden en -termijnen. Naar aanleiding van klachten vanuit RDIJ zijn in 
1997 over de gegevenslevering goede afspraken tussen RDIJ en RIZA gemaakt. Ondermeer hierdoor zijn de 
laboratoria de afgelopen twee jaar steeds beter gaan voldoen aan de levertijden. Momenteel is het 
procesverloop dan ook bevredigend. 

Het gegevensbeheer van de RM-data in de decentrale RDU-Donar bleek in het onderzoek, onvoldoende 
goed georganiseerd. De kennis is tot een persoon beperkt zonder vervanging. Dit maakt het gegevensbeheer 
een kwetsbaar organisatieonderdeel. Procedures zijn niet of onvoldoende beschreven. Verder wordt het 
gegevensbeheer onvolledig, te laat en deels zelfs helemaal niet uitgevoerd. Bij het invoeren van de RM-
gegevens in Donar, en daarmee de beschikbaarheid van de meetgegevens, m.n. de veldgegevens, is een 
achterstand van meerdere jaren ontstaan. Ook het gegevensbeheer van de opgenomen meetreeksen wordt 
slecht gevoerd; er is veel "achterstallig onderhoud". Het project OPSU heeft voor een opschonings- en 
inhaaleffect gezorgd maar het effect hiervan lijkt niet bestendig. 
Het gevolg hiervan is dat de gegevens-beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de RM-gegevens, 
uitgesproken laag is. Dit be'invloedt de kosten-baten verhouding van het RM negatief. Er is (dan ook) weinig 
interne (RDU-)vraag naar en/of gebruik van de meetresultaten van het RM 

In het algemeen kan worden gesteld dat veel meer prioriteit moet worden gegeven aan het beschikbaar 
stellen van de RM-meetgegevens via Donar aan gebruikers binnen RDIJ. 
Het verdient aanbeveling om meerdere personen van de afdeling Gegevensbeheer, de functionaliteit van 
Donar-gegevensbeheerder toe te kennen en laten uitoefenen. 
Er dient een vaste procedure te worden opgesteld omtrent het laden van analyse- en veldgegevens in Donar, 
met vaste deadlines waarop aangeleverde gegevens in Donar beschikbaar moeten zijn. 
Genoemde procedure moet worden overeengekomen tussen de afdeling gegevensbeheer (ANMG) en de 
opdrachtgever voor het RM (ANW) en worden bewaakt door ANM. De opdrachtgever (ANW) dient van iedere 
afwijking op de hoogte te worden gebracht zodat waar nodig aanvullende acties kunnen worden ge'initieerd. 
Deze afspraken dienen, zeker in de beginfase, strak te worden gehandhaafd door alle betrokken 
medewerkers en functionarissen. 



0.4 Rapportage en Informatievoorziening 
Er is in deze studie weinig bekend geworden van rapportages en informatieoverdracht waarbij de 
meetgegevens van het RM betrokken waren. De resultaten van het interne RDU-onderzoek naar het gebruik 
van de RM-gegevens zijn gedurende de looptijd van deze studie niet bekend geworden. 
Het enige duidelijke gebruik van de RM-gegevens in een relevante rapportage is het Beheersverslag. 
Voor zover bekend bestaat er verder geen onafhankelijke rapportage van de RM-resultaten. 

Het laat zich aanzien dat het gebruik van de RM-gegevens in rapportages danwel in een andere formele 
vorm van informatieoverdracht minimaal is. Het is echter niet duidelijk of dit komt door onbekendheid c.q. 
ontbrekende behoefte aan RM-gegevens danwel zijn oorzaak vindt in de slechte beschikbaarheid van de 
getallen. 
Het is dan ook zeer aan te bevelen dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de meetresultaten, in een 
geaggregeerde vorm; bijvoorbeeld in een "rapport waterkwaliteit". Hiermee wordt niet alleen een overzicht 
van de waterkwaliteitsontwikkelingen in het beheersgebied opgesteld en bekendheid gegeven maar -en als 
bijproducten zeker zo belangrijk- ook wordt zo een tijdig beschikbaar komen van de meetgegevens 
afgedwongen en de bekendheid van de gegevens wordt vergroot. 



1 . Inleiding en projectomschrijving 

Onderhavige nota bevat de eindrapportage van het project: "Evaluatie en optimalisatiestudie van het 
regionale meetnet van de RWS-Directie Usselmeergebied", kortweg: OPSIJ. De Regionale Directie 
Usselmeergebied van Rijkswaterstaat is de opdrachtgever voor deze studie en het RIZA de opdrachtnemer. 

1.1 Aanleiding/probleemstelling 
In 1993 is de Regionale Directie Usselmeergebied (RDIJ) begonnen metde uitvoering van het Regionale 
waterkwaliteitsmeetnet (RM) als aanvulling op het landelijke meetnet MWTL. Op zo'n 20 locaties worden in 
verschillende frequenties, verschillende pakketten van fysische, chemische en biologische parameters 
bemonsterd. Een onderbouwing van de gekozen parameters, frequentie en locatiekeuze en de later daarin 
opgetreden wijzigingen is nooit op schrift gezet. Een evaluatie is nog niet eerder uitgevoerd. 

De RDIJ heeft besloten dat een evaluatie en optimalisatie van het RM noodzakelijk was en heeft het RIZA 
gevraagd deze studie uit te voeren. Hierbij is gekozen voor een uitgebreide evaluatie- en optimalisatiestudie 
waarbij de meetdoelstellingen, informatiebehoefte en meetstrategie voor de toekomst worden 
geinventariseerd en uitgewerkt [Breukel et al, 1998]. 
Het project is door RIZA uitgevoerd waarbij middels een projectburo frequent en open overleg heeft 
plaatsgevonden met de opdrachtgever RDIJ, in de vorm van mw. Ruypers (projectleider) en dhr. De Vrieze. 
Daarnaast zijn er diverse commentaar- en terugkoppelmomenten geweest met andere mederwerkers van 
RDIJ. Al met al is er veel input geweest van vele RDU-medewerkers. 
Van RIZA-zijde is het project uitgevoerd door enige (deel-)projectleiders (Breukel, van Pelt en Timmerman). 
Daarnaast hebben vele medewerkers van RIZA op onderdelen bijdragen geleverd. De grootste daarvan is de 
bijdrage van mw. Bouma in de begeleiding van het aan derden uitbestede, statistisch onderzoek. 
De bij dit project betrokken personen zijn opgenomen in bijlage 1a. 

1.2 Doelstelling project 
Als doel van de evaluatie- en optimalisatiestudie is geformuleerd: een geoptimaliseerd meetnet dat voldoet 
aan de informatiebehoefte van beleid en beheer en waarmee inzicht in de waterkwaliteit wordt verkregen 
[Breukel et al, 1999a]. Hierbij moet tevens rekening worden gehouden met de diverse wettelijke bepalingen 
en verplichtingen. Het meetnet is efficient en effectief ingericht, er worden alleen gegevens verzameld 
waaraan behoefte is op locaties die representatief zijn voor (een gedeelte van) het watersysteem. Bovendien 
worden alle uitgangspunten op papier vastgelegd, zodat altijd kan worden nagegaan waarom bepaalde 
keuzen zijn gemaakt. 
Overigens is het routinematig chemisch meetnet ingericht om tactische en strategische informatie te 
verzamelen, niet voor operationele informatievoorziening die immers heel andere eisen stelt aan 
beschikbaarheid, nauwkeurigheid, methodieken en apparatuur. 

Toegevoegde waarden zijn gelegen in: 
* De studie kan worden gezien als een Nederlandse pilot voor het in de praktijk toetsen van de 
monitoringscyclus die in UN/ECE-kader (Guidelines on water quality monitoring) is ontwikkeld [UN/ECE, 
1996], Aanbevelingen uit deze studie kunnen leiden tot aanpassingen van deze cylcus. 
* Deze optimalisatiestudie is door RDIJ ingebracht als pilot voor het project Meetstrategie 2000+. 

1.3 Leeswijzer 
Deze evaluatie- en optimalisatiestudie geeft een voorstel voor het meetnet en meetprogramma voor het RDIJ 
regionale meetnet van de jaren 2000 en verder. Waar mogelijk is hierbij ook een inschatting van de financien 
opgenomen. 
Zoals in de inleiding gesteld wordt deze studie benut als pilot, om na te gaan of de monitoringscyclus in de 
praktijk goed hanteerbaar is. Tijdens deze fase zullen dan ook de stappen van de monitoringscyclus worden 
gevolgd. 
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Water behecr/beleid 

S "s 
Informatie behoefte Informatie overdracht 

/ \ 
Monitoring strategic Rapportage 

* r 
Meetnet ontwerp Gegevens analyse 

V / 
Monstername Geuevcns beheer 

^ >* 
Laboratorium analyse 

Figuur 1.1. Monitoringscyclus [naar UN/ECE, 1996] 

In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de ontwikkeling van het Regionaal meetnet van de RDIJ. Hoofdstuk 
drie behandelt de deelstudie waarin de Informatiebehoefte van de RDU-medewerkers in kaart is gebracht. 
Hoofdstuk vier behandelt de monitoringstrategie en het meetontwerp waarbij de huidige meetnet lay-out 
wordt beschreven. In hoofdstuk vijf zijn de meetresultaten van het RM vanaf de start in 1993 tot op heden 
getoetst en beoordeeld. Toetsresultaten en trendberekeningen zijn in dit rapport opgenomen. Hoofdstuk vijf 
beschrijft verder de resultaten van het statistisch onderzoek. Hoofdstuk zes behandelt de monsterlogistiek 
en analyses. Hoofdstukken zeven en acht betreffen het gegevensbeheer en -analyse en de rapportage en 
informatieoverdracht. Institutionele en financiele aspecten komen in hoofdstuk negen aan de orde waarna in 
het laatste hoofdstuk (tien) de knelpuntenanalyse en aanbevelingen zijn beschreven. 
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2. Historie Regionaal meetnet RDIJ 

2.1 Beheersgebied RDIJ 

Het beheersgebied van de directie Usselmeergebied ligt in een groot aantal provincies: Flevoland, Friesland, 
Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord Holland. 
Het beheersgebied kan in een vijftal verschillende watersystemen1 worden onderverdeeld, te weten: het 
Ijsselmeer, het Markermeer, de Randmeren Oost, de Randmeren Zuid en de Randmeren Noord. 
Deze indeling in watersystemen gebeurt op basis van eigenschappen als verblijftijd, afwatering en input van 
gebiedsvreemd water. In onderstaande tabel wordt een karakterisering gegeven van deze verschillende 
watersystemen. 

Tabel 2.1. De watersystemen in het beheersgebied van de directie Usselmeergebied 

Water-systeem Meetpunten Opper Oever- Gem. Gem. Input Output 
-vlak lengte diepte ver 'vreemd' 
(km2) (km) ( m -

NAP) 
blijftijd 
(mnd.) 

water (b) 

Ijsselmeer RM 
Krabbersgat buiten 
Houtribhoek 
Den Oever 
Kornwerd 
Steile Bank 
Munnikplaat 
Val van Urk 

MWTL 
Vrouwezand 

1136 202 4.4 4 Randmeren-
Noord 

Waddenzee, 
drink-, 
proces- en 
koetwater, 
Markermeer 

Markermeer RM 
Broekerhaven / Krabbersgat-Zuid 
Lelystad haven 
Markermeer Gouwzee 
Hoornsche Hop 
Umeer Pampus Oost 

MWTL 
Markermeer- midden 

700 164 3.5 12 Ijsselmeer 
Randmeren-
Zuid 

Ijsselmeer, 
drink-, 
proces- en 
koelwater 

Randmeren Zuid RM 41 55 1.6 2 Eem, Markermeer 
(Gooi-. Eemmeer, Gooimeer midden / Almere-Haven Eemmeer, 
Nijkerkernauw) MWTL 

Eemmeerdijk 
Umeer, 
Nuldernauw 

Randmeren Oost RM 65 101 1.5 2.5 polder Markermeer 
(Nuldernauw. Nuldernauw, Nulderhoek beken. en 
Wolderwijd. Veluwemeer-Spijkstrand / Elburg-Zuid gemalen. Usselmeer 
Veluwe- en Veluwemeer-Hardersluls / H.sluis-Hvn. kwel, en 
Drontermeer) Drontermeer-Reve 

MWTL Veluwemeer- midden 
Wolderwijd-mldden 

depositie wegzijging 

Randmeren Noord RM 5^ 80 2.4 0.11 Ussel. Ijsselmeer 
(Vossemeer, Ketelmeer-midden Overijsselse 
Ketelmeer, Zwarte Zwartemeer-Ramsdiep Vecht, 
Meer) Vossemeer- De Zwaan 

MWTL 
Drontermeer 
Zwarte water 

Ketelmeer-West I 
bron: a. beheersplan voor de rijkswateren, 1997-2000 

b. Biologische monitoring rijkswateren, randmeren 

De kwaliteit van het water in het beheersgebied van de RDIJ wordt beinvloed vanuit onderdelen van het 
hoofdwatersysteem. De grootste aangrenzende watersystemen zijn de Ussel, het Zwarte Water, de 
Waddenzee en het Noordzeekanaal. Met name de kwaliteit van de Rijn heeft een sterke invloed. Maar ook de 
kwaliteit van uitgeslagen polderwater (Friesland, Noord-Holland en Flevoland) en afwaterende systemen 

1 Watersysteem = geografisch afgebakend. samenhangend en functionerend geheel van oppervlaktewater, grondwater. waterbodems, 
oevers en technische infrastructuur met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, 
chemische en biologische kenmerkende processen De grenzen zijn op basis van morfologische, ecologische en functionele 
samenhang. (2°" nota waterhuishouding, 1985) 

11 



(Veluwe-beken, Utrechtse Vecht) kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater 
in het beheersgebied. 
De wateren in het beheersgebied van de RDIJ kennen een overwegend stagnant karakter (m.u.v. het 
Ketelmeer). Een van de grootste problemen waarmee de RDIJ dan ook te kampen heeft is de eutrofiering. De 
hierbij optredende algenbloei wordt veroorzaakt door de te hoge gehalten aan voedingsstoffen. In de 
stagnante wateren wordt het optreden van algenbloei verder bevorderd door de lange verblijftijd en de 
geringe diepte in deze wateren. Verder is in de zomermaanden uiteraard de watertemperatuur hoger 
waardoor de algenbloei wordt gestimuleerd. 

2.2 Ontstaan chemisch meetnet Usselmeergebied 
Tot 1993 zijn alle locaties in het beheersgebied van de Regionale Directie Usselmeergebied (RDIJ) 
opgenomen geweest in het landelijke meetnetprogramma (MWTL). 
Met de optimalisatiestudie van het landelijke programma die werd afgerond in 1993, is het aantal 
meetlocaties dat representatief werd geacht voor de landelijke beleidsrelevante informatiebehoefte 
teruggebracht tot 26 strategisch gesitueerde locaties [Adriaanse, 1993]. Hiervan zijn 8 meetlocaties gelegen 
in het beheergebied van de RDIJ. Deze 26 locaties vormen het landelijke MWTL-programma dat wordt 
uitgevoerd door het RIZA. 

De overige locaties, die een lokaal of in ieder geval niet-landelijk belang dienen, waaronder de locaties die 
uitsluitend werden bemonsterd ten behoeve van functie-gerelateerde doelstellingen, zijn met ingang van 
1993 door de RDIJ opgenomen in een onder eigen beheer uitgevoerd, regionaal chemisch meetnet [Breukel 
eta l , 1995]. 

2.3 Beleidsmatige doelstellingen regionaal chemisch meetnet RDIJ 

Waterbeleid/beheer 

Waterbeleid wordt in de regel vastgelegd in beleidsnota's zoals de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) en 
Beheersplannen Rijkswateren. De hoofddoelstelling van het Nederlandse waterbeleid is: het hebben en 
houden van een veilig en bewoonbaar land als primaire randvoorwaarde en het ontwikkelen en in stand 
houden van gezonde waterhuishoudkundige systemen die een duurzaam gebruik garanderen [NW4, 1998]. 
Ook het beleid voor het Usselmeergebied is opgenomen in de diverse beleidsnota's die de RDIJ heeft 
uitgebracht danwel hanteert, zoals het zogenaamde Beheersplan Nat Usselmeergebied. In het project OPSU 
is gebruik gemaakt van BPN '97, omdat dat in de beginfase van het project de meest recente beschikbare 
versie was. 

De kwaliteitseisen waaraan het water in het beheersgebied van directie Usselmeergebied dient te voldoen 
zijn gebaseerd op de functies die door de Directie aan het water zijn toegekend. Daarnaast gelden de 
reguliere kwaliteitseisen die middels de landelijke nota's waterhuishouding worden gesteld. Momenteel is de 
vierde Nota Waterhuishouding van kracht [NW4, 1998]. 
Voor de toetsing van de functies drinkwater en viswater alsmede de kwaliteitseisen minimumkwaliteit/MTR en 
streefwaarden (beide uit NW4) worden gegevens gebruikt vanuit het regionale chemisch meetnet en het 
landelijke MWTL-bemonsteringsprogramma. Additioneel voert de RDIJ ten behoeve van de functie 
zwemwater, gericht zwemwateronderzoek uit, in en nabij zwemgelegenheden in het Usselmeergebied. 

Als doelstellingen van het regionale chemische meetnet zijn indertijd geformuleerd [Vrieze de, 1998]: 
• Evalueren van waterkwaliteit ten aanzien van de AMvB-Waterkwaliteitsdoelstellingen (functies drinkwater, viswater 

en zwemwater), door middel van toetsing aan de normen, op representatieve meetlocaties voor de betreffende 
functie. 

• Evalueren van regionaal beleid ten aanzien van de algemene milieukwaliteit (Derde Nota Waterhuishouding en 
Evaluatienota water), door middel van toetsing aan de grenswaarde, op representatieve meetlocaties in de 
rijkswateren. 

• Signaleren van trends in concentraties en vrachten op enkele significante locaties. 

Dit zijn echter nog steeds vrij globale doelstellingen. De contouren van het RM zijn indertijd vrij pragmatisch 
opgesteld op basis van de randvoorwaarden: locaties in alle watersystemen en toetsmogelijkheid van de 
doelstellingen van de ENW en de AMvB-functies (vis-, zwem- en drinkwater). 
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Een deel van de opdracht voor deze studie is om bovengenoemde doelstellingen nog eens te toetsen, te 
specificeren en eventueel bij te stellen. Maar ook om na te gaan of genoemde doelstelling middels het 
huidige meetnet kan worden bediend. Hiervoor is doorvragen noodzakelijk. Vragen als: 'wat zijn de 
problemen (nu en op termijn)', 'welke informatie is voor welke functies relevant' en 'welke maatregelen zijn of 
zullen worden genomen' zijn gesteld. 
Deze stap, samengevat onder de noemer 'Inventarisatie informatiebehoefte' is reeds in een vroeg stadium 
van het project uitgevoerd. Hierover wordt in het volgende hoofdstuk gerapporteerd. 
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3. Informatiebehoefte 

3.1 Beschrijving deelproject Inventarisatie Informatiebehoefte 
Het specificeren en kwantificeren van de informatiebehoefte is een van de meest cruciale stappen in de 
monitoringcirkel. Een juiste uitvoering van deze fase levert gedetailleerde informatie op, op basis waarvan 
belangrijke stappen in de richting van meetnet lay-out kunnen worden gezet. 
Dit identificeren en kwantificeren van de informatiebehoefte is niet eenvoudig. Menig informatiegebruiker 
heeft nog nooit bewust nagedacht over de eisen die hij aan de toegeleverde informatie stelt en kan ze maar 
zo ook niet voor de geest halen. Of zoals een RDU-medewerker desgevraagd stelde: "het chemisch meetnet 
dient te voldoen aan de eisen genoemd in het Beheersplan Rijkswateren" en "mijn informatiebehoefte is: de 
waterkwaliteit is goed als deze voldoet aan de normen". Wel helder, maar niet genoeg om een meetnet op te 
ontwerpen. 

Om goed zicht te krijgen op de informatiebehoefte van RDIJ is de Inventarisatie Informatiebehoefte als aparte 
deelstudie uitgevoerd en apart gerapporteerd. In dit eindverslag worden alleen de meest relevante gedeelten 
van deze rapportage opgenomen. Voor meer informatie over deze deelstudie wordt verwezen naar de 
rapportage van de deelstudie [Timmerman, 1999]. 
Voor de deelstudie zijn twee workshop's georganiseerd. Het RIZA heeft een input-document opgesteld uit de 
door RDIJ geleverde beleidsdocumenten, waarin de beleidsuitgangspunten, de functies, de problemen en de 
maatregelen zo concreet mogelijk zijn weergegeven. In de workshops is vervolgens de input van de RDIJ-
medewerkers gebruikt om tot verdere uitwerking en detaillering van de Informatiebehoefte te komen. De 
deelnemers aan de workshops zijn opgenomen in bijlage 1b. 
Het resultaat van deze deelstudie; de notitie "Informatiebehoefte Usselmeergebied", is als een van de 
deelproducten van OPSU vastgesteld en op 26 mei 1999 aan de opdrachtgever (ir. Abelman) aangeboden. 

3.2 Werk wijze 

Het vaststellen van de informatiebehoefte is gedaan aan de hand van de methodiek, welke binnen het project 
Meetstrategie 2000* is ontwikkeld. De methodiek omvat vijf stappen: Verkenning, Afstemming, Uitwerking, 
Vaststelling en Afronding [Meetstrategie 2000+, 1998]. 
• In de stap Verkenning is een korte studie gedaan naar de beschikbare informatie. Ook zijn de uitgangspunten, 

informatiegebruikers en procesketen in het projectteam besproken en zijn de voorbereidingen getroffen voor de stap 
Afstemming. 

• De stap Afstemming betrof een workshop op 30 September 1998. In deze workshop zijn de resultaten uit stap 1 
besproken en aangepast en is op basis van de streefbeelden uit het BPN 1995 een inventarisatie gemaakt van de 
informatiebehoefte. 

• In de stap Uitwerking is deze informatiebehoefte verder uitgewerkt en aangepast aan het Beheersplan Nat 1997, dat 
op dat moment juist beschikbaar was. 

• De stap Vaststelling betrof een workshop op 10 november 1998. Hierin zijn de resultaten van stap 3 besproken en is 
op basis van een selectie uit de informatiebehoefte, een inventarisatie gemaakt van de locaties en stofgroepen, die 
voor elk van de informatiebehoeften van belang werden geacht. Na uitwerking van de resultaten van de tweede 
workshop bleven nog enkele onduidelijkheden over. Deze zijn in een tweetal interviews nader ingevuld. 

3.3 Uitgangspunten, informatiegebruikers, procesketen 

In het OPSU-projectplan staat: De vragen uit beleid en beheer beperken zich niet tot gegevens uit een 
chemisch of een biologisch meetnet. Om deze reden wordt dan ook de informatiebehoefte voor integrale 
(fysisch, chemisch en biologisch) monitoring gei'nventariseerd. Op grond van de in kaart gebrachte 
informatiebehoefte wordt alleen het chemische meetnet inclusief chlorofyl geevalueerd en geoptimaliseerd. 
Eventueel kunnen wel aanbevelingen worden gedaan die kunnen leiden tot aanpassing van het fysisch of 
biologisch meetnet [Breukel et al, 1999a]. 
Voor de informatiebehoeftebepaling is dus op voorhand geen beperking aangebracht. Wel is tijdens de 
tweede workshop in meer detail ingegaan op die onderdelen van de informatiebehoefte, die met behulp van 
het routinematig chemisch meetnet kunnen worden verkregen. 
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De belangrijkste groep informatiegebruikers is gezocht binnen de afdelingen ANW en ANI. Een tweede groep 
informatiegebruikers zijn de dienstkringen en de omliggende waterbeheerders (waterschappen, 
heemraadschappen en provincies). Deze hebben echter geen directe invloed op het vastleggen van de 
informatiebehoefte. Verder zijn drinkwaterbedrijven en andere regionale RWS directies informatiegebruikers 
zonder directe invloed op het vastleggen van de informatiebehoefte. 

Opdrachtgever voor het regionale meetnet is het hoofd AN (Venema). De informatiebehoefte en 
informatiestrategie worden vastgesteld vanuit de afdelingen ANW en ANI. Hierbij fungeert ANW als 
opdrachtgever voor ANM. Het meetnetontwerp wordt vastgesteld binnen de afdeling ANM in samenwerking 
met de afdelingen ANW en ANI. De monstername, laboratoriumanalyses en gegevensopslag worden 
uitgevoerd in opdracht van of door ANM. De gegevensanalyse, rapportage en informatieoverdracht aan 
derden wordt uitgevoerd door ANW . 

3.4 Inventarisatie Informatiebehoefte 
Tijdens de workshop Afstemming is een eerste inventarisatie gemaakt van de informatiebehoefte aan de 
hand van de streefbeelden uit het Beheersplan Nat 1995 en 1997 [RDIJ, 1995 en RDIJ, 1998]. De 
informatiebehoefte is als volgt ge'inventariseerd: 
• Per functie zijn het streefbeeld en de spelende probleemvelden kort weergegeven; 
• Per probleemveld zijn de (mogelijke) maatregelen aangegeven; 
• Per maatregel is per probleemveld aangegeven welke informatiebehoefte hierbij onderkend wordt; 
• Bij elke informatiebehoefte is aangegeven welke eisen aan de informatie gesteld worden. 

In de deelstudie is een volledig overzicht opgesteld van de informatiebehoefte per functie. In bijlage 2 is 
hiervan een verkort overzicht gemaakt. De cijfers in de tabel geven aan bij hoeveel problemen/maatregelen 
de betreffende informatiebehoefte genoemd wordt. 
Deze informatiebehoefte is vervolgens ingedeeld in de categorien strategische, tactische of operationele 
informatiebehoefte. Het belangrijkste onderscheid is daarbij de tijdspanne waarbinnen de informatie 
beschikbaar moet komen maar ook de vereiste mate van nauwkeurigheid speelt hierbij een rol. Dit overzicht 
is opgenomen in bijlage 3. NB: zoals eerder al gesteld: het routinematig chemisch meetnet is ingericht om 
tactische en strategische informatie te verzamelen, niet voor operationele informatievoorziening die heel 
andere eisen stelt aan beschikbaarheid, nauwkeurigheid, methodieken en apparatuur. 
Voor die informatiebehoeften, die tactische en strategische informatie moeten opleveren, is nagegaan welke 
informatiebron gebruikt zou kunnen worden. Hierbij zijn vier informatiebronnen onderscheiden: (zelf) Meten, 
Modellen, Literatuur en Gegevens derden (de informatie wordt door derden verzameld en kan daar verkregen 
worden). Dit overzicht is opgenomen in bijlage 4. 
De zelf te meten onderdelen van deze tabel horen dus door het routinematig chemisch meetnet te worden 
'gecovered'. 

Als laatste stap in het proces is voor de zelf te meten onderdelen ge'inventariseerd welke stofgroepen en 
welke locaties voor de betreffende informatiebehoefte gemonitord moeten worden. De resultaten hiervan, die 
dus tot op locatie-types en para mete rgroep zijn gedetailleerd, zijn weergegeven in tabel 3.1. 
Deze tabel vertegenwoordigt feitelijk de Informatiebehoefte van de RDIJ ten aanzien van het chemisch 
routinematig meetnet. Een belangrijk resultaat van deze fase is dat er een link is gelegd tussen de 
informatiebehoefte en de te leveren producten door het nemen van de stappen: functie, problemen, 
maatregelen, informatiebehoefte. 

Tabel 3.1. Locaties en stofgroepen per onderdeel van de informatiebehoefte 

Maatrege len: per 
Funct ie en Probleem 

Informatie-behoefte Type Stofgroepen Locaties 

Functie: Afvoer van water, ijs en sediment 
Probleem: Invloed op kwal. Ontvangende water 
Emissiereductie Kwaliteit water Normen (zie NW4) zie BPRW RpD 

Vrachten Alg/nutr /bestr md RpD 
Trends alg/nutr/zw met./bestr.md./PCB/PAK RpD 

Probleem: Verontreinigde waterbodems in havens 
Baggerspecie klasse 2 mag 
verspreid binnen gebied 

Locatie er omvang 
verontreinigde waterbodem 

Normen Standaard pakket Havens 

Kwaliteit waterbodem Normen Standaard pakket Havens 
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Kwaliteit zwevend stof / 
slib 

Normen Standaard pakket, ZS (normoverschr.) RpD + sed bekkens 

Trends Standaard pakket, ZS (normoverschr) RpD + sed.bekkens 
Emissiereductie Hoeveelheid en kwaliteit 

slib aangevoerd 
Normen Standaard pakket, ZS (normoverschr.) RpD + sed.bekkens 

Trends Standaard pakket, ZS (normoverschr.) RpD + sed bekkens 
Locatie en omvang 
verontreinigde waterbodem 

Normen Standaard pakket RpD + sed.bekkens 

Funct ie : B e r o e p s v i s s e r i j 

Probleem: Onvoldoende waterkwaliteit 

Optimaliseren waterkwaliteit Kwaliteit water Trends Nutrienten Derden 

Funct ie : D r i n k w a t e r v o o r z i e n i n g 

Probleem: Onvoldoende waterkwaliteit 
Behoud waterkwaliteit van 
geschikt instromend water 

Kwaliteit aangevoerde 
water 

Normen Drinkwaternorm + B.M. + toxiciteit + Cl Inlaatpunten 

Kwaliteit water Normen Drinkwaternorm + B.M. + toxiciteit + Cl mmdn/eemnd/vrwzd/vm 
mbn/woldwmon/d oever 

F u n c t i e : E c o l o g i e 

Probleem: Onvoldoende waterkwaliteit 

Verbetering waterkwaliteit van 
'slecht' instromend water 

Kwaliteit aangevoerde 
water 

Normen Drinkwaternorm + B.M. + toxiciteit + Cl Inlaatpunten 

Probleem: Hoge toevoer nutrienten 
Beperken inlaat water van 
slechte kwaliteit 

Hoeveelheid en kwaliteit 
water aangevoerd 

Trends Alle Overal (aRv) 

Normen Alle (aRv) Overal (aRv) 

Doorspoelen Kwaliteit water Normen Alle (aRv) Overal (aRv) 

Trends Alle Overal (aRv) 

Probleem: Kwaliteit aangevoerde water 

Afspr Waterbeheerders hoev. 
toe- en afgevoerd water 

Hoeveelheid en kwaliteit 
water aangevoerd 

Trends Alle Overal (aRv) 

Normen Alle (aRv) Overal (aRv) 

Brongerichte maatregelen Kwaliteit aangevoerde 
water 

Trends Alle Overal (aRv) 

Normen Alle (aRv) Overal (aRv) 

Ontw in waterkwaliteit Trends Alle Overal (aRv) 
Probleem: Onvoldoende waterkwaliteit 

Beperken inlaat water van 
slechte kwaliteit 

Hoeveelheid en kwaliteit 
.va:er aangevoerd 

Trends Alle Overal (aRv) 

Normen Alle (aRv) Overal (aRv) 

Doorspoelen Kwaliteit water Trends Alle Overal (aRv) 

Normen Alle (aRv) Overal (aRv) 

Probleem: Opwarming van water Is nadelig 

Handhaven eis van AT : 7 C Temp van opp water Trends T Flevo- en Diemercentrale 

Normen T -
Probleem: Verontreinigde waterbodems 
Sanering waterbodem Kwaliteit waterbodem Normen alg /anorganisch/organisch Overal 

Trends alg /anorganisch/organisch Overal 

Ontw in waterbodemkwal Trends alg. /anorganisch/organisch Overal 

F u n c t i e : K o e l w a t e r v o o r e n e r g i e c e n t r a l e ' s 

Probleem: Onvoldoende waterkwaliteit 

Emissiereductie Kwaliteit water Normen Algemeen Flevo- en Diemercentrale 

F u n c t i e : O e v e r r e c r e a t i e e n spor tv isser i j 

Probleem: Onvoldoende waterkwaliteit 

Brongerichte maatregelen Kwaliteit water Normen Wettelijke normen chlorofyl Vrouwenzand + 1 / WS 

Doorspoelen Kwaliteit aangevoerde 
water 

Normen Wetteh|ke normen chlorofyl Vrouwenzand + 1 / W S 

Kwaliteit water Normen Wettelijke normen chlorofyl Vrouwenzand + 1 / W S 

F u n c t i e : O p p e r v l a k t e - d e l f s t o f f e n w i n n i n g 

Probleem: Verontreinigde waterbodems 

Baggeren Locatie en omvang 
verontreinigde waterbodem 

Normen Waterbodemnormen Zandwingebieden 

Trends Waterbodemnormen Zandwingebieden 
Sanering waterbodem Hoeveelheid en rwaliteit Trends WBtaWbodernnormen Zandwingebieden 
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slib aangevoerd =~ 
Normen Waterbodemnormen Zandwingebieden 

Locatie en omvang 
verontreinigde waterbodem 

Normen Waterbodemnormen Zandwingebieden 

Trends Waterbodemnormen Zandwingebieden 

Kwaliteit zwevend stof/slib Normen Waterbodemnormen Zandwingebieden 

Trends Waterbodemnormen Zandwingebieden 

F u n c t i e : R e c r e a t i e v a a r t 

Probleem: Onvoldoende waterkwaliteit 
Brongerichte maatregelen Kwaliteit water Normen MTR/zwemwater Hele gebied 

Trends Waar die normen overschrijden Hele gebied 

Kwaliteit waterbodem Trends Waterbodemnormen Ond. bedding.vaargeulen 
Doorspoelen Kwaliteit water Normen MTR/zwemwater Hele gebied 

Trends Paard ie normen overschrijden Hele gebied 
Probleem: Vervuiling door antifouling 

Verbod antifouling producten Normen Organottnverbindmgen 1 

Funct ie : s c h e e p v a a r t 
Probleem: Scheepsafval vervuilt het water 

Inzamelen scheepsafval Kwaliteit water Normen (WVO) Standaard pakket Vhegtuig routinematig 
gevlogen -> incidenten? 

Probleem: Vervuiling door antifouling 

Verbod antifouling producten Concentraties in water Normen Organotinverbindingen 

F u n c t i e : W a t e r k e r e n / v e i l i g h e i d 

Probleem: Vrijkomen stoffen bij onderhoud 
Afscherming toepassen bij 
onderhoud 

Conc.in water, m.n. 
teerhoudende producten 

Normen PAK Waar onderhoud wordt 
uitgevoerd 

Funct ie : W a t e r v o o r z i e n i n g 

Probleem: Onvoldoende waterkwaliteit 

Afspraken Beheerders hoev. 
toe- en afgevoerd water 

Kwaliteit aangevoerde 
water 

Normen (zieNW4) zie BPRW RpD 

Trends a lg/nutr /zwmet. /best r md./PCB/PAK RpD 

Vrachten alg./nutr/bestr md RpD 
Brongerichte maatregelen Kwal teit watei Vrachten alg./nutr/bestr.md RpD 

Normen (zieNW4| zie BPRW RpD 

Trends alg./nutr /zw met /bestr.md./PCB/PAK RpD 
Waterlevering voor verbetering 
van waterkwaliteit 

Kwaliteit aangevoerde 
water 

Vrachten alg /nutr/bestr.md. RpD 

Normen (zieNW4) zie BPRW RpD 

Trends alg./nutr./zw met /bestr md7PCB/PAK RpD 

Kwaliteit water Trends alg /nutr./zw met./bestr md /PCB/PAK RpD 

Normen (zteNW4) zie BPRW RpD 

Vrachten alg./nutr/bestr md RpD 

F u n c t i e : Z w e m w a t e r 

Probleem: Onvoldoende waterkwaliteit 

Brongerichte maatregelen Kwaliteit aangevoerde 
water 

Normen Zwemwaternormen -

Doorspoelen Normen Zwemwaternormen -
Kwaliteit water Normen Zwemwaternormen -

Trends (blauw)algen, bactenen. nutrienten Lokaa - ' oe ' WS 

Zwemverbod Trends (biauwialgen, bactenen. nutrienten Lokaal + 1 per WS 

Normen Zwem»voternoiTnwi -

RpD = Representatief per deelgebied 
aRv = Advies RIZA vragen 

3.5 Conclusies en aanbevelingen informatiebehoefte 
De inventarisatie van de informatiebehoefte vormt een belangrijke basis voor het ontwerp van het 
routinematig chemisch meetnet. Het proces van specificatie van informatiebehoeften is een moeilijke 
gebleken. Deze deelstudie was een van de eerste keren dat de "rugby-bal methode" (ontwikkeld binnen het 
project Meetstrategie 2000) in de praktijk is toegepast. Met name de opzet van de tweede workshop is 
gebleken dat de methode nog bijstelling behoeft. Het resultaat van de tweede workshop was dan ook te 
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mager. Na uitwerking van de resultaten bleven teveel onduidelijkheden over die later in gerichte interviews 
nader moesten worden ingevuld. 
Het eindresultaat van deze stap echter; de inventarisatie van stofgroepen en locaties, geeft een goede 
aanzet voor de daadwerkelijke inrichting van het meetnet. Een nadere detaillering is echter nog noodzakelijk. 
Daarnaast zal de evaluatie van het bestaande meetnet de informatie leveren voor de definitieve keuze van te 
meten parameters en locaties. 

Uit de inventarisatie is een aantal punten naar voren gekomen, waarmee bij het ontwerp van het routinematig 
meetnet rekening moet worden gehouden. De belangrijkste hiervan zijn: 
• De uitwisseling van waterkwaliteits- en afvoergegevens van grenslocaties tussen de RDIJ en andere (regionale) 

waterbeheerders moet beter worden geregeld. De uitwerking en handhaving van afspraken hieromtrent in 
waterakkoorden is nu nog onvoldoende. 

• Primair in de informatiebehoefte zijn de parametergroepen/thema's: eutrofiering, diffuse bronnen (met name voor de 
bestrijdingsmiddelen alsmede de zware metalen en organotin), PAK, PCB en chloride. Deze stoffen moeten per 
watersysteem op tenminste een (representatieve) locatie in detail gemeten worden terwijl ook stofbalansen moeten 
kunnen worden opgesteld. Nu zijn de hiervoor benodigde gegevens nog incompleet. 

• Een essentieel vraagpunt kon door de RDIJ-deelnemers aan de workshops niet worden beantwoord. Welke locaties 
in de randmeren worden representatief geacht voor de kwaliteit van het watersysteem: de huidige locaties die 
overwegend in de vaargeul zijn gesitueerd of de projectmatig vaak gebruikte locaties daarbuiten, bijvoorbeeld in 
kranswiervelden. Dit maakt veel verschil voor de gegevens. Aanbevolen wordt hieromtrent een interne RDIJ-
workshop te organiseren. 

• Ook is de nadere detaillering van de informatiebehoefte tot kwantitatieve kenmerken die voor de meetnet lay-out van 
belang zijn (nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, representativiteit) niet uitgewerkt. Voor deze toetsing c.q. vertaalslag 
van informatiebehoefte naar meetprogramma / lay-out is in deze studie dan ook een invulling gemaakt door de 
projectgroep. Dit zou eigenlijk door de informatiegebruikers moeten worden aangegeven. 

• Ingewonnen gegevens moeten op een zinvolle manier kunnen worden gecombineerd met gegevens afkomstig van 
andere meetnetten, bijvoorbeeld kwantiteitsmeetnetten ivm vrachtberekeningen. 
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4. Monitoringstrategie en meetontwerp; huidige situatie 

De Monitoringstrategie is de wijze waarop logisch gezien de gewenste informatie verzameld wordt. In de fase 
Monitoringstrategie worden besluiten genomen ten aanzien van de gegevensbronnen, de inrichting van 
verschillende typen meetprogramma's etc. De exacte uitwerking in technische zin blijft buiten beschouwing. 
Vervolgens wordt, aan de hand van de informatie die uit de vorige stappen komt, met behulp van de statistiek 
een meetnet lay-out gemaakt. In deze stap worden de keuzes met betrekking tot locaties, parameters, media, 
frequenties etc. ingevuld. 
Een pragmatische slag is dan nog de inpassing van het voorgestelde meetprogramma in de bestaande 
budgetten. De hierbij vigerende besluitvormingsprocessen vinden intern RDIJ plaats (voor zover betrekking 
hebbend op het RM). RIZA kan daarbij hooguit een adviserende rol spelen. 

4.1 Huidige meetnet lay-out RM 

Locaties 

Het regionaal chemisch meetnet van de RDIJ heeft altijd uit zo'n 20 meetlocaties bestaan. Sinds het ontstaan 
van het meetnet in 1993 hebben zich hierin een aantal wijzigingen voorgedaan. Een aantal meetpunten zijn 
toegevoegd of verschoven: Krabbersgat buiten, Val van Urk, Lelystad haven, Hardersluis en Ketelmeer 
midden. Ook met betrekking tot de namen zijn in de loop der tijd een aantal wijzigingen doorgevoerd (onder 
meer in verband met de code-voering van DONAR): Pampushaven is Pampus oost geworden, Almere haven 
is veranderd in Gooimeer midden, Zeewolde wordt Wolderwijd midden, Kievietslanden wordt Veluwemeer 
midden, Veluwemeer Hardersluis wordt Veluwemeer Harder haven buiten en Kamperhoek wordt Ketelmeer 
west. Al met al heeft door de jaren heen een verbazend groot aantal veranderingen in de locatiecodes 
plaatsgevonden. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 5. 

Verder voert de directie Usselmeergebied in aanvulling op het reguliere MWTL-meetpakket, een aantal 
aanvullende metingen uit op de volgende MWTL meetpunten: Ketelmeer west, Veluwemeer midden, 
Wolderwijd midden, Eemmeerdijk en Markermeer midden. Dit omdat er een specifieke regionale 
informatiebehoefte bestaat [Landman, 1997]. Overigens worden de bemonsteringen van MWTL- en RM-
programma's uiteraard gecombineerd uitgevoerd. 

Parameters 

Sinds 1993 bestaat het parameterpakket uit de volgende parametergroepen: algemene parameters, 
organisch materiaal, nutrienten, zouten, biologische parameters, metalen en organische 
microverontreinigingen. Vanaf 1996 is het parameterpakket voor een aantal locaties beperkt ten opzichte van 
het pakket van 1993. Metalen en organische microverontreinigingen worden vanaf 1996 op een negental 
meetlocaties niet meer gemeten. Redenen hiervoor waren voornamelijk de financiele randvoorwaarden 
[Schafer, 1998]. Het volledige parameterpakket is opgenomen in bijlage 13. 

Media en frequenties 

De parameters worden gemeten in het compartiment water en/of zwevend stof al naar gelang hun fysisch-
chemische eigenschappen. De metalen en organische microverontreinigingen worden overwegend gemeten 
in het compartiment zwevende stof. 
De meetfrequenties lopen uiteen van een keer per twee maanden tot een keer per maand afhankelijk en 
verschillend per locatie en/of parametergroep. 

De locaties, functies en gemeten parametergroepen, zoals gepland in het Regionaal Meetnet, zijn 
opgenomen in bijlagen 6 en 7. 

4.2 Planning en voortgangscontrole 
De planning van het RM wordt opgesteld door de projectleider Regionaal Meetnet, werkzaam bij de afdeling 
ANM, onderafdeling gegevensinwinning (N. Wijnstok) in samenwerking met de afdelingen ANW en IMM van 
RIZA. Eventuele wijzigingen worden niet structureel gedocumenteerd. In de meetreeksen levert dit geregeld 
onverklaarbare "witte vlekken" op. Voor het overleg met gebruikers bestaan slechts informele contacten, 

19 



vooral met medewerkers van ANW. Er vindt geen schriftelijke vastlegging plaats van veranderingen die in het 
programma zijn aangebracht en op wiens verzoek dit is gebeurd, laat staan dat hierover afdoende wordt 
gecommuniceerd. 
Er is onvoldoende duidelijkheid of, en in hoeverre er afstemming plaatsvindt tussen de verschillende 
onderdelen van de meetprogramma's [Schafer, 1998], Betere afstemming van het RM-meetnet wat betreft de 
verschillende onderdelen zoals: het temperatuurmeetnet, chloridemeetnet, zwemwater-, fysisch- en 
chemisch-meetnet is dan ook zinvol. Ook zou een betere afstemming moeten plaatsvinden met het biologisch 
meetnet. 

Vervolgens voert het RIZA de planning van de bemonsteringen in het laboratoriumsysteem (Labinfos) in. Het 
RIZA geeft ook het meetprogramma (samen met dat van de andere Regionale Directies) in nota-vorm uit. De 
middelen van RDIJ om in de meetprogrammaplanning te sturen zijn derhalve beperkt. Ook ontbreekt het 
hierbij aan inzicht in de voortgang. 

Sinds 1998 wordt door RIZA het meetprocesondersteunend systeem 'RIMOS' ontwikkeld. De RDIJ is 
intensief bij dit ontwikkel- en implementatietraject betrokken. Zowel via het leveren van specialistische- en 
gebruikers-input tijdens de realisatie van het systeem als door het fungeren als pilot Directie tijdens de 
implementatie. RIMOS zal de planning en bewaking van meetprogramma's, de monsterlogistiek en feitelijke 
bemonstering en de interacties met het Laboratoriumsysteem van RIZA ondersteunen, evenals de status en 
voortgang van de analyse-werkzaamheden en de rapportage van de resultaten aan Donar, WVO-info of 
rechtstreeks op papier of flop. Opdrachtgevers voor de RIZA-laboratoria, zoals de RDIJ, zullen daarmee zelf 
toegang hebben tot RIMOS, beheren daarin zelf de planning van het eigen meetprogramma en hebben 
inzicht in voortgang, wijzigingen etc. De integrale ondersteuning van het meetproces zoals binnen RIMOS 
voorzien, zal de RDIJ (in de toekomst) belangrijke bedrijfsmatige voordelen bieden. 

4.3. Afstemming met andere monitoringprogramma's 
Het levert uiteraard winst op als het RM goed is afgestemd met de informatiebehoeften van de RDIJ. Hierbij 
wordt uiteraard in eerste instantie uitgegaan van de routinematige informatiebehoefte (zie hoofdstuk 3). Een 
goede afstemming met de landelijke MWTL-proqramma's is daarbij vanzelfsprekend. 
Echter; voorziet het RM ook in de informatiebehoefte van (RDU-)onderzoeks-projecten? Bij deze 
vraagstelling wordt er in de praktijk al snel van uitgegaan dat de onderzoeks-eigen doelstellingen teveel 
afwijken van de meer routinematige doelstelling van het RM (of het MWTL-programma). Aangezien 
bovendien de RM- en MWTL-programma's het gebruik van Donar min of meer verplicht maken zijn 
projectleiders snel geneigd hun specifieke monitoring op eigen houtje op te zetten en uit te (laten) voeren. 
Het gevaar van overlap en geldverspilling is daarbij echter duidelijk aanwezig. 
In het kader van deze studie is er niet uitputtend bestudeerd in hoeverre het RM de behoeften dekt van de 
diverse projectleiders van onderzoeksprojecten. Een overzicht van projecten met een monitoringsinspanning, 
met locaties, parameters en frequenties is, voor zover bekend, ook niet voorhanden. Op basis van enige 
interviews met relevante projectleiders lijkt het echter zinvol om een dergelijke exercitie eens uit te voeren. 

Het project ROM-Umeer bijvoorbeeld kent een uitgebreid monitoringprogramma met parameters die allemaal 
ook in het RM worden bepaald. De meetresultaten worden door de projectleider beheerd in Excel en zijn 
daarmee voor anderen slecht toegankelijk (want onbekend). Om de toegankelijkheid te bevorderen is binnen 
het kader van dit project door EDS een applicatie gebouwd (ROMIJ-DON) om de projectgegevens vanuit 
Excel naar Donar te converteren. Mogelijk kan deze applicatie tevens voor ander gebruik binnen het RDIJ-
gegevensbeheer benut worden. Het lijkt zelfs niet onwaarschijnlijk dat een dergelijke applicatie binnen RDIJ 
(of elders binnen RWS) al bestaat aangezien dit project uiteraard niet de enige is met genoemde wens. 
Overigens onderkent de projectleider het belang van een centraal gegevens en applicatiebeheer. Zijn acties 
zijn ondermeer/vooral tot stand gekomen door onvrede met de mogelijkheden die vanuit Donar en het Donar-
beheer worden geboden [Schafer, 1998]. 

Binnen het project BOVAR worden ook veel monitoringgegevens gebruikt. In dit project worden water- en 
stoffenbalansen opgesteld voor de Veluwerandmeren. De meetgegevens worden ook hier in Excel 
opgeslagen. Er worden gegevens gebruikt van de RM- en MWTL-programma's maar ook van de omringende 
waterschappen. Ook de projectleider van dit project heeft problemen ondervonden met het RDIJ-
gegevensbeheer en dit geregeld aangekaart. Gegevens worden te laat in Donar geladen, onvolledig geladen 
of onder verkeerde projectnaam (RM) zodat ze onvindbaar worden [Schafer, 1998]. 
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Het BOVAR-programma wordt wel goed afgestemd met de opstellers van het Beheersverslaq van de afdeling 
ANW. De inwinning van gegevens van andere waterbeheerders gebeurt bijvoorbeeld gezamenlijk. 
Het zou echter aan te bevelen zijn (en meer voor de hand liggen) indien hier de afdeling gegevensinwinning 
een trekkende rol zou spelen waarna de ingewonnen gegevens voor de hele Directie beschikbaar zouden 
kunnen zijn. Ook vanuit de opstellers van het Beheersverslag klinkt kritiek op de beschikbaarheid en 
volledigheid van de RM-meetgegevens. Het blijkt jaarlijks een hele toer om de benodigde gegevens 
beschikbaar te krijgen. Vaak moet dit zelfs buiten de reguliere (Donar-)routes om. 

4.4 Conclusie en aanbevelingen monitoringstrategie, huidige situatie 

Conclusies 

• De doelstellingen van het regionale chemische meetnet zijn nergens beschreven. 
• De veranderingen in periode 1993-1998 in het meetnet ontwerp zijn niet of slecht doorgesproken met gebruikers en 

niet gedocumenteerd. 
• De oorzaken en criteria voor de bovengenoemde veranderingen zijn nergens te vinden. 
• Een onderbouwing van de gekozen parameters, frequentie en locatiekeuze en de later daarin opgetreden 

wijzigingen is nooit op schrift gezet. 
• Het beheer van het -lopende- RM-programma wordt matig uitgevoerd. Tussentijdse wijzigingen, uitval van 

bemonsteringen etc. worden niet gedocumenteerd en niet gecommuniceerd naar (potentiele) gebruikers van de 
meetgegevens. 

• (Potentiele) gebruikers van de RM-gegevens worden slecht gemformeerd, hebben weinig invloed en slecht toegang 
tot het programma en de meetgegevens. Hierdoor wordt het gebruik, en de kosten-baten verhouding van het RM 
negatief be'i'nloed. 

Aanbevelingen 

• Er dient een betere afstemming plaats te vinden van het RM-meetnet wat betreft de verschillende onderdelen zoals: 
het temperatuurmeetnet, chloridemeetnet, zwemwater-, fysisch- en chemisch-meetnet. Ook dient een betere 
afstemming plaats te vinden met het biologisch meetnet. Het RM-programma dient geschreven te worden met 
meetdoelstellingen voor nu en voor de directe toekomst (afgeleid van informatiebehoefte). 

• Vastleggen procedures rondom uitvoering en beheer van het RM-programma in een Procedureboek. Duidelijk 
taakafbakening en verantwoordelijkheden dienen hierin vastgesteld te worden tussen de opdrachtgever (ANW/ANM) 
en opdrachtnemer (ANM en voor de analyses: RIZA). 

• Aanpassingen in het meetprogramma vastleggen met datum en opdrachtgever; hierover moet de opdrachtgever 
(ANW; projectleider RM) communiceren met andere meetnet-gebruikers. 

• Inwinning meetgegevens via een organisatie-onderdeel faciliteren, met name daar waar de gegevensinwinning een 
routinematig karakter kent zoals bij de inwinning van kwantiteits- en kwaliteitsgegevens van andere 
waterbeheerders. 

• Meer uitputtend inventariseren van projecten en projectleiders die een belang hebben bij de informatievoorziening 
vanuit het RM. 

• De veranderingen in het programma (op locatie/parameter niveau) dienen vastgesteld te worden en gekoppeld aan 
de doelstellingen van het meetnet, de veranderingen zijn tot nu toe alleen meegenomen in de operationele planning 
(is wel nuttig maar niet voldoende); de criteria voor de veranderingen dienen te worden vastgesteld tussen 
gegevensproducent (ANM) en informatieproducent (ANW); 

• CoOrdinatie en afstemming tussen regionaal meetnet, MWTL en interne RDIJ onderzoeksprojecten dient, op 
programma niveau, jaarlijks plaats te vinden (niet alleen op uitvoering niveau, dat gebeurt al via N. Wijnstok, maar 
op programma niveau); 

• Bewaken van het programma, controleren uitvoering versus planning en eventueel aanpassen/repareren (dit is 
vooral belangrijk bij toch al lage frequenties) dient (ten minste) maandelijks plaats te vinden; 

• Invoeren van jaarlijkse controles op zowel volledigheid van de uitvoering van het programma (maandelijks) en een 
plausibiliteitscontrole (jaarlijks); 

• Jaarlijkse evaluatie van het RM-programma, zowel qua inhoud als qua proces (t.a.v. hiaten en eventuele 
verbeteringen in het proces). 
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5. Monitoringstrategie en meetontwerp; evaluatie en aanbevelingen 

5.1 Evaluatie waterkwaliteit en meetprogramma 
De evaluatiestudie is volgens de monitoringcyclus een onderdeel van de stap "informatiebehoefte", maar 
wordt op verzoek van RDIJ als aparte fase gezien. De onderwerpen die in deze evaluatiestudie worden 
behandeld zijn wel conform hetgeen in de UN/ECE-guidelines is weergegeven. 

5.1.1 Inleiding en doelstelling 

Voorliggend evaluatierapport beschrijft de ontwikkelingen in de (chemische) waterkwaliteit in het 
beheersgebied van de directie Usselmeergebied over de periode 1993 -1997. De resultaten uit het 
statistisch onderzoek (Witteveen+Bos, 1999) zijn in deze paragraaf geincorporeerd voorzover betrekking 
hebbend op de trends in de waterkwaliteit van de onderzochte parameters. 
De waterkwaliteitsgegevens van de MWTL lokaties en de lokaties uit het regionaal meetnet van de RDIJ zijn 
per jaar getoetst aan de normen uit de Vierde Nota Waterhuishouding voor oppervlaktewater en zwevend stof 
en aan de functiegerichte waterkwaliteitsdoelstellingen oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater 
(bestaande en toekomstige drinkwaterpunten) en water voor karperachtigen. 
Op basis van deze resultaten worden probleemstoffen en omissies in het parameterpakket per watersysteem 
zichtbaar gemaakt en verplichte meetfrequenties gecontroleerd. Zwemwater is niet in de beschouwing 
meegenomen, de doelstelling hiervan is niet verbonden met het RM, hiervoor bestaat een apart meetnet. 

De doelstelling van het evaluatierapport is: 
• De ontwikkeling van de waterkwaliteit in het verleden (1993-1997) weergeven, uitgezet tegen verschillende 

(waterkwaliteits)doelstellingen. Op basis hiervan kunnen indicatieve uitspraken worden gedaan worden over het al 
dan niet toekennen van een bepaalde functie aan een watersysteem. 

• Controle verplichte meetfrequentie voor de functiegerichte waterkwaliteitsdoelstellingen (water voor karperachtigen 
en water bestemd voor de bereiding van drinkwater). 

• Identificeren en specificeren van 'probleemstoffen' (stoffen die boven of rondom de norm zitten). 
• Signaleren van omissies in het parameterpakket per watersysteem. 

5.1.2 Algemene karakterisering en trends in de waterkwaliteit over de periode 1993-1997 

In de evaluatiestudie en in het statistisch onderzoek [Witteveen+Bos, 1999] is onderzoek uitgevoerd naar 
status en trends van een aantal stoffen. Hierbij is overigens geenszins getracht een volledig beeld te 
schetsen met betrekking tot de waterkwaliteit. Dan zou een aanzienlijk bredere studie nodig zijn. Het gaat in 
deze paragraaf dan ook om een algemeen beeld. 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van enige kentallen uit de onderzochte meetreeksen van 
kwaliteitsgegevens, gerangschikt per deelgebied. 

Tabel 5.1. Samenvatting kwaliteits-kentallen overde periode 1993-1997 

WATERSYSTEEM => Usselmeer Markermeer Randmeren 
Parameter norm Gemiddelde spreiding gemiddelde spreiding gemiddelde spreiding 
Chloride (mg/l) 200 148 43 151 19 125 30 
Stikstof (mgN/l) 2,2 (z) 3.7 1.6 2 09 3.2 1.3 
Fosfaat (mgP/l) 0,15 (z) 0.13 0.06 0.11 0 06 0.17 0.09 
Zwevende stof (mg/l) 30 20 15 43 40 20 17 
Lood (ug/l) 220 1.5 1.1 2.0 1 6 1.7 1.4 

Chlorofyl-a (mg/l) 100 (z) 49 30 32 16 39 27 
VOX (ug/l) 5 0.7 1 0.6 0.6 1 2 

-(z)= zomergemiddelde voor eutrofieringsgevoelige. stagnante wateren 
vet: het (vijf-jaars) gemiddelde overschrijdt de MTR norm (NW4) 
bron: Witteveen+Bos, 1999 
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# 22-4.4 

# 4.4-5 

Figuur 5.1. Gemiddelde stikstofgehalten over de periode 1993 t/m 1997 

Chloride: In het algemeen zijn de chloride gehalten in Ussel- en Markermeer hoger dan in de randmeren. 
Wel zijn in de randmeren grote verschillen tussen de locaties gevonden. 

Voor chloride kunnen geen duidelijke trendmatige veranderingen worden aangetoond. Wel kan worden 
waargenomen dat de concentratie chloride gedurende de periode eind 1993 -1995 significant lager was. 
Deze periode is een relatief zeer natte periode geweest waardoor verdunning mogelijk een rol heeft 
gespeekJ. 

Stikstof; De hoogste gehalten en grootste spreiding is te vinden in het Usselmeer. De gehalten in het 
Markermeer zijn juist relatief laag. Ook hier zijn de onderlinge verschillen in de randmeren groot. 
Zie ook figuur 5.1. 
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Voor totaal-stikstof kan op nagenoeg elke locatie een monotoon dalende trend worden waargenomen. Hierbij 
is de daling in het Usselmeer het grootst en in het Markermeer het kleinst. Dit is conform de literatuur waarbij 
reeds is aangegeven dat de concentratie in het Markermeer al duidelijk lager is dan in het Usselmeer (RIZA, 
1995). Met name de locatie Andijk in het Usselmeer laat een grote daling zien in de concentratie totaal 
stikstof. 

Zwevende stof: Duidelijk de hoogste gehalten worden gevonden in het Markermeer. De bodem-samenstelling 
van het Markermeer (meer klei) is hier de oorzaak van. Bij de randmeren scoort ook hier het Eemmeer het 
hoogst en het Veluwemeer het laagst. 

In het Markermeer zijn verschillende locaties te vinden die een monotoon dalende trend laten zien in het 
zwevend-stof gehalte. In het Usselmeer kunnen geen trendmatige veranderingen in zwevend-stof-gehalte 
worden waargenomen. In de Randmeren komen verschillende locaties voor die een monotoon dalende trend 
of een staptrend laten zien begin 1996. 

Lood: De gehalten lood bevinden zich alien in dezelfde lage range. Eemmeer, Ketelmeer, Vossemeer en 
Markermeer kennen de hoogste concentraties. 

Voor lood kan in het Markermeer slechts op een locatie een significante daling worden waargenomen, te 
weten Umeer. De overige locaties vertonen geen significante trendmatige veranderingen in het lood-gehalte. 
In het Ijsselmeer kunnen geen trendmatige veranderingen in lood-gehalte worden waargenomen. In de 
Randmeren komen begin 1996verschillende locaties voor met een lichte trendbreuk. De betrouwbaarheid 
waarmee deze trendbreuken konden worden bepaald is echter beperkt. Lokatie Veluwemeer Midden vertoont 
een monotoon dalende trend. 

Fosfaat: De laagste gehalten worden in het Markermeer gemeten. De gehalten in de randmeren kennen weer 
de grootste fluctuaties met in Eemmeer en Noordelijke randmeren de hoogste en in Veluwemeer, Wolderwijd, 
Drontermeer en Nuldernauw de laagste gehalten. Zie ook figuur 5.2. 

Voor totaal-fosfaat kan zowel in het Markermeer als in het Usselmeer slechts op een locatie een significante 
daling worden waargenomen. Deze locaties zijn respectievelijk Umeer en Andijk. De overige locaties 
vertonen geen significante trendmatige veranderingen in het fosfaat-gehalte. 
In de randmeren worden afwijkende maatregelen genomen ten opzichte van het Usselmeer en Markermeer. 
Er wordt lokaal brongericht eutrofierings-beleid gevoerd door bijvoorbeeld defosfatering en doorspoeling van 
de Veluwerandmeren. 
In de zuidelijke randmeren zijn de nutrientengehalten wel gedaald, maar van ecologische ontwikkeling is nog 
geen sprake door ofwel de grote diepte van de meren, ofwel de nutrientengehalten die voorheen zo hoog 
waren dat groeibeperking van algen (en dus een lager chlorofyl gehalte) pas later in zicht komt. 
Het Ketelmeer neemt een afwijkende positie in onder de randmeren. Ondanks het feit dat de fosfaatgehaltes 
hoog zijn, heeft eutrofiering door de zeer korte verblijftijd en de relatief grote diepte op het ecosyseem minder 
effect gehad dan elders (RIZA, 1995). 

Chlorofyl-a: De laagste en meest stabiele gehalten zijn gevonden in het Markermeer; de hoogste en minst 
stabiele in het Usselmeer. Het Eemmeer kent de hoogste concentraties, het stromende Ketelmeer de 
laagste. 

In het Markermeer kunnen geen trendmatige veranderingen in chlorofyl-gehalte worden waargenomen Voor 
het Ijsselmeer kan enkel een lichte trendbreuk worden waargenomen rond het begin van 1996 op de locatie 
Andijk. De betrouwbaarheid waarmee deze trendbreuk kon worden bepaald, is echter beperkt. 
In de Randmeren komen verschillende locaties voor die een monotoon dalende trend of een staptrend laten 
zien begin 1996. 
In het Markermeer wordt geen trendmatige verandering van het chlorofyl-gehalte (maat voor algenbiomassa) 
waargenomen, mogelijk omdat de groei van algen in het Markermeer niet aan nutrienten gekoppeld is maar 
aan het licht in verband met het hoge zwevende stofgehalte (RIZA, 1994). Er is wel een daling in het 
zwevende stofgehalte gesignaleerd, maar dit heeft zich nog niet vertaald naar een daling van het 
chlorofylgehalte. 

VOX: De hoogste gehalten en grootste spreiding van deze parameter worden in de randmeren gevonden, 
met name in de Noordelijke randmeren (locatie Ketelmeer West). 
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De gehalten van de parameter VOX vertonen een dermate lastig patroon dat trendmatige veranderingen niet 
goed kunnen worden aangetoond. 

GEM P [mg/l] [NVT] [Oppervlaktewater] 

0-0.05 

# 0.05-0.15 

# 0.15-0.3 

# 0.3-0.5 

Figuur 5.2. Gemiddelde fosfaat-gehalten over de periode 1993 t/m 1997 

5.1.2 Resultaten normtoetsingen NW4 over de periode 1993-1997 

De vierde Nota Waterhuishouding 
Sinds maart 1999 is de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4, 1999) van kracht als opvolger van de 
Evaluatienota Water (ENW, 1994). In de NW4 zijn doelstellingen opgesteld voor een goede 
watersysteemkwalitert in de vorm van een minimum kwaliteitsdoelstelling. Deze wordt MTR (maximaal 
toelaatbaar risico-niveau) genoemd (voorheen grenswaarde) en geldt voor alle wateren. Daarnaast bestaat 
de zogenaamde Streefwaarde die in het algemeen een factor 100 lager ligt dan de MTR.Tenslotte is er een 
woordelijke omschrijving van deze kwaliteit die minder eenduidig meetbare kenmerken omvat zoals 
duurzaam functionerende ecosystemen. 
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De beleidsmatig van belang zijnde normen voor het waterbeheer staan dus in NW4 (voorheen NW3). 
In NW4 is niet alleen het normstelsel gewijzigd; ook het omgaan met de normen wordt op een andere wijze 
benaderd dan in NW3 (zie nota "Omgaan met normen" [RIZA, 1999]). Ook is in NW4 de terminologie van 
normen gewijzigd. De kwaliteitsdoelstelling die voor alle wateren in Nederland zonder specifieke functie van 
toepassing is, werd in NW3 aangeduid met de term "grenswaarde", maar in NW4 met de term "MTR" 
(Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau). Deze MTR's zijn voor microverontreinigingen volgens de 
risicobenadering afgeleid. 

De gehanteerde toetsingsvoorschriften zijn conform de CUWVO/CIW voorschriften hieromtrent en bestaan 
voor een specifieke meetvariabele uit een aanbevolen of verplichte meetfrequentie, een meetperiode 
waarover de metingen betrokken worden en de rekenregel voor het vaststellen van de toetswaarde: de 
waarde die met de norm vergeleken wordt, alsmede de rekenkundige operand (groter of gelijk, kleiner of 
gelijk dan). 
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Figuur 5.3. Het gehalte aan PCB-138 in zwevende stof in Usselmeer en Randmeren Noord 

5.1.2.1 Toetsresultaten NW4 in zwevend stof 
In het Usselmeer (Vrouwezand) en vooral de Noordelijke randmeren (Vossemeer-Zwaan, Ketelmeer West) 
worden de MTR-normen voor PCB's door de jaren heen nogal eens overschreden (figuur 5.3). 
Op lokatie Ketelmeer West overschrijden een groter aantal parameters de norm (PAK's, aldrin, a-endosulfan 
en koper). Ter illustratie zijn enkele van genoemde parameters in grafieken gezet. 
De volledige toetstresultaten van de meetgegevens aan de normen van de Vierde Nota Waterhuishouding 
(NW4) in het compartiment zwevende stof zijn opgenomen in bijlage 8. 
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Figuur 5.4. Het gehalte fenanthreen aan zwevend stof in het Ketelmeer 
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Figuur 5.5. Verloop van het kopergehalte aan zwevend stof in het Ketelmeer 
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Figuur 5.6. Verloop van het gehalte aldrin aan zwevend stof in het Ketelmeer 

5.1.2.2 Toetsresultaten NW4 in oppervlaktewater 
De Vierde Nota Waterhuishouding kent normen voor zowel het compartiment zwevende stof als de 
waterfasde. De belangrijkste overschrijdingen van de MTR's in de waterfase (tenminste 3 jaar 
overschrijdingen, inclusief 1997) worden gevonden bij de parameters totaal-fosfaat, totaal-stikstof, koper en 
sulfaat. Voor totaal-fosfaat en totaal-stikstof worden de normen vooral in de Noordelijke en Zuidelijke 
Randmeren overschreden, waarbij de input van respectievelijk Ussel en Eem (aanvoer vanuit agrarisch 
achterland) vermoedelijk als belangrijke oorzaak geldt. 
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Figuur 5.7. Toetswaarde voor Koper (totaal-opgelost) uitgezet voor Usselmeer en Randmeren 
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Het gehalte aan koper vormt voornamelijk een probleem in het Usselmeer en de Randmeren. 
De volledige toetstresultaten van de meetgegevens aan de normen van de Vierde Nota Waterhuishouding 
(NW4) in het compartiment oppervlaktewater zijn opgenomen in bijlage 8. 
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Figuur 5.8. Toetswaarde voor totaal sulfaat uitgezet voor Markermeer en Randmeren 

Sulfaat vormt een probleem in het Markermeer en de Randmeren als gevolg van het uitslagwater van 
Flevoland (bevat zouten als gevolg van de bodemprocessen in de voormalige zeebodem). Er is een selectie 
van meetpunten in deze watersystemen gemaakt voor presentatie in figuur 5.9. 
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Figuur 5.9. Toetswaarde voor totaal-fosfaat uitgezet voor Usselmeer en Randmeren Noord en Zuid 
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Figuur 5.10. Toetswaarde voor totaal-stikstof uitgezet voor Ijsselmeer en Randmeren Noord en Zuid 
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5.1.2.3 Omissies in het parameterpakket t.b.v. NW4 

Usselmeer. Op de locatie Vrouwezand (MWTL hoofdpunt) wordt maandelijks een groot pakket aan 
parameters gemeten. Hiermee is een toetsing aan de normen van NW4 goed uit te voeren. Andere locaties 
waar met een lagere frequentie wordt gemeten maar die wel aaneengesloten meetreeksen hebben zijn: 
Krabbersgat Buiten, Steile Bank, Munnikplaat en Val van Urk (en Andijk). Op de andere locaties 
(Houtribhoek, Den Oever, Kornwerd) is vaak sprake van hiaten in de meetreeks; vaak houdt de meetreeks in 
1995 op (zware metalen, pH, zicht). 
NB: De PAK's worden op locatie Andijk in de waterfase gemeten en op Vrouwezand in de zwevend stof fase. 
Dit heeft te maken met het feit dat Andijk een drinkwaterlocatie is waarvan de gegevens worden 
geanalyseerd door de PWN. 
Markermeer. In de praktijk wordt in het Markermeer zes keer per jaar gemeten. De locaties Markermeer 
Midden, en Markermeer Gouwzee hebben de meest uitgebreide meetreeksen voor PAK, PCB, 
bestrijdingsmiddelen en zware metalen in zwevend stof. 
Randmeren. In de praktijk wordt in de Randmeren zes keer per jaar gemeten. Op de locaties Veluwemeer 
Midden, Wolderwijd Midden, Eemmeerdijk, Ketelmeer West, Ramsdiep en Zwaan wordt een uitgebreid 
parameterpakket gemeten (inclusief organische microverontreinigingen). Op de overige locaties worden geen 
organische microverontreinigingen gemeten (m.u.v. Nuldernauw waar af en toe organische micro's in 
zwevend stof worden gemeten) en zijn de metingen van metalen met ingang van 1996 gestaakt. 

5.1.3 Toetsing aan de waterkwaliteitsdoelstellingen 
De wettelijke normen zijn opgenomen in het Besluit KMO (BKMO, 1984) voor zwemwater, viswater, water 
voor de productie van drinkwater en schelpdierwater. Schelpdierwater is voor de zoete wateren niet relevant 
en voor zwemwater is en specifiek meetprogramma ingericht. Derhalve worden in deze evaluatiestudie alleen 
de kwaliteitsdoelstellingen voor drinkwater en water voor karperachtigen bekeken. 

In het Usselmeergebied zijn de functies die eisen aan de waterkwaliteit stellen: natuur en recreatie, 
zwemwater, sport- en beroepsvisserij, drinkwater. Verder is aan het gehele gebied de ecologische 
doelstelling van het middelste niveau toegekend, met uitzondering van het Ketelmeer, waarvoor het laagste 
ecologisch niveau geldt. Dit laatste vooral vanwege de kwaliteit van de waterbodem. De functie water voor 
karperachtigen geldt overal. In tabel 5.2 is opgenomen welke functies aan de deelgebieden van het 
Usselmeergebied zijn toegekend. 

Tabel 5.2. Functies in het Usselmeergebied 

Functie -> 
Wat.systeem i 

Natuur Zwem
water 

Sport-
visserij 

Beroeps 
-visserij 

Drink
water 

Karper
achtigen 

Ecologische doelstelling 

Ijsselmeer X X X X X X midden 
Markermeer X x X X x(1) X midden 
Randmeren Noord X X X X x midden, Ketelmeer laagst 
Randmeren Oost x X X X x(1) X midden 
Randmeren Zuid X X X x(1) x midden 
(1) op termijn toeteke men 

5.1.3.1 Drinkwater 

Ongeveer een derde deel van het Nederlandse drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater. Aan het 
Ijsselmeer is de functie drinkwater toegekend, te Andijk neemt het drinkwatertransportbedrijf WRK 
oppervlaktewater in dat is bestemd voor de productie van drinkwater door de WRK en door PWN. Voor de 
watersystemen Markermeer, Randmeren Oost en Randmeren Zuid geldt een voorlopige drinkwaterfunctie. 
Voor deze watersystemen zijn de MWTL punten (Andijk, Vrouwezand, Eemmeerdijk, Markermeer midden, 
Veluwemeer midden en Wolderwijd midden) beschouwd en een regionaal punt (Gooimeer Midden). 
In 1991 is een wijziging van het Besluit KMO doorgevoerd, waarin de normering voor cholinesteraseremmers 
is komen te vervallen. Eveneens is in dit besluit aangegeven dat de som van organochloor-
bestrijdingsmiddelen maximaal 0.1 ug/l mag zijn. 
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Toetsresultaten drinkwater 
In bijlage 9 zijn de resultaten van de toetsingen aan de normen van de functie 'oppervlaktewater voor de 
bereiding van drinkwater', uit het besluit KMO (BKMO, 1984) opgenomen. 

Tabel 5.3 verplichte parameters en frequenties voor water bestemd voor de bereiding van drinkwater' 

PARAMETER ONTBREKENDE 

PARAMETER? 

VERPLICHTE 

MEETFREQ. 

INDIEN GEMETEN, 

MEETFREQUENTIE GEHAALD? 

Zuurgraad 12 & (muv Gooimeer Midden) 

Kleurintensiteit (-) 12 

Gesuspendeerde stoffen 4 © 

Temperatuur 12 © (muv Gooimeer Midden) 

Geleidinesvermosen voor elektrirttpit 12 © (muv Gooimeer Midden) 

Geurverdunningsfactor fi 12 

Nltraat fi 12 

Fluoride y 4 

Sulfaat 4 © 

Chloride 12 © (muv Gooimeer Midden) 

Natrium (-> 4 

Uzer opijelost (-> 4 

Mangaan. fi 4 

Boor i-i •t 

Koper 4 © (muv Gooimeer Midden) 

Zink 4 © (muv Gooimeer Midden) 

Beryllium (-> 4 

Arseen (-) • ; 

Cadmium 4 © (muv Gooimeer Midden) 

Chroom 4 © (muv Gooimeer Midden) 

Lood 4 © (muv Gooimeer Midden) 

Sole en e 4 

Kwik 4 © (muv Gooimeer Midden) 

Barium e 4 

Cyanide p» 4 

Met waterdamp vluchtige fenolen. R 4 

Minerale olie a 4 

Oppervlakte-actieve stoffen die rpagpren met fi 4 

Polycvdische aromatische koolwatprstoffpn © 4 

Fxtraheerbaar orgamsch gebonden chloor fi 4 

Vluchtig orgamsch gebonden chloor 4 © (muv Gooimeer Midden) 

Organochloor-pesticiden totaal (-) (muv Vrouwezand) 4 

Fosfaat 12 © 

Organisch gebonden stikstQf 4 © 

Ammonium 12 © 

Biochemlsch zuurstofverbruik 0 12 ^ ^ ^ ~ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
Chemisch zuurstofverbruik fi 12 

Zuurstof opgelost 12 © (muv Gooimeer Midden) 

Algen biomassa 6 © (muv Gooimeer Midden) 

Thermotolerante bacterien van dp rnli-proep 12 © (muv Gooimeer Midden) 

Faecale streptococcen Q 12 

Salmonellae 6 4 

Voor de watersystemen met een (voorlopige) drinkwaterfunctie, is de trend van de toetswaarden voor de 
parameters chloride, totaalfosfaat en cholinesteraseremmer weergegeven. De locatie Andijk geldt als 
referentiepunt, omdat dit een locatie is die daadwerkelijk de functie drinkwater heeft. 
Van de andere locaties kan gezegd worden, dat hier nog lang niet alle verplichte parameters gemeten 
worden. Door middel van bolletjes (©)is in tabel 5.3 inzichtelijk gemaakt welke stoffen ontbreken in het 
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huidige meetprogramma van betreffende locaties. Door middel van lachebekjes (©) is aangegeven of de 
verplichte meetfrequentie van de parameter gehaald is (indien gemeten). 

Van de parameters die wel gemeten worden, vormt sulfaat het grootste probleem (behalve in het 
Usselmeer). Zie ook de grafiek bij de NW4 toetsing. 
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Figuur 5.11. Verloop van de toetswaarde (drinkwater) voor chloride 

De toetswaarden voor chloride in de zuidelijke randmeren (Eem- en Gooimeer) zijn duidelijk het laagst. Het 
Markermeer en de Oostelijke randmeren hebben een chloridegehatte dat net onder de norm ligt. De oorzaak 
voor de hogere gehalten in het Markermeer kan de input vanuit het Noordzeekanaal zijn. Het Usselmeer 
heeft soms een piek boven de norm, afhankelijk van de weersgesteldheid. De jaren 1995 en 1996 waren 
relatief droog. In dergelijke jaren is de invloed van (zout) water van de Waddenzee sterker dan in natte jaren. 
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Figuur 5.11. Verloop van de toetswaarde (drinkwater) voor totaal-fosfaat 

Totaal-fosfaat overschrijdt in de zuidelijke randmeren (voornamelijk het Eemmeer, maar ook het Gooimeer) 
door de jaren heen de norm. Oorzaak ligt waarschijnlijk ondermeer bij het riviertje 'de Eem', waarvan bekend 
is dat het veel fosfaat aanvoert uit het agrarisch achterland. De Oostelijke randmeren (Wolderwijd) zijn het 
minst beinvloed door fosfaat. 
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Figuur 5.12. Verloop van de toetswaarde (drinkwater) voor cholinesteraseremmer 

Cholinesteraseremmer is een indicator voor de overige bestrijdingsmiddelen', met name organofosfor-
bestrijdingsmiddelen en N-methyl-carbamaten. Maar omdat deze parameters nauwelijks individueel gemeten 
worden, is hier cholinesteraseremmer als indicator gebruikt. 
Cholinesteraseremmer blijft over het algemeen wel onder de norm, maar heeft een wisselend verloop met 
een piek boven de norm in 1995 voor het Eemmeer (aanvoer via de Eem) en een piek onder de norm voor 
Vrouwezand. 
De organochloorbestrijdingsmiddelen worden alleen op de locaties Andijk en Vrouwezand gemeten en zijn 
daarom niet in een grafiek opgenomen. Opmerkelijk is wel dat de toetswaarde voor som organochloor-
bestrijdingsmiddelen te Andijk door de jaren heen een factor 10 hoger ligt (rond de norm van 0.1 jig/I) dan de 
toetswaarde te Vrouwezand. Dit kan duiden op een systematisch verschil in de analyseresultaten of het zou 
kunnen betekenen dat in Noord-Holland meer organochloor-bestrijdingsmiddelen gebruikt worden dan in 
Friesland. Dit laatste lijkt onlogisch aangezien de meeste organochloor-bestrijdingsmiddelen reeds geruime 
tijd verboden zijn. 

De parameter VOX staat voor Vluchtige Organohalogeenverbindingen. VOX blijft over het algemeen wel 
onder de norm, maar heeft (net zoals cholinesteraseremming) een wisselend verloop met een piek in 1995 
voor de oostelijke randmeren (Veluwemeer en Wolderwijd). Het lijkt erop dat vanuit deVeluwse beken VOX 
wordt aangevoerd. Het lijkt zinvol hiervoor een gericht projectmatig onderzoek op te starten. 

De locatie Eemmeerdijk kent naast overschrijdingen voor fosfaat ook nog overschrijdingen van de 
drinkwater-normen voorchlorofyll-a, diuron, sulfaat en pH-basisch. 

Concluderend kan (op basis van de beschikbare parameters) ten aanzien van de waterkwaliteit gezegd 
worden dat de situatie in de Zuidelijke Randmeren (locaties Eemmeerdijk en Gooimeer Midden) nog niet 
conform de richtlijn voor drinkwater is. Ook op de locatie Gooimeer Midden worden een aantal verplichte 
parameters niet (meer) gemeten (met ingang van 1996 lijken hierde metingen voor zware metalen, 
cholinesteraseremmer, geleidendheid, pH, temperatuur, VOX en opgelost zuurstof te zijn gestaakt, zie ook 
tabel 5.3). 
De overige locaties zouden voor (toetsing van) de drinkwaterfunctie in aanmerking kunnen komen, mits het 
gehalte aan sulfaat verlaagd wordt en alle de parameters zoals vermekJ in tabel 5.3 gemeten worden (©). 

5.1.3.2 Water voor karperachtigen 

Het gehele beheersgebied van de directie Usselmeergebied heeft de functie water voor karperachtigen' 
gekregen. Daarom zijn alle locaties aan de normen van deze waterkwaliteitsdoelstelling getoetst. 
Voor koper, zink en totaal-fosfaat zijn de normen uit de Evaluatienota Water / Vierde Nota Waterhuishouding 
strenger (vetgedrukt in tabel 5.4) dan de normen voor viswateren zoals vastgelegd in het Besluit KMO. 
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Tabel 5.4: de normen uit het BKMO (water voor karperachtigen) vergeleken met die uit de NW4 

PARAMETER EENHEID BKMO NORM VOOR KARPERACHTIGEN NW4 NORM 

BZV5A mg/l Grenswaarde 10 -
Chlorofyll-a Mflfl Zomergemiddelde 100 100 

J Koper H9/I CUWVO 90percentiel 30 3,8 
Ammoniak mg/l CUWVO 90percentiel 0,02 0,02 
Ammonium mg/l CUWVO 90percentiel 0,8 -
Nitriet Wl CUWVO 90percentiel 300 
Zuurstof mg/l CUWVO 10percentiel 6 5 
Olie CUWVO 90percentiel 0 0 
Totaal-fosfaat mg/l Zomergemiddelde 0,2 0,15 
pH basisch CUWVO 90percentiel 9 9 
pH zuur CUWVO 10percentiel 6,5 6,5 
Temperatuur °C CUWVO 90percentiel 25 25 
Zink Wl CUWVO 90percentiel 200 40 
Zwevend stof mg/l gemiddelde 50 -

Toetsresultaten viswater karperachtigen 
In bijlage 10 zijn de toetsresultaten voor viswater karperachtigen weergegeven. Bij beschouwing van deze 
resultaten blijkt dat vooral de normen voor totaal-fosfaat en zuurgraad overschreden worden. 
Op de locatie Eemmeerdijk worden voor meer parameters de normen overschreden. 

Tabel 5.5: totaal-fosfaat in de Randmeren, geindexeerd naar de norm voor water voor karperachtigen 

LOCATIE 1 JAAR -> 1993 1994 
Randmeren Noord (Ketelmeer West) 1,10 1 37 
Randmeren Noord (Ramsdiep) 1,22 1,70 
Randmeren Zuid (Gooimeer midden) 1,19 1,10 
Randmeren Zuid (Eemmeerdijk) 2,81 2,59 
Randmeren Oost (Drontermeer Reve) 1,59 1,15 

De geindexeerde waarde voor totaal-fosfaat is zichtbaar gemaakt in tabel 5.5 voor de (probleem-) locaties 
Eemmeerdijk, Gooimeer Midden, Ketelmeer West, Ramsdiep en Reve in 1993 en 1994. 
Na 1994 is het aantal locaties waar overschrijdingen voorkwamen gedaald tot een in 1997 (Eemmeerdijk). 
De belangrijkste normoverschrijdingen komen voor in het Eemmeer (aanvoer Eem, zie ook drinkwater) en 
het Ramsdiep (aanvoer Ussel en Zwarte Meer). 

pH 

Eemmeerdijk 

Vrouwezand 

. norm 

1997 

Figuur 5.13. Verloop van pH voor de locaties Eemmeerdijk en Vrouwezand 

De norm voor de (basische) zuurgraad is vrijwel alleen in 1993 overschreden voor de watersystemen 
Usselmeer (Den Oever, Vrouwezand, Val van Urk, Kornwerd, Munnikplaat, Steile Bank), Randmeren ZukJ 
(Eemmeerdijk, Gooimeer Midden) en Randmeren Oost (Reve). Na 1993 kwamen op deze locaties vrijwel 
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geen overschrijdingen meer voor, behalve op Vrouwezand en Eemmeerdijk. Voor deze laatste twee locaties 
is het verloop van de pH in een grafiek uitgezet voor de jaren 1993 tot en met 1997 (figuur 5.13). 

5.1.3.3 Omissies in het parameterspakket t.b.v. functie viswater 

Ijsselmeer. De locatie Vrouwezand heeft met betrekking tot deze functie het meest complete 
parameterpakket en hier is met een voldoende frequentie bemonsterd. Locatie Andijk is eigenlijk een 
drinkwaterpunt en hier is dan ook geen rekening met benodigde frequenties voor water voor karperachtigen 
gehouden. De overige locaties hebben zeer incomplete meetreeksen (behalve 1993 en 1996) voor koper, 
zuurstof, pH, temperatuur en zink. Ook is niet met de juiste frequentie bemonsterd. De resultaten van deze 
locaties moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden bekeken. 
Markermeer. De locatie Markermeer Midden heeft een goed, compleet parameterpakket en er is met de 
juiste frequentie bemonsterd. Van de overige locaties kan gezegd worden dat de reeksen incompleet zijn 
voor de parameters koper en zink (Broekerhaven), zuurstof, pH, temperatuur. Er is niet met de juiste 
frequentie bemonsterd. De resultaten van deze locaties moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid 
worden bekeken. 
Randmeren. De locaties Veluwemeer Midden, Wolderwijd, Eemmeerdijk en Ketelmeer-West hebben het 
meest complete parameterpakket. Van de overige locaties kan gezegd worden dat niet altijd alle verplichte 
parameters gemeten zijn (koper, zuurstof, pH, temperatuur, zink). De frequentie waarmee gemeten is, is niet 
conform de AMvB voor karperachtigen. 

Het parameterpakket is voor een toetsing van de functie viswater, vaak incompleet ten aanzien van de 
parameters koper, zink, zuurstof, pH en temperatuur, op de regionale meetpunten van de RDIJ. Opvallend 
hierbij is het ontbreken van de veldparameters (pH, zuurstof, temperatuur) op de RM-locaties in met name de 
jaren 1994, 1996 en 1997. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze parameters werkelijk niet zijn bemeten, ze zijn 
echter niet beschikbaar. 
Daar waar de RM-meetpunten worden aangehouden, is het ten behoeve van de toetsing van de functie water 
voor karperachtigen belangrijk om erop toe te zien dat ook deze veldparameters en de zware metalen 
gemeten dienen te worden. 

De frequentie van de verplichte parameters voor de karpertoets is 4 keer per jaar voor nitriet en 12 keer per 
jaar voor de overige parameters. De meetfrequentie kan eventueel worden gereduceerd (tot 1 resp. 4 keer 
per jaar) indien de waterkwaliteit twee jaar achter elkaar aan de normen heeft voldaan. 

5.1.4 Eindconclusie evaluatie meetprogramma 

Compleetheid van het parameterpakket en meetreeks door de jaren heen 
In het Ijsselmeer hebben alleen de MWTL-locaties Vrouwezand en Andijk (RIWA) goede, aaneengesloten 
meetreeksen voor de beschouwde periode (1993-1997). Op de andere locaties is sprake van hiaten in de 
meetreeks; vaak ontbreken meetreeks vanaf 1996 zelfs geheel. Voor de toets voor karperachtigen is het 
ontbreken van de parameters koper en zink, alsmede de veldparameters zuurstof, pH en temperatuur na 
1995 een manco op de RM-locaties. De karpertoets kan daarom alleen volledig (alle parameters) op locatie 
Vrouwezand uitgevoerd worden. 

In het Markermeer worden op de locaties Markermeer Midden, en Markermeer Gouwzee de meeste 
parameters gemeten, ook PAK, PCB, bestrijdingsmiddelen en zware metalen (in zwevend stof) Op de 
andere locaties komt het voor dat de meetreeks na 1995 stopt (zware metalen, pH). Voor een toetsing van de 
normen voor karperachtigen is daarom alleen locatie Markermeer Midden geschikt. 
De toetsing van de functie drinkwater kan niet volledig worden uitgevoerd. Bij de eventuele toekenning van 
de functie drinkwater aan een of meer van deze watersystemen is het noodzaak dat de parameters zoals 
vermeld in tabel 5.3 gemeten gaan worden (o) op ten minste een locatie per watersysteem. 

In de Randmeren hebben de locaties Veluwemeer Midden, Wolderwijd Midden, Eemmeerdijk, Ketelmeer 
West, Zwartemeer, Ramsdiep en Vossemeer, de Zwaan veruit het meest uitgebreide parameterpakket. 
Op de overige locaties worden geen organische microverontreinigingen gemeten (met uitzondering van 
Nuldernauw, Nulderhoek waar af en toe organische micro's in zwevend stof worden gemeten). De metingen 
van zware metalen zijn met ingang van 1996 gestaakt. 
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Alleen op de MWTL-locaties Veluwemeer Midden, Wolderwijd Midden, Eemmeerdijk en Ketelmeer West zijn 
alle verplichte parameters voor de functie karperachtigen gemeten. Bij de overige locaties ontbreken de 
veldparameters en zware metalen. 
Bij de toekenning van de functie drinkwater is het noodzaak dat de parameters zoals vermeld in tabel 5.3 
gemeten worden (©). Ook zouden op locatie Gooimeer Midden een aantal andere verplichte parameters 
wederom gemeten moeten worden, die met ingang van 1996 zijn gestaakt (zie ook tabel 5.3). 

/rfeeffregi/enf/'es 
Voor een toetsing van de MTR uit de Vierde Nota Waterhuishouding is geen verplichte meetfrequentie 
voorgeschreven. Het is echter zinvol en logisch om de frequenties, aanbevolen door de CIW (Commissie 
Integraal Waterbeheer) aan te houden. Deze frequenties zijn: een keer per maand voor parameters in 
oppervlaktewater en een keer per twee maanden voor parameters in zwevend stof. 
In de huidige praktijk worden de MWTL locaties maandelijks bemonsterd en de RM punten (en MWTL 
zwevend stof punten) eens in de twee maanden. De MWTL locaties voldoen daarmee aan de vereiste 
meetfrequentie voor karperachtigen en de drinkwaterfunctie. De RM locaties voldoen noch aan de vereiste 
meetfrequentie voor karperachtigen noch aan de vereiste meetfrequentie voor de drinkwaterfunctie 
(Gooimeer Midden). 

Voldoen/niet voldoen aan de normen 
Van de parameters die gemeten worden, vormt sulfaat het grootste probleem voor de functie drinkwater 
(behalve in het Usselmeer). Op de locatie Eemmeerdijk wordt, gezien de vele overschrijdingen voor fosfaat, 
chlorofyl, diuron, sulfaat en pH basisch, lang niet voldaan aan de normen van de functie drinkwater. 
Gooimeer Midden voldoet niet aan de drinkwaterfunctie voor wat betreft totaal-fosfaat. 
Voor wat betreft de waterkwaliteit lijkt het dan ook nog niet opportuun om op korte termijn de 
drinkwaterfunctie aan de Zuidelijke Randmeren toe te kennen. 
De kwaliteit van de overige systemen voldoet wel aan de normen voor drinkwater, al is het huidige 
parameterpakket op deze locaties vaak onvoldoende en zouden meer verplichte parameters gemeten 
moeten worden om hier concrete uitspraken over te doen. 

Voor de functie karperachtigen vormt de parameter pH een probleem in het Usselmeer en Eemmeer en de 
parameter totaal-fosfaat in het Eemmeer. Het Eemmeer voldoet relatief slecht aan de normen voor 
karperachtigen. 

Te schrappen locaties 
Er is nader gekeken naar de lokaties die op de ranglijst staan om geschrapt te worden (zie paragraaf 5.3). In 
tabel 5.6 is van deze locaties aangegeven voor welke parameters een knelpunt is gesignaleerd. Informatie 
over deze knelpunten moet ook na het eventuele schrappen van locaties, afdoende voorhanden zijn. 

Tabel 5.6. Overzicht locaties die genomineerd zijn om geschrapt te worden 
HUIDIGE LOCATIE HUIDIGE CODE PROBLEEMSTOFFEN 
Ijsselmeer 
Den Oever DENOVR Koper. stikstof 
Komwerderzand KORNWD Koper stikstof. chloride 
'.i mi • p aat MUNNPT Koper. stikstof 
Krabbersgat buiten KFJABBGT Koper. stikstof 
Val van Urk VALVUK Koper. stikstof 
Randmeren Oost 

Nuldernauw Nulderhoek NULDHK Sulfaat. stikstof. (zink) 
Veluwemeer. Spijkstrand SPIJKSD Sulfaat 
Veluwemeer. Harderhaven btn HARDERHVBTN Sulfaat, stikstof 

i Randmeren Noord 

Ketelmeer Midden KETMMDN Koper. stikstof fosfaat 

Op de Usselmeer-locaties Den Oever, Kornwerd en Munnikplaat geven de stoffen koper, stikstof en chloride 
de meeste overschrijdingen te zien. In het Usselmeer geeft de locatie Vrouwezand echter hiervoor een 
redelijk representatief beeld. De locaties Krabbersgat buiten en Val van Urk geven voor dezelfde parameters 
overschrijdingen. Hiervoor zijn de locaties Andijk, Steile Bank en Houtribhoek echter goed representatief. Er 
bestaat vanuit de verplichtingen met betrekking tot normtoetsingen dan ook geen overwegend bezwaar de 
aanbevolen locaties te schrappen. 
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In de Randmeren Oost vormen de parameters sulfaat en stikstof ook een probleem op de locaties 
Veluwemeer Midden en Wolderwijd Midden. De parameter zink heeft in 1993 en 1995 op locatie Nuldernauw 
de normen licht overschreden. Op de locaties Veluwemeer Midden en Wolderwijd Midden is dit niet terug te 
zien. Het zou in die zin zinvol kunnen zijn om de parameter zink nog tijdelijk te volgen op locatie Nuldernauw 
(NUL9); dit is echter een dusdanig zware investering voor een parameter dat dit niet wordt aanbevolen 
(kosten-baten verhouding). De locaties Spijkstrand en Harderhaven Buiten kunnen echter met een gerust 
hart geschrapt worden. 

In de Randmeren Noord is de locatie Ketelmeer West zeker representatief voor de normoverschrijdingen van 
koper, stikstof en fosfaat op locatie Ketelmeer Midden. Locatie Ketelmeer Midden kan dan ook geschrapt 
worden. 

In het Markermeer en de Randmeren Zuid wordt niet voorgesteld om locaties te schrappen. 

5.2 Resultaten statistisch onderzoek (gegevens 1993 - 1997) 
Het statistisch onderzoek (deel van de evaluatiestudie) is uitbesteed aan een extern ingenieursbureau onder 
begeleiding van het RIZA. Naar aanleiding van de uitkomsten uit de stap "Informatiebehoefte bepaling", is 
een keuze gemaakt welke locaties en welke parameters in het statistisch onderzoek worden meegenomen. 
Een en ander is vastgelegd in de offerteaanvraag [Breukel et al, 1999b]. 
Over het statistisch onderzoek wordt separaat gerapporteerd [Witteveen+Bos, 1999], In deze paragraaf zijn 
opgenomen: een summiere beschrijving van de opzet van het uitgevoerde onderzoek en de conclusies en de 
aanbevelingen per studie-onderdeel. 

5.2.1 Opzet statistisch onderzoek. 

Het statistisch onderzoek is uitgevoerd voor een beperkt aantal parameters en bestond uit drie onderdelen; 
locatie-, frequentie- en vrachtonderzoek [Breukel et al, 1999b]: 
1. Locatieonderzoek 

Hierin worden de onderlinge correlates van de huidige locaties in kaart gebracht om inzicht te krijgen in 
representativiteit, nut/noodzaak van aanhouden locaties etc. 
Uitgangspunten bij de studie, met name het locatieonderzoek, zijn de volgende [Endema, 1999]: 
de overheersende windrichting in het Usselmeergebied is Zuid-West (240°) 
de gemiddelde windsterkte bedraagt 5 Beaufort (« 10 m/s) 
afvoer vanuit de Ussel is gemiddeld 300 m3/s (afvoergegevens Olst worden gebruikt) 
verblijftijd water in het Usselmeer is 3 tot 4 maanden, Markermeer 10 tot 11 maanden. 

2. Frequentieonderzoek 
Hierin zijn de meetreeksen van zowel de RM- als MWTL-locaties geanalyseerd om inzicht te krijgen in de 
benodigde meetfrequentie om een bepaalde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te bereiken bij het 
vaststellen van status en trends in de waterkwaliteit. 

3. Vrachtonderzoek 
Het vrachtonderzoek is gericht geweest op het verkrijgen van inzicht in de eventuele invloed van 
veranderingen in meetfrequenties op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van berekende vrachten. 
Aanvullend dient enig inzicht te worden verschaft in de representativiteit van de locatie Vrouwenzand voor 
vrachten naar de Waddenzee in relatie tot het alternatief: de locaties Den Oever en Komwerderzand. 

5.2.2 Karakterisering meetreeksen 

Voorafgaand aan de meer gerichte deelonderzoeken m.b.t. locaties, frequenties en vrachten zijn de 
beschikbare meetreeksen geanalyseerd. Een deel van de hieruit naar voren komende reeks-kentallen is 
gebruikt in paragraaf 5.1. Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar het eindrapport 
Statistisch onderzoek [Witteveen+Bos, 1999]. 

Alle meetreeksen vertonen min of meer onregelmatigheden zoals uitschieters (relatief hoge/lage waarden), 
extremen (ver buiten de meetreeks vallende waarden) en hiaatwaarden (ontbrekende waarden). Zie ook 
bijlage VI van het statistisch onderzoek [Wtteveen+Bos, 1999]. Daar waar de meetreeksen relatief weinig 
metingen bevatten is dit uiteraard van invloed op de kracht van de uitspraken van het onderzoek dat zich op 
deze reeksen baseert. 
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Overzichtskaart correlatieonderzoek 

Oyerzichtskaarl van het Usserneergebied 

Kornwerd • waterkwaliteitsmeetpunt (MWTL en RDIJ) 

= meetpunten waartussen de correlates zrjn doorgerekend 
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In het algemeen bevatten de MWTL-locaties de meest uitgebreide meetreeksen. De reeksen op de RM-
locaties kennen in het algemeen minder waarnemingen, deels door lagere frequenties, deels door meer 
uitgevallen bemonsteringen (hetgeen vreemd is aangezien de bemonsteringen in het algemeen op dezelfde 
boottocht plaatsvindt). 
De MWTL-reeksen bevatten ook de minste extremen. Dit is overigens verklaarbaar; binnen het meetnet- en 
gegevensbeheer van het RIZA wordt op deze meetreeksen standaard een jaarlijkse plausibiliteitscontrole 
uitgevoerd. Dit houdt in dat de gegevens -die dan al door het laboratorium zijn geapproved (goedgekeurd)-
nogmaals worden beoordeeld waarbij onverklaarbare gehalten op basis van expert-judgement worden 
gevlagd en in Donar van een specifieke kwaliteitswaardecode voorzien. 
De RDIJ voert een dergelijke kwaliteitsslag niet uit op de meetgegevens van de RM-locaties. 

De minst complete meetreeksen worden gevonden op de locaties Ketelmeer Midden (K14), Markermeer 
Broekerhaven (M150), Veluwemeer Harderhaven buiten en Spijkstrand (VEL5.3 en 10). Usselmeer 
Munnikplaat en Val van Urk (IJ24 en 43), en Nuldernauw Nulderhoek (NUL9) alle RM-locaties. 
Deze zeven locaties hebben dusdanig slechte meetreeksen ter beschikking dat de waarde hiervan ten 
behoeve van kwaliteitstoetsing en/of de beleidsevaluatie en -voorbereiding uitgesproken laag is. Ook voor 
een harde statistische onderbouwing van sommige uitspraken m.b.t. deze locaties, waren feitelijk te weinig 
metingen beschikbaar. In het onderzoek is dan ook bij ieder onderdeel aangegeven wat de statistische 
kentallen en 'hardheid' van uitspraken en conclusies zijn. 

5.2.3 Resultaten Locatieonderzoek 

Kruiscorrelaties 
In het locatieonderzoek is o.a. gezocht naar kruiscorrelaties (vertragingseffecten) tussen locaties. Voor een 
aantal combinaties van locaties is aangetoond dat een concentratie bij de ene locatie, voorspellende waarde 
bevatte voor een nabijgelegen, andere locatie; in het algemeen bij verschillende locaties binnen een 
watersysteem. Deze kruiscorrelaties waren echter niet voldoende om hieraan conclusies te verbinden. 

Correlaties tussen locaties 
Meer resultaat leverde het onderzoek naar rechtstreekse correlaties tussen locaties. Vanuit de meetreeksen 
werden meerdere locatie-combinaties aangetoond waarbij significante (significante correlatie tussen 0.9 en 
1.0) danwel potentiele correlaties (correlatie tussen 0.75 en 0.89) aangetoond zijn. Vervolgens is middels 
locatiemodellering geprobeerd deze correlaties te bevestigen hetgeen voor hoegenaamd alle significante en 
potentieel significante correlaties een positief resultaat heeft opgeleverd. 
De betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van elk locatiemodel is beoordeeld aan de hand van een aantal 
toetsen te weten de mate van correlatie tussen modeluitkomsten en werkelijk gemeten waarden (R-waarde), 
fractie verklaarde variantie, standaard t- en F-toetsen voor het gemiddelde waarbij de uitkomst kan varieren 
tussen 0 en 1 en waarbij 1 aangeeft dat het model-gemiddelde exact gelijk is aan het waargenomen 
gemiddelde en 0 de gemiddelden juist helemaal niet overeenkomen, spreidingsdiagrammen en 
normaalwaarschijnlijkheidsgrafieken. 

Uit de studie van Witteveen+Bos zijn de volgende vier locatie-clusters te isoleren: 
Groep 1: Den Oever (IJ1), Komwerderzand (IJ2), Vrouwezand (IJ23) en Munnikplaat (IJ24) 
Groep 2: Val van Urk (IJ43), Krabbersgat buiten (IJ44) en Houtribhoek (IJ45) 
Groep 3: Wolderwijd midden (WOL6), Veluwemeer, Harderhaven buiten (VEL5.3), 

Veluwemeer midden (VEL8) en Veluwemeer Spijkstrand (VEL10) 
Groep 4: Eemmeer Eemmeerdijk (E129) en Nuldernauw Nulderhoek {NUL9) 

Gezien de sterke correlatie tussen genoemde locatie-groepen en mede gezien de slechte meetreeksen op 
een aantal van deze locaties (cursief) is het zeer aannemelijk dat er hoegenaamd geen informatieverlies zal 
optreden bij het schrappen van de locaties IJ24, IJ43, VEL5.3, VEL10 en NUL9. 
Ook zijn dit argumenten voor het schrappen van de locaties IJ1 en IJ2 en IJ44 6f IJ45. Overigens bestaan op 
deze locaties betere meetreeksen zodat er in dat geval enig (historisch) informatieverlies zal optreden. 
Gezien de betere verdeling over het watersysteem en de representativiteit van de locaties hierbij, wordt 
aanbevolen om de locatie Houtribhoek (IJ45) te continueren en Krabbersgat buiten (IJ44) te schrappen. 
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Overigens moet worden opgemerkt dat de Markermeer-locaties niet in het locatieonderzoek zijn betrokken 
geweest. Wellicht valt er nog enige winst te behalen in het aantal de locaties op dit watersysteem. Hiervoor 
zou echter aanvullend locatieonderzoek nodig zijn. 

5.2.4 Resultaten gebruik Kunstmatige Neurale Netwerken (KNN) voor locatieonderzoek 

Het gebruik van KNN is in deze studie toegepast om enerzijds de resultaten van het conventionele 
statistisch onderzoek te bevestigen en/of te versterken en anderzijds om ervaring op te doen met betrekking 
tot de bruikbaarheid van KNN bij de optimalisatie van meetnetten. 
De locatie-paren die middels de conventionele locatie-modellen ai waren geidentificeerd (zie 5.2.3), hebben 
allemaal reeds een relatief hoge lineaire conelatie en geven derhalve aan dat het redelijk tot goed mogelijk 
moet zijn deze te beschrijven aan de hand van lineaire modellen. Neurale Netwerken staan bekend om het 
feit dat ze naast lineaire ook niet lineaire effecten mee kunnen nemen. Dit wil zeggen dat een KNN mogelijk 
in staat is locaties aan elkaar te relateren die relatief lage lineaire conelatie met elkaar hebben. 

Voor elk paar significant samenhangende of potentieel samenhangende meetlocaties, is een locatiemodel 
gedefinieerd op basis van een Kunstmatig Neuraal Netwerk (KNN). Evenals voorde conventionele 
locatiemodellen is de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van elk locatiemodel beoordeeld aan de hand van 
de genoemde toetsen. 

KNN als locatiemodel (IJ44.PWNAND) 

|J44=KNN(PWNAND) 
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Figuur 5.14. Resultaat locatiemodel tussen Krabbersgat buiten en Andijk m.b.v. KNN 

Zo is bijvoorbeeld aan de hand van de berekende conelatie van 0.85 tussen de locaties Krabbersgat buiten 
en Andijk aangegeven dat deze twee locaties nauw met elkaar samenhangen. Deze samenhang is nader 
onderzocht door een locatiemodel tussen deze twee locaties te definieYen waarbij in dit geval de chloride-
concentratie op locatie Krabbersgat buiten modelmatig wordt gerelateerd aan de chloride concentratie op 
locatie Andijk conform het locatiemodel Krabbersgat buiten=KNN(PWN Andijk). 
Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 5.14. Hierin is duidelijk dat de door het KNN, vanuit de 
gehalten bij Krabbersgat buiten, berekende chloridegehalten bij PWN-Andijk, sterk overeenkomen met de 
feitelijk gemeten waarden aldaar. 

Op basis hiervan kan worden opgemaakt dat het toepassen van een KNN als locatie model, zeer goede 
resultaten biedt bij het schatten van het chloride-gehalte op de locatie Krabbersgat buiten (IJ44) op basis 
van het chloride-gehalte op de locatie Andijk waarmee de correlatie tussen beide locaties wordt onderbouwd. 
Deze rekenexercitie is ook voor de andere, reeds geidentificeerde locatie-combinaties uitgevoerd. 
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Indien de resultaten vanuit de KNN-studie worden vergeleken met de resultaten vanuit de conventionele ARX-
locatiemodellen, kan worden opgemaaktdat het toepassen van KNN als locatiemodel over het algemeen betere 
resultaten laat zien dan de lineaire ARX-modellen. Gezien het relatief beperkte aantal beschikbaregegevens 
moet deze conclusie overigens met enige voorzichtigheidworden gei'nterpreteerd. 

Tabel 5.7. Vergelijking test-uitkomsten voor chloride op basis van ARX en KNN modellen 

PAAR R-ARX R-KNN 
(IJ1JJ24) 0.977 0.951 
(IJ1.IJ23) 0.872 0.901 
(IJ1.IJ2) 0.838 0.912 
(U23.U24) 0.910 0.922 
(IJ23.U2) 0.794 0.865 
(IJ2.IJ24) 0.844 0.907 
(PWNAND.IJ24) 0.819 0.889 
(PWNAND.U44) 0.799 0.884 
(IJ43.IJ44) 0.888 0.921 
(U43.U45) 0.941 0938 
(IJ45.IJ44) 0.795 0.867 
(E129.NUL9) 0.822 0.872 
(VEL5.3.VEL8) 0.845 0.895 
(WOL6.VEL8) 0.874 0.909 

Tabel 5.7 geeft een overzicht van de resultaten van het toepassen van KNN als locatiemodel. Hieruit blijkt dat 
de R-waarde van het KNN model in vrijwel alle gevallen hoger is dan die vanuit het 'gewone'ARX-model. 
Daarmee wordt de in paragraaf 5.2.3 genoemde locatieclusteringen dus bevestigd en zelfs sterker 
aangetoond. 

5.2.5 Resultaten Frequentieonderzoek 

Om inzicht te verwerven in de (maximaal) benodigde meetfrequentie waarbij met vastgestelde 
betrouwbaarheid uitspraken te kunnen doen ten aanzien van trendmatige ontwikkelingen, is er 
trendonderzoek uitgevoerd op een aantal locaties en parameters. Hierbij is per parameter en per locatie 
onderzocht of er sprake is van een significant monotoon dalende of juist stijgende trend, van stap-trends, 
trendbreuken en eventuele afwijkende perioden zoals dalen. De gevonden trends zijn beschreven in 
paragraaf 5.1 waar de evaluatie van de huidige waterkwaliteit wordt behandeld. 

Middels (partiele)autocorrelaties en simulaties met verschillende betrouwbaarheidsintervallen en/of 
meetfrequenties is gepoogd een voldoende adequate relatie te vinden tussen meetfrequentie en de 
betrouwbaarheid waarmee trends kunnen worden aangetoond voor de verschillende parameters. Als 
beherende instantie wil RDIJ een zeker betrouwbaarheidsinterval kunnen aangeven met betrekking tot de 
uitspraken, beleidsevaluaties en -voorbereidingen voor zover deze gebaseert zijn op de meetresultaten 
vanuit het RM Deze betrouwbaarheid staat en valt echter met de gehanteerde meetfrequentie. Dit aspect is 
te dikwijls onderbelicht bij bezuinigingsoperaties waarbij vaak eenvoudigweg de frequentie wordt verlaagd om 
kosten te drukken. Als de daarmee resterende meetfrequentie geen basis biedt voor (trend-)uitspraken met 
een geaccepteerd betrouwbaarheidnivo, dan zijn de resterende metingen geheel zinloos. Gebruik van 
dergelijke meetreeksen levert zelfs een reeel gevaar op van onterechte uitspraken en conclusies. 
In voorkomende gevallen is het vaak meer zinvol om locaties te schrappen en op de overblijvende locaties de 
frequenties niet te verlagen of zelfs te verhogen. 

Onderstaande tabel (5.8) geeft een overzicht weer van de behaalde resultaten (onder voorwaarde dat de 
metingen evenredig over het jaar verdeeld zijn). Vanwege het feit dat de reeksen vrij kort zijn en er veel 
hiaten en extremen kunnen voorkomen zijn de resultaten slechts indicatief. 
Indien in de uitspraken een betrouwbaarheid van 80% wordt nagestreefd dan is een maandelijkse 
meetfrequentie noodzakelijk. Indien een betrouwbaarheid van 60% wordt geaccepteerd dan kan (voor de 
meeste parameters) worden volstaan met een twee-maandelijkse meetfrequentie. 
Bij parameters waarbij de concentraties zich in een smal gebied random de detectiegrens bevinden (lood) 
danwel grote fluctuaties kennen (zwevende stof), is een dergelijke frequentie niet voldoende. 
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Tabel 5.8. Indicatie voor minimale meetfrequentie (aantal per jaar). 

PARAMETER AUTO
CORRELATIE 

BETROUWBAARHEID 
> 60% 

BETROUWBAARHEID 
> 80% 

Chloride 6 6 12 
Totaal stikstof 6 6 12 
Totaal Fosfaat 12 6 12 
Zwevende Stof 12 12 12 
Lood 12 12 12 
Chlorofyl-a 6 6 12 

5.2.6 Resultaten Vrachtenonderzoek 

Het is vrij gangbaar om bij het berekenen van vrachten uit te gaan dat een betrouwbaarheid van de 
berekende vracht wordt nagestreefd van maximaal 10%. in de praktijk wordt dit zelden of nooit gehaald. In de 
studie zijn voor zeven parameters berekeningen uitgevoerd naar de haalbare betrouwbaarheid bij twee 
locaties waar de RDIJ een interesse heeft in vrachten, zijnde de Usselmonding en de Afsluitdijk. 
De grootte van de betrouwbaarheidsintervallen in de berekende vrachten lijkt sterk afhankelijk te zijn van de 
beschikbare gegevens (dag- of maandgegevens, etc.). Tabel 5.9 geeft de grootte weer van de 95%-
betrouwbaarheidsintervallen, uitgedrukt in percentages van de berekende jaarvracht. De 95%-intervallen zijn 
over het algemeen groot, alleen bij chloride wordt de 30% grens niet overschreden. 

Tabel 5.9: Spreiding in berekende vrachten bij een 95%-betrouwbaarheidsinterval 

PARAMETERS USSELMONDING AFSLUITDIJK 
Chloride 8 - 25% 7 - 28% 
Totaal Stikstof 12-43% 25 - 38% 
Totaal Fosfaat 12-43% 21 - 38% 
Zwevend Stof 12-43% 25-102% 
Chlorofyl 58-107% 23 - 52% 
Lood 89% (enkel1997) 36 - 65% 
VOX 170% (enkel 1997) 101 % (enkel 1994) 

Berekend is met welke betrouwbaarheid en nauwkeurigheid dezelfde vrachten te bepalen zijn bij (fictieve) 
hogere of lagere meetfrequenties conform de volgende methoden. 
• beschouwing van de grootte van de betrouwbaarheidsintervallen uit tabel 5.9; 
• gebruik van (partiele) autocorrelatiefuncties; 
• opnieuw berekenen van de jaarvrachten bij kleinere frequenties van meetgegevens. 

Tabellen 5.10 en 5.11 geven elk een overzicht weer van de gewenste c.q. minimale meetfrequentie die moet 
worden gehanteerd om voldoende betrouwbare vrachten te bepalen voor respectievelijk de locaties Afsluitdijk 
en Usselmonding. 

Tabel 5.10: Autocorrelaties Afsluitdijk en minimale meetfrequentie 

Parameter Significante 
autocorrelatie 
1-maandelijks 

Significante 
autocorrelatie 
2-maandelijks 

Significante 
autocorrelatie 
3-maandelijks 

Min. meetfreq. 
(eens per n mnd.) 

Chloride ja ja ja / nee 2 / 3 
Totaal stikstof ja nee nee 2 
Totaal Fosfaat nee nee nee 1 
Zwevende Stof nee nee nee 1 
Lood nee nee nee 1 
Chlorofyl-a ja / nee "ee nee 1 
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In het algemeen hebben sterke seizoensinvloeden een negatieve invloed op de betrouwbaarheid. Dit geldt in 
sterke mate voor stikstof en chlorofyl en in iets mindere mate voor fosfaat. Stoffen waarvan de concentratie 
van dag tot dag op niet-cyclische wijze kan varieren (zwevende stof, lood en VOX) zullen altijd een breed 
betrouwbaarheidsinterval te zien geven, behalve bij een zeer hoge bemonsteringsinspanning (bv. wekelijks). 

Tabel 5.11: Autocorrelaties Usselmonding en minimale meetfrequentie 

Parameter Signif icante 
autocorrelatie 
1-maandelijks 

Signif icante 
autocorrelatie 
2-maandeli jks 

Signif icante 
autocorrelatie 
3-maandelijks 

Min. meet-freq. 
(eens per n mnd.) 

Chloride ja nee nee 2 

Totaal stikstof ja ja / nee nee 2 
Totaal Fosfaat ja ja / nee nee 2 
Zwevende Stof nee nee nee 1 
Chlorofyl-a ja / nee nee nee 1 

5.3 Conclusies en aanbevelingen meetnet lay-out 

Conclusies meetnet lay-out 

• Op de volgende locaties zijn de meetreeksen erg beperkt: Ketelmeer Midden (K14), Markermeer Broekerhaven 
(M150), Veluwemeer Harderhaven buiten en Spijkstrand (VEL5.3 en 10), Usselmeer Munnikplaat en Val van Urk 
(IJ24 en 43), en Nuldernauw Nulderhoek (NUL9). Ook de reeksen van de Markermeer-locaties vertonen grote 
hiaten. Dit zijn alien RM-locaties. 

• Opvallend is het ontbreken van de veldparameters op veel RM-locaties in met name de jaren 1994. 1996 en 1997. 
Deze parameters stonden wel in het meetprogramma en het is onwaarschijnlijk dat deze metingen niet zijn 
uitgevoerd. Verder zijn de reeksen van zware metalen vaak vanaf 1995 gestopt. 

• In het statistisch onderzoek van OPSU zijn meerdere locatie-combinaties aangetoond waarbij significante (correlatie 
tussen 0.9 en 1.0) danwel potentiele correlaties (correlatie tussen 0.75 en 0.89) aangetoond zijn. Deze correlaties 
zijn bevestigd middels ARX-locatiemodellering en herbevestigd en versterkt middels modellering met behulp van 
Kunstmatige Neurale Netwerken. Zie eerste punt bij de aanbevelingen. 

• Met betrekking tot de locatie Lelystad-haven (M151) is intern RDIJ gepolst of deze locatie inderdaad een 
toegevoegde waarde heeft. Voor het trend- en/of normtoetsingsdoelstellingen is dit niet het geval. Echter de 
gegevens van deze locatie worden wel gebruikt ten behoeve van balans-studies tussen Marker- en Usselmeer. Er 
worden daarom ten aanzien van deze locatie geen wijzigingen aanbevolen. Hetzelfde argument is valide voor de 
locatie Broekerhaven (M150). 

• In verband met de voorgestelde PBNI-bezuinigingen is bij de studie aanvankelijk uitgegaan van het afstoten van 
drie, voor RDIJ relevante MWTL-locaties, door RIZA als gevolg van de PBNI-bezuinigingen. Het betreft 
Eemmeerdijk, Wolderwijd Midden en Veluwemeer Midden. Op deze locaties zijn goede meetreeksen beschikbaar 
van zowel het water- als het zwevende stofonderzoek. zodat het informatieverlies voor RDIJ groot zou zijn. Ook zijn 
juist deze locaties goed representatief voor de betrokken randmeren. Vandaar dat aanvankelijk werd aanbevolen dat 
de RDIJ het kwaliteitsonderzoek op deze locaties van het MWTL-programma/RIZA overneemt. Inmiddels zijn deze 
bezuinigingen weer teniet gedaan zodat deze locaties in 2000 in het MWTL-programma blijven opgenomen. 

• RDIJ wil een zeker betrouwbaarheidsinterval garanderen met betrekking tot de uitspraken, beleidsevaluaties en -
voorbereidingen voor zover deze gebaseerd zijn op de meetresultaten vanuit het RM. Deze betrouwbaarheid staat 
en valt met de gehanteerde meetfrequentie. Dit aspect is te dikwijls onderbelicht bij bezuinigingsoperaties waarbij 
vaak eenvoudigweg de frequentie wordt verlaagd om kosten te drukken. Als de daarmee resterende meetfrequentie 
geen basis biedt voor (trend-)uitspraken met een geaccepteerd betrouwbaarheidnivo, dan zijn de resterende 
metingen geheel zinloos. Gebruik van dergelijke meetreeksen levert zelfs een reeel gevaar op van onterechte 
uitspraken en conclusies. In voorkomende gevallen is het vaak meer zinvol om locaties te schrappen en op de 
overblijvende locaties de frequenties niet te verlagen of zelfs te verhogen. 

• De resultaten van het vrachten-onderzoek geeft geen reden tot aanpassingen ten aanzien van locaties of 
frequenties. Wel moet worden gerealiseerd dat de 95%-betrouwbaarheidsintervallen in de ordegrootte van 25-50% 
van de berekende vracht bedragen. 

42 



Aanbevelingen meetnet lay-out: 

• Gezien de sterke onderlinge correlatie en de slechte meetreeksen binnen deze locatie-groepen zal er weinig of geen 
informatieverlies optreedt bij het schrappen van de locaties Munnikplaat (IJ24), Val van Urk (IJ43), Veluwemeer 
Harderhaven buiten (VEL5.3), Spijkstrand (VEL10) en Nuldernauw nulderhoek (NUL9). Hetzelfde geldt voor de 
locaties Markermeer Broekerhaven (M150) en Ketelmeer midden (K14). En ook de locaties Den Oever (IJ1), 
Kornwerd (IJ2) en Krabbersgat buiten (IJ44) kunnen geschrapt al zijn hier de meetreeksen wat beter. Dit wordt dan 
ook aanbevolen (m.u.v. M150: zie volgende aanbeveling). 

• Voor de locaties Markermeer Broekerhaven (M150) en Lelystad-haven (M151) wordt aanbevolen om als RM-locatie 
te handhaven gezien hun belang voor het berekenen van vrachten en balansen tussen Marker- en Usselmeer. 

• De MWTL-locaties Eemmeerdijk, Wolderwijd midden en Veluwemeer zouden voor opname in het RM-programma in 
aanmerking komen, ze worden echter al in het MWTL-programma gecontinueerd aangezien de bezuinigingen op de 
landelijke MWTL zijn teruggedraaid. 

Tabel 5.12: Overzicht aanbevolen locatiewijzigingen 
Huidige Locatie Huidige Donar-

code 
Oude code Slechte 

reeks 
Correlatiegroep 
X = schrappen 

Aanbevelingen 
OPSU 

Usselmeer 

DENOVR IJ1 groep 1;X schrappen DENOVR IJ1 groep 1;X schrappen 

KORNWD IJ2 groep 1; X schrappen KORNWD IJ2 groep 1; X schrappen 

Munnikplaat MUNNPT IJ24 X groep 1; X schrappen 

Vrouwezand (MWTL) VROUWZD IJ23 groep 1 blijft MWTL 

Andijk (RIWA) PWN AND blijft RIWA/MWTL 

Steile Bank STEILBK IJ20 blijft RM 

KRABBGT IJ44 groep 2; X schrappen KRABBGT IJ44 groep 2; X schrappen 

VALVUK IJ43 X groep 2; X schrappen VALVUK IJ43 X groep 2; X schrappen 

Houtribhoek HOUTRHK IJ45 groep 2 blijft RM 

Markermeer 
Markermeer midden (MWTL) MARKMMDN M 111 blijft MWTL 

Broekerhaven (balans) BROEKHVN M 150 X blijft RM 

Lelystad-haven (balans) LELSHVN M 151 X blijft RM 

Markermeer. Gouwzee MARKGZE M 107 blijft RM 

Hoornsche Hop HOORNSHP M 101 blijft RM 

Umeer. Pampus Oost PAMPOT UM 141 blijft RM 

Randmeren Zuid 

Gooimeer midden GOOIMMDN G125 blijft RM 

Eemmeer. Eemmeerdijk (MWTL) EEMMDK23 E 129 groep 4 blijft MWTL 

Randmeren Oost 
NULDHK NUL9 X groep 4 X schrappen NULDHK NUL9 X groep 4 X schrappen 

Wolderwijd Midden (MWTL) WOLDWMDN WOL6 groep 3 blijft MWTL 

Veluwemeer Midden (MWTL) VELWMMDN VEL8 groep 3 blijft MWTL 

SPIJKSD VEL10 X groep 3; X schrappen SPIJKSD VEL10 X groep 3; X schrappen 

HARDERHVBTN VEL 5.3 X groep 3; X schrappen HARDERHVBTN VEL 5.3 X groep 3; X schrappen 

Drontermeer. Reve REVE DRON1 blijft RM 

Randmeren Noord 

Vossemeer, De Zwaan ZWAAN VOS16 blijft RM 

Ketelmeer West (MWTL) KETMWT K 12 blijft MWTL 

KETMMDN K14 X schrappen KETMMDN K14 X schrappen 

Zwartemeer, Ramsdiep RAMSDP ZM 15 blijft RM 

In de besprekingen n.a.v. de voorlopige conclusies en aanbevelingen heeft RDIJ aangekondigd te overwegen om de 
locatie Nulderhoek (Nul 9) te handhaven, in verband met ontwikkelingen Delta Schuitenbeek. Naar mening van de 
auteurs van dit rapport valt deze (projectmatige) informatiebehoefte echter buiten de doelstellingen van het RM. 
RIZA blijft dan ook bij de aanbeveling deze locaties uit het RM te schrappen en adviseert de informatiebehoefte 
m.b.t. 'Schuitenbeek' te voldoen middels specifiek, aanvullend projectonderzoek (wel aansluitend bij de RM-
uitvoering). Hierdoor raakt het RM niet 'vervuild' met locaties en parameters die geen RM-doelstelling dienen. 
RIZA adviseert een betrouwbaarheidsnivo van 80% en daarmee een meetfrequentie van 12x / jaar voor het 
onderzoek in de waterfase. Voor het compartiment zwevende stof kan 6x / jaar voldoende zijn. Indien een 
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betrouwbaarheid van 60% wordt geaccepteerd dan kan worden volstaan met een twee-maandelijkse 
meetfrequentie. Dit laatste wordt niet aanbevolen. 
Onderzoek in het compartiment zwevende stof slechts op een minimaal aantal locaties uitvoeren; aanbevolen 
worden de drie locaties die nu nog binnen de MWTL-programma's vallen c.q. blijven vallen. 
Het onderzoek in de waterfase richten op de algemene parameters, zouten en de nutrienten (nutrienten wel 
uitgebreid i.v.m. informatiebehoefte t.a.v. eutrofieringsproblematiek en o.a. Bovar). 
Geen onderzoek naar zware metalen (in de waterfase) gezien de lage concentraties en geringe fluctuaties. 
Geen onderzoek naar organische microverontreinigingen uitvoeren op de RM-locaties. In het algemeen moet het 
onderzoek op de MWTL-locaties voldoende informatie bieden voor de doeleinden van de RDIJ. 
Met de reeds aanbevolen meetfrequenties wordt voldaan aan de frequenties ten behoeve van de normtoetsingen. 
Daar waar nodig dienen de routinematige metingen (RM) te worden aangevuld met gerichte surveys die bijvoorbeeld 
eens per jaar op projectmatige basis kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van een periodiek 
onderzoek naar bestrijdingsmiddelen. 
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6. Monstername en laboratoriumanalyse 

Met betrekking tot de stap Monstername wordt beschreven met welke apparatuur de monsters worden 
genomen en wordt gekeken of er bemonsteringsvoorschriften zijn. Informatie met betrekking tot de 
gehanteerde bemonsteringspraktijken wordt door RDIJ aangeleverd. Aangezien hieromtrent RWS-
voorschriften bestaan kan deze stap waarschijnlijk relatief beperkt blijven. Eventueel volgen uit deze stap 
aanbevelingen voor de bemonsteringen c.q. de daarbij gebruikte methoden en apparatuur. 

Tijdens de evaluatiestudie wordt nagegaan of er stoffen zijn die momenteel beneden de detectiegrens 
worden gemeten terwijl erwel een duidelijke informatiebehoefte bestaat. Oplossingen hiervoor worden 
onderzocht (bv: andere matrix). Verder kunnen aanbevelingen worden gedaan m.b.t. de vraag of er nog 
analysemethoden ontwikkeld moeten worden. 
De monsters worden via de RIZA-laboratoria geanalyseerd. Het RIZA-lab is gecertificeerd (Q-lab). De door 
RIZA gebruikte analysemethoden worden kort beschreven in het periodiek uitgegeven 'Analyseboek'. Voor 
een beschrijving van de door RIZA gebruikte analysemethoden wordt hiernaar verwezen [RIZA, 1996). 
In bijlage 11 zijn de kosten per analyse aangegeven. 

6.1 Monstername huidige meetnet RDIJ 
De monstername van water en zwevend stof in het Usselmeergebied wordt (zowel voor de RM- als voor de 
MvVTL-programma's) uitgevoerd door de afdeling ANM van de directie Usselmeergebied. Overigens worden 
de bemonsteringen van MWTL- en RM-programma's uiteraard gecombineerd uitgevoerd. 
Deze afdeling beschikt hiervoor over meetschepen waarop meetcontainers kunnen worden gemonteerd 
De planning en het vaarschema worden jaarlijks geactualiseerd en aangepast. 
Er vindt geen structurele controle plaats op de voortgang van de bemonstering. Uitgevallen bemonsteringen 
worden niet standaard gemeld bij de opdrachtgever voor het meetprogramma. Derhalve worden er ook 
zelden of nooit 'reparatie-bemonsteringen' ingelast. Met name voor parameters die toch al in een lager 
frequentie worden bemonsterd levert dit problemen op bij de latere interpretatie. 
Verder komt het voor dat bemonsteringen op eigen initiatief op andere locaties worden genomen dan de 
locaties die in de planning zijn opgenomen (de meetgegevens komen dan dus ook ondere andere locatie-
namen in Donar). 

De monstername van water wordt vierwekelijks uitgevoerd. Hierbij worden onder meer een pomp en een 
milieumeetcontainer gebruikt die op een meetvaartuig zijn geplaatst. De monstername van zwevend stof-
monsters wordt vier- tot achtwekelijks uitgevoerd (afhankelijk van de locatie). Hierbij wordt een 
doorstroomcentrifuge gebruikt, eveneens vanaf een meetvaartuig. 
De bemonstering van chlorofyl (samen met de bemonstering van fytoplankton en zooplankton) wordt met een 
steekbuis uitgevoerd. 

6.2 Veldparameters 
Sommige bepalingen kunnen niet in het laboratorium worden uitgevoerd, ze moeten in het veld worden 
bepaald omdat monstername, transport en/of opslag de waarden zou beinvloeden. Dit zijn de zogenoemde 
'veldparameters' zoals de weersomstandigheden, temperatuur en zuurstof. Deze worden tijdens de 
bemonstering van water en/of zwevend stof zintuigelijke waargenomen of middels instrumenten ter plaatse 
gemeten. 
Zowel de bemonsteringen als de meting van veldparameters vinden plaats conform rijkswaterstaat-
voorschriften. De betrokken personeelsleden van de meetschepen hebben hiervoor in het algemeen 
specialistische opleidingen gevolgd. 

6.3 Laboratoriumanalyses 
Monsters worden in opdracht van RDIJ door het RIZA-laboratorium geanalyseerd. Dit kan intern het RIZA-
laboratorium worden uitgevoerd maar ook onder verantwoordelijkheid van het RIZA-laboratorium aan externe 
laboratoria worden uitbesteed. In alle gevallen behoudt het RIZA-lab de verantwoordelijkheid voor: 
• de monsterlogistiek en inklaring, 
• de kwaliteitsborging van de analyses (zowel intern als extern uitgevoerde analyses) en 
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• het beschikbaar stellen van de meetgegevens in Donar-format (DIF) aan de RDIJ. 

Het RIZA-laboratorium beschikt over een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van NEN 45001 en is 
reeds een aantal jaren geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (Sterlab). 
Sinds 1998 wordt door RIZA het meetproces- en laboratoriumondersteunend systeem RIMOS ontwikkeld. De 
RDIJ is intensief bij dit ontwikkel- en implementatietraject betrokken. Zowel via het leveren van 
specialistische- en gebruikers-input tijdens de realisatie van het systeem als door het fungeren als Pilot 
Directie tijdens de implementatie. 

6.4 Conclusie en aanbevelingen monstername en analyses 
• Er vindt geen structurele controle plaats op de voortgang van de bemonstering. Uitgevallen bemonsteringen worden 

niet standaard gemeld bij de opdrachtgever voor het meetprogramma. Derhalve worden er ook zelden of nooit 
'reparatie-bemonsteringen' ingelast door de opdrachtgever. Een en ander is daarmee afhankelijk van de acties van 
de meetdienst zelf. Dit levert onduidelijkheden op bij de opdrachtgevende afdeling en kan, met name voor 
parameters die toch al in een lager frequentie worden bemonsterd, problemen opleveren bij de latere interpretatie. 

• Aanbevolen wordt om eventualiteiten in het verloop van het meetprogramma, de bemonsteringen, het transport, de 
analyses en/of de gegevensopslag; rechtstreeks te rapporteren aan de meetnet-eigenaar c.q. opdrachtgever. 
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7. Gegevensbeheer en -analyse 

7.1 Beheerorganisatie, werkwijze en procedures 
Het beheer van de meetresultaten vanuit het RM wordt uitgevoerd door de afdeling ANM, onderafdeling 
Gegevensbeheer en verwerking. Deze onderafdeling slaat de meetresultaten van het RM op in de eigen 
decentrale Donar die alleen voor RDIJ-medewerkers toegankelijk is. 
De meetresultaten van de MWTL-programma's worden door RIZA ingevoerd en beheerd in de centrale 
Donar die voor iedere medewerker van Rijkswaterstaat (dus ook voor RDIJ) bereikbaar is. 
Voor het gegevensbeheer en -verwerking is bij deze onderafdeling 11,5 mensjaar (fte) beschikbaar. De 
besteding hiervan is ruwweg als volgt verdeeld [Schafer, 1999]: 

• Lodingen 2,5 
• Bever 2 
• Waterbodem 2 
• GIS-functionaliteit 4 

Voor de gegevensbeheerders binnen RDIJ bestaat momenteel slechts een vrij globale taakomschrijving, de 
taken en verantwoordelijkheden zijn niet in detail uitgewerkt waardoor verantwoordelijkheden onvoldoende 
duidelijk liggen [Schafer, 1999]. 
Een aantal van de ANMG-medewerkers (en een enkeling binnen ANW) is in staat gegevens uit Donar op te 
vragen. Slechts een ANMG-medewerker kan gegevens in Donar invoeren en/of wijzigingen doorvoeren. 
Deze medewerker is hiervoor slechts een (onbekend) gedeelte van zijn tijd beschikbaar. Dit maakt de 
beschikbaarheid van Donar-gegevens zeer kwetsbaar, ook al omdat projectleiders van buiten deze afdeling 
niet (alien) toegang tot Donar hebben. 

Jaarlijks moeten de resultaten van de metingen van het RM worden ingevoerd. Hiertoe rapporteert het RIZA 
periodiek de analysegegevens in Donar-files aan RDIJ (i.e. de gegevensbeheerder) die ze vervolgens in de 
decentrale Donar van RDIJ dient in te lezen. Dezelfde persoon dient ook de 'veldgegevens' in de decentrale 
Donar op te slaan. Dit zijn de in het veld gemeten gegevens die door de meetschepen worden gerapporteerd 
en niet in een laboratorium worden bepaald, zoals bijvoorbeeld de parameters temperatuur, zuurstof, 
doorzicht en zuurgraad. Genoemde medewerker is de enige persoon die over deze functionaliteit beschikt. 
Vervanging is niet geregeld. 

7.2 Beschikbaarheid, kwaliteit en gebruik meetresultaten 

Aanlevering gegevens door RIZA 

De aanlevering van RIZA van de analyseresultaten aan de RDIJ voor opname hiervan in decentrale Donar is 
in het verleden vaak van onvoldoende nivo geweest en/of onvolledig danwel te laat. RIZA voldeed daarbij niet 
aan de afgesproken leveringsvoorwaarden en -termijnen. In de eerste jaren (93-95) speelde daarbij mee dat 
de decentrale Donar van RDIJ nog niet beschikbaar was terwijl voorloper 'Worsro' eind 1994 al was 
uitgefaseerd. Naar aanleiding van klachten vanuit RDIJ zijn in 1997 over de gegevenslevering goede 
afspraken tussen RDIJ en RIZA gemaakt. Vanaf augustus 1997 werd tweewekelijkse aangeleverd (afspraak 
IMM - RDIJ). Sinds januari 1998 zelfs wekelijks (afspraak IMLU-RDIJ, oktober 1997). Daarnaast hebben de 
laboratoria een meer strakke controle ingevoerd op het bedrijfsproces. Hierdoor zijn de laboratoria de 
afgelopen twee jaar steeds beter gaan voldoen aan de levertijden. Momenteel is het procesverloop dan ook 
bevredigend. 
Wat betreft de veldgegevens is het laden in Donar in de periode 1996 en 1997 onder eigen RDIJ-
verantwoordelijkheid gebeurt. Met ingang van 1998 gebeurt dit (weer) door RIZA. Hiervoor wordt het 
programma 'Anacon' gebruikt. Doordat dit programma bij de introductie teveel "kinderziekten' vertoonde is 
hierin in 1998 een achterstand van drie-kwart jaar ontstaan. Eind 1998 waren die problemen opgelost, toen 
konden alle achterstallige gegevens worden geleverd en sindsdien verloopt dit proces goed. 

Importeren gegevens in Donar 

In de praktijk krijgt het importeren en het beheer van de meetgegevens van het RM geen prioriteit. Er was in 
de verwerking van zowel de analysegegevens (die via RIZA worden gerapporteerd) als van de veldgegevens 
(die rechtstreeks van de meetschepen komen) dan ook een grote achterstand ontstaan. 
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Ondermeer bij het genereren van de, voor deze studie benodigde meetreeksen is gebleken dat grote 
aantallen gegevens nog niet in de decentrale RDIJ-Donar waren opgenomen en daarmee feitelijk voor 
gebruikers ontoegankelijk waren. Ook de verwerking van de veldgegevens Hep jaren achter, deels zelfs vanaf 
deoprichting van het RM. In feite was 1993 zelfs het enige en complete jaar (inclusief veldgegevens) in 
DONAR. Deze gegevens waren door het RIZA (Heymen) in de centrale DONAR machine geladen. 
De veldgegevens worden overigens sinds 1998 weer rechtstreeks door RIZA (Labinfos) aan Donar 
gerapporteerd nadat dit enige jaren door RDIJ zelf was gedaan. 
De start van dit project heeft geleid tot een inhaal-slag met betrekking tot het importeren van meet- en 
veldgegevens. Hierin is echter geen continuTteit ontstaan, zo waren eind oktober 1999 de RM-meetgegevens 
pas tot april 1998 in decentrale RDIJ-Donar ge'importeerd. 
Voor zover deze achterstand betrekking heeft op de door RIZA gerapporteerde analysegegevens is deze 
situatie des te opmerkelijk aangezien de gegevens via de decentrale DONAR van RIZA worden aangeleverd. 
Alle fouten en problemen die bij importeren in Donar kunnen voorkomen, zijn dus al opgelost voordat de 
gegevens aan het RDIJ worden aangeleverd. Het laden van deze gegevens zou bij RDIJ een zaak van 
minuten moeten zijn. 

Volledigheids- en plausibiliteitscontrole 

Een belangrijk gemis in het gegevens- en meetnetbeheer is het feit dat (voor zover bekend bij RDIJ-
medewerkers) nooit een kwaliteitscontrole (plausibiliteit) van de gegevens heeft plaatsgevonden of zelfs maar 
een volledigheidscontrole. Dit laatste zou niet alleen op basis van kwaliteitseisen maar ook in het kader van 
IBO een logische zaak horen te zijn. Hierdoor bevatten de meetreeksen grote hoeveelheden uitschieters, 
extremen en hiaatwaarden [Witteveen+Bos, 1999]. Dit maakt werken met deze meetreeksen aanzienlijk 
minder eenvoudig dan mogelijk is bij goed gegevensbeheer. 

Beheer meetreeksen 

Ook aan het beheer van de wel opgeslagen meetreeksen wordt helaas onvoldoende aandacht besteed. 
Wijzigingen van locaties en codes zijn niet of onvolledig verwerkt waarmee meetreeksen gaten bevatten of 
zelfs volledig onvindbaar worden. Verder worden meetreeksen onder de verkeerde locatie-codes opgeslagen 
(gemaal Lovink <=> Hardersluis) of onder de verkeerde project-acroniemen (Bovar-locaties onder het RM) 
waardoor ze voor Bovar-medewerkers minder goed traceerbaar worden en daarnaast de RM-bestanden 
vervuilen [Schafer, 1998]. 

Een ander probleem vormt het feit dat het beheer van de decentrale RDIJ-Donar niet altijd aangesloten heeft 
bij het gegevensbeheer van de centrale RWS-Donar, althans de hiervoor benodigde synchronisaties niet 
heeft uitgevoerd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de decentrale Donar van RDIJ en alle andere centrale 
en decentrale Donars. Zo komen in de decentrale RDIJ-Donar nog locaties-coderingen voor die de centrale 
RWS-Donar en bijvoorbeeld de decentrale RIZA-Donar niet (meer) kennen. Op zich bestaat voor deze 
beheer-taak uitstekende Donar-functionaliteit. Het synchoniseren van een decentrale DONAR machine aan 
de centrale DONAR machine kan dan ook in zeer korte tijd worden uitgevoerd (enige minuten per week). 

Het aansluiten bij c.q. implementatie van het "Convenant Informatievoorziening water" en met name de regels 
en afspraken random coderingen hierin (Adventus) van de CIW zou hierin al een sterke verbetering teweeg 
brengen en de uitwisseling van gegevens, met name ook met andere waterbeheerders sterk verbeteren. 

Gevolgen 

Het gegevensbeheer van het RM was in de onderzoeksperiode dermate slecht georganiseerd en uitgevoerd 
dat het beschikbaar stellen van de meetreeksen bijna een heel jaar (juni 1998-mei 1999) in beslag heeft 
genomen en zelfs toen nog niet naar tevredenheid kon worden uitgevoerd. De gegevens van 1998 (die 
inmiddels waren gerapporteerd) konden niet worden geleverd. 
De werkzaamheden die voor deze actie zijn verricht en waarbij de gegevensbeheerder van RIZA veel 
assistentie heeft verleend, heeft in ieder geval de beschikbaarheid van de RM-gegevens sterk vergroot 
hetgeen als een winst van dit project mag worden beschouwd. 
Als echter deze ervaren gegevensbeheerders van RDIJ en RIZA zo veel moeite hebben om een taak uit te 
voeren die niet meer dan enige dagen doorlooptijd had mogen kosten, dan mag van de 
gegevensbeschikbaarheid voor andere gebruikers niet te veel worden verwacht. 
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7.3 Gebruik meetgegevens 
De slechte beschikbaarheid van de gegevens wordt weerspiegeld door het gebruik van de gegevens. Delen 
van de in dit onderzoek betrokken meetreeksen bleken volgens de log-functionaliteit van Donar slechts 
zelden, soms zelfs nooit door RDIJ-medewerkers te zijn opgevraagd. De meeste meetreeksen kennen een 
aantal raadplegingen door de jaren heen van 5-25 maal; sommige meetreeksen dus nog niet een keer per 
jaar. Overigens zijn deze resultaten gebaseerd op een bescheiden steekproef. 
Als de resultaten van een meetprogramma slecht worden gebruikt, dan is dat uiteraard een slecht signaal 
m.b.t. nut en noodzaak van het betrokken meetprogramma. Een slecht gebruik van de meetreeksen 
beinvloedt ook de effectiviteit en de kosten-baten analyse uiteraard negatief. Aan de andere kant is zeker dat 
het zeer slechte beschikbaarheid van de resultaten van het RM de vraag negatief beinvloedt. Er is bij de 
(potentiele) gebruikers weinig vertrouwen in de gegevensbeschikbaarheid via Donar [Schafer, 1998]. 

Het opslagsysteem Donar heeft binnen RDIJ een vrij slechte naam. Binnen RDIJ worden vrijwel alleen de 
RM-gegevens in Donar opgeslagen. Kwaliteitsgegevens die binnen projecten worden ingewonnen worden 
vaak niet in Donar opgeslagen omdat de betrokken projectleiders veel klachten over dit systeem hebben en 
de gegevens veel liever in een Excel- of Access-bestand opslaan. 

In principe wordt gegevensverstrekking naar gebruikers binnen RDIJ zowel vanuit ANM als vanuit ANW 
gefaciliteerd. In de praktijk gebeurt dit echter vrijwel niet. Momenteel voert ANW de assessment van de RM-
gegevens uit (voornamelijk via het Beheersverslag). ANM heeft echter de ambitie dit zelf meer te gaan doen 
en geaggregeerde informatie ter beschikking te stellen voor adviserende en rapporterende afdelingen zoals 
ANW [Schafer, 1999]. Gezien de ervaringen vanuit dit project lijkt dit niet op korte termijn haalbaar zonder 
drastische veranderingen in organisatie, werkwijze en commitment en de handhaving hiervan. 

7.4 Gebruikte software, methoden voor dataverwerking 
• ANM heeft twee fte's beschikbaar voor het werk met Bever en zelfs vier fte's voor GIS-activiteiten. 

Daarmee is ten aanzien van deze taken een goede bezetting en continuiteit gewaarborgd. 
• Voor het gegevensbeheer van Donar is slechts een deel van een fte beschikbaar. Met het systeem wordt 

ook spaarzaam gewerkt o.a. omdat het onvoldoende aan de eisen van gebruikersgemak voldoet. 
Overigens geldt hierbij uiteraard ook dat geregeld gebruik de kennis van het systeem en daarmee de 
mogelijkheden en gebruikersgemak verhoogt. 

• Op verzoek van de RDIJ heeft het RIZA het informatiesysteem ECOSYS ontwikkeld (aangeboden op 30 
maart 1999). Dit is een systeem voor opslag, bewerking, analyse en presentatie van ecologische 
gegevens. Het systeem kent een GIS-interface en is koppelbaar aan ecologische simulatiemodellen ten 
behoeve van effectvoorspelling van water- en visstandbeheerscenario's [Vrieze de, 1998], Het systeem 
bevat gegevens van zowel MWTL als RM als projecten. Onderzocht wordt nog of Ecosys (en dan met 
name het GIS-gedeelte) aan DONAR kan worden gekoppeld. Er kunnen nu al wel DONAR gegevens in 
worden geimporteerd. 

• Aan EDS wordt geregeld opdracht verstrekt om specifieke programmatuur te ontwikkelen die 
gegevensverwerking en/of -presentatie verbeteren [Schafer, 1999]. Dit gebeurt niet alleen vanuit de 
onderafdeling Gegevensverwerking maar ook door individuele projectleiders binnen RDIJ. Een voorbeeld 
is de ROMIJ-DON applicatie waarmee de analyseresultaten van het meetprogramma van het project 
ROM-IJmeer vanuit Excel naar Donar kunnen worden gezet. 

• Verder worden binnen projecten verwerkings-applicaties gebruikt die in het algemeen voor dat specifieke 
gebruikersdoel zijn ontwikkeld. Een vrij algemene applicatie is CONVER, ontwikkeld door RIZAAA7L in 
opdracht van de STOWA. Het systeem interpoleert maandelijkse gegevens naar dagelijkse cijfers en 
vrachten. Het wordt gebruikt binnen BOVAR. 

7.5 Conclusies en aanbevelingen gegevensbeheer en -verwerking 

Conclusies 

• Het gegevensbeheer van de RM-data in de decentrale RDIJ-Donar is slecht georganiseerd. De kennis is tot een 
persoon beperkt zonder vervanging. Dit maakt het gegevensbeheer een kwetsbaar organisatieonderdeel. 

• Het invoeren van de RM-gegevens in Donar, zowel de analyseresultaten als de veldgegevens, wordt slecht 
uitgevoerd: hierin is een grote achterstand ontstaan. Ook het gegevensbeheer van de wel in Donar opgenomen 
meetreeksen wordt onvolledig, te laat en deels zelfs niet uitgevoerd; er is veel "achterstallig onderhoud". 
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• Hierdoor is de gegevens-beschikbaarheid uitgesproken laag. Alleen al dit feit maakt de toegankelijkheid van de RM-
gegevens zeer matig en beinvloedt daarmee de kosten-baten verhouding van het RM negatief. 

• Er is (dan ook) weinig interne (RDU-)vraag naar en/of gebruik van de meetresultaten van het RM. Relevante 
projectleiders hebben zelfs geen toegang tot Donar. 

• Het project OPSU heeft voor een opschonings- en inhaaleffect gezorgd maar het effect hiervan lijkt niet bestendig. 
• In de uitwisseling van gegevens met externe waterbeheerders wordt te weinig gebruik gemaakt van de bepalingen in 

het Convenant Informatievoorziening Water en/of het Adventus-stelsel. 
• Om de aangegeven ambities t.a.v. de gegevens-verwerking (van gegevensboer' naar aanbieden basisinformatie) te 

bereiken zal in het gegevensbeheer het nodige moeten worden veranderd, zowel in organisatie (meerdere personen 
met Donar-faciliteiten) als in werkwijze (voeren van een gedegen gegevensbeheer conform een standaard zoals 
beschreven in een procedureboek). 

Aanbevelingen 

• Bij een goed programma-beheer hoort een maandelijkse voortgangs- c.q. volledigheidscontrole van het programma 
te worden uitgevoerd. Daarnaast hoort jaarlijks, voor (uiterlijk) 1 mei een totale volledigheidscontrole te worden 
uitgevoerd; "heeft het aanleverende laboratorium alle resultaten geleverd", "zijn er metingen uitgevallen", etc. 

• Daarnaast dient jaarlijks -voor 1 juni- een plausibiliteitscontrole te worden uitgevoerd; "zijn deze getallen 
verklaarbaar, te vertrouwen?" 

• Het verdient aanbeveling om meer dan een persoon van de afdeling Gegevensbeheer, de functionaliteit van Donar-
gegevensbeheerder toe te kennen en laten uitoefenen. Wellicht is het ook nodig de ingeplande tijd voor het 
gegevensbeheer fors te verhogen. 

• Er dient een vaste procedure te worden opgesteld omtrent het laden van analyse- en veldgegevens in Donar, met 
vaste deadlines waarop aangeleverde gegevens in Donar beschikbaar moeten zijn. Ordegroottes hiervoor zijn 
periodes van enige dagen tot maximaal een week na aanlevering door RIZA of meetdienst. 

• Genoemde procedure moet worden overeengekomen tussen de afdeling gegevensbeheer (ANMG) en de 
opdrachtgever voor het RM (ANW) en worden bewaakt door ANM. De opdrachtgever (ANW) dient van iedere 
afwijking op de hoogte te worden gebracht zodat waar nodig aanvullende acties kunnen worden afgesproken. 

• Deze afspraken dienen, zeker in de beginfase, strak te worden gehandhaaft door alle betrokken functionarissen. 
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8. Rapportage en informatieoverdracht 

8.11nleiding 
Samen met de opdrachtgever en informatiegebruikers wordt bij de RDIJ reeds nagegaan of de vorm en 
frequentie waarin de informatie wordt gepresenteerd aan de behoefte van de klant voldoet. Hierbij worden 
vragen behandeld zoals: worden de resultaten gerapporteerd, gebeurt dit op tijd, is de frequentie van 
rapporteren voldoende? Zijn vorm, detaillering en gebruiksgemak voldoende, de informatie goed 
toegankelijk? Onderzocht wordt op welke manier de informatieoverdracht plaatsvindt en of die voldoet aan de 
wensen van de gebruiker/opdrachtgever. 
Dit onderzoek vindt binnen de RDIJ reeds in een ander kader plaats. Als de resultaten op tijd beschikbaar zijn 
kunnen die, aangevuld met de bevindingen vanuit dit project zelf, worden meegenomen in deze studie en in 
de eindrapportage verwerkt. 

8.2 Beheersverslag 
Periodiek wordt door de afdeling ANW, die fungeert als opdrachtgever van het RM, een beheersverslag 
omtrent het meetprogramma opgesteld. Hierin worden ondermeer de waterkwaliteits en -kwantiteitsgegevens 
gepresenteerd. In deze rapportage is de afgelopen jaren een opgelopen achterstand ingehaald en sinds 1997 
verschijnt de rapportage weer jaarlijks. Overigens is nu alweer duidelijk dat de voor het beheersverslag 
benodigde RM-gegevens van 1998 weer te laat c.q. niet beschikbaar zijn. 
In de rapportage worden de ontwikkelingen op locaties van het RM beschreven in samenhang met de in het 
beheersgebied liggende MWTL-locaties en de locaties Kampen en Genemuiden die weliswaar buiten het 
beheersgebied liggen maar belangrijke aanvullende informatie verschaffen. 
In het Beheersverslag worden drie parameters specifiek uitgelicht: fosfaat, stikstof en chloride. Ook worden 
water- en chloridebalansen opgesteld waarbij debiet- en chloridegegevens worden gebruikt van andere 
waterbeheerders. 

In het beheersverslag wordt alleen gebruik gemaakt van toetswaarden. Met behulp van het RIZA-programma 
Notove worden de meetwaarden getoetst aan de ENW en de AMvB-functies. Ook wordt de waterbodem 
getoetst middels het RIZA-programma LawaboAA/aboos. De kwaliteitsgegevens van het zwevende stof 
worden sinds 1997 ook in de rapportage betrokken. 
Bij de interpretatie van de gegevens wordt wel gekeken naar de ontwikkelingen in de toetswaarden van 
opeenvolgende jaren maar er worden geen feitelijke trendberekeningen uitgevoerd. 
Met behulp van het EDS-programma Balans worden water- en chloridebalansen opgesteld. 

8.3 Conclusies en aanbevelingen Rapportage en informatieoverdracht 
• Er is in deze studie weinig bekend geworden van rapportages en informatieoverdracht waarbij de meetgegevens 

van het RM betrokken waren. De enige duidelijk gebruik in een rapportage is het Beheersverslag. 
• Voor zover bekend bestaat er verder geen onafhankelijke rapportage van de RM-resultaten. 
• De resultaten van het eigen RDU-onderzoek naar het gebruik van de gegevens zijn gedurende de looptijd van deze 

studie niet bekend geworden. 
• Het laat zich aanzien dat het gebruik van de RM-gegevens in rapportages danwel in een andere formele vorm van 

informatieoverdracht minimaal is. Het is echter niet duidelijk of dit komt door desinteresse in de RM-gegevens 
danwel zijn oorzaak vindt in de slechte beschikbaarheid van de getallen. 

• De aanbevelingen vanuit deze situatie hebben veel te maken met die vanuit het gebruik van de gegevens hetgaan in 
hoofdstuk zeven is behandeld. Voor de aanbevelingen wordt dan ook aangesloten bij de aldaar gedane 
aanbevelingen. 

• Het is zeer aan te bevelen dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de meetresultaten, in een geaggregeerde vorm; 
bijvoorbeeld in een "rapport waterkwaliteit". Hiermee wordt niet alleen een overzicht van de 
waterkwaliteitsontwikkelingen in het beheersgebied opgesteld en bekendheid gegeven maar -en als bijproducten 
zeker zo belangrijk- ook wordt zo een tijdig beschikbaar komen van de meetgegevens afgedwongen en de 
bekendheid van de gegevens wordt vergroot. 
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9. Institutionele en financiele aspecten 

9.11nstitutionele aspecten 
In deze paragraaf wordt puntsgewijs ingegaan op een aantal institutionele aspecten die reeds eerder in dit 
rapport aan de orde zijn geweest. 
• Wateraccoorden. Vanuit ondermeer het Beheersverslag wordt aangegeven dat er te weinig inzicht bestaat in 

hoeveelheid (dagelijkse afvoeren) en kwaliteit van het via de regionale wateren aangevoerde water [Schafer, 1998]. 
Met name vanuit het oogpunt van beschikbaarheid van relevante informatie zou het zeer zinvol zijn om in het kader 
van de waterverdragen met waterbeheerders een 'waterkwaliteits-paragraaf op te nemen en hierin de uitwisseling 
van informatie hieromtrent goed vast te leggen (voor zover e.e.a. nog niet gebeurd). Nu is dat een zorg voor iedere 
individuele projectleider. 

• Het inwinnen van gegevens, zowel de 'eigen' RM-gegevens als die van andere waterbeheers zou in een, centrale, 
hand moeten liggen. Vervolgens zouden deze gegevens eenvoudig voor iedere RDU-medewerker beschikbaar 
moeten zijn. De gegevens kunnen dan gebruikt worden voor rapportages, studies en operationeel beheer. 

• De verantwoordelijkheden omtrent opzet en uitvoering van het RM zijn niet eenduidig vastgelegd. Een goede 
vastlegging (procedureboek) schept duidelijkheid en zou het ook mogelijk maken eenieder op eigen 
verantwoordelijkheden aan te spreken. 

9.2 Kostenanalyse 
In tabel 9.1 zijn de kosten van het RM aangegeven (situatie 1999). Hieruit blijkt dat de kosten van het RM 
voor de Directie Usselmeergebied ongeveer 1.15 miljoen gulden per jaar bedragen. Hierbij wordt opgemerkt 
dat RIZA de kosten van het invoeren van de planning en de monsterlogistiek momenteel niet in rekening 
brengt. Overigens is niet geheel zeker dat de nu vermelde kosten zuiver aan het RM toegerekend 
kunnen/mogen worden. Op dezelfde boottochten worden immers de MWTL-monsters genomen waarvoor 
door RIZA bootdagen worden vergoed. Deze betalingen zouden van de totaal-kosten dienen te worden 
afgetrokken om een zuiver beeld te krijgen. 

Tabel 9.1. Kosten Regionaal Meetnet RDIJ 

RWS, Directie Usselmeergebied 

Regionaal Meetnet, kosten 1999 

Kostenpost kosten opmerkinqen 
Personeel (schatting RDIJ) 450 000 programma planning, personeel boten, etc 
Mateneel (schatting RDIJ) 250.000 kosten bootdagen, monstermatenaal 
Gegevensbeheer (schatting RIZA) 50.000 gegevensbeheer, Donar, decentrale Donar 

Analyses oppervlaktewater (oppervlaktewater, 260-130 monsters) 
algemene parameters, nutrienten 50.136 

zware metalen 38.588 
bestnjdingsmiddelen (OCB/PCP) 56896 

fyto-/zooplankton 67.620 
VOX /cholrem 37.440 

Analyses zwevende stof (zwevende stof, 149 monsters) 
monsterfcarakteristieken 67.795 

OCB, PCB, PAK 53.715 
nutrienten / olie 23.194 

totaal 1,145.384 

Ongeveer 2/3 deel van de kosten zit in de bootdagen en personeel en 1/3 in de analyses van de monsters. 
De personele en materiele kosten bij de RDIJ zelf bedragen ongeveer 7,5 ton (68% van totaal). De 
resterende 4 ton gaat zitten in de kosten van de analyses die door RIZA en derden worden uitgevoerd. 

Het is vanuit de beschikbare informatie niet volledig mogelijk om te berekenen wat de nu voorgestelde lay-out 
van het meetprogramma kost. Er wordt in dit rapport voorgesteld om een negental locaties te schrappen, van 
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de oorspronkelijke twintig. Daarnaast wordt voorgesteld het onderzoek op die locaties tot een beperkt aantal 
parametergroepen te beperken. Aan de andere kant wordt wel een behoorlijke meetfrequentie aanbevolen. 
Uiteraard kunnen de analysekosten eenvoudig worden doorgerekend. Ruwweg kan worden verwacht dat de 
analysekosten zullen halveren door verminderde locaties en het schrappen van metalen en organische 
micro's. 

Daar zitten echter niet de grootste kosten. Die zitten, zoals hierboven aangegeven in de boot- en 
mensdagen/uren. Hoeveel de kosten van materieel en personeel feitelijk zullen dalen door deze vermindering 
is voor de auteurs niet goed in te schatten. Een deel van de bootdagen zal evengoed moeten worden 
gemaakt maar ook voor de feitelijk bespaarde bootdagen/uren is niet in te schatten of hiervoor een besparing 
kan worden geboekt zolang niet wordt 'gesneden' in materieel en/of personeel. 

Indien puur wordt gerekend met de vaaruren/-dagen, zou een besparing van 50% deel van de bootdagen en 
analysekosten reeel moeten zijn. Daarmee zou een totaal-besparing van zo'n 40-50% worden gerealiseerd 
door de in dit rapport voorgestelde bezuinigingen. 
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BIJLAGE 1a. Betrokkenen bij de projectuitvoering (1999) 

RDIJ Han Abelman: 
Wil van de Geer: 
Bertilly Ruypers: 

Ton de Vrieze: 

Ed van de Goes: 
Hans van Vugt: 

Nico Wijnstok: 

Vertegenwoordiger Opdrachtgever; 
Als afdelingshoofd betrokken op hoofdlijnen (stuurgroep); 
Gedelegeerd opdrachtgever RDIJ, projectleider RDIJ, aanspreekpunt 
voor RIZA, beoordeelt produkten, secretaris projectbureau, draagt 
zorg voor communicatie en aansturing binnen RDIJ; 
Controleren meetgegevens, beoordeelt produkten, draagt zorg voor 
inbreng resultaten klanten onderzoek; 
Aanlevering meetgegevens, beoordeelt produkten; 
verzorgt inbreng behoefte aan informatie van waterschappen / 
provincies, beoordeelt produkten; 
beoordeelt produkten. 

RIZA Hero Prins: 
Bart Parmet: 
Rene Breukel: 

Ivonne van Pelt: 
Jos Timmerman: 
Sasa Sueur: 
Nienke Bouma: 
Theo Robbertsen: 

Vertegenwoordiger Opdrachtnemer; 
Als afdelingshoofd betrokken op hoofdlijnen (stuurgroep); 
Algemeen projectleider, verantwoordelijk voor projectmanagement, 
deelprojectleider Optimalisatiestudie, voorzitter van projectbureau; 
Deelprojectleider Evaluatie studie; 
Draagt zorg voor de Informatiebehoefte bepaling; 
Draagt zorg voor het Meetnet ontwerp; 
Draagt zorg voor het Statistisch onderzoek; 
Draagt zorg voor gegevensbewerking en aanlevering. 

Eerder als projectleider betrokken bij het project: Fronie Zant (RDIJ) en Anneke Schafer (RIZA). 

BIJLAGE 1b. Deelnemers workshops i.k.v. Informatiebehoeftestudie 
Aan de workshops hebben de volgende personen deelgenomen: 

RDIJ: 
E. Blaauw 
G. Butijn 
H. Faber 
W. v.d. Geer 
E. v.d. Goes 
B. Kappe 
F. van Luijn 
E. Rijsdijk 
B. Ruypers 
T. Slingerland 
T. de Vrieze 
H.van Vugt 
N. Wijnstok 

RIZA 
K. de Beer 
N. Bouma 
I. van Pelt 
H. Prins 
T. Robbertsen 
A. Schafer 
A. Sueur 
J. Timmerman 
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BIJLAGE 2. Functie versus informatiebehoefte 

infomwtiebehoefte 

Si 
> OJ 

1 • 
| IS E 

n , 

9 8 II 
« f 2 
f \ I 

i 
1 

1 
a [ 
| | 

e 

1 

K 

5 1 1 h 
i 1 

j 
v ••• ; • - , ' . < 1 1 

Aantallen soorten en biomassa vts en lengteverdehng 1 
Afstand lot kunstwerken 1 
Afvoergegevens van spuidebteten 2 1 3 J 
Alarmenng / benchtgeving 2 

Algenbloei 1 1 2 
Atmosfensche deposit* 1 
Beschikbaar waieroppervlak 1 1 
Beschikbaarheid vaarweg (stremmtng of qsgaftg) 1 
Betonningssituatie 1 I 
Btoaccumulatj* 1 
Bodemligging 1 
Botuhsme 1 2 
Breedte vaargeul 1 1 
Chtondegegevens 2 1 
Concentrates in water 1 
Concentraties stoffen m wafer, met name teerhoudendeproducten 1 
Debieten * 1 
Debieten rrvieren 1 
Diffuse bronnen 2 
Dijkhoogte/loestand 11 
Diversileit ecosysteem 2 

Doorzicht 1 
Ecotox-ateitsgegevens 

Folders aanwezig 1 1 
Fytoplankton 1 
Gebruik sluizen door scheepvaart 1 
Gegevens uit onderzoek watervogels bevanget 1 
Gegevens vtsveilingen 1 1 
Gevolgen ongevallen / aanvanngen voor walerkwaMM 1 1 
Gevolgen voor waterkwaliteit bij aanvanngen 1 
Hoeveeiheden dnnkwateronttreKking 1 
Hoeveelheid en kwaliteit slib aangevoerd 1 i 1 
Hoeveelheid en kwaliteit water aangevoerd 3 
Hoeveelheid en plaats van verontreinigde waterbodem 2 2 1 
Hoeveelheid geloosd scheepsafval ' 1 
Hoeveelheid mgezametd afval t 1 

Hoeveelheid koetwater inname 1 
ijsontwikkeling 1 
Intormabe over wachtptaafsen (aanial en voorzieningen) 1 
Informatie over zeespiegelstijgmg 1 
Inzicht m ecosysteem 2 

Inzicht m nieuwe bagger/zandwintechnieken 3 1 
Korrelgrootteverdeling zand en plaats van voorkomen 1 
Kwaliteit aangevoerde water 1 4 1 1 2 2 
Kwaliteit kwelwater • wegziiging 1 
Kwaliteit water 1 1 1 2 1 2 3 1 2 
Kwaliteit waterbodem 1 1 1 1 1 
Kwaliteit zwevend stof / tab 1 1 1 
Kwantitelt kwel 
Ugging oeverzone 3 
Lodinggegeveni 2 
Lozmgen 1 2 2 1 
Mate van doorstrommg van water langs energiecentrales 1 

Weteoroiogische informatie 1 1 
Mogelijke ontwikkelingen voor zwernwaterfuncbe 

Uorto -'"i • 7 
Neefsiaggegevens 5 
Ontwikkeling in ecosysteem 3 
Ontwikkeling m landbouw (relatie grondgebrutk / waterbehoefte) 2 
Ontwikkeling m watBrbodemkwaJrteit 1 
Ontwtkkehng m waterkwaliteit 1 
Ontwikkeling van scheepvaart (mtensrteit. grootte van schepen) 1 

Operationele afvoergegevens van waterbeheerders 7 1 2 2 

(Cijfers geven aan bij hoeveel problemen/maatregelen de informatiebehoefte bij de betreffende functie naar voren komt.) 

Toelichting bij tabel: Parametergroepen 
Algemeen 

Nutrienten 
Anorganisch 
Bacteriologie 
Radiochemie 
OCB 
Bestrijdingsmiddelen 
Vluchtige verbindingen 
PCB's 
PAK's 
Overige organische micro's 

02 , pH, zwevende stof. Cl, S04, geleidendheid, korrelgrootte verdeling OC, Gloeirest, 
etc. 
NH4, N03 + N02, N-kj. P. D04. Chlorofyl, Si 
Hg, Cd, Cr, Pb, Zn, etc. Bor, Be.Se, etc. k, Nen Co 
Faecale streptococcen. salmonella, coli's, virussen 
H3, totci. totfJ, Sr90. Pb121, etc. 
drin's, DDT's, HCB. lindaan 
Fenyl ureumnherbiddens, carbamaten, organofosfor. triazines, etc. 
trichloorethaan. dichlooretheen, tetrachloormethaan etc. 
PCB 28, 52. 101,118. 180 etc 
Fluorantheen, benz(a)pyreen, etc. 
benzenen, chloorbenzenen, nitrobenzenen 
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BIJLAGE 3. Indeling informatiebehoefte in strategisch I tactisch / operationeel 

In deze tabel wordt per functie/informatiebehoefte combinatie op basis van de eisen aan de informatiebehoefte (hfd. 
3) aangegeven of deze informatiebehoefte strategisch, tactisch of operationeel van aard is. 

infonrialiebehoefle < 

> 

i 
1 
I ! 

UJ 

2 
J 

• 

• 

s 
* 

rr 

1 
Aantal .nzameipunten scheepsafval t • % t • s 
Aantallen. soorten en biomassa vis en lengteverdehng • t 
Afstand lot kunstwerken o 
Afvoergegevens van sputdebieten o t • Alarmenng I benchtgeving 0 
Mgenb oai 0 0 
Atmosfensche depositie t * s 
Beschikbaar wateropperviak o * t » » 
Beschikbaarheid vaarweg (stremmmg o'tjsgang) 0 * 1 
Betonnmgssjtuatie t 0 » t 
BaaccumulaUe 1 * 1 
BoderrH^gmg t 
Botuhsme 0 
Breedte vaargeul 0 t 
Chtondegegevens 0 
Concentraties m water t 
Concentraties stoffen in water, met name teerhoudende producten 0 
Debieten t 
Debieten nvieren ! • • 
Diffuse bronnen t - I 
Di)kf)oogte/toestand 1 * . 
Diversiteit ecosysteem . • a 
Doorz*cht 0 
Ecotoxicrteitsgegevens 1 * 1 
Folders aanwezig i 1 
Fytoplankton s 
Gebnuk sluizen door scheepvaert 0 * 1 
Gegevens uit onderzoek watervogels bijvangst s 
Gegevens visveikngen a t 
Gevolgen ongevatten / aanvanngen voor waterkwaiileit 0 0 * 1 
Gevolgen voor waterkwaliteit big aanvanngen 1 
Hoeveelheden dnnkwateronttrekking t * I 
Hoeveelheid en hwaiiten slib aangevoerd . • • ' l * « 
Hoeveelheid en kwaliteil water aangevoerd t 
Hoeveelheid en pleats van verontreinigde waterbodem t + s 1 t ' S 
Hoeveelheid geloosd scheepsafval i * « f t 
Hoeveelheid ingezametd afval t » i l * « 
Hoeveelheid koelwater mname o . t 
ijsontwikkeling 0 
informatie over wachtplaatsen (aantal en voorztenmgen) 0 * 1 
informatie over zeespiegeistijgmg t 
inzicht in ecosysteem a 
Inzicht m nieuwe bagger/zandwintechnieken > 1 
Korrelgrootteverdeling zand en plaats van voorkomen t 
Kwahteit aangevoerde water o + t + s t 1 1 
Kwaliteit kwelwaler * wegzijging o • t » s 

1*1 0 * t 
Kwaliteit waterDodem t t 1 * 1 0 « t t 
Kwaliteil zwevend slot / »u> t 1 • 
Kwantiteit rcwel 

LodbigQegevens o 

Lozingen 1 1 1 • 
Mate van doorstroming van water langs energiecentraies 
Meteoroiogische informatie 
Mogeli(ke ontwikkelingen voor zwemwaterfuncae 

t Mate van doorstroming van water langs energiecentraies 
Meteoroiogische informatie 
Mogeli(ke ontwikkelingen voor zwemwaterfuncae 

0 0 
Mate van doorstroming van water langs energiecentraies 
Meteoroiogische informatie 
Mogeli(ke ontwikkelingen voor zwemwaterfuncae 

Mofft ••'< i l * a 
Neefslaggegevens 0 
Ontwikkeling m ecosysteem 1*1 
Ontwikkeling m landbouw (retabe g/ondgebrutk / wsterbehoefle) t . s 
Ontwikkehng m waterbodemkwaliteit 1 * 1 
Ontwikkeling in waterkwaliteit 1 * 1 

Ontwikkeltng van scheepvaart (intensiteit grootte van schepen) s 

Operationele afvoergegevens van vraterbeheerders o t t 0 
3ptavefetfig»d apla 0 

Ruwe indel ing van begr ippen s t ra teg isch (s), tac t isch (t) en operat ioneel (o) 

Soo r t in format iebehoef te 

Kenmerken Strategisch Tactisch Operationeel 

Kern-karaktenstiek informatie gencht op beleidsvoorbe-

reiding/ontwikkeling 

informatie gencht op beleidsevalua-

tie / bijstellen van maatregelen 

informatie gencht op het uitvoeren van 

Cenee's:a«er 

levert i jd van informatie lang (>1 jaar) gemiddeld (enkele maanden tot 1 

|aar) 

kort (1 uur tot paar dagen) 

Nauwkeung-heid van 

l in lbmiat ie 

hoog gemiddeld tot hoog laag tot gemiddeld (in kntieke situatie hoog. II 

Di|voorDee!d bij hoogwater) 
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BIJLAGE 4. Indeling strategisch-Ztactische informatiebehoefte in informatiebronnen 

In deze tabel wordt per functie/informatiebehoefte combinatie voor de strategische en tactische informatiebehoefte 
(zie bijlage 3), die betrekking heeft op het routinematig chemisch meetnet, aangegeven of de informatie via litera
tuur, modellen, metingen of overige bronnen verkregen kan worden. 

W o m i- •:: • -•: a l l 

S 
I 

Atmosfensche deposit * 
Boaccumulalte 
Concentraties in water 
Diffuse bronnen _ _ _ ^ — ^ ^ _ 
Ecotox icite itsgege vens 
Gevolgen ongevallen / aanvanngen voor 
waterkwaliteit 
Gevolgen voor waterkwaliteit b»i 
aarrvaringen 

Hoeveelheid en kwaliteit slib aangevoerd me. ov 

Hoeveelheid en kwaliteit water 
aangevoerd ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hoeveelheid en plaats van verontreinigde 
walerbodem 
Hoeveelheid geloosd scheepsafval 
Hoeveelheid ingezameid afval 
Kwaliteit aangevoerde water 
Kwaliteit kwefwater • wegzijgmg 
Kwaliteit water 
Kwaliteit waterbodem 
Kwaliteit zwevend stof / slib 
Kwantiteit kwel 
Lozingen 
Ontwikkeling m landbouw (relatie 
grondgebruik / waterbehoefte) 

Ontwikkeling in waterbodem kwaliteit 

Ontwikkeling in waterkwaliteit 
Registratie ongevallen/aanvanngen 
Temperatuur van opperviaklewater 
Toxiciteit 
Vrachten aan stoffen 

N.OV 

mo. ov 

mo, h. ov 

DM M 

me. ov 
me mo 

ma me 

mo. ov mo. ov 

me 

mo, ov 

mo. ov 

mo, ov 

mo 

ov 

mo. ov mo. ov 
mo, mo 

Vrachten aan sloflen m loegevoerde water 

Legenda: me = meten 
mo = modellen 
li = literatuur 
ov = gegevens derden 
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BIJLAGE 5. Relevante locaties en naamsveranderingen door de jaren heen 

Namen en codering van de in het onderzoek betrokken locaties 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Huidige locatienaam Huidige Donar 
code 

Oude Donar 
code 

Worsro 
code 

Wakwal 
code 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Usselmeer 

Vrouwezand VROUWZD IJ23 

Wakwal 
code 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Wagenpad zuid (sediment) 
PWN Andijk 

WAGPZD 

PWN ANDIJK 

ROTTDSHK U 10 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Wagenpad zuid (sediment) 
PWN Andijk 

WAGPZD 

PWN ANDIJK 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Krabbersgat buiten 

Houtribhoek 

KRABBBGTN 

HOUTRHK 

KRABBGT 

HOUTRB45 

IJ44 

IJ45 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Den Oever DENOVR 

KORNWD 

IJ1 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Komwerderzand 

DENOVR 

KORNWD IJ2 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Steile Bank 

Munnikplaat 

STEILBK 
MUNNPT 

IJ20 

IJ24 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Val van Urk VALVUK TRINTL IJ43 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Markermeer 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Markermeer midden 

Markermeer noord-oost (sed.) 

MARKMMDN 
MARKMNOT 
BROEKHVN 
LELSHVN 

M111 IJ111 

IJ104 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Markermeer midden 

Markermeer noord-oost (sed.) 

MARKMMDN 
MARKMNOT 
BROEKHVN 
LELSHVN 

HOUTRHVN M 104 

IJ111 

IJ104 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Broekerhaven (balans) 

Lelystad-haven (balans) 

MARKMMDN 
MARKMNOT 
BROEKHVN 
LELSHVN 

KRABBGZD M150 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Broekerhaven (balans) 

Lelystad-haven (balans) 

MARKMMDN 
MARKMNOT 
BROEKHVN 
LELSHVN HOUTRZD1 M151 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Markermeer, Gouwzee 

Hoornsche Hop 

MARKGZE 

HOORNSHP 

M107 IJ107 

IJ101 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Markermeer, Gouwzee 

Hoornsche Hop 

MARKGZE 

HOORNSHP M101 

IJ107 

IJ101 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Umeer, Pampus Oost P AM POT PAMPHVN UM 141 IJ141 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Randmeren Zuid 

IJ141 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Gooimeer midden 

Eemmeer, Eemmeerdijk 

GOOIMMDN 

EEMMDK23 

ALMRHVN 

EEMMDK 

G125 

E129 

IJ125 

IJ129 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Randmeren Oost 
V9 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Nuldernauw, Nulderhoek NULDHK NUL9 V9 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Wolderwijd midden 
Veluwemeer midden 

WOLDWMDN 

VELWMMDN 

ZEEWDE 
KIEVLDN 

WOL6 
VEL8 

V6 

V8 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Veluwemeer, Spijkstrand 

Veluwemeer, Harderhaven btn. 

SPIJKSD 

HARDHVBTN 

ELBZD VEL10 V10 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Veluwemeer, Spijkstrand 

Veluwemeer, Harderhaven btn. 

SPIJKSD 

HARDHVBTN HARDSS VEL5.3 

V10 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Drontermeer, Reve 

Randmeren Noord 

REVE DRON 1 V1 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Drontermeer, Reve 

Randmeren Noord 

REVE V1 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Vossemeer. De Zwaan ZWAAN VOS16 IJ16 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Ketelmeer west KETMWT KAMPHK K12 IJ12 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 

Ketelmeer midden 

Zwartemeer. Ramsdiep 

KETMMDN 

RAMSDP 

SCHOKKHVN K14 

ZM15 

IJ14 

IJ15 

MWTL 
RM 

MWTL 

MWTL 
RIWA 

RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

MWTL 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 

RM 

MWTL 

RM 

MWTL 

MWTL 
RM 

RM 

RM 

RM 

MWTL 

RM 

RM 
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BIJLAGE 6. Figuur meetlocaties en functies in Usselmeergebied (situatie 1999) 

Den Oever 
KornweciJ— 

I J 2 0 
I J23 
I J 2 4 
I J43 
U 44 
U 4 5 
PWN AND 
M 1 5 0 
M 151 
M 1 0 7 
M 1 0 1 
M 1 1 1 
IJM141 
K 1 2 
K14 
Z w 1 5 
V o s 1 6 
Dron 1 
V e l i o 
Ve l5 .3 

GJUVO ee 

Dot 

SlBite Bank 
Vrouwezand 
Munnikplaat 
Val van Urk 
Krabbersgat buiten 
Houlribhoek 
Andijk 

Broekerhaven 
Lelystad haver 
Markermeer I 
Hoornsche Hob 
Markermeer m dder) 
Umeer Pampo t 
Ketelmeer wes I 
Ketelmeer mid fen 
Zwartemeer R imsdjep 
Vossemeer D< i 
Drontermeer F eve 
Veluvvemeer S ) 
Veluwemeer H irde 
haven buiten 
Veluwemeer njrdde 
Nuldernauw Ni ilder! oek 
Gooimeer mide en 
Eemeet Eemrr eerdtk 
Vvbkferwijd mk den 

lijkei strand 

^^r^m 
VOS16 

Meetlocaties en functies in het 
Usselmeergebied 

IJ 1 - regionaal meetnei 
Mill-MWTL 
• functie ecologie en visseri] 
A functie drinkwater 
O functie ecologie. visserij en drinkwater 

A 
Dl—gf «—I-Qlewe— | Bt j I IM lUMl l l l 
Dt—Clet tj»l«|e«.>#ep«|et'5 
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BIJLAGE 7. Figuur meetlocaties / parametergroepen in Usselmeergebied (sit. 1999) 

u i 
U 2 
IJ20 
IJ24 
IJ43 
IJ44 
IJ45 
M150 
M151 
M107 
M101 
M111 
IJM141 
K12 
K14 
Zw15 
Vos16 
Dron 1 
VeMO 
Vel 5 3 

Vel8 
Nul9 
G125 
E129 
Wol6 

Dt-'M Ol.'Ut.M 

Kornwerd 
Steile Bank 
Munnikplaat 
Val van Urk 
Krabbersgat buiten 
Houtribhoek 
Broekerhaven 
Lelystad haven 
Markermeer Gouwiee 
Hoornsche Hop 
Markermeer midde I 
Umeer Pampot oos t 
Ketelmeer west 
Ketelmeer midden 
Zwartemeer Ramsi liep 
Vossemeer De Zwt an 
Drontermeer Reve 
Veluwemeer Spijke strand 
Veluwemeer Harde 
haven buiten 
Veluwemeer middeh 
Nuldernauw Nuldet loek 
Gooimeer midden 
Eemeei Eemmeerdijl 
Wokleivvtjd midden * 

©OO0 

L10 o e e o 

UL 9 
o e e o e © 

Meetlocaties en gemeten parametergroepen in het 
Usselmeergebied 

IJ 1 - regionaal meetnet 
M111-MWTL 
• Algemene parameters 
© Nutnenten en organisch materiaal 
• Zouten 

O Biologische parameters 
• Metalen 
• Organische microverontreinigingen 
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BIJLAGE 8. Toetsresultaten NW4 in zwevende stof en oppvlaktewater 

BIJLAGE 9. Toetsresultaten Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater 

BIJLAGE 10. Toetsresultaten Viswater voor karperachtigen 

de bijlagen 8, 9 en 10 zijn opgenomen op de bijgevoegde cd-rom 

64 



BIJLAGE 11. Analysekosten per analyse 

Regionaal Meetnet Directie Ijsselmeergebied oppervlaktewater 1999 

Parameters Uitvoerend Aantal Capaciteit Capaciteit Kosten Kosten kosten 
lab. monsters per analyse totaal RIZA per analyse uitbesteed 

(uren) (uren) f130,=p.u. (guldens) (guldens) 

N02nf IMLA 
N03N02 nf IMLA 
NH4nf IMLA 
Clnf IMLA 
Si02 nf IMLA 
P04nf IMLA 
KjN IMLA 
P IMLA 
TOC IMLA 
DOC IMLA 
S04 IMLA 
Totaal IMLA 

Na IMLAR 
Totaal IMLAR 

Cd IMLS 
Cr IMLS 
Cu IMLS 
Hg IMLS 
Ni IMLS 
Pb IMLS 
Zn IMLS 
Mn IMLS 
Sc IMLS 
Fe IMLS 
Totaal I MLS 

TTCONLmf OMEGAM 
CHLFa OMEGAM 
OCB's OMEGAM 
PCP OMEGAM 
Tot. OMEGAM 

FYP glob WBB 
ZOP glob WBB 
Totaal WBB 

ZS WBE 
GR WBE 
%GR WBE 
VOX WBE 
CHOLREM WBE 
Totaal WBE 
Inklaring + uitbesteding 

260 
0 
0 
0 
0 
0 

260 
0 

260 
260 
260 

260 

130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 

0 
130 

260 
147 
130 
130 

147 
147 

260 
260 
260 
130 
130 

554 

15 

22 

18 
18 
12 

9 
20 
9 

12 
9 
9 

23 
23 

65,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 

95.33 
0.00 

78.00 
78,00 
52,00 

368,33 

17,33 
17.33 

19,50 
43.33 
19,50 
26,00 
19.50 
19,50 
49,83 
49,83 

49,83 
296,83 

0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

8450,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 

12393,33 
0,00 

10140,00 
10140,00 
6760,00 

47883,33 

2253,33 
2253,33 

2535.00 
5633,33 
2535,00 
3380.00 
2535,00 
2535.00 
6478,33 
6478,33 

6478.33 
38588.33 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

31,5 
28 

147 
196 

210 
250 

27 
15 
2 

110 
90 

0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

8190,00 
4116,00 

19110,00 
25480.00 
56896,00 

30870,00 
36750,00 
67620,00 

7020.00 
3900,00 
520,00 

14300,00 
11700,00 
37440,00 

10 92,33 12003,33 

TOTAAL: analyse capaciteit Directie Usselmeergebied oppervlaktewater 1999 

Totale RIZA capaciteit in uren: 
Totale RIZA capaciteit in mensjaren: 
Totale RIZA kosten in f bij f 130,= per 
uur:: 
Totaal bedrag uitbestedingen excl. BTW: 

774,83 
0.50 

100728,33 

161956,00 
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Regionaal Meetnet Usselmeergebied. Zwevende stof 1999 

Parameters Uitvoerend Aantal Capaciteit Capaciteit Kosten RIZA Kosten Tot.kosten 

lab. monsters per analyse totaal totaal per analyse uitbesteed 

(uren) (uren) (guldens) uitbesteed 

KGF2 IMLA 149 

KGF16 IMLA 0 

KGF20 IMLA 0 

KGF63 IMLA 0 

%OC IMLA 149 

Totaal IMLA 

%DS IMLU 149 

DG IMLU 149 

NG IMLU 149 

Totaal IMLU 

OCB's OMEGAM 149 

PCB's OMEGAM 149 

PAK's OMEGAM 149 

Totaal OMEGAM 

KjN TAUW 149 

P TAUW 149 

As TAUW 149 

Cd TAUW 149 

Cr TAUW 149 

Cu TAUW 149 

Pb TAUW 149 

Ni TAUW 149 

Zn TAUW 149 

Hg TAUW 149 

Mn TAUW 149 

MINROLE TAUW 149 

Totaal TAUW Milieu 

IMLU 149 

90 

90 

30 

223,50 29055,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

223.50 29055.00 0,00 

447,00 58110,00 

74,50 9685,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

74,50 9685,00 

238 35462,00 

0,00 

122.5 18252,50 

53714,50 

0,00 0,00 17 2533.00 

0,00 0,00 19 2831,00 

0,00 0,00 60 8940.00 

0,00 0.00 

10 24,83 3228,33 

38 5662.00 
19966,00 

TOTAAL: analyse capaciteit Regionaal Meetnet Usselmeergebied zwevende stof 1999 

Totale RIZA capaciteit in uren: 

Totale RIZA capaciteit in mensjaren: 

Totale RIZA capaciteit in f bij f 130,= per uur:: 

Totaal bedrag uitbestedingen excl. BTW: 

546,33 

0,35 

71023,33 

73680,50 
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BIJLAGE 12. Parameterpakket huidige RM-meetprogramma 
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