
coördinatiecommissie 
uitvoering 
wet verontreiniging 
oppervlaktewateren C U W O  

werkgroep V 

aanbevelingen voor het monitoren van stoffen van de 
M-lijst uit de derde Nota waterhuishouding. 

aanbevelingen voor het bemonsteren, analyseren, 
beoordelen en presenteren van de kwaliteit van opper- 
vlaktewater, waterbodems en zwevende stof. 

december 1990 





Inhoudsopgave . 

O Samenvatting ....................................................... 

1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 Monitoring ......................................................... 
2 1  Doelen van monitoring ............................................ 
22 Compartiment- en lokatiekeuze ....................................... 

2.21 Monitoring van opperviaktewater ................................. 
2 2 2  Monitoring van zwevende sto€ .................................. 

Monitoring van de waterbodem .................................. 
2 3  Bemonsteringsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.3.2 Bemonsterïngsmethoden water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.3.2 Bemonsterhgsmethoden zwevende sto € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.3.3 Bemonsteringsmethoden waterbodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.2.3 

3 Analysemethoden .................................................... 
3.1 Algemeen ..................................................... 
3.2 Analysemethoden oppervlaktewater .................................... 

Analysemethoden waterbodem en zwevende stof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.3 

4 Beoordelingsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.2 Beoordeling oppervlaktewater en zwevende sto € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4.2.1 Standaardisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.2.2 Beoordeling gestandaardiseerde water- en zwevende stofmonsters . . . . . . . . . . .  

4.3 Beoordeling waterbodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.3.1 Standaardisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.3.2 Beoordeling gestandaardiseerd waterbodemmonster ..................... 

5 

19 

23 

23 

23 

26 

28 

28 

29 

30 

31 

31 

33 

33 

35 

37 

41 

41 

43 

43 

46 

47 

47 

49 

-3- 



5 Presentatievormen .................................................... 51 

5.1 Algemeen ..................................................... 51 

5.1.1 Klassegrenze n. ............................................. 51 

5.1.2 Presentatievormen ........................................... 55 

5.2 Presentatie kwaliteitsgegevens per parametergroep .......................... 56 

6 Selectie van meetpunten ten behoeve van de landelijke rapportage waterkwaliteit . . . . . . . .  61 

6.1 Algemee n. .................................................... 61 

6.2 Water en zwevende sto € ........................................... 61 

6.3 Waterbode m. .................................................. 62 

7 Automatisering van gegevensverwerking en gegevensverstrekking .................... 65 

Bijiage 1: 
Aanbevelingen voor inventariserende onderzoeken van verontreinigingen in water. zwevende stof en 
waterbodem: de 1.lijst .................................................... 67 

Bijlage 2 

Verdeling van stoffen over water. zwevende stof en waterbodem ....................... 71 

Bijlage 3: 
Standaard computeruitvoer voor het aanleveren van gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 

Bijlage 4: 

Aanvuilende methoden voor presentatie van kwaliteitsgegevens van onderzoek in water . zwevende 
stof en waterbodems ..................................................... 81 

Literatuur ............................................................ 89 



O Samenvatting. 

In de derde Nota waterhuishouding zijn in vergelijking met het Indicatief Meerjarenprogramma water 
1985-1989 in de normstelling een aantal WiiZigingen aangebracht. Deze wijzigingen, die ook gevolgen 
hebben voor het meten en beoordelen van de stoffen in het aquatische milieu zijn: 

a. Naast normen voor oppervlaktewater zijn er in de derde Nota waterhuishouding ook 
normen voor zwevende stof en waterbodems opgenomen. 

b. Er is een begin gemaakt met een ecotoxicologische onderbouwing van de nonnen. Dit heel? 
geleid tot de algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelsteiiing 2ooO) ah opvolger van de 
basiskwaliteit. 

c. Voor de meest voorkomende edof in gebruik zijnde stoffen zijn normen opgesteld. Een 
aantal van deze stoffen, waarvoor .al geruime tijd ervaring met het meten bestaat en 
m o o r  frequent meten nog steeds belangrijk wordt geacht, is geplaatst op de M-lijst 
(=Monitoring). De resterende stoffen, waarvoor weinig of geen meetervaring bestaat en 
waarvan dus ook weinig bekend is over de niveaus van voorkomen in het aquatisch milieu, 
zijn geplaatst op de I-lijst (=Inventarisatie). 

d. Bij het opstellen van normen is rekening gehouden met de stofeigenschappen. Voor stoffer. 
die sterk geadsorbeerd worden, zijn alleen normen voor de bodem en zwevende stof 
vastgesteld. Voor stoffen die goed oplosbaar zijn, zijn alleen normen MOK water vastgesteld. 
Voor stoffen die deels opgelost in water en deels geadsorbeerd aan zwevende stof voorko- 
men zijn zowel normen voor water als voor waterbodemhwevende stof vastgesteld. 

Voor de stoffen die op de M-lijst staan zijn in de voorliggende nota aanbevelingen opgenomen voor 
het routinematig onderzoek van de kwaliteit van oppervlaktewater, waterbodems en zwevende stof. 

Specifiek betreffen de aanbevelingen: 

- de keuze van het meetcompartiment 
- de keuze van de bemonsteringslokaties en de bemonsteringsfrequentie 

- de wijze van bemonstering 
- de wijze van analyseren 
- de wijze van beoordelen van de meetresultaten aan de normenreeksen 

- de wijze van presenteren van de toetsresultaten. 
- de selectie van meetpunten ten behoeve van de landelijke rapportage waterkwaliteit. 
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Aan het meten van verontreinigingen in organismen wordt in de voorliggende nota geen aandacht 
besteed. De reden hiervoor is dat voor dit compartiment in de derde Nota waterhuishouding geen 

normen zijn opgenomen. . _  

De keuze van het meetcompartiment 

De keuze van het te bemonsteren compartiment wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

eigenschappen van de te meten parameter. Voor de metalen en organische microverontreinigingen is 
de verdelingscoëfficiënt van doorslaggevende betekenis. De overige parameters, zoals zouten en 
nutriënten, kunnen vanwege hun grote oplosbaarheid het beste in water gemeten worden. Voor de 

metalen en organische microverontreinigingen kan de volgende vuistregel gehanteerd worden bij de 

keuze van het te onderzoeken compartiment: 

- verdelingscoëfficiënt > 330 Ug of 
log K, > 7 waterbodem. 

: Bemonstering van zwevende stof c.q. 

- 3 4g < verdelingscoëfficiënt < 330 4g of 
5 < l o g K , < 7  zwevende stof cq. waterbodem. 

: Bemonstering van oppervlaktewater en/of 

- verdeiingscoëfficiënt c3 Ug of : Bemonstering van oppervlaktewater. 
log K ,  < 5 

De keuze van de bemonsteringslokaties en de bemonsteringsfreqnentie. 

De lokaties die in aanmerking komen voor monitoring in de waterfase, kunnen in 3 categorieën 

onderverdeeld worden: 

- Categorie 1: Deze categorie bevat aiieen een beperkt aantal lokaties in de grote rijkwateren, zoals 
grensoverschrijdende grote rivieren en belangrijke overgangen van het binnenwater 
naar de zee. Het betreft de punten Rijn (Lobith), Maas (Eysden), Schelde (Schaar 
van Ouden Doel), Harinpiiet, Nieuwe Waterweg, Noordzeekanaal en IJsselmeer. 
Het onderzoek op deze plaatsen is zeer uitgebreid en vooral gericht op trendanalyse, 
normtoetsing en met name in de grote rivieren op het opsporen van incidentele 
verhogingen van gehaltes aan microverontreinigingen. Voor de grote rivieren spelen 
internationale afspraken een belangrijke rol bij het vaststellen van het meetprogram- 
ma. Op categorie 1 meetpunten wordt voor water in principe een meetfrequentie van 
12 maal per jaar aanbevolen. 

- Categorie 2 Lokaties in relatief belangrijke wateren in het beheersgebied uit oogpunt van 
kwantitatieve en/of kwalitatieve waterhuishouding, en wateren die belangrijke functies 
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vervullen voor natuur en landschap. Voorbeelden zijn grotere beken, plassen, 
boezemwateren, enz 
Het onderzoek op deze plaatsen richt zich voorai op continuïteit, áw.2 dat hier 
regelmatig onderzoek dient plaats te vinden dat gericht is op normtoetsing en 
vaststellen van trendmatige ontwikkelingen. Het parameterpakket en de bemonste 
ringsfrequentie dienen hier op aangepast te zijn. Op de categorie 2 meetpunten wordt 
in principe een meetfrequentie van 12 maal per jaar aanbevolen. Indien de aangetrof- 
fen waterkwaliteit daartoe aanleiding geeft, kan de bemonsteringsfrequentie terug 
gebracht worden. Voor microverontreinigingen wordt een minimale bemonsterings- 
frequentie van 4 maai per jaar aanbevolen. 

- Categorie 3: Lokaties in relatief kleine wateren in het beheersgebied. Deze wateren zijn voor de 
vorming van een landelijk beeld van minder beiang, Voorbeelden hiervan zijn 
kleinere beken, poldersloten, tochten enz 
Het ondenoelt in deze wateren is gericht op periodiek inventariseren ten behoeve 
van normtoetsing. Het parameterpakket is afhankelijk van de mate van verontreini- 
ging. Voor de categorie 3 meetpunten wordt aanbevolen de kwaiiteit met tussenpozen 
van enkele jaren te bepalen. Hiervoor kan een bemonsteringsfrequentie van 6 maal 
per jaar gebruikt worden. 

Voor zwevende stof wordt aanbevolen in ieder geval bemonstering uit te voeren op de categorie 1 

lokaties (zie boven) en op de belangrijkste categorie.2 lokaties, met name die lokaties waar veel 
transport van zwevend materiaal plaatsvindt zoals inlaatpunten vanuit grote wateren. De meetfrequen- 
tie zou overeen moeten komen met de frequentie van meting in het oppervlaktewater. 

Voor het vaststellen van meetpunten ten behoeve van monitoring van waterbodems wordt een 
voorondenoek aanbevolen, om te komen tot een meetpunt dat representatief geacht mag worden 
voor een heel watersysteem of voor een groter gebied. Omdat de snelheid waarmee de kwaliteit van 
de waterbodem verandert gering is kan de bemonsteringsfrequentie in dit compartiment laag zijn. 

Vooralsnog wordt aanbevolen voor monitoring een frequentie van gemiddeld eens per 3 jaar (1 - 5 

jaar) aan te houden. In principe kan volstaan worden met het per gebied samenstellen van 1 
mengmonster. Dit mengmonster is samengesteld uit deeimonsters die redelijk gespreid over het te 

beoordelen gebied zijn genomen. Aanbevolen wordt van de deelmonsters een deel apart te houden 

voor eventueel vervolgonderzoek 
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De wijze van bemonsîering. 

Op dit moment ontbreken in Nederland algemeen geaccepteerde standaardvoonchriften voor 
bemonstering van water, zwevende stof en waterbodems. Om een eerste standaardisatie tot stand te 

brengen wordt aanbevolen, vooruitiopend op de normalisatie via het Nederlandse Normalisatie 
Instituut waar mogelijk aan te sluiten bij de standaard voorschriften die, als verdere invulling van de 

aanbeveiingen uit de CUWVO nota 'Aanbevehgen voor het onderzoek naar microverontreinigingen 
in het aquatische milieu" door Rijkswaterstaat zijn opgesteld. 
Deze voorschriften zijn verkrijgbaar bij D B W / R U  en kunnen beschouwd worden als voorstellen 
vanuit Rijkswaterstaat mor Neüeriandse praktijkrichtlijnen. Voor de 3 compartimenten behelzen de 

voorschriften globaal: 

Water: 

Zwevende stoE 

Wa terbodem: 

Bemonstering dient uitgevoerd te worden met behulp van systemen waarbij de 
kam op contaminatie zo kïein mogelijk is. Als voorbeelden worden genoemd: 
dompelpompen, afsluitbare monsterflessen. 

Bemonstering bij zwevende stof concentraties groter dan u) mg/i indien 
mogelijk uitvoeren met behulp van (mobiele) centrifuges. Bij lagere zwevende 
stof concentraties en ah geen centrifuge beschikbaar is, mu op andere 
technieken kunnen worden overgegaan. Een bruikbaar alternatief is de 
seüimentvai. 

De bemonsterhgsapparatuur kan verdeeld worden in happer- en steekbuis- 
systemen. Het gebruik van de verschillende systemen is onder meer afhankelijk 
van de plaatselijke omstandigheden: 

hppersysteem Ueckbuissysteem opmerkingen 
&d + 
d + + mam rppanmu @tuiken 
klei + h p p  dringen niet door. 
veen i veenboor of B e e a p l e r  gebruiken 
~ l i d c u . d  & i  + + happer: monsterdiepte onzekerheid. 
0 n g a O a s O M r l i b  + hapga zakî door siappe iaag heen 

De wijze van analyseren. 

Conform de internationaal gemaakte &praken wordt aanbevolen waar mogelijk uit te gaan van 
supra-nationale genormaliseerde analysevoorschriften en bij afwezigheid daarvan van nationale norm 
voorschriften: 



Water. 

Voor analyses in water worden de volgende methoden aanbevolen: 

Parameter Methode Prec i s i  e' 

Tenperatuur NEN 6414 
Zuurstof NEN 6632 
Zuurgraad CpH) WEN 6411 
Doorzicht NEN 6606 
Totaal fosfaat WEN 6663 
Totaal s t i k s t o f  
Chlorofy l -a NEW 6520 
V r i j  emnmiak NEN 6644 
Chloride o n t w .  NEN 6651 
Sulfaat ontu. NEN 6654 
Th. coli's WEN 6572 
Caciniun NEN 6658 
Kwik WEN 6445 
Koper YEN 64% 
Nikkel NEN 6430 
Lood WEN 6429 
zink NEN 6443 
Chroom WEN 6444 
vox o n t w .  WEN 6401 
Cholin. remning NEN 6526 
a-Endosulfan concept YEN 6406 
7-HCH concept YEN 6406 
Pentechloorfenolconcept WEN 6408 
Gloeirest/ 
Zuevende s t o f  YEN 6481 
TOC NPR 6522 
DOC NPR 6522 

0.5 'C 
0.5 Wl 
0.1 s.e. 
l c k i  
10% 
0.5 mg/L 

5% 
10% 

10% 
30% 
5% 
10% 
10% 
5% 

3 
10% 
20% 
20% 
20% 

10% 
20% 
20% 

Syst. afu. 

1 'C 
0.5 mg/L 
0.2 s.e. 

20% 
0.5 mg/l 

5% 
10% 

10% 
30% 
5% 
10% 
10% 
5% 

:3 
10% 
10% 
10% 
10% 

10% ' 

1oX 
10% 

Aantoonbaarheidsgrens 

0.1 mg/l 

0.01 mg/l 
0.1 mg/l 
1 c9/1 

5 mg/l 
3 mg/l 

Zwevende stof en waterbodems. 

Voor de zwevende stof en de waterbodem is het op dit moment nog niet mogelijk aanbevelingen te 
doen voor genormaliseerde analysemethoden. De laatste jaren is er vooral de tendens geweest om 

methoden die ontwikkeld waren voor de droge bodem, ook toe te passen op de waterbodem. Uit 
onderzoek blijkt echter dat dit niet voor alle parameters terecht is. Mede daarom worden een aantal 
concrete aanbevelingen gedaan: 

Voor een toelichting bij deze tabel wordt venvezen naar tabel 3.1 op pagina 36. 

* Voor dichloormethaan en tetrachloormethaan. 

-9- 



PAK'S en PCB'S. 

Op dit moment wordt bij het waterbodemonderzoek vaak gebruik gemaakt van de Voorlopige 
Praktijkrichtlijnen voor bemonstering en analyse bij bodemverontreinigingondermek uit 1985. Deze 
richtlijnen zijn summier en op verschillende manieren te interpreteren. Afgesproken is tussen 
DBW/RIZA en de grootste commerciële laboratoria om op korte termijn een eenduidige uitleg van 
deze richtlijnen ten behoeve van de analyses van PAK'S, en PCB's op te stellen. 

Aanbevolen wordt de bepaling van minerale delen e 2 pm uit te voeren. Bij minder dan 20% 

deeltjes < 2 pm dient berekening van het percentage piaats te vinden op basis van de bepaling van 
de minerale deeltjes 16 pm met behulp van de volgende omrekening: 

% lutum = 0.63 * 9% minerale delen < 16 pm 

De bepaling van het % deeltjes < 16 pm is betrouwbaar tot een gehalte van 5%. Dit komt overeen 
met 3% lutum. 

Organische stof: 

Aanbevolen wordt om waar mogelijk organische stofgehalte te schatten door berekening uit organisch 

kooistof, verkregen via elementair analyse. Het organische stof kan dan berekend worden met de 

formule 

% organische stof z 1.724 * % organisch koolstof. 

Als aiternatief voor deze methode voor situaties waar de elementair-koolstof analyse niet beschikbaar 

is, 
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kan de berekening van het organische stofgehalte plaatsvinden op basis van de gloeiresi bepaald bij 
. 600 "C volgens NEN 6620. Hierbij dient de volgende formule toegepast te worden: 

% organische stof = (100 - gloeirest) 0.90. 

Toepassing van andere methoden om (indirect) organische stof te bepalen leiden in het algemeen tot 
slechter vergelijkbare resultaten en worden om die reden afgeraden. 

Metalen 

Voor de bepaling van metalen in sediment en zwevende stof zijn inmiddels enkele analysemethoden 
in ontwerp normvoorschriften vastgelegd (Ontwerp NEN 5758 t/m 5762 en 5764). 

De wijze van beoordelen van de meetresultaten. 

De bestaande normen hebben voor aiie compartimenten betrekking op standaardomstandigheden: 
"standaard water", "standaard zwevende stof" en "standaard waterbodem". Voordat een oordeel over de 

kwaliteit van een monster gegeven kan worden, moet daarom eerst omrekening van de gemeten 
waarden naar standaardomstandigheden plaatsvinden. De beoordeling van de meetresultaten vindt dus 

in 2 stappen plaats. 

Voor de standaardomstandigheden gelden de volgende definities: 

Standaard water: water met 30 mg standaard zwevende stom 

Standaard zwevende stof: zwevende stof die bestaat uit 20% organische stof en 40% lutum. 

Standaard waterbodem: een waterbodem die bestaat uit 10% organische stof en 25% 
lutum. 

Deze standaarden fijn afgeleid van de gemiddelde situatie in de rijkswateren.. 

Onderstaand wordt aangegeven hoe te werk gegaan moet worden bij de standaardisatie voor water en 

zwevende stof. Omdat het in een aantal gevallen niet mogelijk is voldoende zwevende stof te 
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verzamelen om alle noodzakelijke parameters te bepalen wordt ook voor een aantal situaties 

aangegeven hoe er bij het ontbreken van bepaalde gegevens benaderingen mogelijk zijn bij het 

beoordelen van de kwaliteit van het oppervlaktewater edof zwevende stof. De volgende situaties 
worden onderscheiden: 

1. Er zijn alleen totaalgehaltes bekend van stoffen die goed oplosbaar zijn 
(verdelingsscoëfficiënt c 3 Ug of log K,,,, c 5). 

Voor deze stoffen hoeft geen omrekening naar standaardomstandigheden plaats te vinden. 

2 Er zijn alieen totaalgehaltes bekend van stoffen waarvoor in de derde Nota waterhuishou- 
ding alleen voor waterbodemhevende stof normen zijn gegeven (verdelingscoefficiënt > 
330 Ug of log K ,  > 7). In deze situatie kan de geschatte concentratie in stanäaard 
zwevende stof aïs volgt worden berekend 

ca 
%m- 

= geschat gehalte in zwevende stof [mgkg], 
= gemeten totaalgehalte in oppervlaktewater 
= gemeten zwevende stof concentratie in oppervlaktewater.[mg/i] SP-  

Dit geschatte gehalte kan vervolgens aan de norm voor zwevende stof getoetst worden. 

3. Er zijn alleen totaalgeñaites bekend van stoffen die matig oplosbaar zijn (ver- 
delingswëfficiënt tussen 3 en 330 Ug en log K, tussen 5 en 7). In deze situatie zal 
standaardisatie plaats moeten vinden naar 'standaard water". Dit .kan als naast het 
totaalgehalte in water ook de zwevende stof concentratie bekend is. In dit geval wordt de 
norm voor het totaalgehalte onder standaardomstandigheden omgerekend naar een norm 
voor de lokale omstandigheden (afwijkend gehalte zwevende stof): 

waarin 

Ns bbal 

Nsrwdurd 

s-, 
N,- 

= berekende lokale norm voor totaalgehalte in oppervlaktewater bij de 

= norm voor totaalgehalte in oppervlaktewater bij 30 mg zwevende stom 

= gemeten zwevende stof concentratie [mgil], 
= standaard zwevende stof concentratie (= 30 mg/l) 
= norm voor standaard zwevende stof [mgkg]. 

gemeten zwevende stof concentratie [pgll], 

[Pglll, 
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4. De in zwevende stof gemeten gehaltes kunnen rechtstreeks aan de normen getoetst worden. 
in dit geval wordt geen rekening gehouden met spreiding van het lutum- en organische 
stofgehalte in de zwevende stof. Wanneer ook het gehalte aan organische stof en lutum van 
de zwevende stof bekend is, is het mogelijk om via de methode voor standaardisatie van 
sediment de meetwaarden te standaardiseren. 

Bij de standaardisatie van meetcijfers van waterbodems wordt bij organische microverontreinigingen 
rekening gehouden met het organische stofgehalte in de bodem: 

waarin: 

= gehalte in standaard waterbodem. 
= 
= 

gemeten gehalte in de waterbodem. 
gemeten percentage organische stof in de waterbodem. 

L 
LF-0 

% org. stof 

Bij metalen wordt, per metaal verschiilend, rekening gehouden met lutum en (meeistal) met de 
aanwezige hoeveelheid organische stof: 

a + b 25 + c 8 10 c,,.,, = c,,, 8 

a + b 8 96 lutum + c * 96 o e .  stof 

waarin: 

= gehalte in standaard waterbodem. 
= 

= 

gemeten gehalte in de waterbodem. 

gemeten percentage organische stof in de waterbodem. 

L 
GP- 
% lutum = gemeten percentage lutum in de waterbodem. 
% org. stof 
a, b en c = constanten, amankelijk van de parameter: 
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Conctanten voor de standaardisatie van 1 :::rrin , 1 
2 
1 
0.007 
1 
0.0034 
O 

cr 
Pb 
cd 
N i  
Hg 
Ooi ve 

O 
1 
0.021 
O 
0.0017 
i 

50 
50 

0.4 
10 
0.2 
O 

Bij de standaardisatie wordt in verband met de analytische mogelijkheden voor de bepaling van het 

lutum-gehalte een ondergrens van 3% aangehouden. Voor organische stof zijn er beleidsmatige 
redenen om zowel een ondergrens ais een bovengrens te hanteren. 
- een ondergrens van 2% organische stof: Hiermee wordt voorkomen, met name in het gevai van de 

organische microverontreinigingen, dat de correctiefáktoren om van de gemeten waarden naar 
gestandaardiseerde waarden te komen te groot worden. Met deze ondergrens is maximaal een 
factor 5 mogelijk 

- een bovengrens van 3096 organische stof: Hiermee wordt voorkomen dat in organisch stofrijke 
gronden, zoals veengronden, zeer hoge hoeveelheden (organische) microverontreinigingen kunnen 
worden toegestaan voordat normoverschrijding plaatsvindt. 

Bij het onder- of overschrijden van ondergrens cq. bovengrens wordt bij. de standaardisatie van de 

meetwaarde gewerkt met de grens. 

Nadat de meetcijfers omgerekend zijn naar standaardomstandigheden kan getoetst worden aan de 

normen. 

1. 

2. 

3. 

Voor water en zwevende stof is het principe hierbij dat een gehele jaarreeb van meetcijfers wordt 
beoordeeld. Verder geldt: 

Overschrijdingen van de normen, die zijn veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandig- 
heden, of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden, worden niet meegerekend bij de 
toetsing. 

Toegestaan is per kalenderjaar per parameter 1 overschrijding van de norm voor parameters 
die 12 keer per jaar onderzocht worden, ais minstens 11 waarnemingen beschikbaar zijn 
waaronder geen overschrijding als bedoeld onder 1) voorkomt. 

Bij parameters die in de vorm van een gemiddelde getoetst worden, worden de waarne- 
mingen die zijn beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden, niet meegerekend. 
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4. In het algemeen worden in water en zwevende stof per parameter dus overschrijdingen 
toegestaan volgens onderstaande tabel. 

Toegestane aantallen overschrijdingen per parameter per lokatie per jaar. 

Aantal waarnemingen Aantal toegestane overschrijdingen 
< 11/10. O 
ïï/ïû* t/m 19 1 
20 t/m 29 2 
30 t/m 39 3 
enz 
: geldt deen M M ~  gcdurcndc de m o q a i o d e  een waarnaning is uitgenku door ijsbedekking. 

Bij waterbodems worden aîbnderlijke (meng)monsters beoordeeld. Voor het toekennen van een 
verontreinigingskiasSe aan het monster geldt 

1. Per monster mogen maXimaai 2 parameters een overschrijding van de norm hebben, mits 
deze overschrijdingen niet meer bedragen dan WO van deze norm. Voor de volgende 
stoffen wordt geen enkele overschrijding van de norm toegestaan: kwik, cadmium, benzo@)- 
fluorantheen, benzo(a)pyreen, hexachloorbexmen en de PCB’s3. 

2. Normoverschrijdingen van de parameters minerale olie en EOX zijn op zich geen reden 
voor declassincatie. Deze parameters dienen om aan te geven dat bij normoverschrijding 
nader onderzoek uitgevoerd moet worden naar stoffen die een bijdrage aan deze groeps- 
parameters kunnen geven. 

De verontreinigingskiasSe van het waterbodemmonster wordt bepaald door de parameter die de minst 

gunstige klasse-indeling te zien geeft, nadat bovenstaande regels Pjn toegepast. 

De wijze van presenteren van de toetsresultaten. 

In de derde Nota waterhuishouding worden 4 normenreeksen genoemd waaraan getoetst kan worden. 
De normenreeksen zijn alle 4 van toepassing op de waterbodem. Voor oppervlaktewater (en 
zwevende stof) gelden alleen de algemene milieukwaliteit en de streefwaarden. 
Ten behoeve van de presentatie wordt, voor zover het metaien en organische microverontreinigingen 

betreft, voor alle compartimenten een presentatie van de toetsresultaten aan de hand van een 5- 

klassige indeling aanbevolen. Voor zevende stof en waterbodem kunnen de volgende klassegrenzen 
gebruik: worden. Deze klassegrenzen zijn in de derde Nota waterhuishouding opgenomen. 

Deze lijst met parameters stemt overeen met de interimnormering die tot op dit moment 
wordt gehanteerd. 
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Parameter 

Zwevende stoE 
Waterbodem: 

gehaltes in mgkg ds bij 20% organische stof en 40% lutum. 
gehaltes in mglkg äs bij 10% organische stof en 25% lutum. 

cadmium 
kwik 
koper 
nikkel 
lood 
zink 
chroom 
benzo(ghi)petyleen 
b = w p y m n  
indeno(l,2,3,c,d)pyr. 
benzo@)fluormthcn 
knzo(l)fluonnthu?n 
fluorrnthen 
heachloorkiuccn 
F"s (individueel) 
a-cndosulfan 

peniachloorfenol 
minerale olie 

Y - h m c h l O O m o m  

rnm2nde 
stof 
3 
0.8 
53 
53 
800 
720 
720 
0.1 

0.1 
0.4 
0.4 
0.6 
a008 
0-008 
0.02 
0.002 

aKM 

ai 

a04 

wam 
bodem 
2 
0.5 
35 
35 
530 
480 
480 

O M  

0.2 
0.2 
o3 
0.001 
0.001 
0.01 
0.001 
0.02 
1ooO 

aos 

aos 

mevende 
stof 
11 
2 4  
135 
68 
800 
1500 
720 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
4 
a04 
0.06 
0.04 

0.4 . 
6Ooo 

ao4 

water 
bodem 
15 
1.6 
90 
45 
530 
1ooO 
480 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
2 
0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.2 
3Ooo 

zwevende 
stof 
45 
23 
600 
300 
1500 
3150 
1500 
6 
6 
6 
6 
6 
14 
1 
0.2 
1 
1 
1 
1oooO 

water 
bodem 
30 
15 
400 
200 
1000 
2500 
1000 
3 
3 
3 
3 
3 
7 
05 
o. 1 
05 
0 5  
05 
5000 

Ook voor water is het wenseiijk toetsresultaten aan de hand van een meerktassige indeling te 

presenteren. Omdat in de derde Nota waterhuishouding alleen getalsmatige invuïling van de algemene 
milieukwaliteit heeft plaatsgevonden worden in deze nota voor water aanvullend op de algemene 
milieukwaliteit extra klassegrenzen gegeven. Deze extra klassegrenzen hebben aiieen een functie als 
hulpmiddel bij het presenteren van toetsresultaten. De extra klassegrenzen hebben een rekenkundige 
relatie met de aigemene milieukwaliteit: de a-grens komt overeen met de algemene milieukwaliteit, 
de b-grens komt overeen met 2 * de algemene milieukwaliteit en de c-grens komt overeen met 5 * 
de algemene milieukwaliteit: 

Water: Totaal concentraties in pg/i bij 30 mg/i zwevende stoL 

Panmeter 

cadmium 
kwik 
koper 
nikkel 
lood 
zink 
chroom 

streef- 
waarde 

vox P-m- 
a-endosulfan P." 
7-heachloo@0hn p." 
peniachloorfenol P-" 
cholinestensercmming p.m. 

0.2 

3 
10 
25 
30 
25 

5 

0.01 
0.05 
05 

acn 

aoi 

0.4 
0.06 
6 
20 
50 
60 
50 

10 
0.02 
0.02 
0.10 
1 .o 

f-F 

1.0 

1s 
50 
125 
150 
125 

25 
0.05 
0.05 
0.25 
25 

ais 
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Voor de algemene parameters, nutriënten, eutrofiëringsparameters, zooten en bacteriologische 

parameters zijn in de derde Nota waterhuishouding alleen normen voor oppervlaktewater opgeno- 
men. De getalswaarden van de algemene milieukwaliteit s t e m m e n k m  deze parameters nagenoeg 
allemaal overeen met de getalswaarden van de basiskwaliteit in het derde IMP-water. Voor deze 
parameters wordt daarom, met enkele wijzigingen, de systematiek van het CUWVO-rapport 
"Aanbevelingen mor presentatie van waterkwaliteitsgegevens" overgenomen. De klassegrenzen die 

voor deze groep parameters worden aangehouden zijn: 

Klasse-indeling van de aigemene pameters, nutrienten, eumfiëringsparameters, zouten en bacteriologische 
parameters van de M-lijst ten behoeve van presentatie van de lawaliteitsgegevens De in de derde ,Nota 
waterhuishouding genoemde getalswaarden (algemene milieukwaliteit, kwaliteitsäoeistelliig ;hooo) zijn 
onderstreept. 

Parameler a-grens b-grens egrens 

temperatuur - 25 
norm - zuurstof 7 6 

dootpcht - 0.4 

totaalstikstof 15 - 2 2  3.2 

zuurgraad 659.0 

totaal fafaat 0.08 - 0.15 0.25 

chlorofyl-a 50 - 100 200 
ammoniak 0.02 
sulfaat - 100 
chloride - 200 
th. cdi's - 20 

Aanbevolen wordt bij de presentûtie van toetsresultaten gebruik te maken van presentatiewormen 
waarbij gelijktijdig overzicht van meerdere parameters wordt gegeven. Bij het weergeven van 
beoordelingsresultaten per parameter wordt de presentatie zeer omvangrijk Voor grote rapportages 

wordt aanbevolen gebruik te maken van een clustering per. parametergroep. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van één maatgevende parameter per groep. De maatgevende parameter is die parameter die 
het minst gunstige beoordeiingsresultaat laat zien. 
De beoordeiingsresultaten kunnen zowel in tabelvorm als op kaarten gepresenteerd worden. Door de 
clustering van de parameters in groepen wordt het mogelijk om per compartiment te volstaan met 
één kaart. 
Voor detail-rapportages kunnen ook presentatievormen gekozen worden, waarmee het mogelijk is 
informatie over individuele parameters te verstrekken. 
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Selectie van meetpunten ten behoeve van de iandeìijke rapportage waterkwaliteit. 

Bij de landelijke rapportage waterkwaliteit kan niet jaarlijks over alle in Nederland verzamelde 
waterkwaliteitsgegevens gerapporteerd worden. Het is gewenst om een selectie van de beschikbare 
meetpunten te maken. Voor al de 3 compartimenten wordt aanbevolen per provincie over 10-15 

bemonsteringlokaties te rapporteren. Voor oppemiaktewater kan bij de selectie uitgegaan worden 
van de selectie van meetpunten waarover ook nu gerapporteerd wordt. Voor zwevende stof zou 
aansluiting gezocht moeten worden bij de selectie voor oppervlaktewater. Om praktische redenen zal 

echter niet op alle lokaties zwevende stof bemonstering plaats kunnen vinden. Wel wordt aanbevolen 
om in ieder geval zwevende stof te bemonsteren op die lokaties waar veel zwevend materiaal 
getransporteerd wordt, zoals belangrijke inlaatpunten. Voor de waterbodems zal de selectie op basis 
van nu reeds beschikbare informatie en op basis van de kennis die de komende jaren verkregen 
wordt een vergelijkbaar meetnet opgezet moeten worden. 

Voor het uitvoeren van de noodzakelijke omrekeningen en de toetsing van demeetcijfers aan de 

normen zijn op dit moment geautomatiseerde mogelijkheden beschikbaar, die op zo kort mogelijke 
termijn aan de aanbeveiingen van de thans voorliggende nota zullen worden aangepast. Dezelfde 
programmapakketten maken het ook mogelijk op betrekkelijk eenvoudige wijze de gegevens uit te 

wisselen. O p  deze wijze zal het mogelijk zijn om, ondanks de complexere toetsingsprocedures, 
redelijk snel M het beschikbaar komen van meetcijfers te beschikken over overzichten van de 

kwaliteit van water, zwevende stof en de waterbodems. 
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1 Inleiding. 

Met het verschijnen van de derde Nota waterhuishouding [lit. 11 is de in de notitie "Omgaan met 
Water" gepresenteerde visie op integraal waterbeheer verder uitgewerkt. Op een aantal punten heeft 
dit geleid tot bijstelling van het beleid ten opzichte van het Indicatief Meerjarenprogramma water 
1985-1989 [lit. 21. 

Ook in de normstelling, en daarmee samenhangend de manier van meten en beoordelen van stoffen 
in het aquatisch milieu, zijn wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen kunnen als volgt worden 
samengevat: 

a. Naast normen voor oppervlaktewater zijn er in de derde Nota waterhuishouding ook 
normen voor zwevende stof en waterbodems opgenomen. 
Er is een begin gemaakt met een ecotoxicologische onderbouwing van de normen. Dit heeft 

geleid tot de algemene milieukwaliteit grwaliteitsdoelsteiiing 2OOO) als opvolger van de 

basiskwaliteit. 

Voor de meest voorkomende edof in gebruik zijnde stoffen zijn normen opgesteld. Een 
aantal van deze stoffen, waarvoor al geruime tijd ervaring met het meten bestaat en 
waarvoor frequent meten nog steeds belangrijk wordt geacht, is geplaatst op de M-lijst 
(=Monitoring). De resterende stoffen, waarvoor weinig of geen meetervaring bestaat en 
waarvan dus ook weinig bekend is over de niveaus van voorkomen in het aquatisch milieu, 

zijn geplaatst op de I-lijst (=Inventarisatie). 
Bij het opstellen van normen is rekening gehouden met de stofeigenschappen. Voor stoffen 
die sterk geadsorbeerd worden, zijn alleen normen voor de bodem en zwevende stof 
vastgesteld. Voor stoffen die goed oplosbaar zijn, zijn alleen normen voor water vastgesteld. 
Voor stoffen die deels opgelost in water en deels geadsorbeerd aan zwevende stof voorko- 
men zijn zowel normen voor water ais voor waterbodembvevende stof vastgesteld. 

b. 

c. 

d. 

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de tot nu toe bestaande richtlijnen op het gebied van 
bemonstering, anaiyse en toetsing van meetwaarden voor stoffen in het aquatisch milieu aan een 
aanvulling toe zijn. 

De tot nu toe gehanteerde richtlijnen hebben betrekking op oppervïaktewater. 
Dit betekent dat vooral de bemonstering, analyse en toetsing van stoffen in de waterbodem en in 

zwevende stof uitgewerkt moet worden. Dit geldt ook voor de presentatie de beoordelingsresultaten 
in de verschillende compartimenten. 

-19- 



Het doel van de voorliggende nota is het opstellen van algemene richtlijnen voor de controle op de 

in de derde Nota waterhuishouding gepresenteerde kwaliteitsdoektellingen voor water, waterbodem 
en zwevende stof. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een M-lijst en een I-lijst met stoffen. 

De M-lijst omvat, naast een aantal algemene parameters en zouten, die stoffen waarvan bekend is dat 
ze voor een deel van het Nederlandse oppervlaktewater als probleemstof kunnen worden aangemerkt. 
Regelmatige monitoring en toetsing wordt noodzakelijk geacht. Geschikte analysemethoden zijn 
beschikbaar. 
De I-lijst omvat stoffen waarvan nog onbekend is op welke schaal Uj de kwaliteit van het aquatische 
systeem bedreigen edof waarvan vermoed wordt dat zij slechts op bepaalde lokaties of in bepaalde 
gebieden een probleem vormen. Voor de stoffen op de I-lijst wordt in de planpenode van de derde 
Nota waterhuishouding verdere actie ondernomen om de omvang van het probleem in kaart te 

brengen. Voor deze stoffen zal eerst nagegaan moeten worden of er goede anaïysemethoäen beschik- 

baar Pjn of ontwikkeld kunnen worden. Vervolgens zal moeten worden vastgesteld waar deze stoffen 
voorkomen en wat de gehaltes zijn ten opzichte van de normen. Vooralsnog is voor deze stoffen 
geen routinematige meting voorzien. 
Bijlage 1 gaat kort in op het inventariserend onderzoek naar stoffen die op de I-lijst staan. 

De voorliggende nota richt zich o p  stoffen van de M-lijst. Voor deze stoffen wordt monitoring 
noodzakelijk geacht. Voor de controle van de stoffen van de M-lijst wordt in deze nota waar 

mogelijk teruggevallen op reeds bestaaxtde rapporten en publikaties. De nota bestaat hierdoor voor 
een deel uit het op rij zetten van de aanbevelingen en richtlijnen uit die rapporten, waarbij gepro- 
beerd is daarin systematiek aan te brengen. 
De relatie met eerdere CUWVO nota's over deze ondenverpen, te weten de nota's "Aanbevelingen 

voor het onderzoek naar microverontreinigingen in het aquatische milieu" [lit. 31 en "Aanbevelingen 
voor presentatie van waterkwaliteitsgegevens" @it. 41 behoeft enige toelichting. 
De nota "Aanbevelingen voor presentatie van waterkwaliteitsgegevens" had alleen betrekking op de 

beoordeling en presentatie van waterkwaliteitsgegevens. Naast meting in het compartiment water 
dienen voor controle van de stoffen van de M-lijst in de toekomst ook metingen in zwevende stof en 
de waterbodem plaats te vinden. Hierdoor is aanvulling van de nota 'Aanbevelingen voor presentatie 
van waterkwaliteitsgegevens" noodzakelijk 

De nota "Aanbevelingen voor het onderzoek naar microverontreinigingen in het aquatische milieu. 

behandelt het onderzoek van microverontreinigingen in alle compartimenten. De nota gaat echter 
niet specifiek in op monitoring, maar geeft een algemeen overzicht voor allerlei typen onderzoek 
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Omdat de M-lijst ook veel microverontreinigingen bevat, wordt regelmatig teruggevallen op de nota 
"Aanbevelingen voor het ondermek naar microverontreinigingen in het aquatische milieu", maar 
wordt één en ander toegespitst op monitoring. 

In de voorliggende nota zijn enkele nieuwe onderwerpen aangesneden en zijn voorstellen opgenomen 
voor de aanpassing van bestaande richtlijnen. Genoemd kunnen worden de standaardisatie van de 

meetresuitaten, aanbevelingen voor beoordelingsmethoden in de compartimenten water, zwevende stof 
en waterbodem, en presentatievormen voor de resultaten van de beoordelingen. Ook wordt aandacht 
besteed aan de selectie van meetpunten voor de verschiiiende compartimenten, waarover in de 

landelijke rapportage waterkwaliteit gerapporteerd gaat worden. 
in deze nota wordt geen aandacht besteed aan het meten van verontreinigingen in organismen. De 
reden hiervoor is dat in de derde Nota waterhuishouding geen normen voor gehaltes aan verontrei- 
nigingen in organismen zijn opgenomen. Ook vindt op dit moment nagenoeg geen routinematig 
onderzoek in organismen plaats 
De opbouw van de nota is ais volgt. In hoofdstuk 2 komen de doelstellingen van monitoring aan de 

orde, gevolgd door de keuze van de te monitoren compartimenten (water, zwevende stof of water- 
bodem) en de lokaties waar de parameters van de M-lijst bemonsterd kunnen worden. Ook worden 

in hoofdstuk 2 aanbevelingen gedaan voor öemonsteringsmethoden die toegepast kunnen worden voor 
de verschillende compartimenten. 
Hoofdstuk 3 geeft aanbevelingen voor methoden voor het analyseren van de monsters uit de 3 

verschillende compartimenten. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de beoordeling van de analyseresultaten: de toetsing. De bestaande toetsing- 
methoden worden hierbij zoveel mogelijk gevolgd. Een nieuw aspect is dat voor toetsing in alle 
compartimenten een omrekening van de meetresultaten naar standaardomstandigheden plaatsvindt. 
Hoofdstuk 5 gaat in op mogelijkheden van presentatie van de toetsingresultaten, met name in de 

vorm van tabellen en kaarten. 
In de hoofdstukken 6 en 7 wordt kort ingegaan op de relatie met de landelijke rapportage water- 
kwaliteit. In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de selectie van meetpunten ten behoeve van de 

landelijke rapportage en in hoofdstuk 7 aan de (geautomatiseerde) gegevensopslag en -inwinning. 
In hoofdstuk 8 wordt tenslotte het geheel samengevat. 
Financiële aspecten komen uitgebreid Ui de CUWVO nota "Aanbevelingen voor het onderzoek naar 
microverontreinigingen in het aquatische milieu" aan de orde. En de morliggende nota wordt op deze 

aspecten niet ingegaan. 
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2 

2.1 

2.2 

Monitoring. 

In dit hoofdstuk komt de bemonstering aan de orde. Aspecten zoals de achtergrond van monitoring, 
waar te monitoren (compartimentskeuze en lokatiekeuze) en de methoden van bemonsteren worden 
behandeld. De bemonstering betreft zowel het oppervlaktewater, als de waterbodem en het zwevende 
stof. 

Doelen van monitoring. 

Ais belangrijkste algemene doeisteiiingen voor de monitoring van watersystemen gelden: 
- het toetsen van meetresultaten aan nomen behorende bij bepaalde functies van het 

watersysteem en 
het vaststellen van eventueel trendmatige veranderingen van de kwaliteit in de tijd. - 

Bij normentoetsing kunnen de normenreeksen uit de derde Nota waterhuishouding en de doelstellin- 
gen genoemd in de AMvB ‘Kwaliteitsdoelsteilingen en Metingen Oppervlaktewateren‘ [lit. 51 worden 
onderscheiden. Voor bepaalde watersystemen gelden aanvullend specifieke (ecologische) doelstellin- 
gen. De AMvB geeft zelf voorschriften voor meetfrequentie, meetmethoden en de wijze van toetsen. 
Om deze reden wordt in de voorliggende nota alleen ingegaan op de compartimentskeuze, lokatie- 
keuze, en methode van bemonsteren ten behoeve van toetsing aan de normen uit de derde Nota 
waterhuishouding. 
De gegevens die daarbij worden verkregen zijn.in het algemeen ook bruikbaar MOK een globale 

trendanalyse. Voor verdere informatie over routinematig onderzoek ten behoeve van trendanalyse 
wordt verwezen naar de CUWVO-nota “Aanbevelingen voor de opzet van het routinematig waterkwa- 
liteitsonderzoek” [iit. 61. 

Compartiment- en lokatiekeuze. 

Het komt regelmatig voor dat in monsters die uit een compartiment zijn genomen bepaalde stoffen 
niet aangetoond kunnen worden, bijvoorbeeld PCB’s in watermonsters. In monsters van de water- 
bodem blijken de PCB’s wel degelijk aantoonbaar. 
Uit dit voorbeeld blijkt dat de keuze van het te bemonsteren compartiment van betekenis is. De 

keuze van het te ondenoeken compartiment is voor een beiangrijk deel afhankelijk van de verde- 
lingscoëfficiënt van de te onderzoeken parameter. De verdelingscoefnciënt bepaalt namelijk de mate 
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waarin een stof zich verdeelt over water, waterbodem en zwevende stof. PCBs hebben een hoge 

verdelingscoëfficiënt, waardoor ze zich sterk aan de waterbodem en het zwevende materiaal hechten 
en slecht oplossen in water. Het kan verklaard worden dat PCB's in de waterbodem meestal wèl en 
in het oppervlaktewater vaak niet aan te tonen zijn. 
Om een goed beeld te krijgen van de mate waarin een stof voorkomt in het aquatisch milieu, is het 

dan ook belangrijk het juiste compartiment te bemonsteren. De verdelingscoefficiënt is hiermee, naast 
de beschikbaarheid van goede analysemethoden, maatgevend voor het te bemonsteren compartiment. 
In de CUWVO nota "Aanbevelingen voor het onderzoek naar microverontreinigingen in het 

aquatische milieu" [Kt. 31 zijn op deze wijze voor een groot aantal stoffen de compartimenten 

genoemd die, afñankelijk van de beoogde stof, het best bemonsterd kunnen worden. 
Ais vuistregel kan gehanteerd worden: 

Bemonstering van zwevende stof 
of waterbodem. 

- verdeiingscoi3fficiënt > 330 Ug of 
log Q4 > 7 

3 Ug < verdelingscoëfficiënt < 330 Ug of 
5 < IogK,  < 7 

log K, < 5 

- Bemonstering van oppervlaktewater edof 
zwevende stof edof waterbodem. 

Bemonstering van oppervlaktewater. - verdeiingscoi3fficiënt <3 Ug of 

Voor de afleiding van de vuistregel wordt verwezen naar bijlage 2 

Op basis van bovenstaande vuistregel is voor de stoffen van de M-iijst de indeling in tabel 2.1 uit- 
gewerkt. 

' Voor organische microverontreinigingen is het meestal niet mogelijk de verdelingsscoëfficiënt 
geadsorbeerd/opgelost direct te bepalen. Op basis van de empirisch te bepalen octanolhater 
verdelingsaXfficiënt &) kan echter wel een schatting gedaan worden. Zie hiervoor 
bijlage 2. 
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Tabel 2.1. Aanbevolen compartimenten voor monitoring van de stoffen van de M-lijst. 
Wvendertofd 0PpenLL-W 
of wrtabodem 

Algemene parameters 
temperatuur 
zuurstof 
zuurgraad 
doorzicht 

Nutriënten en eutrofiëringsparameters 
towi rosfat + 
toraal stikstof 
chloron/l-a 
ammoniak 

Zouten 
chloride 
sulfiat 

Bacteriologische parameters 
thrmotolenntc hda ién  van de coligroep 

Metalen 

koper 

cadmium 
kwik 

nikkel 
lood 
zink 
chroom 

6 PAK’S 

Borneff 
van 

Vluchtige halogeen koolwaterstoffen 
vox (vluchtig orgniscbe bilogenen) 

Chloorbenzenen 
bapchloorbebenzecn (Ha) 

PCB’s 
m2s 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

Organochloor bestrijdingsmiddelen 
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á-endosulfan 
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peníacbloorfenol 
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+ 
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Naast de keuze van het te bemonsteren compartiment is de keuze van de lokatie van belang. 
Bedacht moet worden dat de inspanningen van bemonsteren en analyseren voornamelijk gericht zijn 
op het toetsen aan normen en het volgen van de ontwikkelingen van de kwaliteit van het betreffende 
compartiment in de loop van de tijd. Voor de inrichting van een meetnet zijn dit dan ook de 

belangrijkste randvoorwaarden. In het kort volgt hieronder een toelichting op de manier van 
inrichting van meetnetten voor het monitoren van de kwaliteit van oppervlaktewater, zwevende stof 
en waterbodem. 
in hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de selectie van meetpunten waarover in de landelijke 
rapportage waterkwaliteit gerapporteerd wordt. 

2.2.1 Monitoring van oppervlaktewater. 

Met het monitoren van de oppexvlaktewaterkwaliteit is al enkele tientallen jaren ervaring opgedaan. 
De ervaring betreft voornamelijk de "klassieke" parameters, zoals zouten, nutriënten en zuurstof, de 

metalen en  in mindere mate de organische microverontreinigingen. Regelmatig heeft een bijstelling 

van de meetnetten plaatsgevonden. in 1984 heeft de CUWVO de nota "Aanbeiingen voor de opzet 
van het routinematig waterkwaliteitsondenek" Ft. 61 uitgebracht, naar aanleiding van het van kracht 
.worden van de AMvB "Kwaliteitsdoeisteiiïngen en Metingen Oppervlaktewateren" pit 5] en het 
Indicatief Meerjarenprogramma Water 1980 - 1984 [lit. 7. Hiermee werd een aanzet gegeven voor de 

uniformering van de inrichting van meetnetten. 
De informatie waaraan behoefte bestaat, kan in 2 kaders worden geplaatst: 

1- in te winnen infomatie op basis van wettelijke (nationale) voorschriften en op basis van 
internationale verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de Europese Gemeenschappen, 
de internationale Rijn Commissie en de Joint Monitoring Group en 
de in te winnen informatie ten behoefte van het (integraai) waterbeheer. 2- 

De AMvB "Kwaliteitsdoelstelhgen en Metingen Oppervlaktewateren" heeft betrekking op watersyste- 
men met de functies viswater, zwemwater, schelpdienvater edof drinkwater. De te onderzoeken 
parameters, de frequentie waarmee dit moet gebeuren, alsmede de bemonsterings-, anaiyse- en 

beoordelingsmethoden hebben in de AMvB een wettelijk karakter. 
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De internationale verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de grote rijkswateren, met name 
op de grensovergangen. Bij de opzet van een programma voor de monitoring van de oppervlakte- 
waterkwaliteit zijn dit dus belangrijke randvoorwaarden. 
In watersystemen waar de AMvB "Kwaliteitsdoelsteliingen en Metingen Oppervlaktewateren" niet van 
kracht is, is in ieder geval de aigemene milieukwaliteit (kwaiiteitsdoeisteiiing 2ooo) van toepassing. 
Afhankelijk van de aard van het watersysteem en de te behartigen belangen, moet een monitoring- 
programma opperviaktewater worden ingericht met als doelen het controleren van de doelstellingen 
die van toepassing zijn en op het vastleggen van trendmatige ontwikkelingen. 
Ais leidraad voor een indehg in categorieën kan het CUWVO-rapport "Aanbeveîingen voor de 

opzet van het routinematig waterkwaiiteitsondemek" [fit. 61 dienen. In dit rapport worden de 

bemonsteringslokaties in 3 categorieen ingedeeld. Deze categorieen Worden als volgt omschreven: 

- Categorie 1: Deze categorie bevat alleen een beperkt aantaî lokaties .in de grote rijkswateren, zoals 
grensoverschrijdende grote rivieren en belangrijke overgangen yan het binnenwater 
naar de zee. Het betreft de punten Rijn (Lobith), Maas (Eysden), Schelde (Schaar 
van Ouden Doel), Haringvliet, Nieuwe Waterweg, Noordzeekanaal en IJsselmeer. 
Het onderzoek op deze plaatsen is zeer uitgebreid en vooral gericht op trendanalyse, 
normtoetsing en met name in de grote rivieren op het opsporen van incidentele 
verhogingen van gehaltes aan microverontreinigingen. Voor de grote rivieren spelen 
internationale afspraken een belangrijke rol bij het vaststellen van het meetprogram- 
ma. Op categorie 1 meetpunten wordt voor water in principe een meetíÌequentie van 
12 maai per jaar aanbevolen. 

- Categorie 2: Lokaties in relatief belangrijke wateren in het beheersgebied uit oogpunt van 
kwantitatieve edof kwalitatieve naterhuishouding, en wateren die belangrijke functies 
vervullen voor natuur en landschap. Voorbeelden zijn grotere beken, plassen, 
boezemwateren, enz 
Het ondenoek op deze plaatsen richt zich vooral op continuïteit, d.w..z dat hier 
regelmatig onderzoek dient plaats te vinden dat gericht is op normtoetsing en 
vaststellen van trendmatige ontwikkelingen. Het parameterpakket en de bemonste- 
ringsfrequentie dienen hier op aangepast te zijn. Op de categorie meetpunten wordt 
in pMcipe een meetfrequentie van 12 maal per jaar aanbevolen. indien de aangetrof- 
fen waterkwaliteit daartoe aanleiding geeft, kan de bemonsteringsfrequentie terug 
gebracht worden. Voor microverontreinigingen wordt een minimale bemonsterings- 
frequentie van 4 maal per jaar aanbevolen. 

- Categorie 3: Lokaties in relatief kleine wateren in het beheersgebied. Deze wateren zijn voor de 
vorming van een landelijk beeld van minder belang. Voorbeelden hiervan zijn 
kleinere beken, poldersloten, tochten em 
Het ondenoek in deze wateren is gericht op periodiek inventariseren ten behoeve 
van normtoetsing. Het parameterpakket is afhankelijk van de mate van verontreini- 
ging. Voor de categorie 3 meetpunten wordt aanbevolen de kwaliteit met tussenpozen 
van enkele jaren te bepalen. Hiervoor kan een bemonsteringsfrequentie van 6 maal 
per jaar gebruikt worden. 
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2.2.2 Monitoring van zwevende stof. 

Zwevende stof kan ais een onderdeel van de waterfase worden beschouwd. Het monitoren van de 

kwaliteit van de zwevende stof is voor een aantal stoffen een alternatief voor meting in oppervlakte- 
water, omdat het voor bepaalde parameters door de lage concentraties in het oppervlaktewater vaak 

niet mogelijk is aan de hand van watermonsters de kwaliteit van de waterfase vast te stellen. Dit 
geldt vooral voor parameters die als gevolg van een hoge verdelingscoëfficiënt vooral gebonden aan 
zwevend materiaal en waterbodem voorkomen. Ook vormt het monitoren van de kwaliteit van de 

zwevende stof een aanvulling op het monitoren van de kwaliteit van de waterbodem, omdat zwevende 
stof beschouwd kan worden als de toekomstige waterbodem. Monitoring van de zwevende stof 
kwaliteit is daarmee een "vinger aan de pols' voor de toekomstige waterbodem 

Volstaan zou kunnen worden met monitoring op alle categorie 1 lokaties en de belangrijkste 
categorie 2 lokaties, zoah inlaatpunten vanuit grote wateren en lokaties in wateren op de intematio- 
nale grenspunten. De frequentie zou overeen moeten komen de frequentie van meting in het 

oppervlaktewater. 
In 1988 is in enkele grote rijkswateren begonnen met het monitoren van de kwaliteit van de 

zwevende stof [iit. 16') Een eerste indruk uit dit onderzoek is dat de variatie van de gehaltes aan 
verontreinigingen in de zwevende stof kleiner is dan de variatie van de gehaltes aan verontreinigingen 
in het oppervlaktewater. 

2.2.3 Monitoring van de waterboàem. 

Met het bemonsteren van de waterbodem is al een aantal jaren erVanng opgedaan. De ervaring 
betreft echter alleen projectmatige bemonstering. De CUWVO nota 'Aanbevelingen voor het 

onderzoek naar microverontreinigingen in het aquatische milieu" @it. 31 gaat ook op het bemonsteren 

van de vaterbodem in. Voorlopig kan hierover het volgende worden opgemerkt: 

- De waterbodem is inhomogeen qua bodemkarakteristieken (korrelgrootte-verdeling, 
organische stof gehalte) en qua verontreiniging. De variatie in de 3-dïmensionale ruimte is 
groot vergeleken met het oppervlaktewater. 

Voorafgaand aan de monitoring is daarom eerst een inventarisatie nodig van de verdeling 
van het te monitoren watersysteem in gebieden met vergelijkbare bodemtypen. Bodemtypen 
worden hierbij onderscheiden op grond van de bodemkarakteristieken, mals korrelgroot te- 
verdeling en organisch stofgehalte. Aanbevolen wordt ah volgt te werk te gaan. 



Ah eerste moet bekend zijn welke gebieden binnen een watersysteem als homogeen zijn te 
beschouwen. Per homogeen gebied wordt vervolgens een monster van de waterbodem 
genomen, dat met de individuele monsters van qua bodemtype vergelijkbare homogene 
gebieden wordt gemengd tot 1 mengmonster. Per bodemtype wordt dus 1 mengmonster 
verkregen dat als representatief beschouwd kan worden voor het betreffende bodemtype in 
het watersysteem of groep van watersystemen. Om de waterbodemkwaliteit vervolgens 
statistisch redelijk betrouwbaar te kunnen beoordelen, wordt vanwege de ruimtelijke 
spreiding van de verontreinigingen aanbevolen per watersysteem minimaal 5 van deze 
mengmonsters samen te stellen. Bij kieinere wateren, bijvoorbeeld kanalen en sloten, kan 
uitgegaan worden van monstertrajecten. De lengte van het monstertraject zal onder meer 
afñangen van de te verwachten ruimtelijke variatie. In onverdachte gebieden kan men 
uitgaan van een arbitrair gekozen trajectlengte van bijvoorbeeld 23 km. Per traject wordt 1 
mengmonster samengesteld, dat bestaat uit deeimonsters die over het hele traject zijn 
genomen (zie ook lit. 3). 

Op basis van informatie die op deze wijze over een watersysteem wordt verkregen, zal 
vervolgens besloten moeten worden waar een representatief waterbodemmonster moet 
worden genomen voor het monitoren van het hele watersysteem of groep van watersyste- 
men. 

Bij het voorkomen van lokale bronnen van verontreiniging kan deze strategie niet worden 
gehanteerd. In dat geval zal het onderzoek ais oriënterend onderzoek in het kader van de 
leidraad bodemsanering beschouwä moeten worden, en niet als onderdeel van een monito- 
ringprogramma. In de leidraad bodemsanering zal nader op dit type onderzoek worden 
ingegaan. 
De CUWVO nota "Aanbevelingen voor het onderzoek naar microverontreinigingen in het 
aquatische milieu' pit. 31 adviseert om in ieder geval van alle individuele monsters een deel 
apart te houden mor eventueel vervolgondenoek. 

De snelheid waarmee de kwaliteit van de waterbodem verandert is gering. Dit betekent dat 
de bemonsteringsfrequentie laag kan te zijn. Uit "Aanbeiingen voor het onderzoek naar 
microverontreinigingen in het aquatische milieu' [lit 31, aangevuld met modelberekeningen 
over de prognose van de waterbodemkwaliteit, kan worden opgemaakt dat in de rijk- 
wateren de bemonsteringsfrequentie ten behoeve van monitoring niet hoger hoeft te zijn 
dan eens per 1 tot 5 jaar. Voor de regionale wateren ontbreken op dit moment dergelijke 
gegevens veelal Vooralsnog wordt aanbevolen als frequentie voor monitoring eens per 3 
jaar aan te houden voor de regionale wateren, indien op basis van verblijftijd, bronnen en 
sedimentatiesneiheid geen grote veranderingen in de verontreinigingstoestand worden 
verwacht. 

2.3 Bemonsteringsmethoàen. 

Op dit moment ontbreken binnen het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) gestandaardiseerde 
voorschriften voor bemonstering van water, zwevende stof en waterbodems. In de CUWVO nota 
"Aanbevelingen voor het onderzoek naar microverontreinigingen in het aquatische milieu [lit. 31 ujn 
eerste voorstellen voor voorschriften gedaan. Op basis van die aanbevelingen zijn bij Rijkswaterstaat 
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in meer detail bemonsteringsvoorschriften vastgelegd in zogenaamde Waterstaat Standaard Voorschrif- 
ten (WSV's). Deze WSVs kunnen beschouwd worden als voorstellen vanuit Rijkswaterstaat voor 
praktijkrichtlijnen. Bij het ontbreken van algemeen geaccepteerde richtlijnen wordt vooralsnog 
aanbevolen om waar mogelijk bij de WSVs aan te sluiten? 
De WSV's zijn momenteel alleen nog op de bemonstering van het oppervlaktewater gericht. Het is 
de bedoeling dat ook voor de bemonstering van andere compartimenten en voor de analysemethoden 
WSVs opgesteld gaan worden, waarbij zoveel mogelijk bij de aanbevelingen uit de nota "Aanbevelin- 
gen voor het onderzoek naar microverontreinigingen in het aquatische milieu' [iit- 31 zal worden 
aangesloten en ook de (inter)nationaal geldende a6praken zuilen worden overgenomen. Het opstellen 
van WSV's is een continu proces, waarbij regeimatig bijstelling vanuit de praktijk nodig zal zijn. 

In de hierna volgende paragrafen wordt kort ingegaan op de öemonsteringmethoden voor water, 
mevende stof en waterbodem. 

2.3.1 Bemonstenngsmethoden water. 

Er zou naar gestreefd moeten worden om oppervlaktewater zo veel mogelijk te bemonsteren met 
behulp van gesloten systemen, zoals pompen. Om redenen van contaminatie dient waar mogelijk het 

gebruik van open systemen @.v. emmers) vermeden te worden. 
Bij gebruik van pompen wordt aanbevolen gebruik te maken van perspompen. Zuigpompen zijn 

minder geschikt omdat deze een vacuüm trekken, waardoor vluchtige verbindingen aan het te 

bemonsteren water onttrokken kunnen worden. 
Voor de monstemame van het oppervlaktewater bestaan op dit moment ree& gedetailleerde 

Waterstaat Standaard Voorschriften (zie boven). Hierbij wordt ook aandacht öesteed aan de typen 

pompen, waaronder de pompen die gebruikt kunnen worden bij bemonstering vanaf de wal bij 

afwezigheid van een krachtbron. 

' De Waterstaat Standaard Voorschriften zijn verkrijgbaar bij de Dienst Binnenwateren/- 
REA, afdeling 10s. 
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2.3.2 Bemonsteringsmethoden zwevende stof. 

Voor de analyse van de samenstelling van de zwevende stof zijn, afhankelijk van de groepen 
parameters zoab metalen, granulaire samenstelling, etc., per type analyse monsterhoeveelheden tot 

50 gram nodig. Voor een uitgebreid analysepakket kan de benodigde hoeveelheid monstermateriaal 
oplopen tot ca. 100 gram droog materiaal. 
Wanneer bedacht wordt dat in water, althans de meeste rijkswateren, doorgaans 20 - 50 mg zwevende 
stof per liter water aanwezig is, heeft dit tot gevolg dat in de orde grootte van enkele m3 oppervlak- 
tewater in behandeling moet worden genomen. 
Het zal duidelijk zijn dat het scheiden van water en zwevende stof op de lokatie zelf moet gebeuren. 
Hiervoor is het gebruik van een (mobiele) centrifuge het meest praktisch. Ah indicatie voor de 

mogelijkheden geldt dat bij de op dit moment gebruikte centrifuges sprake is van een capaciteit van 

ca 1 m3/uur, zodat de bemonsteringstijd doorgaans enkele uren zal bedragen. 
Als krachtbron voor de centrifuge is veelal een 380 V generator nodig. De aanschafprijs van 
centrifuge en generator samen bedraagt tussen de f 50.000,- en f 1oO.ooO,-. 

In watersystemen waarin minder dan u) mg zwevende stol3 voorkomt, wat in regionale wateren 
regelmatig het geval is, wordt de bemonsteringstijd zo lang dat alternatieven overwogen moeten 
worden. Een bruikbaar alternatief is het plaatsen van slibvangvakken of sedimentvalien gedurende een 

periode van enkele dagen tot enkele weken. Deze alternatieven kunnen ook aangewend worden 
wanneer er geen centrifuge beschikbaar is. Zie verder ook 8 4.21, waarin aan de orde komt hoe 
gehandeld zou kunnen worden ais bijvoorbeeld uormen voor zwevende stof zijn gesteld, terwijl in 
water gemeten wordt. 

2.3.3 Bemonsteringsmethoden waterbodem. 

Op dit moment bestaat nog geen standaard voorschrift voor de bemonstering van waterbodems. Wel 
is er een overzicht van de bestaande methoden [lit. 81. Hierin worden kort de diverse bemonstering- 
systemen behandeld alsmede de omstandigheden op de bemonsteringslokatie (de terreinondities) 
waaronder deze systemen ingezet kunnen worden. 
Bij de keuze van bemonsteringsapparatuur zijn de volgende omstandigheden op de bemonsterings- 

lokatie van belang: 
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i. Minuuobgische condities. 
De windkracht en windrichting zijn hiervan het belangrijkste, i.v.m. de golfhoogtes van het water. 

2. Hydrologische condities. 
De waterdiepte, stroomsnelheid en stroomrichting hebben de grootste invloed. Bij grote stroomsnelheden 
kan geen omvangrijke apparatuur gebruikt worden, vanwege de te grote krachten die dan ontstaan. 
Waar mogelijk mu gewacht moeten worden op lage stroomsnelheden, zoals bij kentering in getijdegebie- 
den en bij lage afvoeren op rivieren. 
Bij waterdieptes kleiner dan 4 meter kan nog gewerkt worden met handsteekapparatuur. Bij grotere 
dieptes zijn hijswerktuigen of is geleide bediening noodzakelijk 

3. Geowr$ob&che condities. 
De opbouw van de waterbodem is belangrijk bij de keuze van de te gebruiken bemonsteringsapparatuur. 
Bij het ontbreken van voorkennis van de opbouw wordt een globale voorverkenning van het te 
bemonsteren gebied aanbevolen. 
De bemonsteringsapparatuur kan in 2 hoofdtypen ingedeeld worden, namelijk happersystemen en 
steekbuissystemen. Beide typen apparatuur zijn inzetbaar voor meerdere bodemtypen: 

Bodemtype happenysteem steekbuissysteem opmerkingen 

grind i 
zand + 
klei 
veen 
geconsolideerd slib + 
ongeconsolideerd slib - 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ - 
zware apparatuur gebruiken. 
happers dringen niet door. 
veenboor of Beekersampler gebruiken. 
happer: monsterdiepte onzekerheid. 
happer zakt door slappe laag heen. 

Bij monitoring gaat het vooral om het volgen van de ontwikkeling van de bovenste, nieuw gemmde 
laag van de waterbodem en niet om het inventariseren van bijvoorbeeld de opbouw van de waterbodem 
in de verticaal. Om deze redenen zijn systemen waarmee de toplaag van de materbodem (de bovenste 5 
tot 10 cm) bemonsterd kan worden het meest geschikt. 

4. Scheepaamechnische~checondities ' . 
In havenmonden en op druk bevaren routes is het niet mogelijk ten anker liggend te bemonsteren. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de diverse systemen wordt verwezen naar 'Aanbevelingen 
voor het onderzoek naar microverontreinigingen in het aquatische milieu" [iit. 31 en het overzicht van 
deze methodes [iit. 81. 
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3 Analysemethoden 

3.1 Algemeen. 

In dit hoofdstuk komen de analysemethoden voor water, waterbodem en zwevende stof aan de orde. 
De C W O  nota "Aanbevelingen voor het ondenoek naar microverontreinigingen in het aquatische 

milieu' pit. 31 gaat ook op de analysemethoden in, zij het dat het alleen de principes van de 

technieken betrek 

De monsters van waterbodems en van zwevende stof zijn beide typen monsters die bestaan uit vast 

materiaal. De methoden die gebruikt worden om de gehaltes aan verontreinigingen in dit vaste 
materiaal te bepalen zijn gelijk. Om deze reden worden in dit hoofdstuk de analysemethoden voor 
zwevende stof en waterbodems in 1 paragraaf behandeld, 

Op grond van de meetresultaten moet het mogelijk zijn een oordeel te geven over de kwaliteit van 
de monsters, conform de toetsingsvoorschriften. l%n van de aspecten die daarbij voor alle comparti- 
menten een rol speelt, is het omrekenen van de meetresultaten naar waarden die betrekking hebben 
op standaardomstandigheden. Naast anaiyses van de parameters van de M-lijst (zie 6 33) zijn daarom 

voor het omrekenen naar standaardomstandigheden nog enkele andere parameters nodig, die 

afhankelijk zijn van het bemonsterde compartiment Deze parameters zijn: 

voor oppervlaktewater: - hoeveelheid zwevende stof en 
- hoeveelheid organische stof in de zwevende sto€ 

voor waterbodem en 
voor zwevende stoE 

- hoeveelheid lutum (minerale delen kleiner dan 2 pm) en 
- hoeveelheid organische sto€ 

De wijze waarop de omrekening naar standaardomstandigheden plaatmindt komt in hoofdstuk 4 aan 
de orde. 

Uit recente ewarïngen blijkt, dat het voor goede vergelijkbaarheid van meetcijfers noodzakelijk is dat 

vergaande afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de opeenvolgende stappen tijdens het 

onderzoek worden uitgevoerd. Als dit niet gebeurt kunnen uitspraken over de verontreinigingstoe- 
stand een grote onzekerheidsmarge hebben. 
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Waar mogelijk worden analysevoorschriften vastgelegd in normvoorschriften. Deze voorschriften zijn 

de Nederlandse Normen (NEN-voorschriften), die worden opgesteld en uitgegeven door het 

Nederlandse Normalisatie instituut (NNI). Wanneer de status van algemene acceptatie nog niet 
bereikt is wordt, afhankelijk van de mate waarin de procedure doorlopen is, een andere status aan 
het voorgestelde voorschrift toegekend. Deze status komt tot uiting in een afwijkende naamgeving: 

-NEN Nederlands normvoorschrift. 
-Ontwerp NEN 
-NPR / VPR 
-NVN Nederlandse voomorm. 

Ter kritiek gepubliceerd normontwerp. 
Nederlandse praktijkrichtlijn / voorlopige praktijkrichtlijn. 

Ook internationaal worden normvoorschriften opgesteld, zowel binnen Europa ais wereldwijd. De 
wijze waarop deze normen tot stand komen is vergelijkbaar met die mor de NEN-voorschriften. 
Afgesproken is tussen alie deelnemende landen dat een internationaal erkende norm de nationaal 
erkende norm zoveel mogelijk vervangt. Binnen Europa hebben de landen zich daartoe in CEN- 
kadeP.verplicht. Nationale normvoorschriften hebben daardoor een lagere status dan de internatio- 
nale. In Nederland wordt hiertoe een aanvulling op het begrip N'EN gegeven: 

- E N - E N  
-N'EN-IS0 

Europese norm die nu ook als Nederlandse norm is aanvaard. 
IS0 (International Standard Organisation) norm die nu ook ais 

Nederlandse norm is aanvaard. 

Het zal duidelijk zijn dat bij het monitoren van de parameters van de A4-lijst rekening moet worden 
gehouden met deze afspraken. Conform deze &praken wordt dan ook aanbevolen voor het analyse- 
ren van parameters van de M-lijst waar mogelijk uit te gaan van dergelijke supra-nationale voor- 

schriften, en bij afwezigheid daarvan uit te gaan van nationale normvoorschriften. 

De meeste bestaande normvoorschriften hebben betrekking op analyses in de waterfase. De 
normvoorschriften die er voor de vaste fase zijn, hebben betrekking op anaiyses van de droge bodem 

en kunnen in het algemeen niet zonder meer voor waterbodem en zwevende stof worden toegepast. 
Bij het analyseren is voor de parameters die deels gebonden aan zwevende stof of sediment voorko- 
men (metalen, organische microverontreinigingen, totaal fosfaat, totaal stikstof) de .ontsluiting uit de 

CEN: Comité Européen de Normalisation. 
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gebonden fase van grote betekenis. Als de ontsluiting niet goed plaatsvindt, heeft dit tot gevolg dat 

de rest van de analyse onbetrouwbaar is. 

3.2 Analysemethoden oppervlaktewater. 

Voor de meeste in water te analyseren parameters zijn NEN-voorschriften beschikbaar. In tabel 3.1 

zijn voor de parameters die in water gemeten moeten worden de aanbevolen analysemethoden 

weergegeven. 

Voor cadmium en kwik zijn de normen voor de aigemene milieukwaliteit lager dan de detectiegrens 

van de voorgestelde analysemethode. Voor deze stoffen is een verbetering van de analysemethoden in 
water gewenst, hoewel ook meer zou kunnen worden overgegaan op meting van deze stoffen in 
zwevende stof. In hboratoria waar met de betreffende analysemethoden voor kwik en cadmium 
ervaring is opgedaan, blijkt in de praktijk de haalbare aantoonbaarheidsgrens voor anaiyses in water 
beduidend lager te liggen dan nu in de voorschriften is aangegeven. 

De andere parameters van de M-lijst, die voor analyses in water in aanmerking komen, hebben alle 
detectiegrenzen die lager iiggen dan de norm van de algemene milieukwaliteit. 
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Tabel 3.1. Overzicht van de aanbevolen analysemethoden voor stoffen van de M-lijst in water. 

Parameter 

Tenperatuur 
Zuurstof 
Zuurgraad (pH) 
Doorzicht 
Totaal fosfaat 
Totaal stikstof 
Chlorofyl -a 
V r i j  amnoniak 
Chloride 
Sulfaat 
Th. colils 
Cachii un 
Kwik 
Koper 
Nikkel 
Lood 
Z ink 
Chroom 
vox 
Cholin. remaing 
a-endosul fan 
7-HCH 
Pentachtoorfenol 
Gloeirest v.d. 
zwevende stof 
TOC 
DOC 

Methode 

WEN 6414 
NEN 6632 
YEN 6411 
NEN 6606 
NEN 6663 
9 

NEN 6520 
YEN 6644 
ontu. NEN 6651 
ontu. NEN 6654 
WEN 6572 
WEN 6458 
NEN 6445 
NEN 6454 
NEN 6430 
YEN 6429 
NEN 6443 
NEN 6444 
ontu. NEN 6401 
NEN 6526 
concept NEN 6406 
concept NEN 6406 
concept NEN 6408 

WEN 6484 
NPR 6522 

precisie' 

0.5 'C 
0.5 mg/l 
0.1 s.e. 
l d m  
10% 
0.5 mg/l 

5% 
10% 

10% 
30% 
5% 
10% 
10% 
5% 
10% 

10% 
20% 
20% 
20% 

10% 
20% 

3mL0 

YPR 6522 20% 

Syst. afw.' Aantoonbaarheidsgrenc 

1 'C 
0.5 mg/l 
0.2 s.e. 

20% 
0.5 mg/l 

5% 
10% 

10% 
30% 
5% 
10% 
10% 
5% 
10% 
20% 
10% 
10% 
10% 
10% 

10% 
10% 
10% 

0.1 mg/l 

0.01 mg/l 
0.1 mg/l 
1 Irg/l 

5 m/L 
3 m/l 

0.1 cg/L 
0.05 Cg/L 
0.5 cg/l 
1 P9/1 
1 Cg/l 
1 c9/1 
0.5 cg/L 
0.5 pg/l 
0.1 cg/l 
0.003 pg/l 
0.003 pg/1 
0.01 p g / l  

5 w/l 
0,2 w/l 
0, l  m9/1 

- 

' Voorschrift uit de AMvB "Kwaiiteitsdoeistellingen en Metingen oppervlaktemteren". 
Twee maal de waarde van de standaardafwijking van een serie meetuitkomsten dient kleiner 
of gelijk te zijn aan de in de tabel onder "precisie" aangegeven waarde. De opgegeven 
percentages gelden ais percentage van de getalswaarde, genoemd in de algemene milieu- 
kwaliteit. 

Voorschrift uit de AMvB "Kwaliteitsdoeistellingen en Metingen Oppervlaktewateren". 
Het verschil tussen de werkelijke waarde en de waarde van het rekenkundige gemiddelde 
van een serie meetuitkomsten dient kleiner of gelijk te zijn aan de in de tabel onder 
"systematische afwijking" aangegeven waarde. De opgegeven percentages gelden als 
percentage van de getalswaarde, genoemd in de algemene milieukwaliteit. 

Bepaald ais som van de concentratie aan Kjeldahl stikstof volgens NEN 6646 en de 
concentratie aan NOrN + N02-N volgens ontwerp NEN 6652 

Voor dichloormethaan en tetrachloormethaan. 
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3.3 Analysemethoden waterbodem en zwevende stof. 

De parameters van de M-lijst waarvoor onderzoek in zwevende stof en sediment wordt aanbevolen 
zijn: cadmium., kwik', koper', nikkel', lood', zink*, chroom', de 6 PAK's van Borneff, HCB, PCB's, 
cr-endosulfan', -(-HCH', pentachloorfenof en minerale olie. De met a'a aangeduide parameters kunnen 
ook in oppervlaktewater geanalyseerd worden. 

De laatste jaren is er een tendens geweest om methoden die ontwikkeld waren voor de terrestrische 
bodem, ook toe te passen op de waterbodem. Zie hiervoor bijmorbeeld de CUWVO nota "Aanbeve- 
lingen voor het onderzoek naar microverontreinigingen in het aquatische milieu' [lit. 3). 

Recente ervaringen hebben echter uitgewezen dat dit niet voor alle stoffen zonder meer mogelijk is. 
Voorlopig kunnen de volgende concrete aanbevelingen worden gedaan voor de parameter(gr0epen) 

PAK'S, PCB's, lutum en organische stof: 

a. PAK'S en PCB'S. 

De thans geldende VPR methoden uit 1985 zijn summier en op verschillende manieren te interprete- 
ren. Het gevolg is dat veel, onderling afwijkende werkvoorschriften voor de laboratoria zijn ontstaan. 
Tussen DBW/RIZA en de grootste commerciële laboratoria is afgesproken op korte termijn - en 
vooruitlopend op genormaiiseerde voorschriften op de langere termijn - op grond van de ervaring die 

de laatste jaren is opgedaan, een eenduidige uitieg van de VPR methoáen ten behoeve van de 

analyses van PAK's, PCB's en organwhloorbesuijdingsmiddelen op te stellen. Kortheidshalve wordt 
verwezen naar dit door DBW/RIZA uit te brengen advies. 

b. Luturn 

De analyse van lutum ,(minerale delen kieiner dan 2 pm) beneden een percentage van ca 20% wordt 
erg onbetrouwbaar (spreiding in de resultaten groter dan 30%). Op grond van onderzoeken in de 

Rijkswateren (voornameiijk klei- en zandbodems) en aangevuld met gegevens van het Hoogheemraad- 
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schap van Rijnland (voornamelijk veenachtige bodems) bleek het mogelijk een relatie te vinden 
tussen lutum en het percentage minerale delen kleiner dan 16 pm: 

96 lutum = 0.63 * 96 minerale delen < 16 pm 

De minerale delen kleiner dan 16 pm worden hierbij bepaald volgens ontwerp NEN 5753 (pipet 
methode). 
Aanbevolen wordt vooralsnog de bepaling van minerale delen c 2 pm uit te voeren. Bij minder dan 
20% deeltjes < 2 pm dient berekening van het percentage plaats te vinden op basis van de bepaling 
van de minerale deeltjes < 16 pm. De bepaling van het % deeltjes c 16 pm is betrouwbaar tot een 
gehalte van 5%. Dit komt overeen met 3% lutum. 

e. Organìrche sta$ 

Aanbevolen wordt om waar mogelijk organische stof te schatten door berekening uit organisch 
koolstof, verkregen via elementair analyse. Het organische stof kan dan berekend worden met de 

formule 

95 organische stof = 1.724 96 organisch koolstof. '' 
[lit. 91 

Ais alternatief voor deze methode in situaties waar de elementair-koolstof analyse niet beschikbaar is, 
kan de berekening van de organische stof uit de gloeirest bepaald bij 600 "C volgens NEN 6620 

gebruikt worden met de formule 

96 organische stof = (100 - gìoe!irest) * O.W. 

Toepassing van andere methoden om (indirect) organische stof te bepalen leiden in het algemeen tot 

slechter vergelijkbare resultaten en worden om die reden afgeraden. 

~ 

'' De factor 1,724 is afkomstig van de aanname dat organisch materiaal gemiddeld uit 58% 
organisch koolstof bestaat [lit. 91. 
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d Metalen 

Voor de bepaling van metalen in sediment en zwevende stof zijn inmiddels enkele analysemethoden 

in ontwerp normvoorschriften vastgelegd (Ontwerp NEN 5758 t/m 5762 en 5764). 
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4 Beoordelingsmethoden. 

4.1 Algemeen. 

In de derde Nota waterhuishouding (iit. 1, pag. 84 en 85) zijn, afñankelijk van het compartiment, 
maximaal 4 normenreeksen genoemd waaraan de verkregen resultaten van de monitoringprogramma's 
getoetst kunnen worden. Iedere norm vertegenwoordigt een vervuilingsniveau en daarmee de grens 
van een kwaliteitskiasse. Voor wat de waterbodems betreft zijn aan iedere kwaliteitsklase voorwaar- 
den verbonden voor te ondernemen acties ten aanzien van deze vervuiling. 

Voor de beoordeling van de waterkwaliteitsgegevens is tot nu toe in de beheerspraktijk de CUWVO 

nota "Aanbevelingen voor presentatie van waterkwaliteitsgegevens" [iit. 41 gevolgd. In die nota werd 
beschreven hoe getoetst moest worden aan de normen van de basiskwaliteit en aan de in AMvB 
"Kwaliteitsdoelstellingen en Metingen Oppervlaktewateren" vastgelegde waterlwaliteitsdoelstellingen. 

, Voor baggerspecie en waterbodems was er in de belangrijkste landelijke beoordelingssystemen sprake 
van 3 klassegrenzen, die 4 klassen scheiden ("Interimrapport ondemterbodem overleg RWS-DGMH" 
[lit. 101, en "Baggerspecie en waterbodemproblematiek' flit. 111). 

in de derde Nota waterhuishouding is er door de introductie van de streeharden voor waterbodems 
en baggerspecie 1 kwaliteitsklase bijgekomen, zij het dat op dit moment nog geen getalsmatige 
invulling aan de streefwaarden is gegeven. De klassegrenzen met de bijbehorende klassen zijn 

schematisch weergegeven in tabel 4.1. De streefwaarden en algemene milieukwaliteit, (kwaliteitsdoel- 
stelling 2000) hebben betrekking op zowel waterbodem, zwevende stof als oppervlaktewater. De 
toetsings- en signaleringswaarden zijn alleen van toepassing op waterbodems (en baggerspecie). 
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Tabel 4.1. Overzicht van normen maraan de analyseresultaten van de monitoring getoetst kumen 
worden. 

NORM COMPARTIMENT WAAROP OPMERKINGEN T.A.V. BAGGERSPECIE EN WATERBODEMS. 
VAN TOEPASSING 

Klasse O. Verspreiden van baggerspecie op het land 
en i n  het water zonder problemen. I - Streefwaarde - 

- Algemene m i l i eu  - 
kual i  t e i  t 
(kua 1 i t e i  tsdoel- 
s t e l  1 ing 2000) 

- Toetsingsuaarde 

- Signalerings- - 
waarde 

uaterbodem, baggerspecie, I 

zuevende stof  en water. 
Klasse 1. Verspreiding van baggerspecie i n  het 
oppervlakteuater toegestaan, uaarbi j  kwa l i t e i t  van 
het aquatische m i l i eu  n i e t  m g  verslechteren. 

waterbodem, baggerspecie, r 

zuevende stof  en water. 
Klasse 2. Verspreiding/veruerking van baggerspecie ii 
het aquatische m i l i e u  afhankeli jk van lokale s i tuat ic  
Kwal i te i t  waterbodem niag n ie t  verslechteren. 

iuaterbodem, baggerspecie 
en zwevende stof. 

Klasse 3. Verspreiding van baggerspecie i n  het 
aquatische m i l i eu  zoveel mogelijk beperken. Berging 
onder IBC c r i te r ia .  Uitgangspunt: beperking versprei- 
ding verontreiniging naar schonere gebieden. 

Klasse 4. Verspreiding van baggerspecie n i e t  toege- 
staan. Berging onder "strengeu I B C  c r i te r ia .  

uaterbodem, baggerspecie 
en zwevende stof. 

De in tabel 4.1 genoemde normen zijn op verschillende manieren tot stand gekomen: 

De algemene milieukwaliteit (derde Nota waterhuishouding) is gebaseerd op ecotoxicologische 
gegevens. Dit zal ook gelden voor de streefwaarden die op dit moment door het Rijk worden 
voorbereid. Op beide niveaus wordt uitgegaan van ecotoxiwlogische gegevens in water, meestal 
"No Observeü Effect Concentrations' (NOEC's), voor een aantal testorganismen. Via evenwichts- 
berekeningen zijn van deze ecotoxicologische gegewens waarden voor de compartimenten zwevende 
stof en waterbodem afgeleid. 
De toetsingswaaràen en de signaleringmaarden zijn niet gebaseerd op ecotoxicologische gegevens. 

Zij zijn tot stand gekomen door resp. het sediment in het IJsselmeer en de Rotterdamse havens 
als referentie hiervoor te kiezen (zie "Baggerspecie- en waterbodemproblematiek", lit. 11). De 
toetsingswaarden en de signaleringswaarden zijn bovengrenzen van de aangetroffen gehaltes in 
deze gebieden, omgerekend naar standaardomstandigheüen. 
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De in tabel 4.1 omschreven normen hebben.w>or alle compartimenten betrekking op standaard- 
omstandigheden: "standaard water", "standaard zwevende stof en "standaard waterbodem". Voordat 
een oordeel over de kwaliteit van een monster gegeven kan worden, moet daarom eerst omrekening 
van de gemeten waarden naar standaardomstandigheden plaatsvinden. Voor waterbodem is dit al een 
aantal jaren de praktijk 

In 0 22.2 is gesteld dat zwevende stof als onderdeel van de waterfase kan worden beschouwd. Om 
deze reden wordt aanbevolen de beoordeling van de zwevende stof op vergelijkbare wijze uit te 
voeren als de beoordeling van oppervlaktewater. De beoordeling van zwevende stof en oppervlakte- 
water zijn daarom in 6 4.2 samengevoegd. 
Bij het beoordelen van de kwaliteitsgegevens van oppervlaktewater, zwevende stof en waterbodem 
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande methoden (CvWVO nota "Aanbevelingen voor 
presentatie van waterkwaiiteitsgegevem" [lit 41 en 'Baggerspecie- en waterbodemproblematiek" 

[lit. 111). 

De toetsing van de analyseresultaten aan de in de AMvB "Kwaiiteitsdoelsteiiingen en Metingen 
Oppervlaktewateren" [lit 51 omschreven normen (viswater, zwemwater, drinkwater, schelpdierwater) 
blijft buiten beschouwing. Deze beoordelingen, die gerelateerd zijn aan EG richtlijnen, zijn in de 

AMvB vastgelegd. 

4.2 Beoordeling oppervlaktewater en zwevende stof. 

4.2.1 Standaardisatie. 

In de beoordeling van gegevens over de kwaliteit van water en zwevende stof zijn "standaard water" 
en "standaard zwevende stof" nieuwe begrippen. 
In het indicatief Meerjarenprogramma water 1985 - 1989 @t. 2, pag. 157) is aanbevolen de 

waterkwaliteitsgegevem om te rekenen naar standaardomstandigheden. Deze aanbeveling is uitgewerkt 
in "Kamen voor waterorganismen" [lit. 151 en in de derde Nota waterhuishouding pit. i]. 
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Bij water wordt door uit te gaan van standaard water voorkomen dat de zwevende stof concentratie 
en de granulaire samenstelling van de zwevende stof mede het oordeel over de kwaliteit van het 
oppervlaktewater en het daarin aanwezige zwevende stof beïnvloeden. 
Zonder standaardisatie mu een watersysteem bij aanwezigheid van een grotere hoeveelheid zwevende 
stof met bijbehorende verontreinigingen sneller als verontreinigd beoordeeld worden dan een 
watersysteem met een lage zwevende stof concentratie. Een alternatief zou het analyseren van de 

opgeloste concentraties kunnen Zijn. Het bezwaar daartegen is echter dat veel stoffen door de lage 
concentraties in opgeloste toestand moeilijk te analyseren zijn. Ook kunnen bij het filtreren 
contaminatieproblemen ontstaan. 

Voor standaard water en standaard zwevende stof gelden de volgende definities: 

Standaard water: water met 30 mg standaard zwevende stof/i. 

Standaard zwevende stof: zwevende stof die bestaat uit u)% organische stof en 40% lutum. 

Beide standaarden zijn afgeleid van het gemiddelde van de situatie in de rijkswateren. 

In de praktijk blijkt dat de zwevende stof concentratie in het oppervlaktewater van plaats tot plaats 
en in de tijd varieert, maar dat de samenstelling van het mevende stof tamelijk constant is omdat de 

in sediment sterk variërende zandfractie ontbreekt. De noodzaak om gemeten gehaltes in de 

zwevende stof om te rekenen naar gehaltes in standaard zwevende stof is daardoor veel minder groot 
dan de noodzaak van standaardisatie van de gehaltes in de waterbodem. 
In de normstelling is rekening gehouden met de fijnere samenstelling van het zwevende materiaal in 
vergelijking tot de standaardbodem (factor 1.5 à 2). Er kunnen echter lokaal wel variaties optreden in 

de zwevende stof samenstelling, met name door aanwezigheid van algen. 

Onderstaand wordt aangegeven hoe te werk gegaan moet worden bij de standaardisatie voor water en 
zwevende stof. Omdat het in een aantal gevallen niet mogelijk is voldoende zwevende stof te 

verzamelen om alle noodzakelijke parameters te bepalen wordt ook voor een aantal situaties 
aangegeven hoe er bij het ontbreken van bepaalde gegevens benaderingen mogelijk zijn bij het 
beoordelen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en/of zwevende stof. 
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De volgende situaties worden onderscheiden: 

1. Er zijn alleen totaalgehaltes bekend van stoffen die goed .oplosbaar zijn. 

2. Er zijn alieen totaalgehaltes bekend van stoffen waarvoor in de derde Nota waterhuishou- 
ding alieen voor waterbodedzwevende stof normen zijn gegeven. 

3. Er zijn alieen totaalgehaltes bekend van stoffen die matig oplosbaar zijn. 

4. Er zijn wel gehaltes van verontreinigingen in zwevende stof gemeten, maar er zijn geen 
lutum- e40f organische stofgehaltes bekend. 

Onderstaand wordt per situatie kort aangegeven hoe te werk te gaan. 

ad 1. Totaalgehaltes in water van stoffen die redelijk tot goed oplosbaar zijn (verdelingscoëfficiënt 
< 3 Ug of log K, < 5, zie ook vuistregel op pagina 24), kunnen rechtstreeks aan de 
normen w o r  de totaal concentraties getoetst worden. Deze stoffen komen voor het grootste 
deel in opgeloste vorm voor, waardoor de totaalconcentratie niet of nauwelijks beïnvloed 
wordt door de hoeveelheid en de samenstelling van de zwevende stof. 
Voor deze stoffen hoeft geen omrekening naar standaardomstandigheüen plaats te vinden. 

ad 2. Voor stoffen waarvoor in de derde Nota waterhuishouding alieen normen voor waterbodem 
en voor zwevende stof bestaan (verdehwff ic iën t  > 330 Ug of log K ,  > 7), is het bij 
ontbreken van meetgegevens in de zwevende stof mogelijk op basis van totaalgehaltes in 
water een schatting te maken van de kwaliteit van de zwevende stof. Op deze wijze is het 
toch mogelijk te toetsen aan de normen. 
Bij deze schatting wordt de aanname geüaan dat de betreffende parameter voornamelijk 
gebonden aan zwevende stof voorkomt, zodat het verantwoord is de opgeloste concentratie 
te verwaarlozen. De fout die hierbij gemaakt wordt is met name afhankelijk van de 
verdelingsmfficiënt van de desbetreffende stot Aangezien onder ongunstige omstandighe- 
den dit soort stoffen voor maximaal 10% in opgeloste vorm voorkomen is de fout die 
gemaakt wordt ais gevolg van deze schatting ook niet groter dan 10%. Wel moet rekening 
worden gehouden met de analysefout, die bij de iage totaalconcentraties in water groot kan 
zijn. 
Voorwaarde bij de schatting is dat de zwevende stof concentratie bekend is. De geschatte 
concentratie in standaard zwevende stof wordt ais volgt berekend 

Cu 
Ç, 
S6a-l 

= geschat gehalte in zwevende stof [mgkg], 
= gemeten totaalgehalte in oppervlaktewater [pg/l], 
= gemeten zwevende stof concentratie in oppervlaktewater [mgAl. 

ad 3. Voor stoffen die beter oplosbaar zijn dan de onder 2) genoemde stoffen, dus stoffen 
waarvan de opgeloste fractie zekere niet verwaarloosd mag worden (verdelingscoëfficiënt 
tussen 3 en 330 Vg en log K, tussen 5 en 7) wordt het ingewikkelder als geen gehaltes in 



zwevende stof bekend zijn. Voor dit type stoffen zijn in de derde Nota waterhuishouding 
meestal zowel normen voor water als voor zwevende stof en waterbodem gesteld, waarbij 
het de voorkeur verdient de kwaliteit van de zwevende stof te monitoren. Toch is het 
mogelijk zonder gebruik te maken van verdeiin@fficiënten een totaal concentratie te 
toetsen aan de normen voor water. Voorwaarde is dat ook de zwevende stof concentratie 
bekend is. In plaats van omrekening naar standaard water met Ui mg/i zwevende stof, wordt 
hier de norm voor de totale concentratie omgerekend naar een totaal concentratie die geldt 
bij de gemeten zwevende stof concentratie. Deze omgerekende norm is gelijk aan de norm 
onder standaardomstandigheden, waarbij de afwijking als gevolg van extra aanwezige 
zwevende stof wordt opgeteld. Met andere woorden er wordt een lokale norm voor het 
totaalgehalte in water berekend 

waarin 

Nt. bLsrl 

NL 

= berekende lokale norm voor totaalgehalte in oppervlaktewater bij de 

= norm voor totaalgehalte in oppervlaktewater bij 30 mg zwevende stofli 

= gemeten zwevende stof concentratie [mg], 
= standaard zwevende stof concentratie (= 30 mg/l) 
= norm voor standaard zwevende stof [mgkg]. 

gemeten zwevende stof concentratie [&/i], 

lPgn19 

N,,- 

Een gemeten totaalgehalte in water kan vervolgens vergeleken worden met de berekende 
lokale norm voor het totaalgehalte. 

ad 4. De in zwevende stof gemeten gehaltes kunnen rechtstreeks aan de normen getoetst worden. 
In dit geval wordt geen rekening gehouden met spreiding van het lutum- en organische 
stofgehalte in de zwevende sto€ Wanneer ook het gehalte aan organische stof en lutum van 
de zwevende stof bekend is, is het mogelijk om via de methode voor standaardisatie van 
sediment de meetwaarden te standaardiseren (zie 0 4.3.1). 

Opgemerkt moet worden dat bovengenoemde standaardisatie aileen geldt voor de microveront- 
reinigingen (zie "Kansen voor waterorganismen", lit. 6). Voor stoffen zoals nutriënten (totaal fostaat, 
totaal stikstof) hoeft geen rekening gehouden te worden met de hoeveelheid zwevende stof in water 
of de samenstelling van de zwevende sto€ Voor deze parameters is alleen het gemeten totaalgehalte 

is van betekenis. 

4.2.2 Beoordeling gestandaardiseerde water- en mevende stofmonsters. 

Aanbevolen wordt de bestaande methode van het beoordelen van waterkmliteitsgegevens te blijven 
volgen (zie lit. 4) voor de gestandaardiseerde zwevende stof en waterkwaliteitsgegevens. Dit beoorde- 
lingssysteem heeft in de praktijk zijn waarde bewezen, omdat op een eenvoudige manier duidelijk 
gemaakt wordt welke parameter op een bepaalde lokatie de normen overschrijdt. Bovendien is dit het 



systeem dat ook wordt toegepast voor toetsing van de in AMvB 'Kwaliteitsdoelsteliingen en Metingen 
Oppentlaktewateren" omschreven doelstellingen. . 

De beoordeling berust op een beoordeling per parameter van een serie monsters die op &n lokatie 
genomen zijn over een periode van een jaar. Het principe van dit systeem is als volgt: 

1. Overschrijdingen van de normen, die zijn veroonaakt door uitzonderlijke weersomstandig- 
heden of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden, worden niet meegerekend bij de 
toetsing. 

2 Toegestaan is per kalenderjaar per parameter 1 overschrijding van de norm voor parameters 
die 12 keer per jaar ondenocht worden, als minstens 11 waarnemingen beschikbaar zijn 
waaronder geen Overschrjding ah bedoeld onder 1) voorkomt. 

3. Bij parameters die in de vorm van een gemiddelde getoetst worden, worden de waarne- 
mingen die zijn beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden, niet meegerekend 

4. In het algemeen worden in water en zwevende stof per parameter dus overschrijdingen 
toegestaan volgens onderstaande tabel. 

Toegestane aantallen overschrijdingen per parameter per lokatie per jaar. 

Aantal waarnemingen Aantal toegestane overschrijdingen 
< l l / l O *  O 
îî/iO* t/m 19 1 
20 t/m 29 2 
30 t/m 39 3 
enz. 
: gddt aiiecn -eer gaiurmde de mecrpuioae ea waarneming is uitgevallen door ijsbedelking. 

4.3 Beoordeling waterbodem. 

4.3.1 Standaardisatie. 

Standaardisatie van sediment (zowei de landbodem als de waterbodem) is een begrip waar al langer 
mee gewerkt wordt. Evenals bij water en zwevende stof wordt het sediment gestandaardiseerd om 
rekening te houden met de beschikbaarheid van microverontreinigingen voor organismen. Deze 

beschikbaarheid wordt bij waterbodems beïnvloed door de bodemkarakteristieken (hoeveelheid 
organische stof en fijne mineraaidelen). Via de standaardisatie worden alle sedimenten omgerekend 
naar dezelfde standaardomstandigheden. Een standaardbodem is gedefinieerd als een bodem met 25% 
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lutum en 10% organische stof. De parameters lutum en organische stof zijn dus nodig om het 
gemeten gehalte te kunnen omrekenen naar standaardomstandigheden. 
Bij de standaardisatie van meetcijfers van waterbodems wordt bij organische microverontreinigingen 
rekening gehouden met het organische stofgehaite in de W e m :  

Cu 
C r  
Pb 
Cd 
Ni 
Hg 
Uni ve 

waarin: 

0.6 
O 
1 
0.021 
O 
0.0017 
1 

= gehalte in standaard waterbodem. 
= 
= 

gemeten gehalte in de waterbodem. 
gemeten percentage organische stof in de waterbodem. 

L 
L 
% org. stof 

Bij metalen wordt, per metaal verschiïlenä, rekening gehouden met lutum en (meestal) met de 

aanwezige hoeveelheid organische stof (zie ook de nota ‘Baggerspecie en waterbodemproblematiek 

[lit. li]. 

. a + b 8 2 ! 5 + c * 1 0  
Cwb,&..dUI( = c*rimm 8 

a + b * % Iutom + c % org. stof 

waarin: 

= gehalte in standaard waterbodem. 
= 

= 

gemeten gehalte in de waterbodem. 

gemeten percentage organische stof in de waterbodem. 
% lutum = gemeten percentage lutum in de waterbodem. 
% mg. stof 
a , b e n c  = constanten, afhankeiijk van de parameter: 

15 
50 
50 

10 
0.4 

0.2 
O 

0.6 
2 
1 
0.007 
1 
0.0034 
O 
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Bij de standaardisatie wordt in verband met de analytische mogelijkheden voor de bepaling van het 
lutum-gehalte een ondergrens van 3% aangehouden (zie ook pg. 10, 38). 

Voor organische stof is, analytisch gezien, geen ondergrens nodig. Er zijn echter beleidsmatige 
redenen om voor organische stof zowel een ondergrens als een bovengrens te hanteren. 
- een ondergrens van 2% organische stof: Hiermee wordt voorkomen, met name in het geval van de 

organische microverontreinigingen, dat de correctiefactoren om van de gemeten waarden naar 
gestandaardiseerde waarden te komen te groot worden. Met deze ondergrens is maximaal een 
factor 5 mogelijk. 

- een bovengrens van 3û% organische stof: Hiermee wordt voorkomen dat in organisch stofrijke 

gronden, zoals veengronden, zeer hoge hoeveelheden (organische) microverontreinigingen kunnen 
worden toegestaan voordat normoverschrijding plaatsvindt 

Bij het onder- of overschrijden van ondergrens cq. bovengrens wordt bij de standaardisatie van de 

meetwaarde gewerkt met de grens. 

4.3.2 Beoordeling gestandaardiseerd waterbodemmonster. 

Na standaardisatie van de meetcijfers is voor waterbodems een beoordeling per parameter mogelijk 

Een beoordeling per monster, en daarop volgend een beoordeling van de lokatie, is voor de 

waterbodems echter vanwege het baggerspecie-probleem van meer belang. Bij het verplaatsen van 
waterbodems is het namelijk van groot belang een totaal beeld van de verontreiniging te hebben op 
een bepaalde lokatie. Dit betekent dat bij de beoordeling van de kwaliteit van de waterbodem 

nagenoeg altijd een beoordeling voor het hele monster volgt op een beoordeling per individuele 
parameter. 

In 1988 is met de nota "Baggerspecie en waterbodemproblematiek" [lit 111 een toetsingssysteem voor 
het beoordelen van waterbodemmonsters geïntroduceerd. Aanbevolen wordt dit systeem aan te 

houden, omdat het in de praktijk zijn waarde heeft bewezen. Bij deze beoordelingsystematiek 
worden afzonderlijke (meng)monsters beoordeeld. Voor het toekennen van een verontreinigingsklasse 
aan het monster geldt: 

1. Per monster mogen maximaal 2 parameters een overschrijding van de norm hebben, mits 
deze overschrijdingen niet meer bedragen dan 50% van deze norm. Voor de volgende 
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stoffen wordt geen enkele overschrijding van de norm toegestaan: kwik, cadmium, benzo@)- 
fluorantheen, benzo(a)pyreen, hexachloorbenzeen en de PCB’sn. 

2. Normoverschrijdingen van de parameters minerale olie en EOX zijn op zich geen reden 
voor declassificatie. Deze parameters dienen om aan te geven dat bij normoverschrijding 
nader onderzoek uitgevoerd moet worden naar stoffen die een bijdrage aan deze groeps- 
parameters kunnen geven (zie ook lit. 11). 

Deze lijst met parameters stemt overeen met de interimnormenng die tot op dit.moment 
wordt gehanteerd. 

-50- 



5 Presentatievormen. 

5.1 Algemeen. 

Dit hoofdstuk geeft aanbevelingen hoe de uitkomsten van toetsing van meetresultaten aan de diverse 
normen gepresenteerd kunnen worden. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij de reeds 

bestaande methoden. 
De aanbevelingen blijven in dit hoofdstuk beperkt tot de belangrijkste presentatievormen, mais die 

voor grote rapportages. Een aantal andere presentatievormen wordt besproken in bijlage 4. 

Voor presentatie van beoordeiingsresultaten is door de CUWVO in 1983 het rapport "Aanbevelingen 
voor presentatie van waterkwaiiteitsgegevens" [iit. 41 uitgebracht. De beoordelingresultaten worden in 
die nota in 5 klassen ingedeeld, waarbij één van de klassegrenzen de basiskwaliteit voor oppervlakte- 

water is. Daar de basiskwaliteit in de derde Nota waterhuishouding vervangen is door de algemene 
milieukwaliteit, die naast het compartiment water ook betrekking heeft op de compartimenten 
zwevende stof en waterbodem, is aanpassing van de presentatievormen noodzakelijk Deze aanpassing 
betreft met name de metalen en organische microverontreinigingen 

5.1.1 Klassegrenzen. 

Voor de metalen en organische microverontreinigingen noemt de derde Nota waterhuishouding voor 

baggerspecie en waterbodems 4 normniveaus waaraan getoetst kan worden. Zie voor deze niveaus de 

tabellen 4.1 en 5.1. Voor water en zwevende stof bestaan voor deze parameters alleen normen van de 

algemene milieukwaliteit en de nog in te vuilen streefwaarden. Dit kan tot problemen rond de 

presentatie leiden: parameters gemeten in waterbodems worden gepresenteerd aan de hand van een 5 

klassige indeling en parameters gemeten in water en zwevende stof aan de hand van een 3 klassige 
indeling. Bovendien wordt het onderscheidend vermogen van een op deze 3 klassen gebaseerd 
systeem klein. Er mag bij het huidige verontreinigingsniveau namelijk worden verwacht dat veel 
parameters de algemene milieukwaliteit regelmatig overschrijden en dat de toetswaarden daardoor in 

1 klasse (de hoogste) vallen. 
Voor zwevende stof kunnen aanvullende klassegrenzen worden afgeleid van de normen voor 
waterbodems. Hierbij wordt zwevende stof als zwevend sediment beschouwd. 
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De klassegrenzen die voor waterbodems en zwevende stof bij het presenteren gebruikt worden zijn 

weergegeven in tabel 5.1 

Tabel 5.1 Klasse-indeling voor waterbodem en zwevende stof voor de metalen en organische microverontreini- 
gingen van de M-lijst ten behoeve van presentatie van kwaliteitsgegevens. 

Zwevende stof: 
Waterbodem: 

gehaltes in mgkg ds. bij 20% organische stof en 40% lutum. 
gehaltes in mgkg ds. bij 1û% organische stof en 25% lutum. 

Panmeter 

cadmium 
kwik 
koper 
nikkel 
lood 
zink 
chroom 
~nuo(ghi)peryI=n 
b=QmY=- 
indeno(1.2.3,çd)pyr. 
knzo@)iluonntheen 
bcnm(k)auoranrheen 
fluonntheen 
he.xachloorbcenzecn 
PCB'S (individueel) 
a-endosul fin 
7-he~achloorcycl0k~n 
pentachloorfenol 
minerale olie 

strecf- 
waarde 

kwaliteit 

wevende 
stof 
3 
0.8 
53 
53 
800 
720 
720 
o. 1 
o. I 

0.4 
0.6 
0.008 
0.008 
0.02 
a002 
0.04 
n)o. 

ai 
a4 

wam 
bodem 
2 
as 
35 
3s 
530 
480 
480 
0-05 
oa 
0.2 

o3 
0.004 
0.004 
0.01 

aos 
a2 

aooi 
ao2 
1ooO 

Fivcvende 
EtOl 
11 
24 
135 
68 
800 
1500 
720 
i .6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
4 
0.04 
0.06 
0.04 
0.04 
0.4 
6Ooo 

water 
bodem 
75 
1.6 
90 
4s 
530 
1ooO 
480 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
2 
0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.2 
3Ooo 

zwevende 
stof 
45 
23 
600 
300 
1500 
3150 
1500 
6 
6 
6 
6 
6 
14 
1 
0.2 
1 
1 
1 
1oooO 

water 
boden 
30 
15 
400 
200 
1000 
2500 
1000 
3 
3 
3 
3 
3 
7 
0.5 
o. 1 
05 
05 
05 
5000 

Ook voor water is het wenselijk toetsresultaten aan de hand van ecn meerklassige indeling te 
presenteren. Omdat in de derde Nota waterhuishouding alieen getalsmatige invulling van de algemene 
milieukwaliteit heeft plaatsgevonden worden in tabel 5.2 voor water aanvullend op de algemene 
milieukwaliteit extra klassegrenzen gegeven. Deze extra klassegrenzen hebben alleen een functie als 

hulpmiddel bij het presenteren van toetsresultaten. De extra klassegrenzen hebben een rekenkundige 
relatie met de algemene milieukwaliteit: de a-grens komt overeen met de algemene milieukwaliteit, 
de b-grens komt overeen met 2 * de algemene milieukwaliteit en de c-grens komt overeen met 5 * 
de algemene milieukwaliteit 
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Tabel 5.2 Klasse-indeling voor het presenteren van kwaiiteitsgegevens van metalen en organische miaoverontreini- 
gingen in water. De bgrens is Z de algemene milieukwaliteit, de c-grens is 5x de algemene miiieu- 
kwaliteit. 

Water: Totaal concentraties in pgA bij 30 mgA zwevende stof. 

Parameter 

cadmium 
kwik 
koper 
nikkel 
lood 
zink 
chroom 

streef- 
wurde 

alg. milieu b-pem C-pWI.5 

@-genS) 

O2 0.4 1.0 
0.03 0.06 0.15 
3 6 1s 
10 n) 50 
25 m 125 
30 60 150 
25 50 125 

5 10 25 
0.01 0.02 0.05 
0.01 0.02 0.05 
aos 0.10 025 
05 1.0 25 

hnliteit 

Als deze wijze van presenteren van de meetresultaten wordt vergeleken met de wijze waarop het tot 

op dit moment gebeurt, dan is voor de metalen en organische microverontreinigingen het belangrijk- 
ste verschil dat voorheen de basiskwaliteit de meest ruime norm was, terwijl nu de algemene 
milieukwaliteit de op één na strengste norm is. De reden hiervoor is dat voor vrij veel parameters 

dat de algemene milieukwaliteit voor water duidelijk strenger is dan de basiskwaliteit uit het derde 

IMP-water. Er is daarmee weinig behoefte aan differentiatie in het kwaliteitsgebieä dat voldoet aan 
de algemene milieukwaliteit. Doordat de extra klassegrenzen minder streng zijn dan de algemene 
milieukwaliteit kan zichtbaar gemaakt worden dat er, ondanks het nog niet voldoen aan de algemene 
milieukwaliteit wel een verbetering is opgetreden. 
Voor de algemene parameters, nutriënten, eutrofiëringsparameters, zouten en bacteriologische 

parameters zijn in de derde Nota waterhuishouding alleen normen voor oppervlaktewater opgeno- 

men. De getalswaarden van de algemene milieukwaliteit stemmen voor deze parameters nagenoeg 
allemaal overeen met de getalswaarden van de basiskwaliteit in het derde IMP-water. Voor deze 

parameters wordt daarom, met enkele wijzigingen, de systematiek van het CUWVO-rapport 
"Aanbevelingen voor presentatie van waterkwaliteitsgegevens" overgenomen. De klassegrenzen die 

voor deze groep parameters worden aangehouden zijn weergegeven in tabel 5.3. Ook hier zijn naast 
de formele normen uit de derde Nota waterhuishouding extra Massegrenzen opgenomen. De formele 
normen zijn in de tabel onäerstreept. De achtergrond Laan de getalswaarden die niet in de derde Nota 
waterhuishouding genoemd zijn is de volgende: 
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- Voor zuurstof worden de normen die horen bij de kwaliteitsdoelstelling "viswater voor 
karperachtigen" (6 mg O& en de hliteitsdoeistelling .viswater voor zalmachtigen" (7 ma) als extra klassegrenzen gehanteerd. De algemene milieukwaliteit voor zuurstof is 
afhankelijk van het type waterloop: 

stadswateren en sloten: 3 mgn, 

kanalen, wielen en petgaten: 4 mgll, 
genormaliseerde beken, gestuwde beken, 

overige watertypen: 5 mgA. 

- Voor totaal fosfaat, totaal stikstof en chlorofyl a zijn de getabwaarden die strenger zijn dan 
de aigemene milieukwaliteit afkomstig uit het rapport over eutrofiëring dat ah basisrapport 
voor de derde Nota waterhuishouding dient [lit. 121. Deze getalswaarden zijn in de 
eutrofiëringsnota opgenomen ais richtwaarden voor natuurontwikkeling. De getaiswaarden 
minder streng zijn dan de algemene milieukwaliteit werden voor totaal fosfaat en chloroQl-a 
ook in het CUWO-rapport "Aanbevelingen voor presentatie van waterhliteitsgegevens 
(iit. 3) als klassegrens gehanteerd. De bijbehorende getalswaarde voor totaal stikstof is met 
behulp van de CUWVO-relatie pit- 131 afgeleid van het getal voor chlorofyl-a. 

Tabel 5.3 Kiasse-iidelig van de algemene parameters, nutriënten, eutrofiëringsparameters, zouten en 
bacteriologische parameters van de M-lijst ten behoeve van presentatie van de kwaliteitsgegevens. 
De in de derde Nota waterhuishouding genoemde getalswaarden (algemene milieukwaliteit, 
ksvahteitsdoeisteiihg u)oo) zijn onderstreept. 

Parameter 

temperatuur 
zuurstof 7 6  
zuurgraad 
doonicht 

totaaktikstof 15 2.2 
chiorofyl-a 50 100 
ammoniak 
sulfaat 
chloride 
th. coli's 

totaal fosfaat 0.08 g& 

- 25 
norm 
- 6.5-9.0 - 0.4 
0.25 
3.2 
200 - 0.02 
100 
200 

- 

- - - 20 
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5.1.2 Presentatievormen. 

Een presentatie van toetsresultaten in tabel- of kaartvorm ligt het meest voor de hand. De eindresul- 
taten van beoordelingen zijn op een dergelijke wijze snel toegankelijk. Een Morwaarde is dat de 

presentatie duidelijk en niet voor verschillende uitleg vatbaar is. 
In principe is het mogelijk de beoordelingsresultaten op 3 niveaus van detaillering te presenteren: 

- 1' niveau: presentatie van de beoordelingsresultaten van individuele parameters; 

- 2' niveau: presentatie van de beoordelingsresultaten van groepen parameters; 

- 3' niveau: presentatie van de beoordelingsresultaten van een totaal monster (specifiek voor 
wa terbodems). 

Door de toename van het aantal compartimenten - zwevende stof en waterbodems zijn er bijgekomen 
- neemt bij een grafische presentatie het aantal kaarten snel toe. Vooral als een presentatie per 
individuele parameter gewenst is. ALS rapportages conform de 'Aanbevelingen voor het presenteren 
van waterkwaliteitsgegevens" voor alle compartimenten worden uitgevoerd, moet rekening gehouden 
worden met meer dan 20 kaartenu. Dit niveau van detaillering wordt, vanwege het grote aantal 
kaarten en tabellen, minder haalbaar geacht en komt in bijlage 4 aan de orde. . 

Het aantal kaarten is terug te brengen, wanneer tot presentatie per groep parameters of zelf3 per 

monster wordt overgegaan. De informatie wordt hierbij gecomprimeerd Dit heeft voor presentatie 
per groep parameters echter weinig verlies van im-ormatie tot gevolg. 
Aanbevolen wordt daarom de informatie per groep parameters te presenteren. Deze presentatiewijze 
wordt in de volgende paragraaf behandeld. Dit neemt niet weg dat in bepaalde rapportages ook op 
andere niveaus presentatie kan plaatsvinden. Een behandeling van de presentatievormen op andere 
niveaus van detaillering komt aan de orde in bijlage 4. 

Presentatie per parameter vindt plaats door per groep parameters e n  kaart te maken. Er 
zijn in totaal 12 groepen en 3 mmpartimenten, zodat maximaal 36 kaarten gemaakt kunnen 
worden. 
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5.2 Presentatie kwaliteitsgegevens per parametergroep. 

De presentatie van de beoordelingsresultaten van kwaliteitsgegevens per groep parameters gaat uit 
van het principe dat het beoordelingsresultaat van e n  parameter ais maatgevend voor de hele groep 
parameters wordt beschouwd. De maatgevende parameter is die parameter, waawoor het beoorde- 
lingsresultaat het minst gunstig is. Met andere woorden, als bijvoorbeeld bij een waterbodem alle 
t~etswaarden'~ van de parameters binnen een groep op 1 na aan de algemene milieukwaliteit voldoen, 
terwijl van de overgebleven parameter de toetswaarde boven de signaleringswaarde uitkomt, dan 
wordt bij de presentatie aangegeven: voldoet niet aan de signaleringswaarde. Dit moet dus geinter- 
preteerd worden als: &n of meer parameters binnen deze groep voldoen niet aan de 

signaleringswaarde. 
Hoewel dit een streng criterium is, biedt de= methode het voordeel dat snel duidelijk wordt dat 

binnen een groep sprake is van een mogelijk probleem. Een minder streng criterium zou bovendien 
tot discrepanties kunnen leiden met de presentatie op het niveau van de individuele parameters (zie 
bijlage 4), waar wel iedere normoverschrijding duidelijk is. 

De presentatie vindt per lokatie per groep parameters plaats, waarbij dus aan de hand van het 

toetsresultaten van de minst gunstige parameter voor de groep een klasse-indeling is vastgesteld. 
Aanbevolen wordt, bij een presentatie in tabelvorm ondervennelde tabel met per lokatie en per 
compartiment de maatgevende parameters per parametergroep met bijbehorende toetswaarden op te 

nemen: 

l4 Een toetswaarde is die (gestandaardiseerde) meetwaarde die voor de beoordeling van de 
kwaliteit van water, waterbodem of zwevende stof vergeleken wordt met de norm. Eventuele 
toegestane overschrijdingen blijven buiten beschouwing. 

i 
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Lokatie Compartiment Parametergroep Maatgevende toetswaarde 
parameter(s) 

lokatie A Water groep 1 parameter a toetswaarde parameter a 

groep 2 parameter b toetswaarde parameter b 
parameter c toetswaarde parameter c 

grWP 3 parameter d toetswaarde parameter d 
...... .......... ...................... 

lokatie B groep 1 parameter p toetswaarde parameter p 
parameter q toetswaarde parameter q 

Uit de tabeilen kan eenvoudig afgeleid worden weke parameter@) eventuele normoverschrijdingen 
veroonaakte(n). Als extra informatie zouden in deze tabel ook de overschreden norm opgenomen 

kunnen worden, behorend bij de maatgevende parameter(s). 

De presentatie van de voor de groep geldende klasse-indelingen in kleurenkaarten bespaart ten 
opzichte van de presentatie per parameter veel ruimte. Per compartiment kan volstaan worden met 1 

kaart, zodat in totaal dan slechts 3 kaarten nodig zijn. Afhankelijk van het compartiment wisselt het 
aantal groepen parameters dat gepresenteerd moet worden. 
Het aantal te presenteren groepen parameters op de kaarten voor het compartiment water bedraagt 
maximaal 9 (algemene parameters, nutriënten, zouten, bacteriologie, metalen, VOX, organochloorbe- 
strijdingsmiddelen, chloorfenolen en cholinesteraseremming). Het aantal te presenteren groepen 
parameters op de har ten voor de compartimenten zwevende stof en waterbodem bedraagt maximaal 
5 (metalen, PAK'S, chloorbenzenen, PCBs en organochioor bestrijdingsmiddelen). 
Per meetpunt wordt in de kaart een serie vierkantjes opgenomen, één vierkantje per parametergroep. 

De positie van een vakje t.o.v. de andere vakjes identificeert de parametergroep. Door de kleur van 
het desbetreffende vakje wordt aangegeven in welke kwaliteitsklasse äe maatgevende parameter 
binnen die groep valt. 
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De 5 klassen waarin de toetswaarden voor de metalen en organische microverontreinigingen kunnen 
vallen hebben ieder een eigen kleur. De kleur is onafhankelijk van het compartiment. Voor 
waterbodems en zwevende stof geldt: 

blauu groen geel oranje rood 

De te hanteren klassegrenzen zijn opgenomen in tabel 5.1. 

Voor water geldt: 

streefwaarde algemene milieu b-grens c-grens 
kwaliteit  (a-grens) 

blauu I oranje 

De te hanteren klassegrenzen zijn opgenomen in tabel 5.2 

Voor de algemene parameters, nutriënten, euaofëringsparameters, zouten en bacteriologische 

parameters is de kleurtoekenning anders. De kleurtoekenning voor deze parameters stemt zoveel 
mogelijk overeen met de tot nu toe gehanteerde kleurtoekenning op basis van de C W O - n o t a  

"Aanbevelingen voor presentatie van waterkwaliteitsgegevens [lit. 41: 

blauu I groen I geel I rood 
I I 

temperatuur 
zuurstof 
zuurgraad 
doorzicht 
totaal fosfaat 
totaalstikstof 
chlorofyl-a 
ammoniak 
sulfaat 
chloride 
th. coli's 

7 6 
- 25 
norm 
6.5-9.0 
- 0.4 

0.08 0.15 0.25 
1.5 - 2.2 3.2 
50 100 200 

- 0.02 
- 100 
- 200 
- 20 

-58- 



De klassegrenzen zijn toegelicht op pagina 53. Voor de parameters waarvoor maar 1 klassegrens (de 
norm van de algemene milieukwaliteit) is aangegeven is de weergegeven kleur rood bij overschrijden 
van de norm en blauw bij voldoen aan deze norm. 

algemene 
parameters 

bacteriën 

org. chloor 
pesticiden 

Voor de drie typen kaarten gelden de volgende legenda: 

nutriënten zouten 

metalen VOX 

chloor- cholineste- 
fenolen raseremning 

Legenda voor de waterkaart: 

btauu groen gee 1 rood 

temperatuur 
zuurstof 
zuurgraad 
doorzicht 
totaal fosfaat 
totaaistikstof 
chloroij4-a 
ammoniak 
sulfaat 
chloride 
th. coli's 

25 

65-9.0 
7 6 norm 

0.4 
0.08 0.15 0.25 
15 22  3.2 
50 100 200 

0.02 
100 
200 
20 
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Legenda voor de kaarten voor de waterbodems en voor zwevende stof: 

Op de waterbodemkaart op het niveau van parametergroepen wordt een extra vakje gereserveerd 
voor het totaal oordeel, dus voor de klasse waarin het monster als geheel valt. 

jmetaten IEOX /PAKIS I 
/chloor- benzenen 1PCB.s 

lorg. pest i chloort c i  den 

MûüSTER 

Voor de parameter-groepen: 

blauw Alle parameters b i e n  de genoemde groep voldoen aan de streefwaarden; 
groen: Minimaal 1 parameter binnen de genoemde groep widoet niet aan de streefwaarden; 

Me parameters voldoen aan de algemene milieukwaliteit. 
geel: Mulimaal 1 parameter binnen de genoemde groep voldoet niet aan de algemene milieukwaliteit; 

Alle parameters voldoen aan de toetsingswaarden. 
oranje: Minimaal 1 parameter binnen de genoemde groep voldoet niet aan de toetsingswaarden; 

Alle parameters voldoen aan de signaieringmaarden. 
rood: Minimaal 1 parameter binnen de genoemde groep voldoet niet aan de signaleringswaarden; 

Voor het oordeel over het totale monster. 

. .  

Bij deze beoordeling is sprake van tsegestane overschrijdingen. Er, is maximaal voor twee parameters 
een overschrijding van een norm toegestaan= De overschrijding mag echter niet meer dan 50% bedragen. 
Voor de volgende stoffen wordt geen enkele overschrijding van de norm toegesumx kwik, cadmium, 
benzo@)fluorantheen, benm(a)pyreen, hewchlorbenzeen en de PCB's. 

blauw: Er zijn alleen toegestane overschrijdingen van de streefwaarden. 

groen: Minimaal 1 niet toegestane overschrijding van de streefwaarden; 
Het monster voldoet aan de streefwaarden. 

Aileen toegestane overschrijdingen van de algemene milieukwaliteit; 
Het monster voldoet aan de algemene milieukwaliteit 

geei: W i l  1 niet toegestane overschrijding van de algemene milieukwaliteit; 
Meen toegestane overschiijjdigen van de toetsingwaarden; 
Het monster voldoet aan de toetsinpaarden 

oranje: Minimaal 1 niet toegestane overschrijding van de toetsingswaarden; 
Alleen toegestane overschrijdingen van de signaleringswaarden; 
Het monster voldoet aan de SignaleringSwaarden. 

rood: Minimaal 1 niet toegestane overschrijding van de signaleringswaarden; 
Het monster overschrijdt de signaleringswaarden. 

In bijlage 4 wordt verder op enkele andere presentatievormen ingegaan. 



6 Selectie van meetpunten ten behoeve van de landelijke rapportage waterkwaliteit. 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor het opzetten/aanpassen van het landelijk net van 
meetpunten waarover gerapporteerd wordt in de Landelijke rapportage waterkwaliteit. 
De doelstelling van deze landelijke rapportage is: 

' Het geven van een hadeiijk ovenicht van de kwaüteu van de companimenten water, zwevende stof 

en waterbodem van de Nederlandse watersystemen door middel van t o e h g  aan de nomen uit de 

derde Nota waterhuishouding. 

Het feit dat het gaat om een landelijk overzicht, stelt beperkingen aan de omvang van het meetnet. 
De landelijke rapportage zal in de toekomst betrekking moeten hebben op aiie drie compartimenten: 
water, zwevende stof en waterbodem. Voor water bestaat reeds een selectie van meetpunten ten 
behoeve van de landelijke rapportage. Voor zwevende stof en waterbodem moet dit nog opgezet 
worden. 

6.1 Algemeen. 

Voor water bestaat op dit moment reeds een selectie van meetpunten waarover in de landelijke 
rapportage wordt gerapporteerd. Deze selectie Iran aangepast worden aan de nieuwste inzichten. Voor 
zwevende stof en waterbodems moet nog een selectie van meetpunten voor de landelijke rapportage 
worden opgesteld. Voor het compartiment zwevende stof zullen de lokaties samen vallen met die 

voor water omdat meting in zwevende stof als aanvulhg op de meting in water gezien moet worden. 
Beide compartimenten worden in 6 6.2 besproken. Voor de waterbodem is het vaak niet zinvol 
dezelfde lokaties aan te houden als voor water. In 8 6.3 zal op het compartiment waterbodem worden 

ingegaan. 

6.2 Water en zwevende stof. 

Aan het routinematig meetnet voor water ligt het CUWO-rapport "Aanbevelingen voor de opzet 
van het routinematig waterkwaliteitsonderzoek" [lit. 61 ten grondslag. In dat rapport is een indeling 
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van wateren in drie categorieën gemaakt, die ook op pagina 27 van het thans voorliggende rapport is 
aangegeven. 
Het bemonsteringsnet dat ten behoeve van de landelijke rapportage waterkwaliteit is opgezet, bestaat 
uit de categorie 1 lokaties, die alle in rijkwateren zijn gelegen en een selectie van de meest 
representatieve categorie 2 lokaties in zowel regionale als rijkswateren pit, 141. Voorgesteld wordt 
ook in de toekomst deze indeling aan te houden. 
Het in principe vasthouden aan de oude categorie& betekent niet automatisch dat ook de oude 
selectie van meetpunten tb.v. de landelijke rapportage aangehouden moet worden. Een nieuwe 
interpretatie van de categorieën zal er in een beperkt aantal gevallen toe kunnen leiden dat wijzigin- 

gen in deze selectie van meetpunten optreden. 

Het landelijk meetnet zal voor water en zwevende stof in principe uit 10 tot 15 bemonstenngslocaties 
per provincie bestaan. Uit praktische overnegingen zal niet op alle lokaties zwevende stof bemonste- 
ring plaats kunnen vinden. Vooralsnog wordt aanbevolen wèl zwevende stof te bemonsteren op 
lokaties waar veel transport van zwevend materiaal plaatsvindt (bijvoorbeeld inlaatpunten). 

6.3 Waterbodem. 

Bij de opzet van het meetnet voor de waterbodems kunnen dezelfde criteria gebruikt worden, als bij 
het meetnet voor water en zwevende stof. 
Dit houdt in dat voor de landelijke beeldvorming over de categorie 1 en een selectie van categorie 2 

meetpunten gerapporteerd wordt. De categorie 1 meetpunten, die met name in grote sedimentatie- 

bekkens gezocht moeten worden liggen alle in de rijkmateren. Categorie 2 meetpunten liggen zowel 
in regionale als rijkswateren. Ais selectiecriterium voor de categorie 2 meetpunten, die in de 

rapportages opgenomen worden, geldt dat deze van belang moeten zijn voor de landelijke beeldvor- 
ming. 

Voor waterbodems zijn categorie 2 meetpunten gelegen op lokaties in grote watersystemen met 
duidelijke sedimentatie. De sedimentatie kan kenmerkend zijn voor het gehele systeem @.v. delta’s), 
of kenmerkend voor een deel van het systeem @.v. binnenbochten in meanderende beken). Door de 

sedimentatiesnelheid bij de keuze van de lokaties mee te laten spelen, kunnen veranderingen in de 

tijd waargenomen worden. 
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Overigens dient opgemerkt te worden dat door het gebrek aan ervaring met het opzetten van een 
landelijk routinematig meetnet voor de waterbodem, de categorietoekenning voor de verschillende 
waterbodems kan wijzigen. 

De bemonsteringsfrequentie in de waterbodem kan lager liggen dan in het water of de zwevende stof. 
In hoofdstuk 2 is aanbevolen als eerste uitgangspunt eens in de 3 jaar aan te houden. Uitgangspunt 
bij de landelijke rapportage waterkwaliteit is dat jaariijks wel over alle geselecteerde meetpunten in 
de waterbodem gerapporteerd wordt. in de jaariijkse rapportage wordt dus voor eik meetpunt de 

meest recente informatie weergegeven. Wel zal duideiijk moeten worden aangegeven in welk jaar de 

verschillende lokaties voor het laatst bemonsterd zijn. 

Het landeiijk meetnet voor waterbodems zai, evenals het meetnet voor water en zwevende stof, in 

principe bestaan uit 10 tot 15 bemonsteringspunten per provincie. Eik bemonsteringspunt moet 
daarbij representatief zijn voor een groter watersysteedgebied. 
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7 Automatisering van gegevensverwerking en gegevensverstrekking. 

Voor het toetsen van meetcijfers aan de normen en het presenteren van de toetsresultaten in de 

vorm van tabellen en kaarten moeten in het algemeen grote hoeveelheden gegevens verwerkt worden. 
Door de standaardisatie is de gegevensvenverking complexer geworden. Om deze redenen is het 

gewenst deze gegevensverwerking geautomatiseerd plaats te laten vinden. 

Voor waterbodems bestaat al sinds enkele jaren het gegevensopslag en -verwerkingspakket LAWA- 

BO. Omdat de noodzakelijke wijzigingen beperkt zijn, zal dit pakket snel na het vaststellen van 
voorliggende nota beschikbaar komen in een versie met de mogelijkheid om gegevens op de in deze 

nota beschreven wijze te toetsen aan de normen van de derde Nota waterhuishouding. Ook zullen 
een aantal van de gepresenteerde vormen van overzichten met behulp van deze nieuwe versie 

geproduceerd kunnen worden. 

Voor waterkwaiiteitsgegevens is begin 1990 het opslagsysteem CUWVO onder beheerders verspreid, 
met daaraan gekoppeld het toetspakket NOTOVE. Ook van deze twee programmapakketten zullen 
nieuwe versies ontwikkeld worden zodra onderhavige nota is vastgesteld. Naar verwachting zullen de 

nieuwe versies van deze pakketten binnen 1 jaar beschikbaar komen. 

De pakketten CUWVO/NOTOVE en LAWABO worden op dit moment reeds gebruikt voor het 

uitwisselen van gegevens tussen beheerders onderling en voor het leveren van gegevens aan 
Rijkswaterstaat ten behoeve van landelijke rapportages. 
Het verdient aanbeveling, waar mogelijk gebruik te maken van genoemde programmapakketten, die 

allemaal op microcomputers onder het besturingssysteem MS-DOS werken. Ook is het in principe 
vrij eenvoudig een interface te ontwikkelen tussen opslamtemen op andere computers en de 

venverkingsmodules in genoemde pakketten. De verwerkings- en presentatiemogelijkheden van de 

pakketten miien in de toekomst verder worden uitgebreid. Door over te stappen op deze pakketten 
is het mogelijk automatiseringsinspanning efficiënt te benutten, wordt dubbel werk voorkomen en 
beschikt men in het algemeen snel over nieuwe versies waarin bijvoorbeeld gewijzigde normen zijn 
opgenomen. Ook is het mogelijk met behulp van deze programmapakketten resultaten van uitbestede 
analyses in een snel toegankelijke vorm te ontvangen van de commerciële laboratoria die de analyses 
hebben uitgevoerd. 
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Voor de beheerders die overgestapt zijn op genoemde gegewensopslagsystemen kan het verstrekken 
van gegevens ten behoeve van de landelijke rapportage waterkwaliteit plaatminden door het 

toezenden van een diskette met de noodzakelijke bestanden. Voor beheerders die met andere 
systemen werken is in bijlage 3 aangegeven op welke wijze de gegevens op papier aangeleverd 
moeten worden, 
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Bijlage 1 

Aanbevelingen voor inventariserende onderzoeken van verontreinigingen in water, 

zwevende stof en waterbodem: de I-lijst. 

In de derde Nota waterhuishouding is een groep stoffen opgenomen die om diverse redenen nog niet 
in aanmerking komt voor routinematige metingen. Deze groep stoffen staat op de I(nventarisatie) 
lijst. De stoffen op de I-iijst voldoen aan ten minste één van de volgende criteria: 

Het zijn stoffen die - voor zover bekend - in dusdanig lage concentraties worden aangetroffen dat 
ze geen acute en chronische ecotoxiwlogische problemen geveq 

Het zijn stoffen die sterk in de waterbodem accumuleren en persistent zijn, waarvan het gebruik 
reeds geruime tijd verboden is, maar die ah gevolg van vroeger gebruik nog in hoeveelheden 
voorkomen die een zeker risico kunnen vormen; 

Het zijn stoffen waarvoor, op grond van hun gebruWproduktie en hun toxiciteit, kwaliteiîsdoel- 
stellingen zijn geformuleerd, maar waarvan te weinig informatie bekend is over het voorkomen in 
watersystemen, zodat voor deze stoffen monitoring nog niet gerechtvaardigd kan worden; 

Het zijn individuele stoffen die onder de groepsparameters in de M-lijst vallen. 

Voor de stoffen van de I-lijst zijn in de derde Nota waterhuishouding, evenals voor de stoffen van de 

M-lijst, getalswaarden voor de algemene milieukwaliteit geformuleerd De toetsmethoden zijn identiek 
aan de methoden voor de stoffen van de M-lijst. 

De M- en de I-lijst zijn voor een groot deel gebaseerd op de nota "Kansen voor waterorganismen" 
(iit. 6) en hebben hierdoor beiden een zelfde ecotoxicologische onderbouwing. 

De stoffen van de M-lijst zijn stoffen waar ai geruime tijd nomen ten behoeve van het waterkwaii- 
teits beheer voor zijn en die daardoor al geruime tijd gemeten worden. In de Indicatieve Meer- 
jarenprogramma's water is vooral aan deze stoffen veel aandacht besteed. Aan andere stoffen, waar 
veel minder over bekend was, werd vrijwel geen aandacht besteed, 

Met de introductie van de I-lijst wordt beoogd hier een verandering in aan te brengen. Het doel van 
de I-lijst is eventuele problemen te signaleren van stoffen waarvan tot nu toe weinig over het 

voorkomen bekend is (zie de bovengenoemde 4 Criteria). Om te kunnen vaststellen of deze stoffen 
een probleem vormen, of in belangrijke mate aan problemen bijdragen, is het noodzakelijk dat er 
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meer inzicht komt in het voorkomen van deze stoffen in relatie tot de algemene milieukwaliteit. 
Wanneer een aangetroffen gehalte van een stof op veel lokaties rond of boven deze norm ligt, is er 
sprake van een potentieel probleem. In dit geval wordt aanbevolen deze stof op te nemen in 
monitoring programma's. 
Veel van de stoffen van de I-lijst behoren tot de bestrijdingsmiddelen. Deze stoffen worden in grote 
hoeveelheden in de land- en tuinbouw gebruikt en worden ook aangetroffen in oppervlaktewater. In 
specifieke tuinbouwgebieden wordt z e E  een duidelijke verstoring van het aquatisch ecosysteem 
waargenomen, weike waarschijnlijk een gevolg is van de hoge concentraties bestrijdingsmiddelen. Juist 
voor de bestrijdingsmiddelen is het daarom belangrijk dat .meer zicht ontstaat op de probleemveroor- 
zakende stoffen. 

De CUWVO nota "Aanbevelingen met betrekking tot de emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit de 

directe toepassing in de land- en tuinbouw" (lit 26) noemt, conform een voorstel van de Unie van 

Waterschappen, een 23 tal bestrijdingsmiddelen waarnaar om te beginnen in ieder geval onderzoek 
zou moeten plaatsvinden. 2 van deze 23 stoffen behoren tot de M-lijst, de andere 21 tot de I-lijst. 
Deze selectie heeft plaatsgevonden op basis van onder andere gebruik, toxiciteit en persistentie. 
In tabel 1 zijn deze stoffen met naam, achter de groep waartoe ze behoren, genoemd. 

Voor de meeste van de stoffen genoemd in tabel 1 zijn analysemethoden beschikbaar, in veel gevallen 
echter slechts bij 1 of 2 laboratoria in Nederland. Waar geen of onvoldoende methoden beschikbaar 

zijn, is dit aangegeven met I*". Vrijwel geen enkele analysemethode is echter genormaliseerd. 
Voor inventarisaties van het niveau van voorkomen van deze stoffen hoeft het ontbreken van 
genormaliseerde analysemethoden geen onoverkomelijke belemmering te zijn. Het gaat hier immers 
primair om indicaties van de niveaus waarop ze voorkomen en niet om monitoring programma's. . 

Mocht het zo zijn dat op meerdere lokaties gehaltes rond de niveaus van de algemene milieukwaliteit 
liggen, dan wordt aanbevolen de specifieke parameters of parametergroepen in monitonngprogram- 
ma's te gaan opnemen. Op dat moment wordt het wel beiangrijk dat er (voorlopige) genormaliseerde 
analysemethoden beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar moeten komen. 
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Tabel 1. De stoffen van de I-üjst, ingedeeld in groepen. Aangegeven is met welke stoffen aanbevolen wordt het 
inventariserende onderzoek te beginnen. De meeste van deze stoffen zijn goed oplosbaar in water. Dit is 
dan aangegeven met W. Een beperkte groep hecht zich ook in redelijke mate aan zwevende stof en de 
waterbodem. Dit is dan aangegeven met "s" en "b". 

GROEP COMPARTiMENT MET VOORRANG AANBEVOLEN STOFFEN 

zouten 
radioactiviteit 
arseen 
fenol 
minerale olie 
aniline 
NTA 
PAK'S (geen Bomeff) 
vluchtige gehaiogeneerde koolwaterstoffen 
chloorbenzenen 
organochloar-bestrijdmgsmiddeien 
chloorfenolen 
organofafor-bestrijdingsmiddeien 

organotin-verbindingen' 
fenolherbiciden 
carbamaten 
dithiocarùamaten' 
chloorphenoxyeirbonzuur herbiciden 
tnazines 
halogeennitroaromaten' 
pyre throïden' 
aniliden 
aromatische chlooraminen 
carboximiden 
hydrazines* 

Dichloorpropeen 

Endosulfan', lindaan', pyrazon 

Azinfo&rnethyl, dichloorvas, parathion, maiathion, 
mevinfos, dimethoaat2 
Fentinacetaat, fentinhydruxide 
Dinoseb, DNOC 
Aidicarb, carbendazim 
Metam-natrium, thmm, zineb 
2Y4-D 
Atrazin, simazin 

Captan 

': 
f 

Stoffen behoren tot de M-íijst. 
Stof behoort niet tot de M-iijst of de I-iïjst. 

Veel van de stoffen van de I-lijst vormen, op grond van hun gebruik, voaral in de regionale wateren 

een potentieel probleem. Meting van een aantal stoffen (bijvoorbeeld tnazines, chloorfenoxycarbonzu- 
ren, aromatische chloor amines) is vanwege de belasting ook in de njkswateren zinvol. 
Het is bij het opstellen van inventariserende onderzoekprogramma's niet de bedoeling tot in detail 
lokaties vast te stellen waar bepaalde verontreinigingen voorkomen. Het gaat om gebieden op te 
sporen waar stoffen al dan niet een probleem vormen. Dit betekent dat de bemonstenngslokaties bij 

voorkeur zo gekozen moeten worden, dat ze representatief zijn voor een groter gebied, zoals een 
stelsel wateren binnen een polder. Het meest geschikt zijn daarvoor de lokaties waar water 
uitgeslagen wordt. Op deze lokaties komt water uit een groter gebied bij elkaar. In principe is dit 

een selectie van de categorie 2 lokaties (zie 3 2.21). 
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Om enig inzicht te krijgen in de verspreiding van deze stoffen in de grote rijkswateren en de 

hoeveelheden van deze stoffen die Nederland binnenkomen, wordt aanbevolen het I-lijst onderzoek 
ook uit te breiden naar de categorie 1 lokaties. 

Omdat de I-lijst, en met name de selectie waarvoor aanbevolen wordt om hier mee te beginnen, 
alleen stoffen betreffen die op vaste tijdstippen in het jaar verspreid worden, heeft het geen zin een 
hoge bemonsteringsfrequentie te kiezen. Verwacht wordt dat deze stoffen de grootste belasting 
vormen in het spuitseizoen (in het voorjaar en de zomer) als gevolg van directe emissies. De meer 
uitspoelingsgevoelige bestrijdingsmiddelen vormen daarnaast in het najaarmter  een belasting naar 
het oppervlaktewater. Daarom zou volstaan kunnen worden met een bemonstering in de maanden 
februari, mei, augustus en november. 

Samenvattend kunnen de volgende aanbevelingen voor de I-lijst stoffen worden gegeven: 

- Voor bemonstering komen de categorie 2 lokaties, waar water uit een groter gebied samenkomt, 
het meest in aanmerking, gevolgd door de categorie 1 lokaties. 

- Volstaan kan worden met een bemonsteringsfrequentie van ca 4 maal per jaar. Na 1 tot 2 jaren 
meten kan geëvalueerd worden of het zinvol is de onderzochte stoffen in een monitoring 
programma te gaan onderbrengen, of dat verder volstaan kan worden met laag frequente 
inventarisaties. 

- De I-lijst is groot. Begonnen zou moeten worden met de stoffen waarvoor verwacht wordt dat de 
problemen het grootst 'zijn. Dit is een selectie van 21 stoffen. 

- De analysemethoden voor de stoffen van de I-lijst zijn geen van aiie genormaliseerd. Voor enkele 
stoffen zijn er nog geen analysemethoden. Gezien de tendens om meer dan aileen de "klassieke" 
stoffen te meten, wordt aanbevolen meer inspanning te steken in de ontwikkeling en normalisatie 
van analysemethoden van vooral de bestrijdingsmiddelen. 
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Bijlage 2 

Verdeling van stoffen over water, zwevende stof en waterbodem. 

Tot op heden heeft monitoring van stoffen in watersystemen voornamelijk plaatsgevonden door 
meting in oppervlaktewater. In het oppervlaktewater werden totaalgehaltes of opgeloste gehaltes van 
de te onderzoeken stoffen bepaald. 

Een belangrijke wijziging in de derde Nota waterhuishouding was, dat er ook normen zijn opgesteld 
voor zwevende stof en voor de waterbodem. In welk compartiment een parameter het beste gemeten 
kan worden is afhankelijk van de verdelingswëfficiënt. De verdelingscoefficiënt is afñankeìijk van het 

type parameter en is gedefinieerd als: 

gehalte in zwevende stof c, 
opg. concentratie in water c, 

Wgl - - K =  - 

Voor de metalen en de nutriënten (totaal P en totaal N )  wordt K aangeduid met K,,, voor de 

organische microverontreinigingen met I(p. 
I(d kan berekend worden uit metingen van de gehaltes in de zwevende stof en de opgeloste 
concentraties in water. Het is ook mogelijk & te berekenen uit het totaalgehalte in water, het 

opgelost gehalte in water en de zwevende stof concentratie in water: 

G - C ,  c, = 
S 

[i] met [2] geeft: 

G - c ,  

c , * s  
K =  

met 

P I  

PI 

131 

C, 
C, 
C, 
S 

= Gehalte aan verontreiniging in zwevende stof [mgkg] 
= Opgelost gehalte in water [pul 
= Totaalgehalte in water [pg4 
= Zwevende stof gehalte [mg/l] 
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Voor een aantal rijkswateren zijn K,, waarden of gehaltes in de zwevende stof gepresenteerd in 

"Kansen voor waterorganismen" [lit. 151 en het rapport over zwevende stof onderzoek door 
D.B.W./RIZA in 1988 [lit. 161. 
De berekening van de I(p waarden geschiedt op andere wijze, omdat in de meeste gevallen de 

opgeloste concentraties niet gemeten kunnen worden. De detectiegrens is voor deze stoffen meestal 
te hoog. Het is wel mogelijk de verdeiïngscoëfficiënt te schatten door berekening uit de octanobvater 
verdelingscoëfficiënt K ,  en de fractie organisch koolstof f ,  [lit. 15],[lit. 171: 

Q * l O a n * f o c  
% =  

Door formule 

c, 
krijgen we als 

c, 

[i] te substitueren in: 
= c , + c , * s  

formule voor het totaalgehalte: 
1 

K 
= c, *(- + S )  

~41 

151 

De totaal concentratie kan op deze wijze ais functie van de zwevende stof concentratie beschouwd 
worden. De rechte iijn die bij deze functie hoort snijdt de y-as ter hoogte van C, = C, / K en de lijn 
heeft een heilhg C,. 

Bij een waarde van 1/K die kieiner is dan 10% van S ( de zwevende stof concentratie) mag 1/K 
veIwaarloosd worden. Bij een waarde van S die minder dan 10% van 1/K bedraagt, mag juist S 

verwaarloosd worden. S iigt doorgaans in de orde grootte van 0.03 g/i, zodat voor monitoringsdoel- 
einden op grond van de verdelings&fficiënt de volgende indeling gemaakt kan worden. 

1/K > 0.3 g/i, 

dus & > 330 Vg of 
log á, > 7 

De totaai concentratie in water wordt vrijwel volledig bepaald door de 
stoffen die gebonden zijn aan de zwevende stof. De opgeloste fractie is 
verwaarloosbaar. Aanbevolen wordt deze stoffen alleen in zwevende stof 
en/of waterbodem te meten. Voor deze stoffen zijn in de derde Nota 
waterhuishouding alieen voor waterbodem en zwevende stof normen 
vermeld. 
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0.003 < 1/K < 0.3 g/i, 

dus 3 < I& < 330 Vg of 
5 < log& < 7 

1/K < 0.003 g/l, 

dus K,, < 3 of 
log K, < 5 

De totaal concentratie in water wordt bepaald door het deel van de stof 
dat gebonden is aan zwevende stof en door het deel dat opgelost is in 
water. Aanbevolen wordt deze stoffen in ieder geval in water en indien 
mogelijk ook in zwevende stof en de waterbodem te meten. Voor deze 
stoffen zijn in de derde Nota waterhuishouding zowel voor water als 
voor waterbodems en zwevende stof normen vermeld. 

De totaal concentratie in water wordt vrijwel volledig bepaald door het 
deel van de stof dat opgelost is in water. Aanbevolen wordt deze stoffen 

aiieen in water te meten. De gemeten totaal concentraties komen vrijwel 
overeen met de opgeloste concentraties. Voor deze stoffen zijn in de 

derde Nota waterhuishouding aiieen voor water normen vermeld. 

In de figuren 21 t/m 2 4  is ter illustratie van bovenstaande vuistregel de verdeling van metalen en 
organische microverontreinigingen met verschillende v e r d e h ~ f f i u ë n t e n  over water en zwevende 
stof grafisch gepresenteerd. Om de invloed van het zwevende stofgehalte en het organische stofgehal- 
te in de zwevende stof zichtbaar te maken is de verdeling van de stoffen over water en zwevende stof 

ook bij verschillende omstandigheden berekend. 
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F R A C T I E  OPGELOST/GEBONDEN AHIVE 
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FRACTIE OPGELOCT/GEBONDEN OMIVE 
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Bijlage 3. 

Standaard computeruitvoer voor het aanleveren van gegevens. 
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compartiment : UATER 

Lokatie omschrijving : ........... Lokatiecode : .............. 
X-coördinaat (meter t.o.v. Par i j s )  : ...... Y-coördinaat (meter t.o.v. Par i j s )  : .......... 
Beheerder : ............... Toetsperiode : JJJJMMDD - JJJJMMDD 

Benodigde gegevens voor standaardisatie toetswaarde: 

zwevende s to f  : .... mg/l Analysemethode : .......................... 

Parameter eenheid aantal m i n  max gemidd gestandaard. analyse toetsresultaat aantal 
meetw. toetsuaarde methode (klasse) overschrijdingen 

temperatuur e C 
zuurstof mg/ 1 
zuurgraad s.e. 
doorzicht m 

to taa l  fosfaat mg/L 
to taa l  s t i k s t o f  mg/l 
ch lo ro fy l -a  pg/l 
amnoni ak m g l  1 
ch lor ide mg/ 1 
su l faa t  mg/ 1 

th. c o l i ' s  MPN/ml 

cadmium Pg/ 1 
kwik as/ 1 
koper Irg/ 1 
n ikke l  Pg/L . 
1 ood Pg/ 
z ink a91 1 
chroom pg/ 1 

f luorantheen PS/ 1 

vox P9/ 1 

a-endosulfan pg/l  
7- HCH Kg/ 1 

pentachloorfenolpg/l 

cholinesteraser. pg/l  
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Compartiment : UATERBODEH 

.............. Lokatie omschrijving : ........... Lokatiecode : 
X-coördinaat (meter t.o.v. Pa r i j s )  : ...... Y-coördinaat (meter t.o.v. Par i js )  : .......... 
Beheerder : ............... Toetsperiode : JJJJHMDD - JJJJMMDD 

Benodigde gegevens voor s t  a d a a r  d i  sat i e toetsuaarde: 

lutun : .... x Analysemethode : .......................... 
organische s to f  : .... X Analysemethode : .......................... 

Parameter eenheid meetuaarde gestandaard. Analyse Toetsresultaat 
wetuaarde methode (klasse) 

cadmiun m / k g  d.s. 
kwik mg/kg d.s. 
koper mg/kg d.s. 
n ikke l  mg/kg d.s. 
1 ood mg/kg d.s. 
zink mg/kg d.s. 
chroom . mg/kg d.s. 

b.(ghi)peryteen mg/kg d.s. 
benzo(a)pyreen mg/kg d.s. 
indenopyreen mg/kg d.s. 
b.(b)fluoranth. mg/kg d.s. 
b.(k)fluoranth. mg/kg d.s. 
fluorantheen mg/kg d.s. 

HCB mg/kg d.s. 

PCB-28 mg/kg d.s. 
PCB-52 mg/kg d.s. 
PCB-101 mg/kg d.s. 
PCB- 1 18 mg/kg d.s. 
PCB-138 mg/kg d.s. 
PCB-153 mg/kg d.c. 
PCB-180 mg/kg d.s. 

a-endosulfan mg/kg d.s. 
7-HCH mg/kg d.s. 

pentachLoorfenolmg/kg d.s. 

minerale o l i e  mg/kg d.s. 

Het t o t a l e  monster i s  ingedeeld in  klasse : ...... 
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conpartiment : ZWEVENDE STOF 

Lokatie omschrijving : ........... Lokatiecode : .............. 
X-coördinaat (meter t.o.v. Par i js )  : ...... Y-coördinaat (meter t.o.v. Pa r i j s )  : .......... 
Beheerder : ............... Toetsperiode : JJJJEIMDD - JJJJMMDD 

Parameter eenheid aantal m i n  max gemidd. gestandaard. analyse toetsresultaat aantal 

d i  ngen 

cadmiun mg/kg d.s. 
kn ik  mg/kg d.s. 
koper mg/kg d.s. 
nikkel  mg/kg d.s. 
lood mgjkg d.s. 
zink mg/kg d.s. 
chroom mg/kg d.s. 

toetsuaarde methode (klasse) overschri j- meetw. 

b.(ghi)peryleen mg/kg d.s. 
benzo(a)pyreen mg/kg d.s. 
indenopyreen mg/kg d.s. 
b.(b)fluoranth. mg/kg d.s. 
b.(k)fluoranth. mgjkg d.s. 
f luorantheen mg/kg d.s. 

HCB mg/kg ds .  

PCB-28 mg/kg d.s. 
PCB-52 mg/kg d.s. 
PCB- 1 O1 mg/kg d.s. 
PCB- 118 mgjkg d.s. 
PCB- 138 mg/kg d.s. 
PCB-153 mg/kg d.s. 
PCB-180 mgjkg des, 

o-endoculfan mg/kg d.s. 
Y-HCH mg/kg d.s. 

pentachloorfenol mgjkg d.s. 

minerale o l i e  mg/kg d.s. 
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Bijlage 4 

Aanvullende methoden voor presentatie van kwaliteitsgegevens van onderzoek in 

water, zwevende stof en waterbodems. 

Deze bijlage behandelt aanvullend op hoofdstuk 5 een aantal presentatiemethoden. 
In principe is het mogelijk de resultaten van de beoordeling van de kwaliteit van water, zwevende 
stof en waterbodem op 3 niveaus te presenteren: 

-1' niveau: 
-2' niveau: 
-3' niveau: 

presentatie van de beoordelingresultaten van individuele parameters; 
presentatie van de beoordeiingsresultaten van groepen parameters; 
presentatie van de beoordelingsresultaten van een totaal monster (specifiek voor 

waterbodems). 

Door het aantal compartimenten zal een presentatie op het niveau van individuele parameters vrij 
omvangrijk zijn. Bij een grafische presentatie moet dan rekening gehouden worden met meer dan 20 

kaartenu. Het hier voor genoemde aantal kaarten is terug te brengen, wanneer tot presentatie van 
groepen parameters of zeEs van de monsters overgegaan wordt In § 5.2 is op deze wijze van 
presenteren ingegaan. In .deze bijlage komen geüetaiileerdere presentatievormen aan de orde. . 

In de volgende paragrafen komen de diverse mogelijkheden van presenteren van de toetsresultaten 
aan de orde. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande beoordelingssystemen. 

Presentatie kwaìiteitsgegevens per parameter. 

Bij de presentatie van de kwaliteitsgegevens wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 'Aanbevelingen 
voor presentatie van waterkwaliteitsgegevens" [lit 41. 
Deze methode komt neer op de presentatie van de toetswaarde in tabelvorm of in kleurcode op 
kaarten. De toetswaarde is hierbij de waarde uit de meetreeks die wordt getoetst aan de norm, nadat 

Is Presentatie per parameter vindt plaats door per groep 1 parameters kaart te maken. Er. Ajn 
in totaal 12 groepen en 3 compartimenten, zodat maximaal 36 kaarten gemaakt kunnen 
worden. 
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de toegestane overschrijdingen (of onderschrijdingen) zijn weggelaten. De toetswaarde voor 
waterbodems is gestandaardiseerde meetresultaat. De presentatie vindt per lokatie per parameter 
plaats, waarbij dus een meetreeks van een geheel jaar in beschouwing wordt genomen. In tabelvorm 
zijn 2 presentatievormen mogelijk 

Presentatie in tabelvorm 1: Tabellen met per lokatie en per compartiment en per parameter de 
toetswaarden. 

Lokat i e Compartiment Parameter Toetswaarde Toetsresultaat 

lokatie A Water ' parameter 1 
parameter 2 
parameter 3 

lokatie B 
......... 
parameter 1 
parameter 2 
parameter 3 ....... ..... ...... 

toetswaarde parameter 1 
toetswaarde parameter 2 
toetswaarde parameter 3 

toetswaarde parameter 1 
toetswaarde parameter 2 
toetswaarde parameter 3 

...................... 

.......... 

klasse parameter 1 
klasse parameter 2 
klasse parameter 3 

klasse parameter 1 
kiasse parameter 2 
klasse parameter 3 

.................. 

............... 

Het voordeel van deze presentatievorm is dat ook toetswaarden van parameters, waar geen normen 
voor zijn opgenomen, kunnen worden weergegeven. Het nadeel van deze presentatievorm is dat het 

aantal tabellen en de omvang van de tabellen groot is. 

Wanneer alleen informatie over het toetsingsresultaat in tabelvorm gewenst is, kan volstaan worden 
met tabellen waarin per lokatie per compartiment en per parameter het resultaat van de toetsing 

gegeven wordt: 

Presentatie in tabelvorm 2: Tabellen met per lokatie en per compartiment en per parameter het 
toetsresuitaat. 

lokatie: A E C D ... 
parameter Compartiment 

parameter 1 Uater 
parameter 2 ..... .... 

1 3 2  2 .. 
4 4 2  2 .. .. .. .. .. .. 

De getallen geven aan in welke kiasse een toetswaarde valt, waarbij "o" betekent dat voldaan wordt 
aan de streefwaarden en "4" dat de signaleringswaarden (waterbodem en zwevende stof) c.q. de c- 

grens (water) overschreden worden. Het voordeel van deze tabelvorm is, dat vrij snel een totaal 
overzicht verkregen wordt van de resultaten van alle parameters getoetst aan een bepaalde norm. 
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Het nadeel is dat de lokaties vaak per compartiment wisselend zijn, waardoor een onderverdeling 
naar compartimenten nodig is. Het gevolg is dat ook hier het aantal tabellen groot wordt. 
7 

De presentatie van de toetswaarden van de individuele parameters in kleurenkaarten is dan een 
alternatief. Per groep parameters ontstaat in principe dan 1 kaart. Het aantal kaarten voor de voor 
water relevante parameters bedraagt 4 door op efficiënt wijze enkele groepen parameters in 1 kaart 
samen te voegen: 

Kaart 1: 
Kaart 2: nutriënten en zouten 
Kaart 3 metalen 
Kaart 4 

algemene parameters en bacteriologie 

VOX, organochioorbesuijdingsmiddelen, chloorfenolen en cholinesteraseremming. 

Het aantal kaarten voor de voor zwevende stof en waterbodem relevante parameters bedraagt 4 

Kaart 1: metalen 
K a a r t 2  PAK‘S 
Kaart 3: 

Kaart 4: PCB’s. 
chloorbenzenen en organochloor bestrijdingsmiddelen 

De 5 klassen waarin de toetswaarden voor de metalen M organische microverontreinigingen kunnen 

vallen hebben ieder een eigen kleur. De kleur is onafhankelijk van het compartiment. Voor 
waterbodems en zwevende stof geldt: 

streefwaarde algeaiene milieu toetsingswaarde signalerings 
kwal i te/  t geel 

blauw I groen I oranje 

De te hanteren klassegrenzen zijn opgenomen in tabel 5.1. 
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Voor water geldt: 

blauu groen gee 1 oranje rood 

De te hanteren klassegrenzen zijn opgenomen in tabel 5.2 

Voor de algemene parameters, nutriënten, eutrofiënngsparameters, zouten en bacteriologische 

parameters is de kleurtoekenning anders. De kleurtoekenning voor deze parameters stemt zoveel 
mogelijk overeen met de tot nu toe gehanteerde kleurtoekenning op basis van de CUWVO-nota 
"Aanbevelingen voor presentatie van waterlrwaliteitsgegevens Pit 41: 

temperatuur 
zuurstof 7 
zuurgraad 
doorzicht 
totaal fosfaat 0.08 
tutaalstikstof 1.5 
chioro fyl-a 50 
ammoniak 
sulfaat 
chloride 
th. coli's 

25 

6.5-9.0 
6 norm 

0.4 
0.15 0.25 
2.2 3.2 
100 200 

0.02 
100 
200 
20 

De klassegrenzen zijn toegelicht op pagina 53. Voor de parameters waarvoor maar 1 klassegrens (de 
norm van de algemene milieukwaliteit) is aangegeven is de weergegeven kleur rood bij overschrijden 
van de norm en blauw bij voldoen aan deze norm. 

Per meetpunt wordt in de kaart een serie vierkantjes opgenomen, waarin wordt aangegeven: 
- de classificatie van de toetswaarde met een kleur 
- identificatie van het metaal door de positie in het vlak met vierkantjes. 

Ais voorbeeld de legenda voor de metalen in zwevende stok 
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Betekenis van de kleuren: 
blauw 
< streefu. 

Cd= cachni un i n  mg/kg d.s.< p.m. 
Hg= kui k in mg/kg d.s.< p.m. 
Cu= koper in mg/kg d.s.< p.m. 
Pb= lood in mg/kg d.s.< p.m. 
Zn=zink in mg/kg d.s.< p.m. 
Cr= chroom in mg/kg d.s.< p.m. 
Ni=ni kkel in  mg/kg d.s.< p.m. 

groen 
< alg. m i l .  
kwal i te i t  
p.m. -3 
p.m. -0.8 
p.m. -53 
p-m. -800 
p.m. -720 
p.m.-720 
p.m. -53 

geel oranje 
< toetsingsu.< sîgn.u. 

3-11 11 -45 
0.8-2.4 2.4-23 
53-135 135-600 
(800-800) 800-1500 
720-1500 1500-3750 
(720-720) 720-1500 
53-68 68-300 

rood 
sign.u. 

.45 
>u 
>600 
>I500 
>3750 
>1500 
>300 

Voor iedere groep (of clustering van een paar groepen) van parameters is op deze wijze per 
compartiment een kaart te maken. 

Presentatie kwaliteitsgegevens per parametergroep. 

De beschreven presentatiemethoden per parameter geven veel informatie. Het bezwaar is echter dat 
de omvang van de informatie groot iS: veel tabellen, veel kaarten. 
Een mogelijkheid om deze omvang te reduceren is een presentatie op het niveau van groepen 
parameters. Per groep parameters wordt dan 1 toetswaarde gebruikt, de toetswaarde van de 

maatgevende parameter. De maatgevende parameter voor een hele groep is die parameter waarvan de 

toetswaarde het hoogste vervuilingsniveau aangeeft. Met andere woorden, als bij waterbodems 

bijvoorbeeld alle toetswaarden van de parameters binnen een groep, op 1 na, aan de algemene 
milieukwaliteit voldoen; terwijl van die ene parameter de toetswaarde boven de signaleringswaarde 

uitkomt, dan voldoet de gehele groep niet aan de signaleringswaarde. 
Hoewel dit een streng criterium lijkt, biedt deze methode het voordeel dat snel duidelijk wordt dat 
binnen een groep minimaal 1 parameter niet aan de getoetste norm voldoet. Bij een minder streng 
criterium zou dit namelijk tot discrepanties kunnen leiden met de presentatie op het niveau van de 

individuele parameters, waar wel iedere normoverschrijding duidelijk is. 

De presentatie vindt per lokatie per groep parameters plaats, waarbij dus aan de hand van de 

individuele toetswaarden een voor de groep maatgevende toetswaarde is vastgesteld. In tabelvorm zijn 

2 presentatievormen mogelijk: 
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Presentatie in tabelvorm 1: Tabellen met per lokatie en per compartiment en per parametergroep de 
maatgevende toetswaarden. 

Lokatie Coqxrtiment Parametergroep Maatgevende parameter Maatgevende toetsuaarde 

Lokatie A Uater groep 1 
groep 2 
groep 3 

Lokatie B ..... groep 1 
groep 2 
groep 3 

....... 

............ ...... 

parameter a 
parameter b 
parameter c 

parameter q 
parameter r 
parameter s 

........... 

.......... 

toetsuaarde parameter a 
toetsuaarde parameter b 
toetswaarde parameter c 

toetswaarde parameter q 
toetswaarde parameter r 
toetsuaarde parameter s 

....................... 

...................... 

Ais extra informatie zouden in deze toetswaarden tabel ook de klassegrenzen opgenomen kunnen 
worden, behorend bij de maatgevende parameter. 

Het nadeel van deze presentatievorm is dat de omvang de tabeilen groot wordt, hoewel het aantal 
tabellen veel minder omvangrijk is ais van de presentatie op het niveau van de individuele parame- 
ters. 

Wanneer alleen informatie over het toetsingsresultaat in tabelvorm gewenst is, kan volstaan worden 
met tabellen waarin per lokatie per compartiment en per parametergroep het resultaat van de 

toetsing gegeven wordt: 

Presentatie in tabeivorm 2: Tabellen met per lokatie en per compartiment en per parametergroep 
het toetsresultaat. 

parametergroep Compartiment Lokatie: A B C D  .. 
groep 1 Water 
groep 2 ..... .... 

1 2 4 4  .. 
4 4 2  1 .. .. .. .. .. .. 

De getallen geven aan in welke klasse de voor de groep maatgevende toeiswaarde valt, waarbij "o" 
betekent dat voldaan wordt aan aiie streefwaarden voor de groep en "4" minimaal 1 parameter 
binnen de groep de signalenngswaarden (waterbodems en zwevende stof) cq. de c-grens (water) 
overschrijdt. Het voordeel van deze tabelvorm is, dat vrij snel een totaal overzicht verkregen wordt 
van de resultaten van alle parameters getoetst aan een bepaalde norm. 
Het nadeel is dat de lokaties vaak per compartiment wisselend zijn, waardoor een onderverdeling 
naar compartimenten nodig is. Het gevolg is dat ook hier het aantal tabellen groot wordt. 
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De presentatie van de voor de groep maatgevende toetswaarden in kieurenkaarten is dan een 
alternatief. Deze presentatie is in hoofdstuk 5 besproken. 

Met het oog op de problemen met baggerspecie is het gewenst dat een oordeel over de kwaliteit van 
het waterbodemmonsters als geheel gegeven kan worden. 
In paragraaf 4.3.2 is gesteld dat per monster een geringe overschrijding acceptaóel is alvorens tot 

declassificatie wordt overgegaan. Maximaal 2 parameters mogen een overschrijding van de norm 
hebben, mits deze overschrijdingen niet meer bedragen dan 50% van deze norm. Voor de volgende 
stoffen wordt echter geen enkele overschrijding van de norm toegestaan: kwik, cadmium, benzo@)fl- 

uorantheen, benzo(a)pyreen, hexachloorbenzeen en de PCB's. 

Aan de hand van deze beoordelingsmethodiek kunnen de volgende klassen vastgesteld worden: 

klasse O Er zijn aiieen toegestane overschrijdingen van de streefwaarden. 
Het monster voldoet aan de streefwaarden. 

klasse 1: Minimaal 1 niet toegestane overschrijding van de streefwaarden; 
Meen toegestane overschrijdingen van de algemene milieukwaliteit; 
Het monster voldoet aan de algemene milieukwaliteit 

klasse 2 Minimaal 1 niet toegestane overschrijding van de algemene milieukwaliteit; 
Alleen toegestane overschrijdingen van de toetsingswaarden; 
Het monster voldoet aan de toetsingswaarden. 

klasse 3: Minimaal 1 niet toegestane overschrijding van de toetsingswaarden; 
Aiieen toegestane overschrijdingen van de signaleringswaarden; 
Het monster voldoet aan de signaleringswaarden. 

klasse 4 Minimaal 1 niet toegestane overschrijding van de signaieringwaarden; 
Het monster overschrijdt de signaleringswaarden. 
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Op de volgende wijze kan een presentatie in tabel vorm gemaakt worden: 

. Presentatie in tabelvorm 1: Tabellen met per lokatie de monsterkiasse. 

Lokatie KlasseBepalende parameter Toetswaarde Klasse% normoverschrijding 

parameter 2 toetsw. par. 2 4 y % 
lokatie A 2 parameter 1 toetsw. par. 1 1 x x  

iokatie B 4 parameter 6 toetsw. par. 6 2 2 %  
........ ......... ... 

................. .......... .. 

Ah extra informatie zijn in dit voorbeeld de bepalende parameters, de bijbehorende toetswaarden, de 
klasse-indeling voor de bepalende parameter en het percentage waarmee de norm overschreüen wordt 

opgenomen. Deze extra informatie geeft snel inzicht in de oomken van normoverschrijdingen. 

De hierboven genoemde tabel kan ook eenvoudig in kaartvorm weergegeven worden, door in de 
waterbodemkaart op het niveau van de parametergroepen een extra vakje te reserveren voor het 
totaal oordeel, dus voor de klasse waarin het monster ais geheel valt (zie hiervoor pg. 60) 
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