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GOEDE MONITORING, 

EFFECTIEF  WATERKWALITEITSBEHEER

CONGRESJOURNAAL #2

19, 20 EN 21 APRIL 2016

Dag 2 van het STOWA-monitoringcongres stond geheel in het 
teken van het hoe en waarom van monitoring. Goede monito-
ring wel te verstaan. Daarvoor is het volgens hoogleraar Her-
stelecologie Piet Verdonschot nodig dat we afstappen van het 
monitoren van toestanden. We moeten toe naar het het moni-
toren van processen. Alleen dat brengt volgens hem werkelijk 
systeembegrip snel dichterbij.
 

Dagvoorzitter Rob Immink hield aan het begin van de och-

tend triomfantelijk het monitoringjournaal van 19 april om-

hoog. De kop, ‘Met goede monitoring verdien je je geld dub-

bel en dwars terug’, zegt volgens Immink wel iets over hoe 

bestuurders aankijken tegen monitoring. Maar hij hoopte 

stiekem dat bij het merendeel van de 200 aanwezigen gedre-

venheid en nieuwsgierigheid grotere drijfveren waren voor 

goede monitoring dan geld. Volgens Bas van der Wal lekt veel 

van onze huidige monitoringsenergie momenteel weg naar 

‘het produceren van gekleurde kaarten voor Brussel’. Er is 

volgens hem een shift nodig. Die moet ervoor zorgen dat we 

niet meer louter monitoren voor het bepalen van de ecologi-

sche toestand, maar meten om te begrijpen hoe het werkt, 

om van daaruit effectieve maatregelen te kunnen nemen.

 

Lees verder op bladzijde 2  

 METEN OM TE BEGRIJPEN HOE HET WERKT

Martin Verdievel van het VMM uit Vlaanderen vertelt hoe onze zuiderburen monitoring aanpakken.
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Onwetendheid
De verzuchting van Bas van der Wal was een perfecte opmaat 

voor de presentatie van onderzoeker en Hoogleraar Aquati-

sche Herstelecologie Piet Verdonschot. Hij hamerde erop dat 

waterbeheerders de juiste gegevens moeten verzamelen, na-

melijk: gegevens die aansluiten bij de doelen die je hebt, vol-

gens een wetenschappelijke methode. Dat zijn waterschappen 

aan hun KRW-stand (zorgen voor wateren met een goede eco-

logische toestand) verplicht, aldus Verdonschot. Praktische 

monitoringmethoden bestaan niet, voegde hij er nog streng 

aan toe. Je hebt er niks aan. ‘En degenen die dat allemaal te 

duur vinden, vergissen zich in de kosten van onwetendheid’, 

liet hij er waarschuwend op volgen. Om er ook nog aan toe te 

voegen: ‘Weet wat je meet en meet wat je niet weet.’

 

We moeten volgens Verdonschot toe van het beschrijven van 

patronen naar het begrijpen van processen. Vooral via het 

monitoren van processen- en structuurparameters, zoals 

zuurstofhuishouding en decompositie. Hij pleitte daarbij 

voor de inzet van methoden en technieken, zoals het benut-

ten van de kennis over de functionele eigenschappen van ge-

monitorde organismen en functionele procesparameters. Op 

die manier komen we van losse kennis naar samenhangende 

informatie.

 

Meetmotieven
De ochtend werd afgesloten door een duo-presentatie van 

Martin Verdievel en Wim Gabriels van de Vlaamse Milieu-

maatschappij. Goed om te horen hoe onze Vlaamse buren 

monitoring aanpakken. Uit hun presentatie bleek dat ze 

zaken vaak handig, praktisch en pragmatisch aanpakken. 

De VMM meet en rapporteert aan diverse opdrachtgevende 

overheidspartijen over de kwaliteit van het leefmilieu, met 

name water en lucht. Ze beschikken voor oppervlaktewater 

daarvoor over een meetnet met 1600 meetplaatsen. Afhan-

kelijk van het doel van de meting wordt iedere meetlocatie 

tussen de 2 en 12 keer per jaar bezocht. Er zijn veldmetingen 

die worden ondersteund met veldwaarnemingen.  De uit-

gevoerde monitoring heeft volgens Wim Gabriels altijd een 

duidelijke relatie met het beleid, zoals internationale meet-

verplichtingen voortkomend uit KRW, Nitraatrichtlijn e.d., 

bilaterale monitoringafspraken, onderzoek of het volgen 

van de effecten van genomen maatregelen. Hij noemde dat 

meetmotieven: ‘We meten niet de waterkwaliteit als er met 

de resultaten niets gebeurt’, was zijn nuchtere constatering.

Het VVM stelt ieder jaar een meetprogramma op, maar doet 

dat in overleg met de klanten. ‘Onze klanten moeten aange-

ven wat zij precies willen weten, zodat we met een duide-

lijk doel kunnen meten. Zo is het VVM van een traditioneel, 

generiek en aanbodgericht meetprogramma een specifiek, 

vraaggericht meetprogramma.’

Oh ja, Vlaanderen staat er wat betreft de KRW, net als Ne-

derland, niet best op. De meeste waterlichamen hebben op 

dit moment nog altijd een matige tot slechte ecologische wa-

terkwaliteit volgens de KRW-normen. VMM heeft geadviseerd 

om speerpunt- en aandachtsgebieden aan te wijzen. Het zijn 

waterlichamen waarvan men verwacht dat de doelen met 

gerichte maatregelen kunnen worden gehaald in resp. 2021 

dan wel 2027. De rest pas nog later. De Vlaamse politiek moet 

nog besluiten over deze aanpak. 

        ONDERTUSSEN OP TWITTER
        Monitoring leeft! Op het land, in het water en online. 
        Wat wordt er zoal getweet over het #monitoringscongres?

Het leven is tekort om slecht te monitoren. 
#monitoringscongres

DNA monitoring: hip, hype, of de toekomst van de 
monitoring?! #monitoringscongres

Piet Verdonschot: Degenen die goede monitoring 
duur vinden, vergissen zich in de kosten van 
onwetendheid #monitoringscongres

Weer veel geleerd vandaag: Een beetje monitoren 
bestaat niet. Doe het goed, of doe het niet. 

#weggegooidgeld #monitoringscongres

 VERVOLG BLADZIJDE 1

Meer weten over monitoring? 
Of heeft u iets gemist van 
het congres? 

Kijk op stowacongres.nl/
nieuws voor actualiteiten, 
interviews en filmmateriaal.

VERDER LEZEN  
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 PIET VERDONSCHOT: 
MEER EN LEREND MONITOREN
Het is tijd dat we meer en lerend gaan monitoren, vindt 
Piet Verdonschot, professor Herstelecologie aan 
de UvA. Hij breekt een lans voor adap-
tief monitoren. ‘Alleen dan kunnen we 
maatregelen gaan kiezen die zowel 
effectief als kostenefficiënt zijn.’

Hoe staat het er eigenlijk voor 
met monitoring in Nederland?
Verdonschot: ‘Een paar jaar gele-

den, tijdens de laatste grote evalu-

atie van de KRW-maatregelen, bleek 

dat Nederland wat waterkwaliteit be-

treft op de twee na laatste plaats van Eu-

ropa staat, terwijl we wel grote investeringen 

doen in allerlei maatregelen. Wat we anders moeten doen, 

dat weten we eigenlijk niet, want er wordt slechts in tien 

procent van gevallen gemeten wat de maatregelen zoal op-

leveren. Tijdens die metingen verzamelen we bovendien nog 

te veel data die uiteindelijk ongebruikt op de plank belan-

den, omdat we er geen gevolgtrekkingen uit kunnen halen. 

 KEYNOTE SPREKERS AAN HET WOORD

Als we effectieve en kostenefficiënte maatregelen willen ne-

men, moeten we anders  gaan monitoren.’

Wat houdt adaptief monitoren in?
‘Bij het verzamelen van gegevens werken de waterschap-

pen nu doorgaans nog met protocollen, dus met 

standaardmetingen. Daar moeten we vanaf. Adap-

tief monitoren is het flexibel monitoren van de 

waterkwaliteit, afgestemd op de doelen van nu 

en straks. Dit betekent dat we veel gerichter 

gaan werken. We gaan datgene meten wat we 

écht willen weten. Daarbij moeten we beseffen 

dat ieder systeem uniek is. In een beek meet je 

andere dingen dan in een meer. Voor het verza-

melen van bruikbare informatie is het bovendien 

belangrijk dat we de gegevens volgens wetenschappelij-

ke methodes verzamelen.’

VERDER LEZEN  
Het hele interview met Piet Verdonschot 
leest u op: www.stowacongres.nl/nieuws.

VERDER LEZEN  
Meer weten over deze nieuwe technieken? 
Lees verder online, op 
www.stowacongres.nl/nieuws.

 WIM GABRIELS EN MARTIN VERDIEVEL: 
SELECTIEVER GEWORDEN IN DE PARAMETERS 
DIE WE IN VLAANDEREN METEN
Ook over de grens wordt hard nagedacht over effectievere 
en kostenbesparende monitoringstechnieken. Wim Gabriels 
(links) en Martin Verdievel van de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) praten ons bij.

‘De waterkwaliteitsproble-

matiek is vergelijkbaar 

met die in Neder-

land’, zegt Verdie-

vel. We moeten 

voldoen aan na-

tionale en interna-

tionale afspraken. 

Monitoring is een 

belangrijk middel 

om tot goed beleid te 

komen.’ Volgens de Vla-

 mingen hoeft daarvoor niet 

alles wat los en vast zit te worden gemeten. Verdievel: ‘We 

zijn veel selectiever geworden in de parameters die we me-

ten. Wat willen we echt weten en welke gegevens kunnen we 

gebruiken voor meerdere doelen? Uiteraard moet wel alles 

wat er gemeten wordt goed worden vastgelegd.’ 

Hot and happening
Om gerichter en kostenefficiënter te kunnen werken, 

zijn onze Vlaamse buren druk in de weer met het onder-

zoeken en implementeren van nieuwe technieken. Onder 

andere:

• Passive sampling. Een lamel in het water neemt stoffen op 

die later in het lab geanalyseerd kunnen worden. Net zo 

precies, maar veel kostenefficiënter dan het bemonsteren 

van levende wezens. 

• Het meten van biota. Specifieke stoffen die we niet 

terugvinden in het water, zijn wel te meten in levende 

wezens, zoals vissen.

• Watch List. Een Europese aandachtsstoffenlijst, met 

daarop ook nieuwe schadelijke stoffen.

• Real time monitoring. Continue monitoring middels een 

sonde, waarbij het zelfs mogelijk is dat bij bepaalde 

waardes automatisch een watermonster wordt genomen. 

• eDNA: Gegevensverzameling aan de hand van DNA dat we 

terugvinden in het water.
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In het middagprogramma van het congres werden gingen de 
bezoekers gisteren hard aan de slag. En met succes. Brainstor-
men, kennis delen en samen de diepte in gaan bleek te leiden 
tot nieuwe inzichten en soms zelfs tot concrete plannen. We 
lichten er drie workshops uit.  

 WORKSHOP UITGELICHT: LEREN VAN 
BEEKHERSTEL, SAMEN OF IEDER VOOR ZICH?
Het monitoren van beekherstel. We doen het volgens Bart Ree-
ze van Bart Reeze Waterecologie nog veel te weinig. En als we 
het wel doen, doen we het vaak niet goed. Jammer, want zo 
valt er ook weinig te leren. Vandaar dat hij voor STOWA een 
Handreiking Monitoring Beekherstel opstelde.
 

De handleiding is volgens Reeze vooral bedoeld om water-

schappen te stimuleren beekherstelprojecten wel te gaan 

monitoren, dat goed en uniform te doen en het samen te 

doen om van en elkaar te leren. John Lenssen van Waterschap 

Rijn en IJssel stelde op basis van de handleiding onlangs een 

monitoringplan op voor een heringericht traject van de Bo-

ven Slinge. Bij het bespreken daarvan, bleek dat er onder de 

aanwezigen al veel discussie ontstond over de aanpak en de ge-

formuleerde doelen. Met waardevolle aanvullingen en sugges-

ties tot gevolg. Daarmee hadden de aanwezigen onbedoeld 

zelf het bewijs geleverd voor de stelling van Bart Reeze dat je 

heel veel van elkaar kunt leren als je over elkaar schouders 

meekijkt. 1-0 voor Reeze.

         DE HANDLEIDING MONITORING BEEKHERSTEL 
         IS TE DOWNLOADEN OP STOWA.NL/PUBLICATIES.

 WORKSHOP UITGELICHT: REMOTE SENSING,  
LUCHTFIETSERIJ OF WERKELIJKHEID?
Vliegende en varende drones. Op afstand gestuurde meetpa-
len die automatisch data inwinnen. Allemaal geweldige nieuwe 
technieken. Maar geven ze ons ook echt nieuwe inzichten? In 
deze workshop gaf Ellis Penning van Deltares de aanwezigen 
een kijkje in de keuken van de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van Remote Sensing.

Wat biedt het aan handigheden die de traditionele monito-

ring niet biedt, en hoe implementeer je dat in de dagelijkse 

praktijk? Dat er interesse is in remote sensing, was wel dui-

delijk. Ruim veertig deelnemers bogen zich in groepjes over 

de vraag wat voor verschillende remote sensing technieken 

de kansen en bedreigingen zijn.

 

De knalgele onderwaterdrone in het midden van de zaal trok 

onmiddellijk de meeste aandacht. Net als voor de andere 

vehikels, bleek het niet zo moeilijk om kansen te bedenken 

voor deze drone. Dankzij remote technieken kunnen we in 

het algemeen makkelijker meten, meer meten, en sneller 

meten. Specifieke uitdagingen voor de onderwaterdrone: 

wat zouden mensen doen als ze ineens zo’n drone tegenko-

men? Wat als er een boot aan komt? Eigenlijk moet die drone 

dan denken: ‘Oh, ik duik even onder, dan kom ik straks wel 

weer terug.’

 

         EEN UITGEBREIDER VERSLAG VAN DE KANSEN EN 
         MOGELIJKE OBSTAKELS PER REMOTE SENSING TECHNIEK, 
         KUNT U BINNENKORT OPVRAGEN BIJ STOWA.

 DNA-MONITORING: HOE HALEN 
WE ERUIT WAT ERIN ZIT?
DNA-monitoring heeft veel potenties. Daar is iedereen het wel 
over eens. Maar hoe halen we eruit wat erin zit? Vooral door 
de vraag en het aanbod goed te matchen, aldus Arjen de Groot 
van Alterra.
 

De Groot gaf tijdens de workshop aan dat er op dit ogenblik 

uiteenlopend wordt gedacht over de DNA-monitoring. Vol-

gens de een kan het alle oude technieken vervangen en kun-

nen we het direct gaan toepassen. Een ander vindt dat er nog 

veel te veel onbekend is om nu al tot toepassing over te gaan. 

Dat heeft deels te maken met het feit dat de DNA-technieken 

momenteel nog volop in ontwikkeling zijn. Maar er is ook 

nog onvoldoende bekend is voor welke doeleinden je diverse 

technieken wel, maar ook niet kunt gebruiken.

 

Tijdens de workshop werd vooral gepoogd de monitoringvra-

gen vanuit de praktijk te koppelen aan de mogelijke antwoor-

den van de aanbieders van de technieken. Zo ontstond een 

veel duidelijker beeld op welke monitoringvragen DNA-mo-

nitoring  nu al wel en (nog) geen antwoorden kan geven.

 WORKSHOPS

VERDER LEZEN  
Kijk ook op www.stowacongres/nieuws 
voor het laatste nieuws over het congres.

VERDER KIJKEN  
Bekijk de filmpjes van het congres op  
tinyurl.com/monitoringcongres2016

MEER WORKSHOPS   �
Benieuwd welke resultaten er uit de andere workshops van van-
daag en gisteren zijn gekomen? Lees het op stowacongres.
nl/nieuws en bekijk ook de filmpjes van de workshopleiders.



HELEEN VAN DER HEYDEN
 Hydrobiologisch analist bij Aquon Leiden

‘Aquon doet wateronderzoek voor 

de waterschappen, bijvoor-

beeld waar het gaat om de 

kwaliteit van de zuiverin-

gen, de waterbodem en 

de Kaderrichtlijn Wa-

ter. Wij monitoren dus 

veel in het veld. Op dit 

congres hoop ik nieuwe 

invalshoeken te ontdek-

ken. Volgens mij gebeurt 

monitoring nu namelijk nog 

vaak heel strak volgens de richtlij-

nen van bijvoorbeeld de KRW. Ik denk dat er gerichter ge-

meten kan worden op parameters die veranderen, zodat je 

ontwikkeling van de kwaliteit gerichter kunt volgen. 

Onder andere de presentatie van Wim Gabriels en Martin 

Verdievel van het VMM in Vlaanderen gaf nieuwe inzichten. 

Het VMM houdt bij welke vragen klanten hebben en welke 

meetgegevens daarvoor écht belangrijk zijn. In dat verband 

ben ik ook heel benieuwd naar nieuwe monitoringtechnie-

ken, bijvoorbeeld naar het gebruik van drones.’

 

JUDITH WESTVEER, 
 AIO Universiteit van Amsterdam

‘Ik ben AIO bij hoogleraar Aquatische her-

stelecologie Piet Verdonschot van de UvA. 

Mijn onderzoek gaat over het herstel van 

macrofaunapopulaties na beekherstel. 

Daarvoor moet ik natuurlijk ook mo-

nitoren. 

Tijdens dit congres wil ik een beter 

beeld krijgen van hoe mensen in de 

praktijk te maken krijgen met mijn onder-

zoek. Ik doe vrij fundamenteel ecologisch on-

derzoek, maar dat wil ik uiteindelijk wel vertalen 

naar de praktijk. 

In de workshop van Renée Talens over participatieve monito-

ring hoop ik een beeld te krijgen van hoe je iets wetenschap-

pelijks voor anderen kunt vertalen naar iets begrijpelijks.’

 BEZOEKERS AAN HET WOORD

ANTON GERRITSEN
 Zelfstandig wateradviseur bij De Waterspin

‘Ik zoek naar kansen voor innovatie en die probeer ik samen 

met partijen, zoals waterschappen en bedrijven of kennisin-

stellingen, te vertalen naar projecten. Ontwikkelingen op 

het gebied van burgerparticipatie en eDNA kunnen bijvoor-

beeld interessant zijn voor waterbeheerders die waterkwali-

teit beter willen monitoren. 

Maar, wat me in 

de dagelijkse prak-

tijk toch opvalt, 

is dat bij waterbe-

heerders vaak het lef 

ontbreekt om nieuwe 

ontwikkelingen echt te 

omarmen. Dit congres onder-

streept het belang van goede monitoring en er 

wordt veel kennis gedeeld, maar we zijn hier 

wel onder gelijkgestemden. Als we willen 

dat waterbeheerders in de praktijk mo-

nitoring beter gaan aanpakken, denk ik 

dat er op een hoger strategisch niveau 

gezocht moet worden naar verbindin-

gen. Dat bijvoorbeeld ook provincies, 

gemeenten, milieuorganisaties en het on-

derwijs erbij betrokken moeten worden. Nu 

wacht iedereen op elkaar.’

5

Op 20 april, de tweede dag van dit Monitoringcongres mochten we maar liefst 200 bezoekers ontvangen. Al hadden we stiekem gehoopt 
op 323… Het Monitoringjournaal was benieuwd wat hen hier bracht. Dat ging journalist Dorien ter Veld ze dan ook maar zelf vragen.  

VERDER LEZEN  
Kijk ook op www.stowacongres/nieuws 
voor het laatste nieuws over het congres.

Bij waterbeheerders 
ontbreekt vaak nog het lef 

om nieuwe ontwikkelingen 
te omarmen.
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 ENVIRONMENTAL DNA 
(eDNA), DE HEILIGE GRAAL VAN 
DE MONITORING?
Op basis van DNA-onderzoek is niet alleen af te leiden dat 
er bijvoorbeeld vissen, bacteriën of algen in het water zitten. 
Met DNA-onderzoek van een in drie seconden genomen water-
monster, kan zelfs de aanwezigheid van de zwartbekgrondel, de 
knoflookpad en de gevlekte witsnuitlibel worden aangetoond. 
Bij Datura weten ze er alles van.
 

‘Met de DNA-techniek die wij hebben ontwikkeld, kunnen 

we uit een simpel watermonster heel veel afleiden, aldus 

Kees van Bochove van Datura. ‘Niet alleen welke soorten er 

zitten, maar ook wat hun functie in het systeem is. Van som-

mige soorten kunnen we zelfs specifieke soorten identifice-

ren en vaststellen wat de populatiegroottes zijn.’

 

De KRW vraagt alleen om toestandsbepaling; de kwaliteit is 

goed, of hij is slecht. Maar dan weet je volgens Van Bochove 

nog niet wat je moet doen om de waterkwaliteit te verbete-

ren: ‘De kracht van DNA-metingen is met name dat je kijkt 

naar het systeem als geheel. Je krijgt inzicht in de werking 

van het watersysteem en zo leer je aan welke knoppen je 

moet draaien. Daarbij is het veel makkelijker om watermon-

ster te nemen en deze in het lab te onderzoeken, dan om 

organisch materiaal te verzamelen en dit te analyseren. Het 

is dus sneller en voordeliger.’

 

Is eDNa de Heilige graal van de monitoring? Dat nou ook 

weer niet, zegt van Bochove. ‘Er kan veel met eDNA, maar je 

moet nog steeds blijven kijken naar andere factoren, zoals de 

nutriënten in het water en de hydrodynamica. Het gaat om 

het geheel.’ 

GESPOT OP DE MONITORINGSMARKT
 EYE ON WATER: VAN KLEUR 

NAAR WATERKWALITEIT
Een app voor je smartphone waarmee je heel eenvoudig de 
kleur van het water bepaalt. Waarom? Omdat die kleur heel 
veel zegt over de waterkwaliteit. Marcel Wernand van het NIOZ 
vertelt meer over ‘Eye on Water.’
 

De app is net gelanceerd, vertelt Wernand. ‘Met de app kun 

je een foto maken van het wateroppervlak. Op basis van een 

kleurenschaal bepaalt de app dan precies wat de kleur van 

het water is. Aan de hand van de kleur zijn eenvoudig con-

clusies te trekken over de waterkwaliteit. Algemeen geldt: 

hoe bruiner het water, hoe meer humuszuur. Hoe groener 

het water, hoe meer planten.’

De kleurenschaal, die uit 21 kleuren tussen donkerblauw 

en colabruin bestaat, is op zich niet nieuw, aldus Wijnand: 

‘Hij dateert al uit 1890. Hij werd nog veel gebruikt tot zo’n 

vijftien jaar terug. Toen deden andere monitoringstech-

nieken hun intrede. Inmiddels maakt de Smartphone de 

terugkeer van kleuranalyse op een moderne manier mo-

gelijk én aantrekkelijk. Wereldwijd zijn er tussen 1890 en 

nu zo’n 250.000 metingen gedaan, dus er zijn veel gegevens 

beschikbaar waarmee nieuwe metingen vergeleken kunnen 

worden. En een foto maken met een smartphone is natuur-

lijk heel makkelijk. We hopen dat iedereen de app instal-

leert. Eye on Water is bij uitstek een tool voor participatieve 

monitoring.’

 

Iedereen die de app downloadt, kan meteen gebruik maken 

van de gegevens in de database.  De app is te downloaden op: 

www.eyeonwater.org.

COLOFON
Tekst Tekst en van Weeren  &  Dubbele Woordwaarde
Design Shapeshifter.nl

Dit is een uitgave van Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer (STOWA) naar aanleiding van het congres Goede 
monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer op 19, 20, 21 april.

Stationsplein 89
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
T: 033 - 460 3200 
monitoringscongres@stowa.nl
www.stowa.nl   |   www.stowacongres.nl


