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Mogelijkheden voor verbeterde schattingen van nutrientenvrachten naar de Noordzee
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Samenvatting
De bepaling van vrachten van stoffen door rivieren over grenzen en naar de Noordzee is
belangrijk, onder meer voor het voldoen aan internationale verplichtingen zoals de KRW en
van de OSPAR, voor het opzetten van waterkwaliteitsmodellen en voor het maken van
stoffenbalansen ten behoeve van bronnenanalyses en afwentelingsvraagstukken. De
waterkwaliteitsmetingen vinden in de regel plaats ten behoeve van normtoetsing en
trenddetectie, en zijn niet specifiek bedoelt om vrachten te bepalen. Deze gangbare praktijk
leidt tot knelpunten die voornamelijk gerelateerd zijn aan de temporele en ruimtelijke
representativiteit van de waterkwaliteitsmetingen. Dit onderzoek is gericht op de nutriënten
stikstof en fosfor.

De probleemanalyse met betrekking tot de huidige vrachtbepalingen op belangrijke
overdrachtslocaties van Van Gils et al. (2011) vormt de basis van de onderzoeksactiviteiten
die in dit rapport beschreven worden. Er is in de probleemanalyse onder meer geconcludeerd
dat de gemiddelde concentratiemetingen tegen dezelfde kosten een 8x betere vrachtbepaling
opleveren dan het zelfde aantal conventionele steekmonstermetingen. In dit rapport worden
de resultaten besproken van metingen met SorbiCells; een techniek voor het meten van
gemiddelde concentraties.

Een tweede conclusie uit de probleemanalyse is dat het beter zou zijn de vrachtbepalingen
voor de Rijnmonding te baseren op een meetlocatie bovenstrooms van de getijde-invloed. In
dit rapport verkennen we de mogelijkheden om de vrachtschatting bij locatie Brienenoord te
verbeteren op basis van de reeds beschikbare meetinformatie. Hieruit concluderen we dat op
basis van de huidige gegevensbeschikbaarheid de vrachtbepalingen niet verbeterd kan
worden.

Op basis van de in dit rapport beschreven resultaten wordt aanbevolen te experimenteren
met de inwinning van continue concentratiemetingen voor stikstof en fosfor. De kennis over
concentratieveranderingen tijdens afvoergolven kan onder meer gebruikt worden om
vrachtbepalingen op basis van (historische) laagfrequente meetgegevens te verbeteren.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
De bepaling van vrachten van stoffen door rivieren over grenzen en naar de Noordzee is
belangrijk, onder meer voor het voldoen aan internationale verplichtingen zoals de KRW en
van de OSPAR, voor het opzetten van waterkwaliteitsmodellen en voor het maken van
stoffenbalansen ten behoeve van bronnenanalyses en afwentelingsvraagstukken1.
Gezamenlijk gedragen kennis over de vrachten vanuit belangrijke overdrachtslocaties2 is in
dit verband essentieel.

Vrachten worden bepaald met behulp van debietinformatie in combinatie met de beschikbare
waterkwaliteitsgegevens. De huidige monitoring is echter gericht op concentraties en peilen
en niet op vrachten en debieten. De waterkwaliteitsmetingen vinden in de regel plaats ten
behoeve van normtoetsing en trenddetectie, en zijn niet specifiek bedoelt om vrachten te
bepalen. Deze gangbare praktijk leidt tot problemen die voornamelijk gerelateerd zijn aan de
temporele en ruimtelijke representativiteit van de waterkwaliteitsmetingen:

 Temporele representativiteit waterkwaliteitsmetingen: De veelgebruikte
bemonsteringsfrequentie van 13 maal per jaar is onvoldoende om de grote temporele
variabiliteit in de stofconcentraties in beeld te krijgen. Concentratieveranderingen tijdens
afvoerpieken hebben veel invloed op de vrachten en worden grotendeels gemist bij
laag-frequente momentopnames van de waterkwaliteit. Bij spuisluisen zorgen
opwerveling van sediment en versnelde waterstroming en –menging tijdens het spuien
voor snelle veranderingen in concentraties. Door de laag-frequente momentopnames
representatief te veronderstellen voor de periodes tussen de metingen wordt een grote
onzekerheid/onnauwkeurigheid geïntroduceerd.

 Ruimtelijke representativiteit waterkwaliteitsmetingen: Er worden geen
concentratiemetingen bij de daadwerkelijke overdrachtslocaties gedaan. In de plaats
daarvan worden nabijgelegen meetlocaties representatief geacht voor het water dat
daadwerkelijk in de Noordzee terecht komt. Dit levert onnauwkeurigheid op door de
grote ruimtelijke verschillen (ook in de diepte; stratificatie) in concentraties.

De hierboven genoemde problemen zijn voor verschillende belangrijke overdrachtslocaties in
de Rijnmonding en het IJsselmeer nader onderzocht door Van Gils e. a., 2011. Op basis van
de probleemanalyse in Van Gils e.a. (2011) wordt in dit rapport ingegaan op de
mogelijkheden om de vrachtbepaling naar de Noordzee te verbeteren. De nadruk in deze
studie ligt op de nutriënten stikstof (Ntot) en fosfor (Ptot). Ook ligt de nadruk op de
waterkwaliteitsinformatie en minder op onnauwkeurigheid in debieten. De
onnauwkeurigheden in debieten zijn eerder reeds uitvoerig onderzocht en zijn klein
vergeleken met de onnauwkeurigheid die ontstaat door de beperkte temporele en ruimtelijke
representativiteit van de concentratiemetingen (Van Gils e. a., 2011).

1. Een afwentelingsvraagstuk beschouwt het al of niet acceptabel zijn van het “doorspoelen” van vervuilingsproblemen
naar benedenstrooms gelegen watersystemen.

2. Een overdrachtslocatie is een locatie gelegen op de grens tussen twee watersystemen waar de van het ene naar
het andere watersysteem getransporteerde vracht wordt gekwantificeerd.
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1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de resultaten van de probleemanalyse met
betrekking tot de huidige vrachtbepalingen op belangrijke overdrachtslocaties van, Van Gils
e.a., 2011. In hoofdstukken 3 en 4 gaan we in op de onderzoeksactiviteiten in 2012 die zijn
voortgekomen uit de probleemanalyse. In hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken van
metingen met Sorbisamplers; een techniek voor het meten van gemiddelde concentraties. In
hoofdstuk 4 verkennen we de mogelijkheden om de vrachtschatting bij locatie Brienenoord te
verbeteren op basis van de reeds beschikbare meetinformatie. In hoofdstuk 5 volgen de
conclusies en aanbevelingen.
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2  Probleemanalyse samengevat

In 2010 en 2011 is door Van Gils et al., 2011 een probleemanalyse gedaan met betrekking tot
de nauwkeurigheid van vrachtschattingen naar de Noordzee. Als onderdeel van deze
probleemanalyse zijn twee statistische studies uitgevoerd naar de temporele en ruimtelijke
representativiteit van de waterkwaliteitsmetingen (Baggelaar en Van der Meulen, 2010;
Baggelaar en Van der Meulen, 2011). Omdat de analyse van, Van Gils e.a. (2011) de basis
vormt voor dit rapport, worden de bevindingen hier kort samengevat.

In de analyse van, Van Gils e.a. (2011) wordt ingegaan op de drie belangrijkste
overdrachtslocaties. Tabel 2.1 en Figuur 2.1 geven een overzicht van deze locaties en van de
voor de vrachtbepaling gebruikte gegevens.

Tabel 2.1 Overzicht van de locaties gebruikt voor OSPAR vrachtbepalingen, en de frequentie van monitoring
(debiet modelmatig bepaald, kwaliteit door steeksmonsters).

Locatie Station debiet Station kwaliteit Frequentie
debietgegevens

Meetfrequentie
kwaliteit3

Nieuwe
Waterweg

Maassluis Maassluis 365/j 26/j opp water
13/j zwev.stof

IJsselmeer Den Oever (buiten),
Kornwerderzand
(buiten)

Vrouwezand 365/j 13/j opp water
13/j zwev.stof

Haringvliet Haringvlietsluizen
(binnen)

Haringvlietsluizen 365/j 13/j opp water
13/j zwev.stof

2.1 Overdrachtslocatie Nieuwe Waterweg–Noordzee
Bij de vrachtbepalingen via de Nieuwe Waterweg op basis van de meetgegevens bij
Maassluis spelen de getijdewerking en de sedimentatie van slib een verstorende rol. Door de
getijdenwerking draait de stromingsrichting bij Maassluis dagelijks om en is een nauwkeurige
bepaling van de netto vrachten stroomafwaarts richting de Noordzee zeer moeilijk te
realiseren. Een (onbekend) deel van de in het water opgeloste stoffen en van het zwevende
stof bij Maassluis is van mariene herkomst. Bovendien bereikt veel van het zwevende stof bij
Maassluis nooit de Noordzee, maar blijft achter in de bekkens van de Rotterdamse haven.

Van Gils e.a. (2011) stellen een alternatieve benadering voor, waarvoor vrachtbepalingen
bovenstrooms van de getijdenwerking (stations Brienenoordbrug en Puttershoek) de basis
vormen. De vrachten die er stroomafwaarts nog bij komen, zijn in te schatten met gegevens
uit de Emissieregistratie. De vrachten van aan zwevend stof gebonden stoffen moeten
gecorrigeerd worden voor het aandeel dat in de havens sedimenteert en door
baggerwerkzaamheden aan het systeem wordt onttrokken.

2.2 Overdrachtslocatie IJsselmeer-Waddenzee
De overdrachtslocaties van het IJsselmeer naar de Noordzee zijn de spuisluizen bij Den
Oever en Kornwerd. Voor de vrachtberekeningen worden concentratiemetingen bij
Vrouwezand gebruikt.

3. De meetfrequentie is niet voor alle stations en alle parameters gelijk. De hier genoemde frequentie betreft de voor
OSPAR relevante parameters., Voor details verwijzen we naar Rijkswaterstaat (2010).
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De correlatie tussen het station Vrouwezand enerzijds en de stations Den Oever en
Kornwerderzand anderzijds is niet sterk genoeg voor een op correlaties gebaseerde
correctiefunctie ten behoeve van vrachtberekeningen. Bovendien zijn de
concentratiemetingen bij Den Oever en Kornwerd waarschijnlijk niet representatief voor het
water dat tijdens het spuien daadwerkelijk de Waddenzee bereikt. Tijdens het spuien zorgen
de opwerveling van sediment, versnelde waterstroming en –menging waarschijnlijk voor
snelle veranderingen in concentraties.

2.3 Overdrachtslocatie Haringvlietsluizen
Bij de Haringvlietsluisen speelt een vergelijkbare problematiek met betrekking tot de
vrachtbepalingen als bij de IJsselmeersluisen bij Den Oever en Kornwerd. De gemeten
concentraties zijn waarschijnlijk niet representatief voor het water dat daadwerkelijk via de
spuisluisen de Noordzee bereikt.

Figuur 2.1 Stations voor vrachtbepaling op vier belangrijke overdrachtslocaties.

2.4 Statistische analyses ruimtelijke en temporele representativiteit
Baggelaar en Van der Meulen (2010, 2011) hebben twee statistische studies uitgevoerd naar
de temporele en ruimtelijke representativiteit van de voor vrachtschattingen gebruikte
waterkwaliteitsmetingen.

In de eerste studie (Baggelaar en Van der Meulen, 2010) is de invloed van de frequentie van
de concentratiemetingen op de betrouwbaarheid van vrachtschattingen onderzocht. Hiertoe is
gebruik gemaakt van de dagelijkse waterkwaliteitsmeetreeksen van Lobith en Eijsden. Uit
deze metingen zijn laag-frequente meetreeksen getrokken en de daarmee berekende
vrachten zijn vergeleken met de ‘werkelijke’ vracht op basis van de dagelijkse metingen.
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Uit deze analyses blijkt dat voor de meeste stoffen 24 steekmonsters per jaar nodig zijn om
de onzekerheid in de vrachtschatting onder de 20% te krijgen. In de rapportage wordt verder
geconcludeerd dat bij gelijke meetfrequentie de nauwkeurigheid en precisie van de
jaarvrachtschatting gebaseerd op gemiddelde concentratiemetingen veel groter is dan die
van jaarvrachtschattingen gebaseerd op de huidige situatie (steekmonsters), gemiddeld een
factor 8.

In de tweede studie (Baggelaar en Van der Meulen, 2011) is de ruimtelijke vergelijkbaarheid
en de temporele correlatie tussen de verschillende meetlocaties voor waterkwaliteit in het
IJsselmeer onderzocht. Uit deze analyse blijkt dat er voor stikstof een goede
vergelijkbaarheid en sterke correlatie is tussen de verschillende meetlocaties in de
Rijnmonding en in het IJsselmeer. Voor fosfor is de vergelijkbaarheid minder goed en is de
correlatie tussen de locaties zwak. Er is tevens gekeken naar de invloed van spuidebieten op
de concentraties. Zowel voor Den Oever, Kornwerd als voor de Haringvlietsluisen zijn
aanwijzingen gevonden voor relaties tussen het spuiregime en de gemeten concentraties.
Om goed te kunnen begrijpen hoe de concentraties reageren op het spuiregime zijn
hoogfrequente concentratiemetingen nodig van het water dat daadwerkelijk gespuid wordt.
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3  Toepassing SorbiCells Den Oever en Kornwerd

3.1 Introductie
Baggelaar en Van der Meulen (2010) hebben aangetoond dat gemiddelde
concentratiemetingen een achtmaal betere vrachtschatting oplevert dan hetzelfde aantal
steekmonstermetingen (zie paragraaf 2.4). De SorbiCell is een innovatieve manier om
gemiddelde stofconcentraties te kunnen meten in water. De methode is in veldcondities
getest en vergeleken met continue metingen en wekelijkse steekmonsters door Rozemeijer
e.a. (2010a). Door Van Gils e.a. (2011) is een test gedaan in Bimmen, waar de met
SorbiCells gemeten concentraties vergeleken zijn met de dagelijkse concentratiemetingen.

De Sorbicells zijn mogelijk een goed alternatief voor de steekmonsteranalyses en leveren
betrouwbaardere vrachtbepalingen op. Rijkswaterstaat heeft echter nog geen ervaring met
deze meetmethode en daarom zijn er binnen dit project proefmetingen gedaan op de
meetlocatie bij Den Oever en Kornwerd. Zie Van Gils e.a. (2011) voor meer informatie over
de werking van de SorbiCells.

Het doel van de conventionele metingen was niet om het resultaat van de SorbiCell-metingen
te controleren. Daarvoor zouden hoogfrequente metingen op exact dezelfde diepte nodig zijn,
wat op deze locatie niet eenvoudig te realiseren was. De meetdiepte is erg belangrijk, omdat
er bij Den Oever en Kornwerd sprake is van een sterke stratificatie in de waterkwaliteit door
brakke kwel en intrusie van zout zeewater.

3.2 Werkwijze
Van oktober 2011 tot en met september 2012 heeft Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied
metingen gedaan met SorbiCells. Het doel van deze metingen was veldervaring op te doen
met het SorbiCell meetsysteem. Een SorbiCell systeem is geïnstalleerd op de RWS
meetlocaties Den Oever en Kornwerd. Deze meetlocaties liggen bij de spuisluizen van het
IJsselmeer naar de Waddenzee.

Naast de SorbiCell metingen zijn maandelijks monsters genomen op dezelfde locaties (niet
altijd op dezelfde diepte). Deze op conventionele wijze gemeten concentraties (standaard op
1 meter diepte) worden door RWS representatief geacht voor de concentraties in het
spuiwater. Deze representativiteit is echter nooit nagegaan middels vergelijkende
concentratiemetingen in het gespuide water zelf.

De SorbiCells zijn net als bij de test in Bimmen (Van Gils e.a., 2011) geïnstalleerd op een
reservoir dat via een luchtslang op luchtdruk gehouden werd. Met SorbiCells zijn
maandgemiddelde concentraties nitraat en fosfor gemeten. De prestatiekenmerken van de
SorbiCell analyses zijn opgenomen in bijlage D.1. Het logboek van de SorbiCell metingen is
opgenomen in bijlage D.2.

De presentatiekenmerken van SorbiCell meetmethode en de conventionele meetmethodes
zijn mede bepalend voor de onzekerheid (nauwkeurigheid en herhaalbaarheid) van de
gerapporteerde concentraties. De prestatiekenmerken van de laboratoriumanalyses van de
conventionele monsters staan vermeld in Bijlage B.3. De totale meetonzekerheid van de
fosfor- en fosfaatmeting is onbekend voor het jaar 2011 en 2012.
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De totale meetonzekerheid van nitraat meting4 is in deze periode geschat op 18% (zie Bijlage
B.3). De meetonzekerheid van de SorbiCell analyse is geschat op 24% voor nitraat en 12%
voor fosfor (bijlage D.1). Bij de fosformeting speelt ook het verschil in de monstername een
grote rol, doordat fosfor deels particulair gebonden is.

De resultaten van de laboratorium analyses van genomen watermonsters zijn opgevraagd bij
de Waterbase helpdesk van Rijkswaterstaat. De gegevens van het jaar 2011 zijn voor de
locatie Kornwerd niet beschikbaar (persoonlijke communicatie met RWS helpdesk).

Figuur 3.1 Installatie van het SorbiCell-systeem aan de meetpaal (links) bij Den Oever.

3.3 Bevindingen gebruiksvriendelijkheid SorbiCell-systeem
De veldmedewerkers van RWS Dienst IJsselmeergebied hebben ervaring opgedaan met het
SorbiCell meetsysteem en daarbij is de belangrijkste doelstelling van deze metingen behaald.
De gebruiksvriendelijkheid van het systeem wordt als positief beoordeeld door de
veldmedewerker van RWS (persoonlijke communicatie F. Koopman, zie Bijlage D.3 voor
meer details). Bij aanvang van de metingen moest wel een slimme manier gezocht worden
voor de installatie, zodat de SorbiCells op een makkelijke manier verwisseld konden worden.
Een ander probleem was de grote variatie in het peil en de hoge golven in het IJsselmeer.
Het reservoir liep daardoor vol via de te korte ontluchtingslang. Na de verlenging van de
luchtslang is er geen lekkage meer geweest.

3.4 Analyseresultaten Nitraat
Figuur 3.2 en Figuur 3.3 geven een overzicht van de gemeten nitraatconcentraties uit
conventionele metingen en uit SorbiCell metingen, voor respectievelijk de locatie Kornwerd
en Den Oever. Open symbolen geven aan dat de waarde onder de detectie grens van de
meetmethode is gerapporteerd. De meetmethode is minder nauwkeurig indien de
concentratie lager is dan de detectiegrens. Het is gangbaar om de waarde in dat geval te
corrigeren met een factor 0.5. Deze correctie is hier niet toegepast.

Aanvankelijk waren de nitraatconcentraties erg laag in zowel Kornwerd als Den Oever, maar
vanaf december laten zowel de SorbiCells als de conventionele metingen hogere
concentraties zien. In de maanden januari tot april is er een langdurige piek waargenomen in
de conventionele nitraatcmetingen. De piek is aanwezig in de SorbiCell meetserie als in de
conventionele meetserie.

4 Bepaald door nitriet concentratie af te trekken van som nitraat en nitriet



1206241-000-ZKS-0004, 23 januari 2013, definitief

Mogelijkheden voor verbeterde schattingen van nutrientenvrachten naar de Noordzee 9

Echter, de SorbiCell metingen lijken een onderwaardering te geven van de concentratie
nitraat voor zowel de locatie Den Oever als de locatie Kornwerd. Als men de afname van de
piek analyseert op locatie Kornwerd, dan blijkt dat de SorbiCell meetwaarden ‘slechts’ een
vermindering met factor 2.5 in nitraat concentratie aangeven; ten opzichte van een
vermindering met factor 5 voor de watermonsteranalyses.

Op de locatie Den Oever volgen de SorbiCell metingen de watermonsteranalyses de trend
beter. De afwijking in januari tussen SorbiCell en watermonsteranalyse is circa 0.6 mg/l NO3-
N. De meetwaarden van de SorbiCell in de maand mei 2012 komt op locatie Den Oever
echter niet overeen met de watermonsteranalyses en niet met de trend. Na de piek,
respectievelijk in de zomer worden de concentraties in zowel de conventionele metingen als
de SorbiCell metingen weer snel lager.

Figuur 3.2 SorbiCell metingen en watermonster analyses locatie Kornwerd voor nitraat (NO3-N).

Figuur 3.3 SorbiCell metingen en watermonster analyses locatie den Oever voor nitraat ( NO3-N).

Den Oever Nitraat

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12

N
O

3
[m

g/
l]

Sorbisense-metingen
Lab-metingen

Vorstperiode

 Kornwerd Nitraat

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12

N
O

3
[m

g/
l]

Sorbisense-metingen
Lab-metingen

Watermonster analyses van 2011
zijn niet beschikbaar - gecheckt
via helpdesk.water

Vorstperiode



Mogelijkheden voor verbeterde schattingen van nutrientenvrachten naar de Noordzee

1206241-000-ZKS-0004, 23 januari 2013, definitief

10

De relatief lage nitraatconcentraties die in de winter met de SorbiCells gemeten zijn kunnen
verschillende oorzaken hebben:
• In de winter is door het hoge peil en de golfslag het reservoir volgelopen via de (te

korte) luchtslang. Dit probleem is eind februari opgelost met een verlengde
ontluchtingsslang. Vanaf maart komt het gemeten doorstroomvolume wel goed overeen
met het volume in de SorbiCells.

• Als er grote variaties op korte tijdschaal in waterkwaliteit zijn, kunnen de verschillen
tussen de momentopnames (conventionele bemonstering) en de gemiddelde
concentratiemetingen (SorbiCells) groot zijn. Er zijn geen hoogfrequente metingen
beschikbaar om dit te controleren.

• De (variatie in) de verticale stratificatie van de waterkwaliteit in het IJsselmeer kan ook
verschillen opleveren tussen de meetmethoden. De monsters worden standaard op een
waterdiepte van 1 meter gemeten. De SorbiCells hangen op een vaste hoogte. De
diepte van de SorbiCells ten opzichte van het waterpeil kan dus variëren. Beide
metingen zijn derhalve niet precies representatief voor dezelfde diepte.

3.5 Analyseresultaten Fosfor
Figuur 3.4 en Figuur 3.5 geven een overzicht van de gemeten fosforconcentraties uit
conventionele metingen en uit SorbiCell metingen. De gemeten fosforconcentraties zijn voor
beide meetmethoden laag; bijna alle metingen liggen onder de 0,1 mg/l. Bij dergelijke lage
concentraties zorgen kleine absolute onnauwkeurigheden in de analyseresultaten al voor
grote relatieve verschillen tussen de meetmethodes. De SorbiCell en watermonster analyse
resultaten voor fosfor voor de locatie Kornwerd komen desondanks redelijk overeen. Het
aantal metingen en de variatie in waarden over de periode januari 2012 tot augustus is echter
te beperkt om een duidelijke trend te onderscheiden. De database voor Den Oever is
uitgebreider. Een duidelijke correlatie tussen SorbiCell en watermonster analyse resultaten is
niet waar te nemen. Naast de eerder genoemde mogelijke oorzaken voor de verschillen
tussen de meetmethoden speelt voor fosfor ook de beperkte nauwkeurigheid van metingen
rond de detectiegrens een rol.

Figuur 3.4  SorbiCell metingen en watermonster analyses locatie Kornwerd voor fosfor (Totaal-P).

 Kornwerd Totaal-P

0

0.025

0.05

0.075

0.1

0.125

0.15

0.175

0.2

Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12

To
ta

al
-P

[m
g/

l]

Sorbisense-metingen
Labmetingen Totaal-P
Labmetingen Ortho-P

Vorstperiode

Watermonster analyses van 2011
zijn niet beschikbaar - gecheckt
via helpdesk.water



1206241-000-ZKS-0004, 23 januari 2013, definitief

Mogelijkheden voor verbeterde schattingen van nutrientenvrachten naar de Noordzee 11

Figuur 3.5 SorbiCell metingen en watermonster analyses locatie den Oever voor fosfor (Totaal-P). De open
symbolen geven aan dat de waarde is gerapporteerd met kleiner dan teken en dus onder de detectiegrens
van de analyse methode ligt. Onder deze grens kan de waarde nog bepaald worden maar neemt de
nauwkeurigheid van de analysemethode af – onder een door het laboratorium gestelde acceptabele grens.

3.6 Conclusie toepassing SorbiCells
In dit onderzoek zijn SorbiCells toegepast voor gemiddelde nitraat- en
fosforconcentratiemetingen in het IJsselmeer. Het doel was Rijkswaterstaat ervaring op te
laten doen met het gebruik van deze meetmethode. Het gebruiksgemak van de SorbiCells is
door de betrokken veldmedewerkers positief beoordeeld.
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4  Verkenning verbeteren vrachtbepalingen

Uit de probleemanalyse van Van Gils e.a. (2011) is gebleken dat de nauwkeurige
vrachtbepalingen bij de spuisluisen Den Oever, Kornwerd en Haringvliet en het getijdegebied
De Nieuwe Waterweg erg moeizaam zijn. Uit de analyse komt de verbeteroptie naar voren
om vrachten bovenstrooms van de getijdeninvloed (Brienenoord en Puttershoek) te bepalen
en vervolgens te corrigeren voor de vrachten die er benedenstrooms nog bijkomen en voor
de retentie van slib en nutriënten in het havengebied. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
mogelijkheden om op basis van de huidige gegevensbeschikbaarheid tot betere
vrachtschattingen te komen.

Voorafgaand aan deze analyses zijn alle beschikbare waterkwaliteitsmetingen en afvoeren
voor de locaties Brienenoord, Puttershoek, Lobith en Eijsden uit verschillende databases
onttrokken. Ook de analysemethodes en de prestatiekenmerken van die methodes zijn
uitgezocht. De informatie over de databeschikbaarheid, meetmethodes en
prestatiekenmerken is opgenomen in Bijlage A en B. Verschillende grafieken van de
meetreeksen van Lobith en Brienenoord zijn opgenomen in Bijlage C.

4.1 Introductie
Bij de verkenning van de mogelijkheden om verbeterde vrachtbepalingen te realiseren op
basis van reeds beschikbare (laagfrequente) meetgegevens is de focus gelegd op de locatie
Brienenoord. Deze keuze komt voort uit de volgende overwegingen:

• Bij Brienenoord bevindt zich een meetlocatie met een lange reeks maandelijkse stikstof-
(Ntot) en fosfor-(Ptot)metingen.

• Een groot deel van de afvoer via de Rijnmond naar de Noordzee gaat via Brienenoord;
samen met een andere locatie (bijvoorbeeld Puttershoek) kan een totaalvracht via het
Rijnmondgebied bepaald worden.

• De getijdeninvloed bij Brienenoord is nihil, wat een betrouwbare vrachtschatting beter
mogelijk maakt dan verder benedenstrooms.

• De nutriënten die tussen Brienenoord en de overdrachtslocaties naar de Noordzee nog
aan de vracht worden toegevoegd kunnen eventueel ingeschat worden met
meetgegevens van waterschappen en met de emissieregistratie. Ook kan gecorrigeerd
worden voor de retentie van slib en nutriënten in het havengebied.

Bij deze verkenning zoeken we naar relaties tussen concentraties stikstof en fosfor enerzijds
en verklarende variabelen zoals afvoer en andere kwaliteitsparameters anderzijds. Als een
goede relatie gevonden wordt en de verklarende variabelen met een hogere frequentie
gemeten worden, kan dit gebruikt worden om te interpoleren tussen de maandelijkse stikstof
en fosfor metingen. In de volgende paragraaf wordt eerst gekeken naar mogelijkheden om de
vrachtenschatting bij locatie Brienenoord te verbeteren. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3
aan de hand van de meetgegevens bij Lobith ingeschat of het verbeteren van
vrachtschattingen door het gebruik van de informatiewaarde van makkelijk continu meetbare
parameters (zoals afvoer, geleidendheid (EC), zuurgraad (pH), troebelheid) voor de grote
rivieren kansrijk is.
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4.2 Vrachtbepaling locatie Brienenoord
In deze paragraaf worden 2 opties verkend voor het verbeteren van de vrachtschatting voor
de locatie Brienenoord. Bij de eerste optie wordt gezocht naar bruikbare relaties tussen
stikstof en fosfor enerzijds en vaker gemeten parameters anderzijds. Bij de 2e optie wordt
onderzocht of er bruikbare relaties zijn tussen de maandelijkse fosfor en stikstof metingen bij
Brienenoord en de frequentere metingen bij Lobith.

Optie 1: Relaties tussen stikstof en fosfor en andere parameters
Als eerste optie voor het verbeteren van vrachtschattingen is gekeken naar de relaties tussen
verschillende waterkwaliteitsparameters onderling en de berekende afvoer. Voor afvoer zijn
berekende dagwaarden beschikbaar en kwaliteitsparameters zoals de geleidendheid (EC) en
chloride worden tweewekelijks in plaats van maandelijks gemeten. Sterke relaties tussen
deze parameters en de stikstof en fosforconcentraties kunnen helpen bij de interpolatie
tussen de maandelijkse metingen. In figuur 4.1 zijn de meetreeksen voor stikstof (Ntot), fosfor
(Ptot), zwevend stof, chloride (Cl), geleidendheid (EC) en afvoer afgebeeld. In bijlage C.2 zijn
ook de meetreeksen voor de deelparameters van totaal-stikstof en totaal-fosfor opgenomen.

De fosforconcentraties schommelen rond de 0.1 mg/l met incidentele piekconcentraties die
niet duidelijk samenvallen met pieken in de andere parameters. De tijdreeksen van fosfaat
(PO4) (Bijlage C.2) laten deze pieken niet zien, wat suggereert dat de pieken voornamelijk
door particulair gebonden fosfor veroorzaakt worden. Bij enkele periodes, zoals de winter van
2002, is er wel enige correlatie tussen de hoge fosforconcentraties enerzijds en de verhoogde
concentraties stikstof, zwevend stof en hoge afvoeren anderzijds.

De stikstofconcentraties laten een duidelijk seizoenspatroon zien dat positief correleert met
het seizoenspatroon in de afvoer. Individuele stikstofconcentratie-metingen wijken af van dit
seizoenspatroon, maar die afwijkingen zijn niet goed te linken aan korte termijn variaties in de
afvoer of in een van de andere parameters. Geleidendheid en chloride laten bijvoorbeeld
alleen pieken zien in droge periodes die qua moment niet overeenkomen met pieken in
stikstof- en fosforconcentraties. De pieken in de geleidendheid en chlorideconcentratie bij
Brienenoord worden waarschijnlijk veroorzaakt door de incidentele intrusie van zout water
vanuit zee in periodes met lage rivierafvoeren.

In Bijlage C.2 is de meetreeks van Stikstof gecombineerd met de meetreeksen van de
deelparameters nitraat (NO3), nitriet (NO2), Kjeldahl stikstof (Nkj) en ammonium (NH4). Uit
die grafiek kunnen we concluderen dat nitraat de belangrijkste deelparameter is en dat het
seizoenspatroon in de stikstofconcentraties door nitraat veroorzaakt wordt. De concentraties
nitriet en ammonium zijn laag en dragen nauwelijks bij aan de concentratie totaal-stikstof. N-
kjeldahl (hier dus voornamelijk bestaande uit organisch N) laat wel pieken zien die soms
terugkomen in de stikstofmeetreeks. Nitraat is daardoor de belangrijkste deelparameter, maar
soms zorgt organisch N voor afwijkingen in de totaal-stikstofconcentratie ten opzichte van het
vaste seizoenspatroon.

Zoals verwacht zijn er voor de in afbeelding 4.1 getoonde parameters geen sterke correlaties
gevonden. Uit enkelvoudige lineaire regressieanalyse blijkt de grootste verklaarde variantie te
bestaan voor de relatie tussen de stikstofconcentraties en de afvoer. In figuur 4.2 is de
scatterplot van stikstof afvoer afgebeeld met het resultaat van de regressieanalyse. De
verklaarde variantie van het regressiemodel is laag (R2 =0,17) en geen goede basis voor een
verbetering van de vrachtschattingen. Hieruit concluderen we dat het verbeteren van
vrachtschatting via deze optie niet kansrijk is.
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Figuur 4.1 Meetreeksen voor stikstof(Ntot), fosfor (Ptot, zwevend stof, chloride (Cl), geleidendheid (EC) en afvoer
voor Brienenoord. Reeksen van deelparameters van stikstof en fosfor zijn opgenomen in Bijlage E.2.

Figuur 4.2 Relatie tussen stikstof (Ntot) en afvoer bij Brienenoord over de periode 2002-2012.
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Optie 2: Relaties tussen Brienenoord en Lobith
De tweede optie is het gebruik van de relatie tussen de maandelijkse metingen bij
Brienenoord en de hoogfrequente metingen bij het meetponton bij Lobith. Voor Lobith zijn
onder meer dagelijkse metingen beschikbaar voor nitraat (NO3) en fosfor (Ptot) (zie bijlage
E.1). Totaal-stikstofconcentraties worden bij Lobith niet dagelijks gemeten (zie ook bijlage D).
Eerder concludeerden we echter al dat nitraat de belangrijkste en de meest variabele
deelparameter is van stikstof. In figuur 4.3 zijn de scatterplots en regressiemodellen
afgebeeld tussen fosfor bij Brienenoord en fosfor bij Lobith en tussen totaal-stikstof bij
Brienenoord en nitraat bij Lobith.

Voor fosfor is er geen sterke relatie tussen locaties Brienenoord en Lobith. Aangezien de
meeste concentraties rond 0,1 mg/l liggen kan de meetonzekerheid bij deze lage
concentraties hierbij een rol spelen. Voor de piekconcentraties geldt dat ze kennelijk van
korte duur zijn en qua tijdstip niet vaak overlappen tussen Lobith bovenstrooms en
Brienenoord benedenstrooms. Mogelijk kan de relatie voor hoge concentraties verbeterd
worden door rekening te houden met de reistijd van het water tussen Lobith en Brienenoord
en een time-lag in te bouwen. Met de laagfrequente metingen bij Brienenoord is een
tijdverschil in concentratiepieken met Lobith echter niet vast te stellen.

De relatie tussen stikstof bij Brienenoord en nitraat bij Lobith is wel vrij sterk. Het
regressiemodel heeft een verklaarde variantie (R2) van 0,56. Het model is nog iets te
verbeteren (tot een R2 van 0,59) als met meervoudige regressie afvoer, ammonium en/of
zwevend stof wordt meegenomen.

Figuur 4.3 Relatie tussen fosfor (Ptot) bij Brienenoord en fosfor bij Lobith (links) en tussen stikstof (Ntot) bij
Brienenoord en nitraat (NO3) bij Lobith (rechts) over de periode 2002-2012.

De relatie tussen nitraat bij Lobith en stikstof bij Brienenoord kan gebruikt worden voor het
reconstrueren van een hoogfrequente reeks voor stikstof op basis van de maandelijkse
metingen bij Brienenoord. Ter illustratie is de gereconstrueerde reeks (rood) samen met de
maandelijkse meetwaarden (zwart) afgebeeld in figuur 4.4. De berekende vrachten op basis
van beide reeksen is weergegeven met cumulatieve jaarplots in figuur 4.5.

De vrachten die gebaseerd zijn op de gereconstrueerde concentraties (rood in figuur 4.4 en
figuur 4.5) liggen dicht bij de vrachten die op basis van de meetgegevens bepaald zijn
(zwart). Voor Brienenoord zijn geen continue metingen beschikbaar, dus het is niet vast te
stellen welke vrachtbepalingsmethode de werkelijke vracht het beste benaderd.
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Gezien het goede resultaat van de vrachtschatting voor stikstof op basis van
gereconstrueerde concentraties (Figuur 4.4), zou bij hoog frequente metingen bovenstrooms
de concentratiemetingen bij Brienenoord omlaag kunnen. Voorwaarde is dat de dagelijkse
nitraatmetingen bij Lobith doorgaan en dat er bij Brienenoord nog wel voldoende gemeten
wordt om de relatie met de metingen bij Lobith ook in de toekomst nog vast te kunnen stellen.
Deze empirische relatie kan namelijk veranderen door veranderingen in het hydrologische
systeem (klimaatverandering, belasting, verblijftijden). Ter illustratie zijn in figuur 4.6 relaties
afgeleid met lagere meetfrequenties bij Brienenoord. Hoe groter de spreiding in de
regressielijnen, des te groter de invloed van het toeval op het resultaat van de regressie-
analyse. Om tot een betrouwbaar regressiemodel te komen zijn minimaal 2 gelijktijdige
metingen van stikstof bij Brienenoord en nitraat bij Lobith per jaar nodig.

Figuur 4.4 Gemeten stikstofconcentraties bij Brienenoord (zwart) en gereconstrueerde concentraties op basis van
de relatie met dagelijkse nitraatmetingen bij Lobith (rood).

Figuur 4.5 Cumulatieve jaarvrachten op basis van gemeten stikstofconcentraties bij Brienenoord (zwart) en op
basis van gereconstrueerde concentraties (rood).
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Figuur 4.6 Regressie tussen stikstof (Ntot) bij Brienenoord en nitraat (NO3) bij Lobith op basis van lagere
meetfrequenties bij Brienenoord. In rood is het in de voorgaande figuren gebruikte regressiemodel getoond,
zwart zijn regressie modellen op basis van de mogelijke laagfrequente subsets van meetmomenten.

4.2.1 Conclusie verbeteren vrachtbepaling locatie Brienenoord

Doelstelling: Verkennen mogelijkheden om de vrachtenschatting bij locatie Brienenoord te
verbeteren.

Conclusies:
• Op basis van de reeds beschikbare meetgegevens kan de vrachtschatting bij

Brienenoord niet verbeterd worden als er op dezelfde wijze doorgemeten wordt. Er zijn
geen sterke statistische relaties tussen de beschikbare stikstof- en
fosforconcentratiemetingen en andere parameters die met hogere frequenties gemeten
zijn. De meetfrequenties zijn te laag om de reactie van de stikstof- en
fosforconcentraties op veranderingen in de afvoer vast te stellen.

• Er is wel een sterke relatie tussen de totaal-stikstofconcentraties bij Brienenoord en de
dagelijkse nitraatmetingen bij Lobith. Voor fosfor is een dergelijke relatie met metingen
bij Lobith niet gevonden. Voor het doel van vrachtbepalingen voor stikstof zou door het
gebruik van de relatie met Lobith de meetfrequentie bij Brienenoord omlaag kunnen.
Voorwaarde is dat de dagelijkse nitraatmetingen bij Lobith doorgaan en dat er bij
Brienenoord nog wel voldoende gemeten wordt om de relatie met de metingen bij Lobith
ook in de toekomst vast te kunnen stellen (minimaal 2 metingen per jaar). Dit omdat de
empirische relatie tussen stikstof bij Brienenoord en nitraat bij Lobith kan veranderen
door veranderingen in het watersysteem.

4.3 Relaties locatie Lobith
Deze paragraaf beschrijft of secundaire parameters een voorspellende rol kunnen spelen bij
de vrachtschatting van stikstof en fosfor. Bij Lobith worden dagelijks concentratiemetingen
voor onder meer nitraat (NO3), ammonium (NH4) en totaal-fosfor (Ptot) gedaan (zie ook
bijlage D). Ook zijn er sensoren waarvoor op uurbasis meetwaarden van troebelheid,
zuurstof, zuurgraad (pH) en geleidendheid (EC) opgeslagen worden. In Bijlage E.1 zijn alle
relevante meetreeksen weergegeven voor Lobith. In Figuur 4.7 is ingezoomd op een periode
met enkele duidelijke afvoerpieken.
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Figuur 4.7 Meetreeksen van parameters die minimaal dagelijks gemeten worden bij Lobith, ingezoomd op een
periode met afvoerpieken (nov 2010 tot mrt 2011). De meetreeksen voor 2002-2012 zijn opgenomen in
Bijlage E.2.

In Figuur 4.7 is duidelijk zichtbaar dat er een relatie is tussen verschillende parameters. In
Figuur 4.8 zijn de gegevens voor fosfor (Ptot) en de afvoer bij elkaar in één grafiek geplot.
Het is duidelijk zichtbaar dat de respons van de fosforconcentraties en respons van de afvoer
op natte perioden ongeveer gelijk op gaan. Toch levert regressie-analyse over een lange
periode geen goed regressiemodel op (voor 2002-2012: R2=0,16).
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Figuur 4.8 Fosforconcentraties en afvoer voor Lobith in één grafiek.

In de wetenschappelijke literatuur zijn diverse studies te vinden waarin getracht is de relatie
tussen waterkwaliteit en afvoer te gebruiken voor het verbeteren van vrachtschattingen.
Daarbij lag de focus ook op concentratie-afvoerrelaties over lange meetperioden. Bij
vergelijkende studies presteerden deze methoden echter niet beter dan eenvoudige lineaire
of stapsgewijze interpolatie tussen de concentratiemetingen (Preston e.a., 1989; Smart e.a.,
1999). Het grootste obstakel is het niet-stationaire gedrag van concentratie-afvoerrelaties. De
concentratie-afvoerrelaties zijn locatie- en stofspecifiek, laten hysterese zien en veranderen
door het jaar heen (e.g. Jarvie e.a., 2001; Jordan e.a.,2007; Poor & McDonnel, 2007).

In Rozemeijer e.a. (2010b) wordt een alternatieve benadering gepresenteerd voor het
verbeteren van vrachtbepalingen, waarmee het wel lukt om gebruik te maken van de
informatiewaarde van eenvoudig continu meetbare parameters (zoals afvoer,
neerslaghoeveelheden, grondwaterstanden). De kern van deze benadering is dat de
informatie over lange termijn patronen uit de laag-frequente metingen wordt gecombineerd
met informatie over de reactie van de waterkwaliteit op natte perioden. Er wordt derhalve niet
gekeken naar neerslag-afvoerrelaties op de lange termijn, maar de reactie op individuele
natte periode wordt zo goed mogelijk beschreven. Voor de Hupselse beek resulteerde deze
aanpak voor nitraat in een afname in de afwijking van de vrachtschatting van 20% naar 1%
en voor fosfor van 63% naar 5%. Voor meer details over de methodiek verwijzen we naar
Rozemeijer e.a. (2010b).

Gezien de consistente reactie van fosfor op afvoergolven bij Lobith (Figuur 4.7 en Figuur 4.8)
is een soortgelijke aanpak als beschreven in Rozemeijer e.a. (2010b) ook mogelijk voor de
grote rivieren. Er zijn verschillende mogelijkheden om de veranderingen van
fosforconcentraties tijdens natte perioden vast te leggen. Alleen al de kennis of de
concentraties omhoog of omlaag gaan tijdens afvoerpieken kan helpen de vrachtschatting te
verbeteren. In Rozemeijer e.a. (2010b) is de concentratieverandering tijdens afvoergolven
vastgelegd in een multiple regressie model, waarbij karakteristieken van de responscurven
van verschillende parameters de onafhankelijke en verklarende variabelen waren. Voor die
aanpak is de dagelijkse meetfrequentie van fosfor bij Lobith onvoldoende; de
concentratieverandering is niet met voldoende resolutie gemeten om op dezelfde manier te
kunnen karakteriseren. Een hogere frequentie van fosformetingen (bijv. met een auto-
analyser, zie Van Gils e. a., 2011) zou dit wel mogelijk maken. Om het principe toch te
demonsteren voor Lobith is gebruik gemaakt van een enkelvoudig, lineair regressiemodel (zie
Figuur 4.9).
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Figuur 4.9 Relatie tussen P-tot en afvoer bij Lobith voor een periode met afvoerpieken (nov 2010 tot mrt 2011).

Het regressiemodel is gebruikt om het concentratieverloop tussen 2 laag-frequente metingen
op 1 november 2010 en 28 februari 2011 te reconstrueren. Deze gereconstrueerde
concentraties zijn vermenigvuldigd met de afvoer om de vracht te berekenen. Het resultaat
van deze vrachtberekening is vergeleken met het resultaat van de vrachtberekening op basis
van de dagelijkse concentratiemetingen (Figuur 4.10 en Figuur 4.11). De totaalvrachten
berekend met gereconstrueerde concentraties komt 1% hoger uit dat de vracht op basis van
de dagelijkse concentratiemetingen(6,05*106 kg vs. 5,98*106 kg)). In deze figuren is in groen
een vrachtschatting gegeven op basis van laag-frequente metingen, waarbij de
concentratiepieken worden gemist. De totaalvracht komt in dit geval 40% lager uit dan de
vrachtbepaling op basis van dagelijks gemeten concentraties (3,62*106 kg). De reconstructie
van de reactie van de fosforconcentraties op natte perioden zorgen voor een duidelijk betere
vrachtschatting.

Figuur 4.10 Vrachten bij Lobith berekend op basis van gemeten concentraties (rood), gereconstrueerde
concentraties (blauw) en op basis van laag-frequente concentratiemetingen (groen).
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Figuur 4.11 Cumulatieve vrachten bij Lobith berekend op basis van gemeten concentraties (rood),
gereconstrueerde concentraties (blauw) en op basis van laag-frequente concentratiemetingen (groen).

4.3.1 Conclusie verbeteren vrachtbepaling met relaties Lobith

Doelstelling: Verkenning van de mogelijkheid om beschikbare hoogfrequent gemeten
parameters (zoals afvoer, geleidendheid (EC), zuurgraad (pH), troebelheid) te benutten voor
het verbeteren van vrachtschattingen voor de grote rivieren.

Conclusies:
• Op basis van de dagelijkse metingen is vastgesteld dat zowel de concentraties fosfor

als stikstof op eenzelfde, voorspelbare manier veranderen tijdens afvoerpieken.
Daarmee is het concept van Rozemeijer e.a. (2010b) voor het verbeteren van
vrachtschattingen zoals voorgesteld door ook bruikbaar voor de grote rivieren.

• Vooral voor fosfor kunnen vrachtschattingen verbeterd worden door de
concentratierveranderingen tijdens afvoerpieken vast te leggen in een (conceptueel,
statistisch of proces-) model. Ook voor stikstof is dit concept kansrijk, maar is de
verwachte verbetering van de vrachtschatting kleiner dan voor fosfor. Rozemeijer e.a.
(2010b) komt voor een beeksysteem op een afname in de afwijking van de
vrachtschatting van 63% naar 5% voor fosfor en van 20% naar 1% voor nitraat. In de
hier beschreven (vereenvoudigde) demonstratie is de afwijking afgenomen van 40%
naar 1%.

• De concentratieverandering tijdens afvoerpieken kan nauwkeuriger worden beschreven
met een hogere meetfrequentie. De dagelijkse meetfrequentie bij Lobith is bijvoorbeeld
te laag om de concentratiestijging bij het begin van afvoerpieken nauwkeurig te
kwantificeren.
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5  Conclusies en Aanbevelingen

5.1 Conclusies toepassing SorbiCells
De huidige waterkwaliteitsmonitoring door Rijkswaterstaat is niet gericht op het bepalen van
vrachten. Nieuwe meettechnieken (zoals autosamplers, autoanalysers, sensoren en passive
samplers) bieden nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van vrachtschattingen.
Gemiddelde concentratiemetingen van stikstof en fosfor leveren een 8x betrouwbaardere
vrachtschatting op vergeleken met hetzelfde aantal conventionele steekmonsters. In dit
onderzoek zijn SorbiCells toegepast voor gemiddelde nitraat en fosforconcentratiemetingen in
het IJsselmeer. Het gebruiksgemak van de SorbiCells is door de betrokken veldmedewerkers
positief beoordeeld.

5.2 Conclusies verkenning verbeteren vrachtschatting
In dit onderzoek zijn de mogelijkheden verkend om de vrachtbepalingen te verbeteren op
basis van de beschikbare meetgegevens. We concluderen dat de vrachtschatting bij
Brienenoord op basis van de reeds beschikbare meetgegevens niet verbeterd kan worden als
er op dezelfde wijze doorgemeten wordt. Er zijn geen sterke statistische relaties tussen de
beschikbare N-totaal en P-totaal concentratiemetingen en andere parameters die met hogere
frequenties gemeten zijn. De meetfrequenties zijn te laag om de reactie van de N-totaal en P-
totaal concentraties op veranderingen in de afvoer vast te stellen. Er is wel een sterke relatie
tussen de N-totaal concentraties bij Brienenoord en de dagelijkse NO3 metingen bij Lobith.
Voor P-totaal is een dergelijke relatie met metingen bij Lobith niet gevonden. Voor het doel
van vrachtbepalingen voor N-totaal zou door het gebruik van de relatie met Lobith de
meetfrequentie bij Brienenoord omlaag kunnen. Voorwaarde is dat de dagelijkse NO3
metingen bij Lobith doorgaan en dat er bij Brienenoord nog wel voldoende gemeten wordt om
de relatie met de metingen bij Lobith ook in de toekomst vast te kunnen stellen (minimaal 2
metingen per jaar). Dit omdat de empirische relatie tussen N-tot bij Brienenoord en NO3 bij
Lobith kan veranderen door veranderingen in het watersysteem.

De frequente metingen bij Lobith zijn gebruikt om na te gaan of het concept voor het
verbeteren van de vrachtschatting van Rozemeijer e.a. (2010b) toepasbaar is voor de grote
rivieren. Op basis van de dagelijkse metingen is vastgesteld dat zowel de concentraties P-tot
als N-tot op eenzelfde, voorspelbare manier veranderen tijdens afvoerpieken. Daarmee is het
concept van Rozemeijer e.a. (2010b) toepasbaar. De vrachtschattingen kunnen verbeterd
worden door de concentratieveranderingen tijdens afvoerpieken vast te leggen in een
(conceptueel, statistisch of proces-) model. In een (vereenvoudigde) demonstratie is de
afwijking in de vrachtbepaling voor fosfor afgenomen van 40% naar 1%. Wel is de dagelijkse
meetfrequentie bij Lobith te laag om de concentratiestijging voor fosfor bij het begin van
afvoerpieken nauwkeurig te kwantificeren. De concentratieveranderingen tijdens afvoerpieken
kunnen nauwkeuriger worden beschreven met een hogere meetfrequentie.

5.3 Aanbevelingen
Op basis van de resultaten uit deze studie bevelen we aan te experimenteren met de real-
time inwinning van continue concentratiegegevens voor stikstof en fosfor. De meetresultaten
van de meetapparatuur kunnen gevalideerd worden door het eerst (tijdelijk) in te zetten op de
meetstations bij Lobith en Eijsden waar vergelijking met de conventionele meetmethodes
mogelijk is. De gegevens van de concentraties en vrachten kunnen real-time via internet
worden gevisualiseerd (bijvoorbeeld via een FEWS-toepassing). Met de frequente metingen
kunnen de concentratieveranderingen tijdens afvoergolven beter gekarakteriseerd worden.
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Daarmee kunnen de vrachtbepalingen op basis van de laag-frequente steekmonsteranalyses
worden verbeterd. Daarnaast leveren de continue metingen nieuw inzicht op in de
hydrochemische processen die (de variatie in) de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas
bepalen. Als de meetinformatie real-time geraadpleegd kan worden is het ook waardevol voor
waterschappen die water uit de Rijn of de Maas inlaten.

Na een validatieperiode bij Lobith en Eijsden kan ook op andere belangrijke
overdrachtslocaties (tijdelijk) continu gemeten worden. Daarmee kan de verandering in de
stikstof- en fosforconcentraties tijdens afvoergolven vastgelegd worden. De kennis over de
relatie tussen concentraties en afvoeren kan vervolgens gebruikt worden voor het verbeteren
van de vrachtbepalingen op basis van (historische) laag-frequente concentratiemetingen.
Naast de overdrachtslocaties zijn continue metingen ook waardevol voor de interpretatie van
de laag-frequente meetgegevens op andere meetlocaties uit het waterkwaliteitsmeetnet van
Rijkwaterstaat.

Bij de spuisluisen van Den Oever, Kornwerd en het Haringvliet kunnen continue
concentratiemetingen veel extra informatie opleveren. Het is mogelijk continue
meetapparatuur in te zetten om de concentraties te meten van het water dat daadwerkelijk
gespuid wordt (in plaats van bij een meetpaal op enige afstand). Dat levert ook informatie op
over de verwachte (maar onbekende) concentratieveranderingen tijdens het spuien. Op basis
van deze informatie kan de monitoring bij spuisluisen geoptimaliseerd worden.
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A  Data beschikbaarheid

A.1 Waterkwaliteit Lobith

parameter frequentie start eind unit bron Meetmethode
NO3_nf_oppw 1 x per dag 24-9-2001 8:00 13-9-2011 8:00 mg/l Aqualarm niet vermeld
NH4_nf_oppw 1 x per dag 17-9-2001 8:00 2-1-2012 8:00 mg/l Aqualarm niet vermeld
SNH4NO3_oppw 1 x per dag 24-9-2001 8:00 13-9-2011 8:00 mg/l berekend sum NH4-N and NO3-N (aqualarm)
NO3_nf_oppw 2 x per maand 7-12-1966 10:20 14-12-2011 8:00 mg/l Waterbase Fotometrische bepaling van nutrienten mbv discrete analyse
NO2_nf_oppw 2 x per maand 7-12-1966 10:20 14-12-2011 8:00 mg/l Waterbase Bep. nutrienten mbv discrete analyse spectofotometrische det
Nkj_oppw 2 x per maand 7-5-1952 9:00 23-2-2012 14:15 mg/l Waterbase (voor filtratie monster genomen), Fotometr bep KjN en totaal fosfaat

Nkj_zw 1 x per maand 11-1-1989 0:00 13-12-2011 8:20 mg/l Waterbase
mbv CFA in water
Fotometr bep som NH4 en organisch-N vlgs Kjeldahl mbv CFA

Ntot_oppw_w 1 a 2 x per maand 13-3-1978 0:00 26-8-1998 7:00 mg/l Waterbase sum NO3_N, NO2_N, Nkj_oppw (waterbase)
Ntot_oppw_w 2 a 3 x per maand 14-7-2010 6:30 10-8-2011 7:00 mg/l Waterbase sum NO3_N, NO2_N, Nkj_oppw (waterbase)
Ptot_nf_oppw 2 x per maand 11-1-1978 14:00 5-9-1984 10:40 mg/l Waterbase Fotometr bep KjN en totaal fosfaat mbv CFA in water
Ptot_oppw 2 x per maand 16-1-1969 12:00 14-12-2011 8:00 mg/l Waterbase Fotometr bep KjN en totaal fosfaat mbv CFA in water
OrthoP_nf_oppw 2 x per maand 8-3-1956 11:30 28-12-2011 8:00 mg/l Waterbase Bep. nutrienten mbv discrete analyse spectofotometrische det
Ptot_zw 2 x per maand 11-1-1989 0:00 13-12-2011 8:20 mg/l Waterbase Fotometrische bepaling opgelost o_PO4 en totaal P mbv CFA
Ptot_oppw 1 x per dag 24-9-2001 8:00 2-1-2012 8:00 mg/l Aqualarm niet vermeld
pH 1 x per uur 21-6-2012 0:02 1-8-2012 15:02 [-] Aqualarm niet vermeld
Chloride 1 x per dag 14-10-2009 8:00 1-8-2012 8:00 mg/l Aqualarm niet vermeld
EC (geleidbaarheid) 1 x per uur 21-6-2012 0:02 1-8-2012 15:02 mS/cm Aqualarm niet vermeld
O2 (zuurstof) 1 x per uur 21-6-2012 0:02 1-8-2012 15:02 mg/l Aqualarm niet vermeld
zw (zwevende stof) 1 x per dag 2-4-1952 12:00 31-12-2011 12:00 mg ds/l Waterbase Bepaling van zwevende stof en de gloeirest ervan in water
temperature 2 x per maand 18-3-1952 15:30 15-5-2012 7:00 oC Waterbase Onbekend
TOC_oppw 2 x per maand 5-2-1974 11:05 28-12-2011 8:00 mg TOC/l Waterbase Fotometrische bepaling
DOC_nf_oppw 2 x per maand 11-1-1978 14:00 30-12-1996 0:00 mg DOC/l Waterbase Fotometrische bepaling van DOC mbv CFA in water
DOC_nf_oppw 2 x per maand 29-1-1997 0:00 25-7-2001 0:00 mg DOC/l Waterbase Bepaling van organisch- en anorganisch koolstof (NPR 6522)
DOC_nf_oppw 2 x per maand 8-8-2001 0:00 28-12-2011 0:00 mg DOC/l Waterbase Leidraad voor bep. gehalt TOC en DOC in water
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EC (geleidbaarheid) 1 x per uur 15-1-2007 18:58 25-12-2011 23:02 mS/m (25 oC) Aqualarm niet vermeld
Troeb (troebelheid) 1 x per uur 1-6-2005 0:27 25-12-2011 23:02 FTU Aqualarm niet vermeld
O2 (zuurstof) 1 x per uur 1-6-2005 0:27 13-9-2011 23:02 mg/l Aqualarm niet vermeld
pH 1 x per uur 1-6-2005 0:27 25-12-2011 23:02 [-] Aqualarm niet vermeld

A.2 Waterkwaliteit Brienenoord

parameter frequentie start eind unit bron Meetmethode
Ptot_oppw 1 x per maand 10-1-1990 11:14 21-12-2010 14:06 mg/l AMOdatabase
Ntot_oppw 1 x per maand 10-1-1990 11:14 27-12-2006 14:12 mg/l AMOdatabase <- Waterbase sum: NO3, NO2, Nkj_oppw (voor filtratie)
NH4_nf_oppw 2 x per maand 8-1-1980 0:00 20-12-2011 0:00 mg/l Waterbase
NO3_nf_oppw 2 x per maand 8-1-1980 0:00 20-12-2011 0:00 mg/l Waterbase
NO2_nf_oppw 2 x per maand 8-1-1980 0:00 20-12-2011 0:00 mg/l Waterbase
zw 1 x per maand 10-1-1990 11:14 21-12-2010 14:06 mg/l AMOdatabase
Chloride 1 x per maand 10-1-1990 11:14 21-12-2010 14:06 mg/l AMOdatabase
OrthoP 1 x per maand 8-1-1980 22-12-2008 mg/l Waterbase Fotometrische bepaling opgelost o_PO4 en totaal P mbv CFA
OrthoP 1 x per maand 20-1-2009 20-12-2011 mg/l Waterbase Bep. nutrienten mbv discrete analyse spectofotometrische det
TotP_oppw 1 a 2 x per maand 8-1-1980 28-12-2004 mg/l Waterbase Fotometrische bepaling opgelost o_PO4 en totaal P mbv CFA
TotP_oppw 1 x per maand 25-1-2005 20-12-2011 mg/l Waterbase Bep van totaal fosfor mbv CFA obv I15681_2 (HWL)
zw 2 x per maand 8-1-1980 20-12-2011 mg ds/l Waterbase Bepaling van zwevende stof en de gloeirest ervan in water
EC_20C 2 x per maand 8-1-1980 2-3-1999 mS/m (20 oC) Waterbase Bepaling van de soortelijke geleiding
EC_20C 1 x per maand 30-3-1999 4-12-2000 mS/m (20 oC) Waterbase Geleidendheid bepaling (NEN - ISO 7888)
EC_20C 1 x per maand 3-1-2001 20-12-2011 mS/m (20 oC) Waterbase Zintuiglijke waarneming (organoleptisch)
pH 1 a 2 x per maand 8-1-1980 27-6-1994 [-] Waterbase Bepaling van de zuurgraad in water
pH 1 a 2 x per maand 21-7-1994 22-5-1996 [-] Waterbase Fysische bepaling volgens RIZA nota 87-022
pH 1 a 2 x per maand 3-6-1996 20-12-2011 [-] Waterbase Zintuiglijke waarneming (organoleptisch)
Chloride 2 x per maand 8-1-1980 22-12-2008 mg/l Waterbase Fotometrische bep opgelost chloride mbv doorstroomanalyse
Chloride 1 x per maand 20-1-2009 20-12-2011 mg/l Waterbase Bep. nutrienten mbv discrete analyse spectofotometrische det
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A.3 Waterkwaliteit Puttershoek

parameter frequentie start eind unit bron Meetmethode
Ptot_oppw 1 x per maand 9-1-1990 13:25 4-12-2006 9:33 mg/l AMOdatabase
Ntot_oppw 1 x per maand 9-1-1990 13:25 27-12-2010 8:59 mg/l AMOdatabase

NH4_nf_oppw 2 x per maand 8-1-1980 20-12-2011 0:00 mg/l waterbase

NO3_nf_oppw 2 x per maand 8-1-1980 0:00 20-12-2011 0:00 mg/l waterbase
NO2_nf_oppw 2 x per maand 8-1-1980 0:00 27-12-2011 0:00 mg/l waterbase
TotP_oppw 1 a 2 x per maand 8-1-1980 8-12-2004 mg/l waterbase Fotometrische bepaling opgelost o_PO4 en totaal P mbv CFA
TotP_oppw 1 x per maand 3-1-2005 27-12-2011 mg/l waterbase Bep van totaal fosfor mbv CFA obv I15681_2 (HWL)
OrthoP 1 x per maand 8-1-1980 29-12-2008 mg/l waterbase Fotometrische bepaling van nutrienten mbv discrete analyse
OrthoP 1 x per maand 26-1-2009 27-12-2011 mg/l waterbase Bep. nutrienten mbv discrete analyse spectofotometrische det
zw 2 x per maand 8-1-1980 27-12-2011 mg ds/l waterbase Bepaling van zwevende stof en de gloeirest ervan in water
EC_20C 2 x per maand 8-1-1980 8-3-1999 mS/m (20 oC) waterbase Bepaling soortelijke geleiding in water
EC_20C 1 x per maand 6-4-1999 11-12-2000 mS/m (20 oC) waterbase Geleidendheid bepaling (NEN - ISO 7888)
EC_20C 1 x per maand 8-1-2001 27-12-2011 mS/m (20 oC) waterbase Zintuiglijke waarneming (organoleptisch)
pH 1 a 2 x per maand 8-1-1980 28-6-1994 [-] waterbase Bepaling van de zuurgraad in water
pH 1 a 2 x per maand 26-7-1994 22-5-1996 [-] waterbase Fysische bepaling volgens RIZA nota 87-022
pH 1 a 2 x per maand 4-6-1996 27-12-2011 [-] waterbase Zintuiglijke waarneming (organoleptisch)
Chloride 2 x per maand 8-1-1980 29-12-2008 mg/l waterbase Fotometrische bep opgelost chloride mbv doorstroomanalyse
Chloride 1 x per maand 26-1-2009 27-12-2011 mg/l waterbase Bep. nutrienten mbv discrete analyse spectofotometrische det
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A.4 Afvoergegevens Lobith, Eijsden, Puttershoek en Brienenoord

meetlocatie paramtr frequentie start eind unit bron method of measurement meetpunt beschrijving
Lobith ponton Debiet 1 x per dag 1989-01-01 00:00 2012-01-30 00:00 m3/s waterbase Debiet uit afvoerkromme (Q/H- of Q/HH-relatie) QH
Eijsden Debiet 1 x per dag 1989-01-01 00:00 2010-12-31 00:00 m3/s waterbase Debiet uit afvoerkromme (Q/H- of Q/HH-relatie) QH
Eijsden Debiet 1 x per uur 2011-01-01 00:00 2011-11-05 01:20 m3/s waterbase Debiet uit Q-f relatie. afgeleid
Puttershoek Debiet 1 x per dag 1997-01-01 12:00 1999-12-31 12:00 m3/s waterbase Afvoeren mbv ZWENDL (zout- en waterbeweging model) modelberekening
Puttershoek Debiet 1 x per dag 2000-01-01 12:00 2011-12-31 12:00 m3/s waterbase Afvoeren mbv SOBEK (zout en zoetwatermodel) modelberekening
Brienenoord Debiet 1 x per dag 1997-01-01 12:00 1999-12-31 12:00 m3/s waterbase Afvoeren mbv ZWENDL (zout- en waterbeweging model) modelberekening
Brienenoord Debiet 1 x per dag 2000-01-01 12:00 2011-12-31 12:00 m3/s waterbase Afvoeren mbv SOBEK (zout en zoetwatermodel) modelberekening

- QH: Aan de hand van een debiet-waterstandrelatie.
- Qf: afgeleid uit één of meerdere andere stations.
- Modelberekening: door middel van een modelberekening.
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B  Databewerking, analysemethodes en presentatiekenmerken

B.1 Databewerking waterkwaliteitgegevens uit Waterbase en Aqualarm
Tabel B.1 geeft een overzicht van de stappen genomen als voorbewerking van de data,
voorafgaand aan de analyse met het programma R. Deze voorbewerking bestaat uit data
voorbewerking zoals is uitgevoerd door AMO-Icastat (Baggelaar & Van der Meulen, 2010).
AMO-Icastat heeft de database (Puttershoek en Brienenoord) zo bewerkt dat vergelijking
(weging) van verschillende locaties mogelijk werd. Een vergelijking van deze database met
de database van locatie Lobith, is enkel mogelijk indien de databases gelijkwaardig zijn – en
dezelfde voorbewerking is uitgevoerd.

Daarnaast bestaat de bewerking uit een selectie van gegevens uit de database zoals
ontrokken uit Waterbase en Aqualarm. De parametercode, de datum en tijd en de
meetwaarde is geselecteerd uit de database en gebruikt voor de berekeningen uitgevoerd
met R.

Tabel B.1: Stappen databewerking.
Selectie van gegevens
x. Steekmonsters versus verzamelmonsters

x. Compartiment water (cpmcod=10) versus
compartiment zwevende stof (cpmcod=50)

Omrekenen van gewichtsfractie naar
concentraties

1. Referentie vak is de waterspiegel (refvlk = WATSGL)

2.  Bemonsteringhoogte -100 cm t.o.v.
referentievak

(bemhgt=-100)

3. Dubbeling? RIZAMON-LAN

4. Analyse voor of na filtratie Hdhcod = nf indien na filtratie analyse

Voorbewerkingstappen < 0.5* rapportage waarde

Nitraat Somconcentratie NO2 + NO3, en NO2
concentratie is gerapporteerd op dezelfde dag
in Waterbase database. Som_NO3NO2 –
NO2 = NO3

Totaal stikstof NO3_gefilterd + NO2_gefilterd+ KjN (in mg/l
N)_ ongefiltreerd = TotN

Concentratie berekent geadsorbeerd aan
zwevende stof

Cp_ZS,i = FP-ZS,i* DGi/Qli
Waarin:
DG = drooggewicht centrifugemonster [gr]
Qli = verzamelde volume water [liter]
FP-ZS,I = de gewichtsfractie van de aan
zwevende stof geadsorbeerde parameter p
[mg/kg]
Cp_ZS = de concentratie aan zwevende stof
geadsorbeerde parameter p in [ug/l]
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B.2  Analysemethoden

Tabel B.2: Overzicht analysemethoden.

code Normering Omschrijving DONAR Techniek Toelichting
A654 Eigen on-line methode

meetstation EIJSDEN
Bepaling Ammonium met behulp van
ion selectieve electrode

Ionselectieve electrode

I10304_1 NEN-EN-ISO 10304-1 Bep F,Cl,NO2,oPO4,Br,NO3,SO4 mbv
LC NEN-EN-ISO

Ionchromatografie

I13395 NEN-EN-ISO 13395 Bep. van NO2, NO3, s_NO3NO2 als N
mbv spectro.det

Colorimetrie (Fotometrie)

I15681_2 NEN-EN-ISO 15681-2 Bep. van het gehalte van o-PO4 en tP
mbv CFA

Doorstroomanalyse
(Colorimetrie)

N6472 NEN 6472 Fotometrische bepaling ammonium Doorstroomanalyse
(Colorimetrie)

N6604 NEN 6604 Bep. nutrienten mbv discrete analyse
spectofotometrische det

Discrete analyse
(Colorimetrie)

N6646 NEN 6646 Fotometr bep som NH4 en organisch-N
vlgs Kjeldahl mbv CFA

Doorstroomanalyse
Colorimetrie)

N6652 NEN 6652 Fotometrische bep opgelost
s_NO3NO2 mbv doorstroomanalyse

Doorstroomanalyse
(Colorimetrie)

Gebaseerd
op I13396

N6653 NEN 6653 Fotometrische bep opgelost nitriet mbv
doorstroomanalyse

Doorstroomanalyse
(Colorimetrie)

Gebaseerd
op I13396

N6663 NEN 6663 Fotometrische bepaling opgelost
o_PO4 en totaal P mbv CFA

Doorstroomanalyse
(Colorimetrie)

W1001 Eigen methode
RIZA werkvoorschrift 1.001

Fotometr bep NO3,NO2,NH4,o-
PO4,SiO2,Cl mbv CFA in water

Doorstroomanalyse
(Colorimetrie)

W1002 Eigen methode
RIZA werkvoorschrift 1.002

Fotometr bep KjN en totaal fosfaat mbv
CFA in water

Doorstroomanalyse
(Colorimetrie)

W1086 Eigen methode
RIZA werkvoorschrift 1.086

Fotometrische bepaling van nutrienten
mbv discrete analyse

Discrete analyse
(Colorimetrie)

Voorloper
NEN 6604

X018 Eigen methode
Extern werkvoorschrift 018

Bepaling totaal fosfo, fotometrische
bep. mbv AA in water

Doorstroomanalyse
(Colorimetrie)

X029 Eigen methode
Extern werkvoorschrift 029

Bepaling van nitraat mbv discrete
analyser (Analytico)

Discrete analyse
(Colorimetrie)

Voorloper
NEN 6604

X082 Eigen methode
Extern werkvoorschrift 082

Bep van totaal fosfor mbv CFA obv
I15681_2 (HWL)

Doorstroomanalyse
(Colorimetrie)
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Lijst DONAR analysemethoden en perioden

Analysemethodes nutriënten : KjN,NH4,NO3,NO2,s_NO3NO2,tP en PO4 in oppervlaktewater
Voor locaties: Lobith ponton, Eijsden ponton, Puttershoek, Brienenoord, Kornwerd en Den
Oever van 1990 tot heden

Respectievelijk:
DONAR-locatie code, parametercode, analysemethodecode, begindatum en einddatum.

BRIENOD   KjN     N6646  03-01-2001 03-01-2001
BRIENOD   KjN     N6646  02-01-2002 28-12-2004
BRIENOD   KjN     N6646  25-01-2005 05-06-2012
BRIENOD   KjN     N6646  30-12-2009 30-12-2009
BRIENOD   KjN     ONB   27-06-1994 27-06-1994
BRIENOD   KjN     W1002  10-01-1990 04-12-2000
BRIENOD   KjN     W1002  30-01-2001 19-06-2001
BRIENOD   KjN     W1002  17-07-2001 04-12-2001
BRIENOD   NH4     N6604  20-01-2009 03-07-2012
BRIENOD   NH4     N6604  30-12-2009 30-12-2009
BRIENOD   NH4     N6646  10-01-1990 04-12-2000
BRIENOD   NH4     N6646  24-04-2001 19-06-2001
BRIENOD   NH4     N6646  17-07-2001 04-12-2001
BRIENOD   NH4     N6646  02-01-2002 30-11-2004
BRIENOD   NH4     ONB   03-01-2001 11-04-2001
BRIENOD   NH4     W1086  28-12-2004 22-12-2008
BRIENOD   NO2     I13395  03-01-2001 19-06-2001
BRIENOD   NO2     I13395  17-07-2001 04-12-2001
BRIENOD   NO2     N6604  20-01-2009 03-07-2012
BRIENOD   NO2     N6604  30-12-2009 30-12-2009
BRIENOD   NO2     N6653  10-01-1990 04-12-2000
BRIENOD   NO2     N6653  02-01-2002 30-11-2004
BRIENOD   NO2     W1086  28-12-2004 22-12-2008
BRIENOD   NO3     N6604  20-01-2009 03-07-2012
BRIENOD   NO3     N6604  30-12-2009 30-12-2009
BRIENOD   NO3     N6652  26-01-2004 30-11-2004
BRIENOD   NO3     W1086  28-12-2004 22-12-2008
BRIENOD   P      I15681_2 17-01-2012 03-07-2012
BRIENOD   P      N6663  03-01-2001 03-01-2001
BRIENOD   P      N6663  02-01-2002 28-12-2004
BRIENOD   P      ONB   27-06-1994 27-06-1994
BRIENOD   P      W1002  10-01-1990 04-12-2000
BRIENOD   P      W1002  30-01-2001 19-06-2001
BRIENOD   P      W1002  17-07-2001 04-12-2001
BRIENOD   P      X018   25-01-2005 21-12-2010
BRIENOD   P      X018   30-12-2009 30-12-2009
BRIENOD   P      X082   18-01-2011 20-12-2011
BRIENOD   PO4     N6604  20-01-2009 03-07-2012
BRIENOD   PO4     N6604  30-12-2009 30-12-2009
BRIENOD   PO4     N6663  10-01-1990 04-12-2000
BRIENOD   PO4     N6663  03-01-2001 19-06-2001
BRIENOD   PO4     N6663  17-07-2001 04-12-2001
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BRIENOD   PO4     N6663  02-01-2002 30-11-2004
BRIENOD   PO4     W1086  28-12-2004 22-12-2008
BRIENOD   s_NO3NO2   I13395  03-01-2001 19-06-2001
BRIENOD   s_NO3NO2   I13395  17-07-2001 04-12-2001
BRIENOD   s_NO3NO2   N6652  10-01-1990 04-12-2000
BRIENOD   s_NO3NO2   N6652  02-01-2002 29-12-2003
BRIENOD   s_NO3NO2   W1086  25-01-2005 27-12-2006
DENOVR    KjN     N6646  30-09-2002 23-12-2003
DENOVR    KjN     N6646  14-09-2011 18-07-2012
DENOVR    KjN     ONB   13-07-1994 13-07-1994
DENOVR    KjN     W1002  09-01-1990 09-12-1992
DENOVR    KjN     W1002  20-01-1993 03-09-2002
DENOVR    KjN     W1002  22-05-1997 25-02-1998
DENOVR    KjN     W1002  14-08-1997 14-08-1997
DENOVR    NH4     N6604  14-09-2011 02-08-2012
DENOVR    NH4     N6646  09-01-1990 09-12-1992
DENOVR    NH4     N6646  20-01-1993 15-12-1999
DENOVR    NH4     N6646  22-05-1997 25-02-1998
DENOVR    NH4     N6646  22-01-2002 23-12-2003
DENOVR    NH4     ONB   13-07-1994 13-07-1994
DENOVR    NH4     W1001  02-11-1994 19-11-1997
DENOVR    NH4     W1001  14-08-1997 14-08-1997
DENOVR    NO2     I10304_1 27-09-2011 27-09-2011
DENOVR    NO2     N6604  14-09-2011 02-08-2012
DENOVR    NO2     N6653  09-01-1990 09-12-1992
DENOVR    NO2     N6653  20-01-1993 15-12-1999
DENOVR    NO2     N6653  22-05-1997 25-02-1998
DENOVR    NO2     N6653  22-01-2002 23-12-2003
DENOVR    NO2     ONB   13-07-1994 13-07-1994
DENOVR    NO2     W1001  02-11-1994 19-11-1997
DENOVR    NO2     W1001  14-08-1997 14-08-1997
DENOVR    NO3     I10304_1 27-09-2011 27-09-2011
DENOVR    NO3     N6604  14-09-2011 02-08-2012
DENOVR    P      I15681_2 10-01-2012 18-07-2012
DENOVR    P      N6663  30-09-2002 23-12-2003
DENOVR    P      ONB   13-07-1994 13-07-1994
DENOVR    P      W1002  09-01-1990 09-12-1992
DENOVR    P      W1002  20-01-1993 03-09-2002
DENOVR    P      W1002  22-05-1997 25-02-1998
DENOVR    P      W1002  14-08-1997 14-08-1997
DENOVR    P      X082   14-09-2011 20-12-2011
DENOVR    PO4     I10304_1 27-09-2011 27-09-2011
DENOVR    PO4     N6604  14-09-2011 02-08-2012
DENOVR    PO4     N6663  09-01-1990 09-12-1992
DENOVR    PO4     N6663  20-01-1993 15-12-1999
DENOVR    PO4     N6663  22-05-1997 25-02-1998
DENOVR    PO4     N6663  22-01-2002 23-12-2003
DENOVR    PO4     W1001  02-11-1994 19-11-1997
DENOVR    PO4     W1001  14-08-1997 14-08-1997
DENOVR    s_NO3NO2   N6652  09-01-1990 09-12-1992
DENOVR    s_NO3NO2   N6652  20-01-1993 15-12-1999
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DENOVR    s_NO3NO2   N6652  22-05-1997 25-02-1998
DENOVR    s_NO3NO2   N6652  22-01-2002 23-12-2003
DENOVR    s_NO3NO2   ONB   13-07-1994 13-07-1994
DENOVR    s_NO3NO2   W1001  02-11-1994 19-11-1997
DENOVR    s_NO3NO2   W1001  14-08-1997 14-08-1997
EIJSDPTN   KjN     N6646  02-01-2001 25-04-2006
EIJSDPTN   KjN     N6646  02-01-2002 29-01-2002
EIJSDPTN   KjN     N6646  05-02-2002 28-12-2004
EIJSDPTN   KjN     N6646  02-05-2006 10-07-2012
EIJSDPTN   KjN     N6646  12-09-2006 25-09-2007
EIJSDPTN   KjN     ONB   13-09-1994 13-09-1994
EIJSDPTN   KjN     W1002  09-01-1990 27-12-2000
EIJSDPTN   KjN     W1002  11-08-1997 08-09-1998
EIJSDPTN   KjN     W1002  09-01-2001 06-11-2001
EIJSDPTN   KjN     W1002  18-09-2001 27-12-2001
EIJSDPTN   NH4     A654   01-01-2007 28-08-2012
EIJSDPTN   NH4     A654   01-01-2008 07-02-2012
EIJSDPTN   NH4     N6604  06-01-2009 10-07-2012
EIJSDPTN   NH4     N6646  09-01-1990 30-11-2004
EIJSDPTN   NH4     N6646  11-08-1997 08-09-1998
EIJSDPTN   NH4     N6646  17-04-2001 06-11-2001
EIJSDPTN   NH4     N6646  18-09-2001 27-12-2001
EIJSDPTN   NH4     N6646  02-01-2002 29-01-2002
EIJSDPTN   NH4     ONB   02-01-2001 10-04-2001
EIJSDPTN   NH4     W1086  10-11-2004 25-04-2006
EIJSDPTN   NH4     W1086  11-04-2006 30-12-2008
EIJSDPTN   NO2     I13395  02-01-2001 06-11-2001
EIJSDPTN   NO2     I13395  18-09-2001 27-12-2001
EIJSDPTN   NO2     N6604  06-01-2009 10-07-2012
EIJSDPTN   NO2     N6653  09-01-1990 30-11-2004
EIJSDPTN   NO2     N6653  11-08-1997 08-09-1998
EIJSDPTN   NO2     N6653  02-01-2002 29-01-2002
EIJSDPTN   NO2     W1086  10-11-2004 02-05-2006
EIJSDPTN   NO2     W1086  09-05-2006 30-12-2008
EIJSDPTN   NO3     N6604  06-01-2009 10-07-2012
EIJSDPTN   NO3     N6652  24-03-1998 24-03-1998
EIJSDPTN   NO3     N6652  06-01-2004 30-11-2004
EIJSDPTN   NO3     W1086  10-11-2004 02-05-2006
EIJSDPTN   NO3     W1086  09-05-2006 30-12-2008
EIJSDPTN   P      I15681_2 12-09-2006 25-09-2007
EIJSDPTN   P      I15681_2 03-01-2012 03-07-2012
EIJSDPTN   P      N6663  11-08-1997 08-09-1998
EIJSDPTN   P      N6663  02-01-2001 02-01-2001
EIJSDPTN   P      N6663  02-01-2002 29-01-2002
EIJSDPTN   P      N6663  05-02-2002 28-12-2004
EIJSDPTN   P      ONB   13-09-1994 13-09-1994
EIJSDPTN   P      W1002  09-01-1990 27-12-2000
EIJSDPTN   P      W1002  09-01-2001 06-11-2001
EIJSDPTN   P      W1002  18-09-2001 27-12-2001
EIJSDPTN   P      X018   04-01-2005 25-04-2006
EIJSDPTN   P      X018   02-05-2006 28-12-2010
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EIJSDPTN   P      X018   15-05-2012 07-08-2012
EIJSDPTN   P      X082   04-01-2011 27-12-2011
EIJSDPTN   PO4     N6604  06-01-2009 10-07-2012
EIJSDPTN   PO4     N6663  09-01-1990 30-11-2004
EIJSDPTN   PO4     N6663  11-08-1997 08-09-1998
EIJSDPTN   PO4     N6663  02-01-2001 06-11-2001
EIJSDPTN   PO4     N6663  18-09-2001 27-12-2001
EIJSDPTN   PO4     N6663  02-01-2002 29-01-2002
EIJSDPTN   PO4     W1086  10-11-2004 25-04-2006
EIJSDPTN   PO4     W1086  11-04-2006 30-12-2008
EIJSDPTN   s_NO3NO2   I13395  02-01-2001 06-11-2001
EIJSDPTN   s_NO3NO2   I13395  18-09-2001 27-12-2001
EIJSDPTN   s_NO3NO2   N6652  09-01-1990 30-12-2003
EIJSDPTN   s_NO3NO2   N6652  11-08-1997 08-09-1998
EIJSDPTN   s_NO3NO2   N6652  02-01-2002 29-01-2002
EIJSDPTN   s_NO3NO2   W1086  04-01-2005 02-05-2006
EIJSDPTN   s_NO3NO2   W1086  09-05-2006 27-12-2006
KORNWD    KjN     N6646  01-10-2002 23-12-2003
KORNWD    KjN     N6646  10-01-2012 18-07-2012
KORNWD    KjN     ONB   13-07-1994 13-07-1994
KORNWD    KjN     W1002  09-01-1990 09-12-1992
KORNWD    KjN     W1002  20-01-1993 02-09-2002
KORNWD    NH4     N6604  10-01-2012 18-07-2012
KORNWD    NH4     N6646  09-01-1990 09-12-1992
KORNWD    NH4     N6646  20-01-1993 15-12-1999
KORNWD    NH4     N6646  22-01-2002 23-12-2003
KORNWD    NH4     ONB   13-07-1994 13-07-1994
KORNWD    NH4     W1001  04-10-1994 19-11-1997
KORNWD    NO2     N6604  10-01-2012 18-07-2012
KORNWD    NO2     N6653  09-01-1990 09-12-1992
KORNWD    NO2     N6653  20-01-1993 15-12-1999
KORNWD    NO2     N6653  22-01-2002 23-12-2003
KORNWD    NO2     ONB   13-07-1994 13-07-1994
KORNWD    NO2     W1001  04-10-1994 19-11-1997
KORNWD    NO3     N6604  10-01-2012 18-07-2012
KORNWD    P      I15681_2 10-01-2012 18-07-2012
KORNWD    P      I15681_2 22-05-2012 22-05-2012
KORNWD    P      N6663  01-10-2002 23-12-2003
KORNWD    P      ONB   13-07-1994 13-07-1994
KORNWD    P      W1002  09-01-1990 09-12-1992
KORNWD    P      W1002  20-01-1993 02-09-2002
KORNWD    PO4     N6604  10-01-2012 18-07-2012
KORNWD    PO4     N6663  09-01-1990 09-12-1992
KORNWD    PO4     N6663  20-01-1993 15-12-1999
KORNWD    PO4     N6663  22-01-2002 23-12-2003
KORNWD    PO4     W1001  04-10-1994 19-11-1997
KORNWD    s_NO3NO2   N6652  09-01-1990 09-12-1992
KORNWD    s_NO3NO2   N6652  20-01-1993 15-12-1999
KORNWD    s_NO3NO2   N6652  22-01-2002 23-12-2003
KORNWD    s_NO3NO2   ONB   13-07-1994 13-07-1994
KORNWD    s_NO3NO2   W1001  04-10-1994 19-11-1997
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LOBPTN    KjN     N6646  09-01-2002 22-12-2004
LOBPTN    KjN     N6646  16-10-2002 16-10-2002
LOBPTN    KjN     N6646  05-01-2005 29-03-2006
LOBPTN    KjN     N6646  12-04-2006 13-06-2012
LOBPTN    KjN     N6646  13-09-2006 26-09-2007
LOBPTN    KjN     N6646  02-05-2012 02-05-2012
LOBPTN    KjN     ONB   14-09-1994 14-09-1994
LOBPTN    KjN     W1002  10-01-1990 27-12-2000
LOBPTN    KjN     W1002  10-01-2001 27-12-2001
LOBPTN    NH4     N6472  13-01-2007 30-12-2007
LOBPTN    NH4     N6472  01-01-2008 22-08-2011
LOBPTN    NH4     N6604  14-01-2009 27-06-2012
LOBPTN    NH4     N6604  02-05-2012 02-05-2012
LOBPTN    NH4     N6646  10-01-1990 24-11-2004
LOBPTN    NH4     N6646  18-04-2001 27-12-2001
LOBPTN    NH4     N6646  16-10-2002 16-10-2002
LOBPTN    NH4     ONB   10-01-2001 04-04-2001
LOBPTN    NH4     W1086  08-12-2004 29-03-2006
LOBPTN    NH4     W1086  12-04-2006 30-12-2008
LOBPTN    NO2     I13395  10-01-2001 27-12-2001
LOBPTN    NO2     N6604  14-01-2009 27-06-2012
LOBPTN    NO2     N6604  02-05-2012 02-05-2012
LOBPTN    NO2     N6653  10-01-1990 24-11-2004
LOBPTN    NO2     N6653  16-10-2002 16-10-2002
LOBPTN    NO2     W1086  08-12-2004 26-04-2006
LOBPTN    NO2     W1086  10-05-2006 30-12-2008
LOBPTN    NO3     N6604  14-01-2009 27-06-2012
LOBPTN    NO3     N6604  02-05-2012 02-05-2012
LOBPTN    NO3     N6652  02-01-1990 22-04-1991
LOBPTN    NO3     N6652  07-01-2004 24-11-2004
LOBPTN    NO3     W1086  08-12-2004 26-04-2006
LOBPTN    NO3     W1086  10-05-2006 30-12-2008
LOBPTN    NO3     X029   13-01-2007 30-12-2007
LOBPTN    NO3     X029   01-01-2008 22-08-2011
LOBPTN    P      I15681_2 13-09-2006 26-09-2007
LOBPTN    P      I15681_2 11-01-2012 13-06-2012
LOBPTN    P      I15681_2 02-05-2012 02-05-2012
LOBPTN    P      N6663  09-01-2002 22-12-2004
LOBPTN    P      N6663  16-10-2002 16-10-2002
LOBPTN    P      ONB   14-09-1994 14-09-1994
LOBPTN    P      W1002  10-01-1990 27-12-2000
LOBPTN    P      W1002  10-01-2001 27-12-2001
LOBPTN    P      X018   05-01-2005 29-03-2006
LOBPTN    P      X018   12-04-2006 29-12-2010
LOBPTN    P      X018   15-05-2012 08-08-2012
LOBPTN    P      X082   12-01-2011 28-12-2011
LOBPTN    PO4     N6604  14-01-2009 27-06-2012
LOBPTN    PO4     N6604  02-05-2012 02-05-2012
LOBPTN    PO4     N6663  10-01-1990 24-11-2004
LOBPTN    PO4     N6663  10-01-2001 27-12-2001
LOBPTN    PO4     N6663  16-10-2002 16-10-2002
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LOBPTN    PO4     W1086  08-12-2004 29-03-2006
LOBPTN    PO4     W1086  12-04-2006 30-12-2008
LOBPTN    PO4     X029   13-01-2007 30-12-2007
LOBPTN    PO4     X029   01-01-2008 22-08-2011
LOBPTN    s_NO3NO2   I13395  10-01-2001 27-12-2001
LOBPTN    s_NO3NO2   N6652  10-01-1990 22-12-2003
LOBPTN    s_NO3NO2   N6652  16-10-2002 16-10-2002
LOBPTN    s_NO3NO2   N6653  12-01-1994 20-04-1994
LOBPTN    s_NO3NO2   W1086  05-01-2005 26-04-2006
LOBPTN    s_NO3NO2   W1086  10-05-2006 20-12-2006
PUTTHK    KjN     N6646  07-01-2002 08-12-2004
PUTTHK    KjN     N6646  03-01-2005 11-06-2012
PUTTHK    KjN     N6646  11-09-2006 10-09-2007
PUTTHK    KjN     ONB   28-06-1994 28-06-1994
PUTTHK    KjN     W1002  09-01-1990 11-12-2000
PUTTHK    KjN     W1002  08-01-2001 12-06-2001
PUTTHK    KjN     W1002  25-06-2001 10-12-2001
PUTTHK    NH4     N6604  26-01-2009 09-07-2012
PUTTHK    NH4     N6646  09-01-1990 11-12-2000
PUTTHK    NH4     N6646  10-04-1991 18-09-1991
PUTTHK    NH4     N6646  18-04-2001 12-06-2001
PUTTHK    NH4     N6646  25-06-2001 10-12-2001
PUTTHK    NH4     N6646  07-01-2002 08-11-2004
PUTTHK    NH4     ONB   08-01-2001 02-04-2001
PUTTHK    NH4     W1086  08-12-2004 29-12-2008
PUTTHK    NO2     I13395  08-01-2001 12-06-2001
PUTTHK    NO2     I13395  25-06-2001 10-12-2001
PUTTHK    NO2     N6604  26-01-2009 09-07-2012
PUTTHK    NO2     N6653  09-01-1990 11-12-2000
PUTTHK    NO2     N6653  10-04-1991 18-09-1991
PUTTHK    NO2     N6653  07-01-2002 08-11-2004
PUTTHK    NO2     W1086  08-12-2004 29-12-2008
PUTTHK    NO3     N6604  26-01-2009 09-07-2012
PUTTHK    NO3     N6652  06-01-2004 08-11-2004
PUTTHK    NO3     W1086  08-12-2004 29-12-2008
PUTTHK    P      I15681_2 11-09-2006 10-09-2007
PUTTHK    P      I15681_2 23-01-2012 11-06-2012
PUTTHK    P      N6663  07-01-2002 08-12-2004
PUTTHK    P      ONB   28-06-1994 28-06-1994
PUTTHK    P      W1002  09-01-1990 11-12-2000
PUTTHK    P      W1002  08-01-2001 12-06-2001
PUTTHK    P      W1002  25-06-2001 10-12-2001
PUTTHK    P      X018   03-01-2005 27-12-2010
PUTTHK    P      X082   24-01-2011 27-12-2011
PUTTHK    PO4     N6604  26-01-2009 09-07-2012
PUTTHK    PO4     N6663  09-01-1990 11-12-2000
PUTTHK    PO4     N6663  08-01-2001 12-06-2001
PUTTHK    PO4     N6663  25-06-2001 10-12-2001
PUTTHK    PO4     N6663  07-01-2002 08-11-2004
PUTTHK    PO4     W1001  10-04-1991 18-09-1991
PUTTHK    PO4     W1086  08-12-2004 29-12-2008
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PUTTHK    s_NO3NO2   I13395  08-01-2001 12-06-2001
PUTTHK    s_NO3NO2   I13395  25-06-2001 10-12-2001
PUTTHK    s_NO3NO2   N6652  09-01-1990 11-12-2000
PUTTHK    s_NO3NO2   N6652  10-04-1991 18-09-1991
PUTTHK    s_NO3NO2   N6652  07-01-2002 09-12-2003
PUTTHK    s_NO3NO2   W1086  03-01-2005 04-12-2006
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B.3 Prestatiekenmerken analysemethoden
De prestatiekenmerken van de toegepaste methoden worden in de tabellen B3 tot en met B8
weergegeven. De aangegeven periode is slechts een indicatie. Elk meetresultaat in
Waterbase gaat vergezeld met een analyse code. De relatie tussen analyse code en
toegepaste methode is gegeven in Tabel B2.

De afkortingen gebruikt in de tabellen staan voor:
RG: ·Aantoonbaarheidsgrens (detectiegrens).
Uexp: ·Uitgebreide meetonzekerheid t.g.v. analyse: zie tabel.
Umn: Onzekerheid tgv de bemonstering wordt geschat op 15%.
Utot: ·Totale meetonzekerheid berekend door de wortel te trekken uit de som der kwadraten.

Uit de tabellen B3 tot en met B8 is af te leiden dat gedurende de periode 2001 tot 2011 voor
enkele parameters overgestapt is op een andere analyse methode. Tevens is er in deze
periode een overstap gemaakt van het RIZA lab (1999 t/m 31-1-2006) naar het OMEGAM lab
(1-03-2006 t/m 1-12-2012), en vervolgen het lab van de Waterdienst (28-01-2011 t/m heden).
Beide aspecten resulteren in een meetonzekerheid van circa 15% tot 22% die kan variëren
per parameter en in tijd.

Tabel B3: Prestatiekenmerken meetmethoden Kjeldahl-N ( NKj). Zie de uitleg in de tekst hierboven voor uitleg bij de
afkortingen RG, Uexp, Umn en Utot

Kj N eenheid W1002 NEN 6646
periode jaar 1990 t/m 2001 2002-heden
RG  mg/l 0.1 0.1
Uexp  % 15 15
Umn  % 15 15
Utot  % 20 20

Tabel B4: Prestatiekenmerken meetmethoden ammonium (NH4-N)

NH4 N eenheid A654
Eijsden

N6472
Lobith

W1001/
NEN 6646

W1086/
NEN 6604

periode jaar 2007-heden 2007-heden 1990 t/m 2004 2005-heden
RG  mg/l 0.1 0.1 0.01 0.01
Uexp  % 10 10 10 10
Umn  % 10 15 15 15
Utot  % 15 18 18 18

Tabel B5: Prestatiekenmerken meetmethoden nitriet (NO2)

NO2 N eenheid I13395 I10304_1 W1001/
NEN 6653

W1086/
NEN 6604

Periode jaar 2001 1x 1990 t/m
2004

2005-heden

RG  mg/l 0.05 0.01 0.01 0.01
Uexp  % 15 20 10 10
Umn  % 15 15 15 15
Utot  % 20 22 18 18
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Tabel B6: Prestatiekenmerken meetmethoden nitraatnitriet (NO3NO2-N)

NO3NO2 N eenheid X029
Lobith

N6652 I10304_1 W1001/
NEN 6652

W1086/
NEN 6604

periode jaar 2007-heden 1990 t/m
2004

2011 (1x?) 1990 t/m
2004

2005-heden

RG  mg/l 0.1 0.05 0.01 0.1 0.1
Uexp  % 10 10 20 10 10
Umn  % 15 15 15 15 15
Utot  % 18 18 22 18 18

Tabel B7: Prestatiekenmerken meetmethoden fosfor (Ptot)

tP eenheid W1002 X018 X082 N6663 I15681_2
periode jaar 1990 t/m

2001
2005-
heden

2011 1997 t/m
2004

1997 t/m
2004

RG  mg/l 0.01 ? ? 0.01 0.05
Uexp  % 15 ? ? 15 15
Umn  % 15 15 15 15 15
Utot  % 20 ? ? 20 20

Tabel B8: Prestatiekenmerken meetmethoden fosfor (Ptot)

PO4 P eenheid I10304_1 X029 W1001/
NEN 6663

W1086/
NEN 6604

periode jaar 2011 (1x?) 2005-
heden

1990 t/m
2004

2005-heden

RG  mg/l 0.001 ? 0.001 0.001
Uexp  % 20 ? 15 15
Umn  % 15 15 15 15
Utot  % 22 ? 20 20
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C  Meetreeksen

C.1 Meetreeksen Lobith

Figuur C1: Tijdreeksen stuikstofcomponenten Lobith.
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Figuur C2: Tijdreeksen fosforcomponenten Lobith.
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Figuur C3: Tijdreeksen minimaal dagelijks gemeten parameters Lobith.
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Figuur C4: Tijdreeksen minimaal dagelijks gemeten parameters Lobith, ingezoomd op september 2010 tot
september 2011.
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Figuur C5: Tijdreeksen minimaal dagelijks gemeten parameters Lobith, ingezoomd op november 2010 tot
maart 2011.
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C.2 Meetreeksen Brienenoord

Figuur C6: Tijdreeksen stikstofcomponenten Brienenoord.
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Figuur C7: Tijdreeksen fosforcomponenten Brienenoord.
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Figuur C8: Tijdreeksen Brienenoord stikstof (Ntot), fosfor( Ptot), zwevend stof, chloride, geleidendheid ( EC),
Afvoer.
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D  SorbiCell-metingen

D.1 Prestatiekenmerken SorbiCells

In 2010 zijn de prestatiekenmerken van de SorbiCells gekwantificeerd. Na ontvangst worden
het tracerzout en het adsorbent uit de SorbiCells gehaald en met water aangevuld tot een
vast volume. Dit monster wordt verstuurd naar het laboratorium. De prestatiekenmerken zijn
bepaald door bij elke verzending een standaard mee te sturen met bekende concentraties.
De hoeveelheid zouttracer wordt bepaald door een calciummeting op een AAS-analyzer
(Atomaire AdsorptieSpectronomie). De gebonden nitraat en fosfor worden geëxtraheerd en
geanalyseerd met een Spectrofotometer. De prestatiekenmerken van deze analyses zijn
opgenomen in tabel D1. De AAS voor calcium en de Spectrofotometer voor nitraat en fosfor
kwamen als beste methodes naar voren bij een vergelijking met de Spectrofotometer voor
calcium, de ICP-analyzer (Inductive Coupled Plasma) voor calcium en fosfor en een
Autoanalyser voor nitraat.

Tabel D1: Prestatiekenmerken SorbiCell-analyses.
Parameter Gemiddelde

meting t.o.v.
werkelijke
waarde

Standaard
deviation

Minimale
meting t.o.v.
werkelijke
waarde

Maximale
meting t.o.v.
werkelijke
waarde

Aantal
controlemonsters

Ca (AAS) 97% 1% 96% 98% 4
NO3
(Spetrofotometer)

102% 24% 85% 228% 44

P
(Spectrofotometer)

96% 12% 71% 130% 44

De concentraties van het door de SorbiCell gestroomde water worden berekend door de
gemeten nitraat- of fosformassa te delen door het bemonsteringsvolume. Het
bemonsteringsvolume wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid verdwenen
spoorzout die middels de calciumanalyse wordt vastgesteld. Het totale prestatiekenmerk voor
de concentratiebepaling is dus de combinatie van de calciumbepaling enerzijds en de nitraat
of fosforbepaling anderzijds. De prestatiekenmerken worden ook beïnvloed door de capaciteit
van de SorbiCells wat betreft het oplossen van het spoorzout en het adsorberen van nitraat
en fosfaat. Te weinig doorstroming zorgt voor een verminderde nauwkeurigheid van de
concentratiebepaling. Bij te veel doorstroming raakt het spoorzout op en kan (bij brak water)
de adsorptiecapaciteit worden overschreden. Ook dit leidt tot een verminderde
nauwkeurigheid.

Voor de prestatiekenmerken van SorbiCells in het veld verwijst SorbiSense naar de
uitgebreide veldstudie van Rozemeijer e.a. (2010b) in het stroomgebied van de Hupselse
beek.
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D.2 Logboek SorbiCell metingen

Locatie Kornwerd (code: FL16).

Sorbicel Op Af Sorbisence analyse resultaten

Datum/Tijd Waterstand
Waterkolo

m
Datum/Tijd Water Volume Tracer

Calcium
leached

N P NO3 P

d-m-y h:m cm t.o.v. NAP Cm d-m-y h: m ml [ml] [mg] [mg] [mg] [mg] [mg/l] [mg/l]
0211-0602 12-10-11 9:10 -23 100 9-11-11 10:05 62 50 9.2 100.1 0.005 0.004 < 0.10 0.086
0211-0604 9-11-11 10:05 -34 100 6-12-11 12:05 312 116 21.4 87.4 0.02 0.005 < 0.18 0.043
0211-0606 6-12-11 12:05 -21 113 10-01-12 13:30 348 50 9.3 99.4 0.02 0.005 0.4 0.108
0211-0415 10-01-12 13:30 29 120 30-01-12 11:00 326 84 15.50 92.80 0.1 < 0.001 1.2 < 0.01
0211-0418 28-02-12 11:15 -14 166 27-03-12 13:30 112 144 26.50 81.50 0.15 < 0.002 1.1 < 0.02
0211-0456 27-03-12 13:30 -31 149 24-04-12 11:00 168 159 29.20 77.70 0.17 < 0.002 1.1 < 0.015
0211-0458 24-04-12 11:00 -10 170 22-05-12 11:00 120 135 24.80 82.10 0.17 0.005 1.2 0.034

0211-0459 22-05-12 11:00 -12 168 20-06-12 10:00 304 289 53.20 55.00 0.16 0.005 0.54 0.021
0211-0460 20-06-12 10:00 -12 168 17-07-12 11:00 85 112 20.6 88.3 < 0.050 < 0.002 < 0.500 < 0.018
0211-0493 17-07-12 11:00 -14 166 14-08-12 11:00 69 74 13.7 93.8 < 0.030 0.002 < 0.400 0.027
0211-0495 14-08-12 11:00 -19 161 11-09-12 10:30 64
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Sorbicel Opmerkingen

0211-0602 Waterkolom wisselend door peilwisselingen

0211-0604  Behoorlijk meer water in houder als vorige keer. Kon voor alsnog geen lekkage vinden.

0211-0606
Bij aankomst stond het ontluchtingsslangetje onder water. Dit door de hoge waterstand . Hierdoor was het buisje ook volgestroomd via het ontluchtingsslangetje. Door harde
wind en golfslag de diepte van de nieuwe sorbicel dezelfde hoogte als vorige.

0211-0415
10-1-2012 Streefpeil is winterpeil en gaat dus zakken door spui, sorbicel dan ook 20 cm lager gehangen om weer 1 m waterkolom na instellen winterpeil te hebben.
30 januari sorbicel van de paal afgehaald i.v.m. ijsverwachtingen. Ook de constructie veiliggesteld. Wederom volgestroomd. Bij de volgende keer zal ik voor de zekerheid het
derde buisje(reserve), omdat er wellicht ergens een lekje zit.

0211-0418
De Sorbicell is geplaatst op -1.80 NAP (deze blijft in principe zo komende meetperiode hangen) De langere ontluchtingsslang is aan bordes gemonteerd. (6 meter
ontluchtingsslang)

0211-0456

0211-0458
Het verschil in ml tussen de twee palen kan ik alleen maar verklaren met de reden dat bij Kornwerd de sorbicel eerder te maken heeft met een soort van dichtslibben. De sorbicel
van Den Oever ligt in het algemeen luw, met de meest voorkomende zuidwestelijke wind. Vorige keer zat er ook verschil in ml in koker tussen beide palen.

0211-0459

0211-0460

0211-0493 Laatste sorbicel bemonsterd op 1 oktober
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Locatie Den Oever (code: FL17).

Sorbicel Op Af Sorbisence analyse resultaten

Datum/Tijd Waterstand Waterkolom Datum/Tijd Water Volume Tracer Calcium leached N P NO3 P

d-m-y h:m cm t.o.v. NAP Cm d-m-y h: m ml [ml] [mg] [mg] [mg] [mg] [mg/l] [mg/l]

0211-0601 14-09-11 12:05 100 12-10-11 12:15 90 99 18.20 90.70 0.005 0.0004 0.05 0.004

0211-0603 12-10-11 12:15 -22 100 9-11-11 13:05 71 77 14.10 94.30 < 0.005 0.005 < 0.10 0.067

0211-0605 9-11-11 13:05 -38 100 7-12-11 9:15 83 100 18.40 90.20 0.02 0.004 0.2 0.044

0211-0414 7-12-11 9:15 -33 105 10-01-12 10:00 326 63 11.6 96.2 0.04 0.007 0.700 0.105

0211-0416 10-01-12 10:00 24 120 30-01-12 13:30 92 81 14.90 94.20 0.12 < 0.001 1.5 < 0.01

0211-0417 28-02-12 13:15 -22 158 27-03-12 11:00 212 223 41.10 67.60 0.24 < 0.002 1.10 < 0.01

0211-0419 27-03-12 11:00 -35 24-04-12 13:15 298 285 52.40 57.40 0.3 < 0.002 1.0 < 0.01

0211-0457 24-04-12 13:15 -20 22-05-12 12:45 318 39 7.10 99.70 0.08 0.003 2.0 0.068

0211-0461 22-05-12 12:45 -20 20-06-12 12:45 210 188 34.50 72.40 0.1 < 0.006 0.52 0.030

0211-0492 20-06-12 12:45 -22 17-07-12 12:00 120 145 26.7 81 < 0.050 < 0.002 < 0.400 < 0.014

0211-0494 17-07-12 12:00 -25 14-08-12 13:00 182 173 31.9 76.2 < 0.030 0.006 0.2 < 0.033

0211-0496 14-08-12 13:00 -20 11-09-12 12:30 124
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Sorbicel Opmerkingen

0211-0601 peilschommelingen over de gehele periode

0211-0603 peilschommelingen over de gehele periode

0211-0605

0211-0414
Bij aankomst stond het ontluchtingsslangetje onder water. Dit door de hoge waterstand. Hierdoor was het buisje ook volgestroomd via het ontluchtingsslangetje. Door harde wind
en golfslag de diepte van de nieuwe sorbicel dezelfde hoogte als vorige.

0211-0416
10-1-2012 Streefpeil is winterpeil en gaat dus zakken door spui, sorbicel dan ook 20 cm lager gehangen om weer 1 m waterkolom na instellen winterpeil te hebben. 30 januari
sorbicel van de paal afgehaald i.v.m. ijsverwachtingen. Ook de constructie veiliggesteld.

0211-0417
De Sorbicell is geplaatst op -1.80 NAP (deze blijft in principe zo komende meetperiode hangen) De langere ontluchtingsslang is aan bordes gemonteerd. (6 meter
ontluchtingsslang)

0211-0419

0211-0457
Het verschil in ml tussen de twee palen kan ik alleen maar verklaren met de reden dat bij Kornwerd de sorbicel eerder te maken heeft met een soort van dichtslibben. De sorbicel
van Den Oever ligt in het algemeen luw, met de meest voorkomende zuidwestelijke wind. Vorige keer zat er ook verschil in ml in koker tussen beide palen.

0211-0461

0211-0492

0211-0494

0211-0496 Laatste sorbicel bemonsterd op 1 oktober
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D.3 Evaluatie gebruik SorbiCells in het veld

Samenvatting van telefonisch gesprek met Freddy Koopman.

- Constructie gebouwd (zie figuur 5.4) om SorbiCell goed in het water te kunnen
plaatsen en relatief makkelijk te kunnen vervangen. Het vinden van de passende
constructie was even zoeken maar dit hoort bij het werken met nieuwe meetmethode.
Positief over het gebruiksgemak van de SorbiCell.

- Lengte van ontluchtingsslang moest even naar gezocht worden. Bij installatie van de
constructie en SorbiCell is het belangrijk hier rekening mee te houden. Indien de
ontluchtingslang (bv. bij ZW harde wind en hoge golven) volloopt is de SorbiCell
meting niet meer representatief.

- Tijdens de vorsperiode (in februari – maart 2012) is de SorbiCell uit de constructie
verwijderd. Op dat moment lagen er ijstukken op het oppervlakte water. In combinatie
met veel wind en golven kan dit tot een beschadiging van de constructie leiden. De
constructie is om die rede uit voorzorg verwijderd.

- De SorbiCell wordt beschermd door een filtercapje. Indien er veel slib in het
oppervlakte water aanwezig is kan deze filter al vroegtijdig verstopt raken en de
doorstroming van de SorbiCell beperken. Visueel is vastgesteld dat op sommige
momenten het filter dicht zat met slib. Of en in welke mate dit de doorstroming van de
sorbiCell heeft beïnvloed is niet vastgesteld.

-  De doorstroomsnelheid van de SorbiCell is relatief laag. Het vloeistof druppelt
binnen. Is het mogelijk dat dit tot een vertraging leidt? Dit komt niet overeen met het
beeld zoals gepresenteerd in de grafieken. De SorbiCells geven structureel een
onderschatting van de nitraat concentratie – over een langere periode (seizoen –
golfbeweging) is dit te verklaren door het ‘missen’ van deze piek?? Niet waarschijnlijk.


