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1.

INLEIDING

1.1 ALGEMEEN
In 2006 is door het Waterschap Groot Salland routinematig fysisch-chemisch en biologisch
onderzoek uitgevoerd in de belangrijkste oppervlaktewateren van het beheersgebied.
Hoofddoel van dit onderzoek is het in beeld krijgen van de oppervlaktewaterkwaliteit in het
beheersgebied. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor landelijke en internationale
waterkwaliteitsrapportages.
Overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen worden in het hele beheersgebied in beeld gebracht.
Elk jaar wordt één van de drie deelgebieden nauwkeuriger bekeken. In 2006 is ingezoomd op de
gebieden rond Nieuwleusen en zuidelijk van de Vecht (zie figuur 1). Voor dit deelgebied worden
de inrichting en het onderhoud van watergangen beschreven en de bronnen en emissies van stoffen
die invloed hebben op de waterkwaliteit benoemd. De resultaten van het bovengenoemde
onderzoek worden samenvattend in dit rapport gepresenteerd. De onderliggende gegevens zijn op
verzoek beschikbaar. Waar nodig zal in dit verslag een verwijzing naar gegevens van voorgaande
jaren worden gebruikt.

Routine
Roulerend
Zwemwater
Deelgebied 2006

Figuur 1. Meetlocaties 2006 van Waterschap Groot Salland
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1.2 LEESWIJZER
Na deze inleiding volgt een beschrijving van deelgebieden in het beheersgebied van Waterschap
Groot Salland (paragraaf 1.3). In hoofdstuk twee worden de meetnetten en de bijbehorende
doelstellingen toegelicht. De meetnetten zijn opgedeeld in chemische en ecologische resultaten.
In hoofdstuk drie komen de resultaten van het routinemeetnet aan bod. De zwemwateren zijn
opgenomen na de resultaten van het routine meetnet. Hoofdstuk vier behandelt het roulerend
meetnet, met daarbij een toelichting over inrichting & onderhoud en over bronnen & emissies. Het
roulerende meetnet is een nadere beschouwing van de gebieden rond Nieuwleusen en zuidelijk van
de Vecht. In hoofdstuk vijf worden de conclusies gepresenteerd.
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1.3 BEHEERSGEBIED
Het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland is grofweg in vier watersystemen te
verdelen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de geografie, hydrologie en de waterkwaliteit
van deze vier watersystemen.
Het dal van de Overijsselsche Vecht ten westen van Ommen.
De Overijsselsche Vecht is een in Duitsland ontspringende regenrivier, waarvan het totale
stroomgebied maar voor een deel binnen het beheersgebied van ons waterschap ligt. In dit deel,
gelegen tussen de monding van de Vecht bij Zwolle en de instroom van de Regge bij Ommen,
wordt het kwaliteitsonderzoek verricht door het Waterschap Groot Salland. Vanwege kanalisaties
en normalisatie van de rivier is het rivierdal hier weinig gevarieerd.
De Vecht is tot aan de monding bedijkt en binnendijks liggen nog enkele meanders. De grond in
dit deel van het Vechtdal wordt gebruikt als cultuurgrasland. Na de stuw bij Vechterweerd
verandert het karakter van de Vecht. De rivier slingert hier niet meer zo veel als in de middenloop.
Aan weerszijden van de rivier bevinden zich vele kolken als gevolg van vroegere dijkdoorbraken.
Enkele ontgrondingen langs de benedenloop hebben nog meer open water doen ontstaan.

Figuur 2. De Vecht bij Vilsteren met de instroom van de Regge

De waterkwaliteit van het Vechtwater wordt in het Nederlandse deel beïnvloed door lozingen en
het inlaten van (gebiedsvreemd) water in droge perioden via het Twentekanaal en kanaal AlmeloDe Haandrik. Naast de invloed vanuit de Regge, het Afwateringskanaal en het Ommerkanaal
hebben ook de effluenten van de RWZI’s Dalfsen en Hessenpoort invloed op de waterkwaliteit in
het deel van de Vecht in het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland.
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Het Staphorsterveld en Ruitenveen Nieuwleusen.
Het Staphorsterveld is een open gebied met vooral landbouwgronden. Het wordt aan de noordkant
begrensd door de Hoogeveensche vaart, aan de westkant door het Meppelerdiep en het
Zwartewater, aan de zuidkant door de Dedemsvaart en aan de oostkant door Staphorst. Het gebied
is in het Provinciale Waterhuishoudingsplan aangewezen als "kwaliteitswater". Dit is water met
een hoge natte ecologische waarde of potentie. Het gebied is belangrijk voor weidevogels en
vegetaties van schrale graslanden en kwelmilieus. De bodem bestaat uit veen dat naar het oosten
toe dunner wordt en uitloopt tegen het zand. Op dit overgangsgebied treedt kwel op. In dit gebied
zijn plaatselijk door vervening petgaten en kraggen ontstaan. Deze terreinen, de Olde Maten en de
Stadsgaten, zijn nu ingericht als natuurgebied.
Het veenweidegebied is een bemalen gebied dat loost op het Zwarte Water via gemalen aan de
Kostverlorenstreng en de Kloosterzielstreng. Behalve door neerslag en kwel is wateraanvoer
mogelijk vanuit de Dedemsvaart en de Hoogeveensche Vaart. In het slagenlandschap van het
veenweidegebied liggen veel sloten en kanalen, waarvan ook de kleinere niet droogvallen. De
watergangen worden voor een deel door kwel gevoed.
Het Zwarte Water ontvangt naast de afwatering van dit watersysteem zelf, de totale afvoer van de
Overijsselsche Vecht, de afvoer vanuit het grootste deel van Salland en de afvoer van zuidwest
Drenthe via het Meppelerdiep. Aan de oostzijde van Zwolle stroomt de Westerveldse Aa, een
genormaliseerde en sterk vergraven laaglandbeek, die uitmondt in het Zwarte Water.
Het Zwarte Water ligt in een zeer afwisselend rivierlandschap met hooilanden, rietlanden, oude
rivierarmen en kolken. In de uiterwaarden bestaat de bodem veelal uit klei op veen, bij hoge
waterstanden lopen deze gronden onder water. Binnendijks bij Hasselt en Zwartewaterklooster
bevinden zich enkele rivierduinen.
In het hoger gelegen gebied Ruitenveen, tussen Staphorst, Dalfsen en Balkbrug, kan het landschap
worden getypeerd als een heide-ontginningslandschap met een regelmatige blokverkaveling. Het
grondgebruik bestaat voornamelijk uit cultuurgrasland en bouwland. In de Boswachterij Staphorst
zijn de oude heide gronden grotendeels bebost; hierin liggen enkele gegraven plassen, waarvan er
een als zwemwater wordt gebruikt.
De waterkwaliteit in dit gebied wordt voornamelijk beïnvloed door landbouwactiviteiten,
ongezuiverde lozingen, inlaat van gebiedsvreemd water en verkeer- en vervoersactiviteiten.
Salland.
Het stroomgebied Salland ligt ten zuiden van Zwolle en de Overijsselsche Vecht en wordt verder
begrensd door de Sallandse heuvelrug in het oosten en de IJssel in het westen. Dit gebied is
verdeeld in twee, apart afwaterende stelsels. Het grootste deel van Salland watert naar het noorden
af op het Zwarte Water of de IJssel nabij Zwolle, via de Zandwetering, de Soestwetering, de
Nieuwe Wetering, de Dalmsholter Waterleiding en de Marswetering. In het zuidoostelijk deel van
Salland wateren enkele afvoergebieden bij Raalte, in de naaste omgeving van Deventer en in
zuidoost Salland af via het zuidelijk deel van het Overijsselsche Kanaal naar de IJssel door middel
van gemaal Ankersmit te Deventer. Deze afvoergebieden behoren tot het stroomgebied van de
IJssel.
De waterkwaliteit in dit stroomgebied wordt beïnvloed door met name stikstof en fosfaat uit de
landbouw, de inlaat van gebiedsvreemd water en de invloed van stedelijk gebied. Ook de
effluenten van de RWZI’s van Heino en Raalte hebben een negatief effect op de waterkwaliteit.
Salland is een van oost naar west geleidelijk afhellend gebied, van maximaal +70 m. NAP op de
Sallandse Heuvelrug tot circa +1 m. NAP bij de IJssel. De heuvelrug is ontstaan door glaciale
opstuwing van waterdoorlatende afzettingen; op deze stuwwal liggen enkele grote heidevelden, het
merendeel van dit terrein is bebost. Deze terreinen zijn in beheer als natuurgebied.
De lager gelegen delen van Salland kunnen onder invloed staan van verschillende kwelstromen.
Op de stuwwal zijgt regenwater weg, dit komt in lager gelegen gebieden als lokale kwel naar
boven. Aan de westzijde komt rivierkwel omhoog, maar ook regionale kwel van de Veluwe.
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Figuur 3. De Herfterwetering bij Zwolle

De delta van de IJssel.
Het watersysteem van de delta van de IJssel en het Zwarte Water omvat het gebied aan
weerszijden van het Zwarte Water en de IJssel. De IJssel en haar uiterwaarden zelf behoren niet tot
dit systeem. De delta heeft een open polderlandschap, liggend rond NAP, met boerderijen die
veelal op terpen zijn gebouwd. Dit gebied is van internationale betekenis voor weidevogels en
ganzen. Bijna alle grond is in gebruik als cultuurgrasland. Door het gebied lopen enkele oude
riviertakken, zoals het Noorddiep, het Ganzendiep en de Goot. De IJssel, het Zwarte Water en
Zwolle-IJsselkanaal vormen doorgaande scheepvaartroutes.
De polders in dit watersysteem verschillen onderling in hun ontstaansgeschiedenis en daarmee in
bodemopbouw en verkavelingpatroon. De meest westelijk gelegen polders zijn ongeveer vanaf
1200 door opslibbing en bedijking gevormd. Na de voltooiing van de Afsluitdijk is die landaanwas
tot stilstand gekomen. De bodem is hier kleiig of zavelig; het ooit aanwezige veen is door de zee
weggeslagen. De perceelsgrenzen in de oudste polders, het Kampereiland en de Mandjeswaard,
volgen de natuurlijke lijnen van vroegere kreken en oeverwallen. In de jongere polders, De Pieper
en de Zuiderzeepolder, is het ontginningspatroon rationeler.
Landinwaarts (in de polder Mastenbroek, een deel van de polder Dronthen, de Broeken en Maten,
de Barsbekerbinnenpolder en de Bentpolder) is het veen niet weggeslagen, maar bedekt met een
laag klei of zavel. In de polder Kamperveen bestaat de bodem uit veen met enkele
zandopduikingen. Deze polders hebben een ontginningspatroon met slagen; langgerekte percelen.
In Mastenbroek is de grootschalige verdeling in de rechthoekige blokken opvallend; deze dateert
uit de veertiende eeuw en hangt samen met het gebruik van de grond door de 'gerechtigden' uit
omringende plaatsen. Achter de (voormalige zee)dijk liggen vele kolken. Polder De Koekoek
(NAP -2,5 m) is een droogmakerij, die in het begin van deze eeuw na vervening is ingepolderd.
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Figuur 4. Gemaal nieuw Lutterzijl bemaalt de polders Mastenbroek en Koekoek

Aanvoer en afvoer van water geschiedt, afgezien van neerslag en wegzijging, via diverse punten
langs de IJssel, het Zwarte Water, het Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Meer, Ganzendiep, Goot,
Veneriete, Ketelmeer, Vossemeer en Drontermeer.
De waterkwaliteit in dit gebied wordt met name beïnvloed door landbouw- en verkeersactiviteiten.
Bij droogte, gedurende de zomer, beïnvloedt inlaatwater uit de randmeren en de IJssel een groot
deel van de polders. Dit water is hard, ionenrijk (met name chloride- en sulfaat) en verontreinigd.
Plaatselijk treedt kwel op dat te onderscheiden is in een locale kwel vanuit de IJssel en het Zwarte
Water en regionale kwel vanuit de Veluwe. In geïsoleerde gedeelten in Kamperveen worden sloten
geheel gevoed door kwel- en regenwater. Het water is daardoor matig voedselrijk en relatief rijk
aan kalk. Langs de west rand van het gebied komt plaatselijk zout grondwater voor.
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2

MEETNETTEN

2.1 INLEIDING
Het meetnet bestaat uit een serie meetpunten waar, met een bepaalde frequentie, bemonsteringen
plaatsvinden voor het verzamelen van fysisch/chemische en/of ecologische data. Er zijn
verschillende meetnetten met elk een eigen doelstelling. We onderscheiden de volgende doelen
voor het opzetten van een meetnet:
• trendanalyse,
• normtoetsing,
• situatiebeschrijving.
Meetpunten in een meetnet worden bemonsterd in frequenties variërend van eenmaal per dag tot
eenmaal per jaar. We spreken hier over een routinemeetnet. Ook is een meerjarige meetcyclus
mogelijk. Een bemonsteringsprogramma wordt dan eenmaal in de paar jaar uitgevoerd. Er is dan
sprake van een roulerend meetnet. Het roulerend meetnet van Waterschap Groot Salland kende tot
voor kort een cyclus van vier jaar. Dit is nu omgezet in een driejarige cyclus. In de volgende
paragraaf (2.2) worden de doelstellingen van de meetnetten verder toegelicht. In paragraaf 2.3
wordt nog een verzameling bijzondere meetpunten toegelicht: de projecten.

2.2

MEETNETDOELSTELLINGEN

2.2.1 Routinemeetnet
Trendanalyse
‘Hoe is het verloop van de toestand van de watersystemen in de tijd?’
De term ‘trend’ betekent het volgen van de ontwikkeling van een variabele in de tijd. Een trend
kan zowel van een locatie bepaald worden als van een gebied; in het laatste geval worden enkele
punten in een gebied samen genomen. Op deze wijze kunnen langjarige ontwikkelingen in de
waterkwaliteit worden gevolgd. Trenddetectie vindt plaats op meetpunten die jaarlijks worden
onderzocht (het routinemeetnet).
Normtoetsing
‘Voldoet de waterkwaliteit aan gestelde normen?’
Het doel van de normtoetsing is te kijken of de norm niet, beperkt, of ver overschreden wordt.
Hiertoe wordt de waterkwaliteit getoetst aan de normen uit de nota “Waterkader” uit 1998.
Bijzondere meetpunten voor normtoetsing zijn de “Blauwe Knooppunten”. Deze meetpunten zijn
door de provincie aangewezen. Hier gelden aanvullende eisen voor de kwaliteit van het water.
Andere bijzondere meetpunten, gericht op normtoetsing, liggen in de officieel aangewezen
zwemwateren. Deze meetpunten worden gedurende het badseizoen minimaal 10 maal bemonsterd.
De resultaten worden direct, nadat ze bekend zijn, verspreid in de pers en op de betreffende
locaties. Daarnaast worden de resultaten verwerkt in een Europese zwemwaterrapportage.
2.2.2 Roulerend meetnet
Toestandsbepaling
‘Hoe staat het ervoor met de watersystemen in het beheersgebied?’
Hierover kunnen op verschillende geografische niveaus uitspraken worden gedaan, per
stroomgebied, afwateringsgebied of per locatie. Een toestandbepaling kan bestaan uit een
situatiebeschrijving, maar ook uit een analyse van verschillende processen die in een gebied of op
een locatie plaatsvinden.
Voor een goede toestandsbepaling zijn de metingen uit het routinemeetnet niet voldoende. Om
deze meetgegevens aan te vullen is het roulerend meetnet opgezet. Deze meetpunten beschrijven
de fysisch-chemische en ecologische toestand. Uitgangspunt is hierbij dat laagfrequent meten op
veel punten de voorkeur geniet boven hoogfrequent meten op weinig punten.
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Meetnetten ecologie en fysisch/chemisch.
Roulerend (1x per 3jr)
● toestand- of statusbeschrijving

Routine (elk jaar)
● trendanalyse
● normtoetsing (alleen chemie)

Overzicht meetnetten en bijbehorende doelstellingen.

De toetsing van de waterkwaliteit wordt verricht ten opzichte van de normen die zijn vastgesteld in
de Nota Waterkader en ten opzichte van de normen die behoren bij de specifieke functies van het
oppervlaktewater. Toetsing vindt plaats aan het MTR en aan de streefwaarde van een bepaalde
stof.
Wat is eigenlijk MTR en streef- en toetswaarde?
• Streefwaarde: waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft waarbij de functionele
eigenschappen van een bepaald compartiment voor mens, plant en dier zijn veilig gesteld.
•

Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau: waarde die aangeeft bij welk blootstellingniveau
of bij welke concentratie in een bepaald compartiment het risico voor mens, plant of dier
maximaal toelaatbaar wordt geacht.

•

Toetswaarde: waarde waarmee getoetst wordt. Meestal is dit de gemeten waarde, maar
voor metalen en organische microverontreinigingen wordt de toetswaarde berekend door
de gemeten waarde te corrigeren naar standaardwater (water met een zwevend stofgehalte
van 30 mg/l).

De waterkwaliteit wordt weergegeven in CIW-klassen (zie onderstaande tabel). Voor de
parameters stikstof, fosfaat, koper en zink is dit weergegeven in een aantal figuren. De indeling in
de CIW-klassen is als volgt:

CIW-klassen:
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:
Klasse 5:

Toetswaarde < streefwaarde
streefwaarde < toetswaarde < MTR
MTR < toetswaarde < 2 x MTR
2 x MTR < toetswaarde < 5 x MTR
Toetswaarde > 5 x MTR

blauw
groen
geel
oranje
rood

2.3 PROJECTEN
Naast de waterkwaliteitsbepalingen in het routine- en roulerend meetnet vinden ook projectmatige
onderzoeken naar de waterkwaliteit plaats. Dit omvat monitoring van anti-verdrogingsprojecten,
ecotoxicologisch onderzoek en rioleringsonderzoek. Deze onderzoeken worden in afzonderlijke
nota’s gerapporteerd en vallen buiten dit jaarverslag.
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3

RESULTATEN ROUTINE MEETNET 2006

3.1 INLEIDING
De chemische waterkwaliteit is in 2006 gemeten op 75 locaties. De biologische kwaliteit is op 8
locaties gemeten. In bijlage 1 is aangegeven tot welk meetnet de meetlocaties behoren. In
paragraaf 3.2 worden de resultaten van de normtoetsing in het routinemeetnet weergegeven en
besproken. In paragraaf 3.3 worden twee bijzondere meetingen voor de Europese Kaderrichtlijn
Water besproken. En in de laatste paragraaf (3.4) van dit hoofdstuk komt een trendanalyse aan de
orde. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het roulerende meetnet weergegeven en besproken.
3.2 FYSISCH/CHEMISCHE RESULTATEN ROUTINEMEETNET
Kwaliteit van de locaties in het routinemeetnet.
De bespreking van de resultaten richt zich op de probleemstoffen; stoffen waarbij het MTR op
meer dan 20% van de locaties overschreden wordt. In 2006 zijn de stoffen die als probleemstoffen
naar voren komen: stikstof, koper en zuurstof. Zink en fosfaat worden meegenomen, omdat deze
landelijk als probleemstof worden gezien en omdat in het beheersgebied lokaal hoge
overschrijdingen te zien zijn

100

% overschrijding MTR

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
fosfor

stikstof

zuurstof

% overschrijding 2005

koper

zink

% overschrijding 2006

Figuur 5. Probleemstoffen 2006

Het aantal overschrijdingen in 2006 zijn vergeleken met de overschrijdingen in 2005.
Zuurstof laat in 2006 een kleine verbetering zien, maar nog altijd voldoet een kwart van de locaties
niet aan de norm. Het aantal koper overschrijdingen is vergelijkbaar gebleven. Zink laat een sterke
vermindering zien van overschrijdingen, deze zijn bijna gehalveerd ten opzichte van 2005. Dit jaar
voldeed een tiende van de locaties niet aan de norm.
De overschrijding van stikstof is slechts licht gedaald, nog altijd voldoet meer dan veertig procent
niet aan de norm. Fosfaat is daarentegen sterk gedaald, zo ver zelfs dat minder dan twintig procent
de norm dit jaar niet haalt. Daarmee valt fosfaat dit jaar voor het eerst niet onder de probleemstoffen. Hieronder wordt bij de bespreking van deze stoffen de CIW-klassering weergegeven in de
overzichtskaarten (figuren 6 tot en met 11).
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Stikstof (figuur 6).
Vrijwel alle locaties vallen in klasse 2 of 3 (geen of slechts een beperkte overschrijding van het
MTR). De locaties met klasse 3 liggen voornamelijk in het buitengebied in het noordelijk deel van
het beheersgebied. Uit- en afspoeling van landbouwgronden is de belangrijkste bron. Met name
bovenstrooms in de zandgebieden van Salland vallen de locaties in klasse 2. Stroomafwaarts en in
de polders neemt de kwaliteit regelmatig af naar klasse 3. De oorzaak van dit verschil in kwaliteit
moet waarschijnlijk gezocht worden in het verschil van bodemsamenstelling, maar ook in het
verschil tussen de watertypen in Salland en in de polders. Een opmerkelijke verbetering ten
opzichte van voorgaande jaren is de klasse 3 in de Hondemotswetering te Raalte. In voorgaande
jaren was dit nog klasse 4. Dit is het gevolg van de recente verbeteringen aan de RWZI Raalte.

Figuur 6. Stikstof
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Fosfaat (figuur 7).
De meeste locaties vallen in klasse 2 of 3. Opvallend is dat alle locaties in Kamperveen niet
voldoen aan het MTR (klasse 3). Vier locaties vallen in klasse 4: de Hondemotswetering (RHO91),
de Stadsgracht in Kampen (OSG73), de zijtak van het Overijsselskanaal in Deventer (YZO60) en
de Hoofdtocht Koekoekspolder (QHT99). In de Hondemotswetering is duidelijk de invloed van de
RWZI Raalte zichtbaar. In de zijtak van het Overijsselskanaal in Deventer wordt het fosfaatgehalte
negatief beïnvloed door de daar aanwezige woonboten. In de Stadsgracht van Kampen is niet
geheel duidelijk wat de hoge fosfaatconcentratie veroorzaakt. Twee grote overstortlocaties laten
elk jaar wel hun aanwezigheid zien. Daarnaast zullen de baggerwerkzaamheden op deze locatie
ook effect hebben gehad op de meetresultaten. De klasse 4 in de Hoofdtocht van de
Koekoekspolder lijkt het gevolg van voedselrijke kwel in combinatie met afspoeling. Ook voor
stikstof werd op deze locatie bijna klasse 4 gemeten.

Figuur 7. Fosfaat
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Zuurstof (figuur 8).
De meeste watergangen in het landelijk gebied
voldoen aan de norm voor zuurstof. De
wateren die niet voldoen liggen binnen de
stedelijke invloed van Raalte, Deventer,
Zwolle of Kampen. Daarnaast is ten noorden
van Raalte de invloed van de RWZI goed
merkbaar.
Verder voldoen de beek bij Vilsteren en de
hoofdwatergangen in het Staphorsterveld
(IKL62 en IKS98) niet aan het MTR voor
zuurstof. In alle gevallen is hier sprake van een
zuurstofdip na de langere droge periode in het
begin van de zomermaanden.
In figuur is de beoordeling beperkt tot 2
klassen, voldoende of onvoldoende.
Figuur 8. Zuurstof

Koper (figuur 9).
In de gemeten watergangen valt de
kwaliteitsbeoordeling voor koper in klasse 2 of 3.
Klasse 3 locaties zijn vooral de watergangen die
beïnvloed worden door stedelijk gebied. Alleen
de Hondemotswetering valt door de invloed van
de RWZI van Raalte in klasse 4.

Figuur 9. Koper

Zink (figuur 10).
Voor zink vallen bijna alle locaties in klasse 2.
Alleen rond Raalte vinden we klasse 3 locaties
te gevolge van de beïnvloeding vanuit het
stedelijk gebied. Bij de Hondemotswetering,
die in klasse 4 valt, is de invloed van de RWZI
Raalte duidelijk.

Figuur 10. Zink
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3.3

PRIORITAIRE STOFFEN EN DE EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER.

Voor de zogenaamde 'nulmeting' voor Kaderrichtlijn Water zijn in ons beheersgebied op zeven
locaties alle prioritaire stoffen gemeten. Deze locaties zijn gelegen op plaatsen waar de som van de
afstroomgebieden vrijwel het hele beheersgebied omvat. Vijf locaties zijn in 2005 gemeten en
gerapporteerd in het jaarverslag van 2005. Toen was er sprake van normoverschrijdingen van de
stoffen endosulfan, hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen en lood. In het afgelopen jaar is in
het proces om overeenstemming te krijgen tussen de Europese landen de normering van de
prioritaire stoffen verschillende keren gewijzigd. Hierdoor zijn de overschrijdingen die genoemd
zijn in het jaarverlag van 2005, verdwenen. Enkele nieuwe overschrijdingen zijn hiervoor in de
plaats gekomen. Volgens de laatste inzichten overschrijden de stoffen octylfenol en de som van
benzo(ghi)peryleen en indeno(123-cd)pyreen de norm voor prioritaire stoffen.
In 2006 zijn de resterende twee locaties gemeten. Het betreft Groote Grift (IGB64) en Keersluis
Zwolle (UKZ00). Op deze locaties voldeden alle gemeten prioritaire stoffen aan de norm.
Prioritaire Stoffen (incl. Stoffen met EU-norm)
1,2-dichloorethaan
p'-p'-DDT
Alachloor
Anthraceen
Atrazine
Benzo(a)pyreen (PAK)
Benzeen
Cadmium (opgelost)
Chloorfenvinfos
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)
Chloorpyrifos
Dichloormethaan
Diuron
Fluorantheen
Hexachloorbenzeen
Hexachloorbutadieen
Kwik (opgelost) *
Isoproturon
Naftaleen
Nikkel (opgelost)
Nonyl-fenol
Octylfenol
Lood (opgelost)
Pentachloorfenol
Pentachloorbenzeen
Som Benzo(b+k)fluorantheen (PAK)
Som Benzo(ghi)peryleen + Indeno(1,2,3-c,d)pyreen (PAK)
Som DDT's
Som Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin
Som HCH's
Som 1,2,3- en 1,2,4- en 1,3,5-trichloor-benzeen
Simazine
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Trichloormethaan
Trifluraline

locaties
IGB64
UKZ00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tabel 1. Prioritaire stoffen
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3.4 TRENDS IN WATERKWALITEIT
In de vorige jaarverslagen is bij de beschouwing van de waterkwaliteit altijd een vergelijk gemaakt
met het voorgaande jaar. Om een beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de chemische
kwaliteit is voor de probleemstoffen een meerjarig verloop van het overschrijdingspercentage
opgesteld. Het resultaat hiervan staat in figuur 11 en geeft weer het relatieve aantal
normoverschrijdingen in het routinemeetnet. Voor de stoffen die nu of in het verleden zijn
aangemerkt als probleemstoffen is, behalve voor zuurstof, een duidelijke afname waarneembaar
van het aantal normoverschrijdingen.
Trends in waterkwaliteit
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Figuur 11. Trends in waterkwaliteit

Om een beter beeld te krijgen van de gehalten door de jaren heen zijn voor de Vecht en de
Sallandse weteringen de gemiddelde gehalten gepresenteerd vanaf 1990. Het beeld op deze
locaties kan afwijken van het beeld op alle routinepunten.
Stikstof en fosfaat.
In zowel de weteringen als de Vecht zien we een afname van de stikstof- en de fosfaatconcentratie.
De omvang van de Vecht maakt dat concentratieschommelingen sterker gebufferd worden. Het
verloop is daarom vlakker in de Vecht dan in de weteringen. De belasting van het
oppervlaktewater met deze stoffen is voornamelijk afkomstig van uit- en afspoeling uit het
landelijk gebied en van de RWZI's. Door strengere normeringen voor bemesting, efficiënter
gebruik van meststoffen en aanpassingen aan de RWZI's, neemt de belasting van nutriënten op de
waterkwaliteit duidelijk af. Het lijkt erop dat de ontwikkelingen in de waterkwaliteit het
nutriëntenprobleem uiteindelijk zal oplossen. De hoge stikstofwaarde in de Vecht geeft aan dat er
nog wel wat voor moet gebeuren.
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Figuur 12. Trend stikstof en fosfaat
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Koper en zink.
De concentraties van koper in het oppervlaktewater laten, net als de nutriënten, een dalende trend
zien in de afgelopen jaren. Voor zink is deze trend niet tot nauwelijks aanwezig. Het knelpunt is
hier echter niet groot omdat de concentratie zink in de Vecht schommelt rond de norm en beneden
de norm in de weteringen. De dalende trend van met name koper is onder andere toe te schrijven
aan regelgeving met betrekking tot metaalgehalten in het veevoer. De emissie van koper en zink uit
de landbouw is hierdoor gedaald. Daarnaast zijn verbeteringen in diverse andere bronnen van
koper die mede bepalend zijn voor de dalende trendlijn. Eén ervan is de sannering van meerdere
riooloverstorten.

Zuurstof.
Zuurstof geeft een wat ander beeld, figuur 14 laat dit zien. Op deze locaties is een lichte
verbetering zichtbaar maar van een duidelijke trend is hier nog geen sprake. Een uitgebreide
analyse is momenteel in voorbereiding.
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Figuur 14. Trend zuurstof
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3.5

ECOLOGISCHE RESULTATEN ROUTINE MEETNET

3.5.1 Inleiding
Om de ecologische waterkwaliteit te kunnen toetsen wordt op een aantal vaste locaties jaarlijks
onderzoek gedaan. De locaties zijn zo gekozen dat ze een beeld geven van de waterkwaliteit van
een groot afwaterend gebied. De locaties liggen in grote, afvoerende watergangen. Met behulp van
de STOWA systematiek (zie tekstkader) wordt de ecologische waterkwaliteit getoetst.
3.5.2 STOWA-beoordeling
De meest geschikte karakteristieken om wateren te beoordelen zijn trofie, saprobie en, afhankelijk
van het watertype: habitatdiversiteit, beheer of stroming (voor respectievelijk kanalen, sloten en
stromend water). Saprobie (organische belasting) is in geen van de beoordeelde wateren een
probleem. Door de bemestende invloed van het afstromende gebied scoort de trofie
(voedselrijkdom in het water) op alle plaatsen matig of ontoereikend. Stromende wateren zoals de
Vecht en de Sallandse weteringen scoren hooguit matig voor het belangrijke karakteristiek
stroming. De kenmerkende stromingssoorten ontbreken. De weteringen zijn van oorsprong zwak
stromende systemen, echter door normalisatie, kanalisatie, bedijking en stuwing zijn het nagenoeg
stilstaande wateren geworden. Op één locatie na (ISW63) scoren de sloten voor het karakteristiek
beheer hooguit matig. Beheer is een score voor vegetatiestructuur en oevermorfologie. De meeste
oevers zijn steil, dit belemmert een meer diverse vegetatie. Het Overijsselsche kanaal is
beoordeeld op habitatdiversiteit. De uniformiteit van de watergang en de steile oever zijn de
oorzaak van een matige score. Er is de afgelopen jaren weinig veranderd in de waterkwaliteit en de
inrichting op de routinepunten. De enig waarneembare trend is de verspreiding van exotische
dieren. Deze, met name oorspronkelijk uit de Balkan afkomstige, soorten kwamen eerder alleen in
de grote rivieren voor. Doordat uit de grote rivieren water wordt ingelaten zien we nu een aantal
van deze soorten ook in onze eigen grotere weteringen.

STOWA-beoordelingssystemen
Op landelijk niveau zijn door de Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer (STOWA) ecologische
beoordelingssystemen voor verschillende watertypen
opgesteld.
De STOWA-beoordeling geeft aan de hand van een
aantal sturende karakteristieken, die bepalend zijn voor
de levensgemeenschap, een beeld van een
oppervlaktewater. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de vegetatie, macrofauna, fytoplankton, epifytische
diatomeeën en de fysische chemie, afhankelijk van het
watertype.
Elk karakteristiek scoort op een schaal van 1 t/m 5
waarbij een 1 slecht is en een 5 zeer goed.

saprobie

habitat
stroming
beheer

trofie

Sloten: Kostverlorenstreng (IKS90), Steenwetering
(ISW63), Machinevaart (QMV60), Riete (PRI99).
Kanaal: Overijsselsch Kanaal (VDR12).
Stromende wateren: Stuw Vechterweerd (LVE85), Nieuwe
wetering (RNW74) Soestwetering (USW89).
Figuur 15. Ecologische beoordeling hoofdpunten
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Voordelen
-Voor trendbepalingen en vergelijkend, landelijk
onderzoek is een STOWA-beoordeling een goed
instrument.
-Door aan complexe ecologische waarden een cijfer toe
te kennen, kan de situatie meer inzichtelijk gemaakt
worden.
-Door de afzonderlijke beoordeling van sturende
karakteristieken worden knelpunten duidelijker.
Nadelen
-De STOWA-systemen zijn gemaakt voor landelijk
gebruik. Het onderscheidend vermogen op regionaal
niveau is beperkt.
-Het systeem werkt bij de eindbeoordeling volgens de
‘one out, all out’ methode. Dit terwijl niet elk
karakteristiek even essentieel is.
-Het toekennen van het juiste watertype is lastig. Zo
kan een wetering als sloot of als stromend water gezien
worden. De keuze hiertussen is bepalend voor het
eindoordeel.

3.5.3 Levensgemeenschappen
De levensgemeenschappen op de hoofdpunten zijn kenmerkend voor grote, stilstaande of iets
stromende, voedselrijke wateren. De diersoorten in deze grotere wateren zijn veelal algemeen en
weinig kenmerkend. De aangetroffen macrofaunagemeenschap varieert van soortenarm tot redelijk
soortenrijk. De lage soortenaantallen laten zich onder andere verklaren door het gebrek aan
geschikte (vegetatie)structuren.
De dimensionering en inrichting van deze wateren zijn ongeschikt voor een structuurrijke
vegetatie. De oevers zijn vaak beschoeid en door de diepte en troebelheid van het water kan er
geen licht op de bodem vallen. De meeste waterplanten kunnen niet kiemen zonder licht op de
bodem of zijn niet bestand tegen (periodiek) sterke waterbeweging. Op alle locaties is de
watervegetatie soortenarm en in lage bedekkingen aanwezig.
De planten op de steile oevers kunnen slechts een smalle strook begroeien en moeten bestand zijn
tegen golfslag. Slechts enkele soorten zijn hiertoe in staat, met als gevolg een soortenarme,
eenvormige oevervegetatie. Voor dieren is de vegetatiestructuur belangrijker dan de
soortensamenstelling. Een flauwe oever vergroot niet alleen de oppervlakte van aanwezige
structuurtypen, maar schept ook kansen voor nieuwe structuurtypen in de oever. Hierdoor neemt
de fauna toe, zowel in diversiteit als in aantal. In dit overwegend landbouwkundig ingerichte
gebied kunnen de grote lijnvormige wateren fungeren als een groene corridor tussen geschikte
leefgebieden. Daarom zijn flauwe oevers langs deze wateren van essentieel belang voor de
verspreiding van soorten in het gebied.

Figuur 16: Stuw bij Vechterweerd
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3.6

INLAATWATER

Voor landbouw en natuur is het van belang dat de waterhuishouding in orde is. In droge perioden moet het
grondwaterpeil op niveau gehouden worden. Dit wordt vaak gedaan door water in te laten van buiten het
gebied, veelal uit de IJssel of de Vecht. Door veranderende inzichten in het waterbeheer (Waternood) is het
steeds meer mogelijk om het grondwaterpeil op niveau te houden met gebiedseigen water maar helemaal
zonder inlaat kunnen we niet.
Het inlaten van gebiedsvreemd water is altijd onderwerp van discussie geweest. Meestal betekende het
namelijk een verslechtering van de waterkwaliteit. De kwaliteit van het inlaatwater is de laatste jaren echter
verbeterd. Kunnen we nu dan overal water inlaten? In dit stuk worden de veranderende inzichten en de vooren nadelen aan de orde gebracht.
Inlaatwater heeft een aantal mogelijk negatieve effecten op de lokale waterkwaliteit en aquatische ecologie.
De belangrijkste zijn:
Toename van de nutriëntenvracht of -concentratie waardoor eutrofiering kan optreden;
Aanvoer van zware metalen en microverontreinigingen;
Afwijkende macro-ionen samenstelling waardoor gevoelige gebiedseigen planten verdwijnen;
Toename sulfaatgehalte waardoor in veengebieden interne eutrofiering optreedt;
Aanvoer van exoten (zowel planten als dieren) die de oorspronkelijke flora en fauna verdringen;
Aanvoer van hormoonverstorende stoffen en geneesmiddelen waarvan een negatief effect
aannemelijk geacht, echter er is vaak maar weinig bekend over de exacte effecten op de
waterkwaliteit;
Verspreiding van plantenziekten via het oppervlaktewater. Via inlaatwater kunnen bijvoorbeeld
bruinrotbacteriën (een aardappelziekte) in het gebied gebracht worden.
Naast deze negatieve effecten kan waterinlaat ook positieve effecten op de waterkwaliteit en aquatische
ecologie hebben.
In wateren waar de lokale waterkwaliteit slecht is kan verdunning met inlaatwater tot een verbetering van de
waterkwaliteit leiden. Ongewenste droogval kan worden voorkomen en indien noodzakelijk kan enige
stroming worden gecreëerd.
Bij de keuze om al dan niet over te gaan tot inlaten van gebiedsvreemd water moeten de negatieve en
positieve effecten op waterkwaliteit en aquatische ecologie worden afgewogen tegen de belangen van
landbouw en terresterische natuur.
Welke effecten zien we in de praktijk?
De concentraties van zware metalen en microverontreinigingen voldoen meestal ruimschoots aan de normen.
De nutriëntenkwaliteit van het inlaatwater (veelal IJsselwater) is de laatste jaren verbeterd. Sulfaat speelt
alleen in veengebieden een rol, exoten nemen inderdaad sterk toe. De rol van hormoonverstorende stoffen en
geneesmiddelen lijkt beperkt en de verspreiding van plantenziekte leidt in ons beheersgebied niet tot
problemen.
Inlaten van dit water in zandgebieden leidt weliswaar tot enige eutrofiëring (flap, dominantie van waterpest)
maar het water voldoet aan de normen en de watergangen zit vol leven.
Wel betreft het algemenen soorten (vissen, amfibieën, slakken, kevers enz.) en exoten. In multifunctionele
wateren met een beperkte gebiedseigen natuurwaarde is dit veelal een acceptabele situatie, zeker als door
beperking van inlaat (door uitvoering van waternood) en autonome verbetering van de kwaliteit van de IJssel
de eutrofiering verder wordt beperkt.
Anders wordt het bij inlaat van gebiedsvreemd water in wateren met kenmerkende gebiedseigen soorten en
veengebieden. In wateren als bijvoorbeeld de Marswetering, Emmertochtsloot en Noord-zuidleiding
verdwijnen na het structureel inlaten van gebiedsvreemd water de kenmerkende soorten (o.a. fonteinkruiden,
waterviolier, waterranonkelsoorten enz.)
Conclusie
Ondanks de afgenomen nutriëntenconcentraties zijn er nog diverse redenen om terughoudend te zijn met
waterinlaat. Gebiedsvreemd water brengt nog altijd risico's met zich mee voor de lokale waterkwaliteit. Met
name in veengebieden en wateren die nog een gebiedseigen flora en fauna herbergen is grote
terughoudendheid geboden.
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3.7 ZWEMWATER
Binnen het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland zijn door de provincie Overijssel
wateren met de functie "zwemwater" aangewezen. Deze wateren zijn in 2006 bemonsterd conform
het Besluit Kwaliteitsdoelstellingen en Metingen Oppervlaktewateren.
De ligging van de meetpunten staat weergegeven in figuur 17.

Figuur
Figuur17.
15:Meetlocaties
Meetlocatieszwemwater
zwemwater

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het zwemwater is gekeken naar het uiterlijk van het water
(schuim, vuil en olie), de geur van het water, fysisch-chemische parameters (pH, zuurstofgehalte
en doorzicht) en de bacteriologische gesteldheid van het water. Bij de monstername is gelet op de
aanwezigheid van blauwalgen. De resultaten van de monsters die in verband met de
zwemwaterkwaliteit zijn genomen, worden op de website van het waterschap gepubliceerd. De
monsters worden getoetst aan de normen van de EU en de AMvB voor zwemwater.
Bij de beoordeling van de geschiktheid van het zwemwater wordt met name gekeken naar de
bacteriële gesteldheid van het water. Alle zwemwatermonsters worden onderzocht op het aantal
bacteriën van de coligroep. Deze groep wordt verder onderzocht op de aanwezigheid van
thermotolerante bacteriën, die een aanwijzing geven voor de verontreiniging met ziektekiemen.
Gedurende 2006 zijn de gehalten voor de bacteriën op de meeste locaties nauwelijks verhoogd.
Waar wel een verhoging gemeten is, werd de norm niet overschreden. De zuurstofhuishouding
geeft op geen van de locaties problemen en ook de zuurgraad (pH) voldoet aan de
zwemwaternorm. Er zijn in 2006 geen grote problemen met algenbloei opgetreden. Het doorzicht
voldoet op de meeste meetpunten aan de norm van groter of gelijk aan één meter, die in verband
met de veiligheid noodzakelijk wordt geacht. In enkele zwemwateren is het doorzicht periodiek te
gering als gevolg van opwerveling van sediment en/of door algengroei.
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Intermezzo nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn:
Invoering van de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn heeft tot gevolg dat er voor het bepalen van
de zwemwaterkwaliteit vanaf 2008 andere parameters gemeten en getoetst moeten worden. In de
nieuwe situatie wordt er in plaats van de thermotolerante colibacteriën (THERMTCL) en totaal
colibacteriën (TTCLI) onderzocht op Intestinale enterokokken (INENTRO) en Escherichia coli
(E_COLI). Om inzicht te krijgen in de gevolgen hiervan is er in 2006 een start gemaakt met het
onderzoek op deze nieuwe parameters, naast de bestaande bacteriegroepen. De resultaten van dit
onderzoek staan kort samengevat in onderstaande tabel.

locatie
De Zwarte Dennen, IJhorst
Agnietenplas Oostzijde, Zwolle
Agnietenplas Westzijde, Zwolle
Milligerplas, Zwolle
Wythmenerplas Noord, Zwolle
Wythmenerplas Zuid, Zwolle
Wythmenerplas West, Zwolle
Heidepark, Lemelerveld
Kolkbad De Lange Kolk, Den Nul

huidige nrom
nieuwe norm
THERMTCL TTCLI INENTRO E_COLI
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1

legenda oordeel
1=uitstekend
2=goed
3=aanvaardbaar

Tabel 2. Resultaten bacteriën in zwemwater

Opvallend is dat een aantal locaties in de nieuwe systematiek het predikaat "uitstekend" krijgen.
Voor alle zwemlocaties moeten in 2009 zogenaamde "zwemwaterprofielen"worden opgesteld.
Hierin staat een beschrijving van de betreffende locatie en een inventarisatie van de invloeden van
buitenaf op de zwemwaterkwaliteit. Hiermee is in 2006 een start gemaakt.
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4

RESULTATEN ROULEREND MEETNET 2006

4.1 INLEIDING
Het beheersgebied was in het verleden opgedeeld in vier districten. In 2001 is de IJsseldelta
(district I) onderzocht, in 2002 het Staphorsterveld (district II), in 2003 het gebied ten zuiden van
de Vecht (district III) en in 2004 is het zuidelijke deel van Salland (district IV) onderzocht. Met
ingang van 2005 is de meetcyclus aangepast aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW). Deze gaat uit van een zesjarige meetcyclus. Het beheersgebied is nu in drieën gedeeld (zie
figuur 1) zodat elk deelgebied tweemaal onderzocht wordt in zes jaar.
Dit jaar is het gebied rond Nieuwleusen en zuidelijk van de Vecht onder de loep genomen. Hier
zijn 38 locaties onderzocht, waarvan 17 in KRW waterlichamen. Bij de rapportage wordt aandacht
besteed aan waterkwaliteit, ecologische waarden en potenties, knelpunten en opvallende vondsten.
De wateren in dit gebied zijn kunstmatig of sterk veranderd. Het betreft met name weteringen en
sloten. De ecologische situatie en potentie is voor elk watertype karakteristiek, daarom worden de
kansen en problemen per watertype besproken.
4.2 FYSISCH/CHEMISCHE KWALITEIT ROULERENDE MEETNET
Om een toestandsbepaling te kunnen geven op veel punten is op de roulerende meetpunten een
pakket chemische parameters gemeten. De resultaten voor de parameters zuurstof, stikstof en
fosfaat staan in figuur 18. Stikstof en fosfaat worden weergegeven in een CIW-klasse. Zuurstof
wordt weergegeven in blauw wanneer het aan de norm voldoet en rood wanneer het niet voldoet.

Figuur 18. P-N-O Roulerend meetnet
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Zuurstof
Slechts 13% van de locaties in het routinemeetnet voldeden niet aan de norm van 5 mg/l. Dit is
opmerkelijk omdat in een extreem droge en warme zomer, zoals in 2006, veel lage
zuurstofwaarden worden verwacht. Desondanks bleef de zuurstofhuishouding goed. Dit hangt
samen met de goede saprobie van veel wateren.
Nutriënten
De nutriëntenhuishouding is goed in het deelgebied, veel beter dan het beeld op de hoofdpunten
(zie paragraaf 3.2). Geen enkele locatie scoort lager dan matig voor fosfaat of stikstof. De
fosfaatconcentraties voldoen op bijna alle locaties aan de MTR-norm van 0,15 mg/l. Alleen de
Dedemsvaart (KDV08) en de Dalmsholterwaterleiding (SDW20) halen de norm niet, maar het
blijft bij een lichte overschrijding. Ook voor stikstof zijn in het deelgebied veel minder
overschrijdingen gemeten dan op de hoofdpunten. Op de locaties waar de norm (2,2 mg/l) niet
gehaald wordt, gaat het om lichte overschrijdingen.
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4.3 ECOLOGISCHE KWALITEIT ROULERENDE MEETNET
In het gebied zijn de belangrijkste watertypen biologisch onderzocht om een goede indruk te
krijgen van de waterkwaliteit en een beeld te krijgen van de diversiteit en natuurwaarden.
De inrichting van de meeste wateren is ongeschikt voor een meer diverse aquatische natuur. Het
gebrek aan stromingsdynamiek en een flauw oeverprofiel zijn de grootste belemmeringen.
Grote delen van het gebied staan onder invloed van voedselarm kwelwater maar zijn echter
voedselrijker geworden onder de invloed van landbouw en inlaatwater. Dit jaar werden op veel
locaties exoten (uitheemse diersoorten) gevonden. In alle wateren met een (periodieke) invloed van
gebiedsvreemd water werden exoten aangetroffen. Deze soorten concurreren inheemse diersoorten
weg. Hieronder wordt de ecologische situatie van de meest voorkomende watertypen beschreven.
Grotere lijnvormige wateren
De meeste onderzochte wateren in het gebied zijn van het type "weteringen" of "grote sloten".
De levensgemeenschappen in deze wateren zijn redelijk soortenrijk en kenmerkend voor grotere,
stilstaande of langzaam stromende, voedselrijke wateren.
Kenmerkend is het voorkomen van Gele plomp, een soort van voedselrijke, iets diepere wateren.
Langs de oevers domineren Liesgras en Rietgras ook dit zijn indicatoren van een voedselrijk
milieu. De meest diverse wateren zijn locaties met een natuurvriendelijke oever. Enkele
weteringen staan onder invloed van kwelwater. Hierdoor ontstaan minder voedselrijke situaties
met kansen voor planten en dieren van kwalitatief betere wateren zoals het Drijvend fonteinkruid
en de Kleverige poelslak. Ook beschermde soorten zoals de beschermde Glassnijder en de rode
lijst soort Brede waterpest werden in kwelgevoede weteringen gevonden.
Vermeldenswaardig is de vondst van de zeer zeldzame, stromingsgebonden haft Baetis tracheatus
in de Beentjesgraven (IBG40). Van deze rode lijst soort zijn slechts vijf Nederlandse vondsten
bekend in Twentse en Limburgse beken. Ook op europees niveau is deze soort bedreigd.
Sloten
De levensgemeenschap in de kleinere lijnvormige wateren wijst op stilstaande of langzaam
stromende, voedselrijke wateren. De sloten zijn voedselrijk, maar door de relatief grotere invloed
van kwel en regenwater zijn ze minder voedselrijk dan de bovengenoemde weteringen.
In plaats van Liesgras domineert Mannagras de oevers van kleine wateren. Onder water duiden
Sterrenkroos en Smalle waterpest op een iets lagere voedselrijkdom dan in de weteringen. De
wateren zijn rijk begroeid en hebben een slibbige bodem. De macrofauna wordt gedomineerd door
vegetatiegebonden slakken, libellen en kokkerjuffers en slibgebonden erwtenmossels en haften.
Ondanks het slib en de hoge temperaturen deze zomer is de zuurstofhuishouding goed genoeg voor
kritische soorten zoals vlokreeften. De macrofauna wijst op een goede kwaliteit van het slib.

Figuur 19. Glassnijder
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De Vecht
De Overijsselse Vecht doorsnijdt het gebied. De levensgemeenschap is kenmerkend voor een
voedselrijk, groter water met hard substraat en enige stroming. De rivier is slechts matig begroeid,
de oevers zijn steil en beschoeit met basalt of stortsteen. Slechts weinig plantensoorten zijn
bestand tegen de dynamische omstandigheden van golfslag en wisselende waterstanden. Onder
water kunnen alleen Gele plomp en Pijlkruid zich handhaven. De oevers zijn ruigtebegroeiingen
van Rietgras, indicatief voor zeer voedselrijke, dynamische omstandigheden. De macrofauna is
slechts matig soortenrijk, dit met name vanwege het gebrek aan diverse substraten. Uitheemse
soorten, met name afkomstig uit de Balkanlanden, worden in de Vecht regelmatig gevonden. Dit
jaar werd voor het eerst de exotische vlokreeft Dikerogammarus haemobaphes aangetroffen.
De kolken langs de Vecht geven een totaal ander beeld. Deze wateren zijn zeer divers zowel qua
vegetatie als qua macrofauna. De kolken liggen in beweid gebied, maar ondanks voedselrijke
omstandigheden vinden veel soorten hier een geschikte leefomgeving. De plaatselijke invloed van
rivierkwel en de brede oeverzones hebben een positief effect op de diversiteit.
Vennen
Op de hogere zandgronden bij Staphorst en Vilsteren liggen enkele vennetjes. Deze watertjes
herbergen zeer waardevolle karakteristieke levensgemeenschappen.
De Zwarte venen (JZV01) en het Ven Vilsteren (LVV02) zijn vrij zuur, de vegetatie is soortenarm.
In de Zwarte venen biedt alleen Veenmos wat structuur en in het Ven Vilsteren staat plaatselijk
dominant Veelstengelige waterbies. De macrofauna in deze vennen is bijzonder. Veel soorten zijn
kenmerkend voor zure, voedselarme vennen. Met name veel mijten en keversoorten zijn
karakteristiek, zoals de mijten Arrenurus neumani en Arrenurus affinis en de vrij zeldzame kevers
Enochrus ochropterus en Berosus luridus.
In de Spartelvijver (JOS26) wordt de zure invloed van regenwater gebufferd door grondwater. Zo
kan een voedselarm, maar niet zuur systeem ontstaan. Door deze bijzondere omstandigheden kan
hier één van de zeldzaamste vegetatietypen in Nederland voorkomen. Van deze zogenaamde
oeverkruidklasse zijn nog slechts enkele vindplaatsen in het binnenland van Nederland bekend.
De gevonden kenmerkende soorten zijn zeldzaam en vaak beschermd. Niet alleen het
naamgevende plantje Oeverkruid is een rode lijst soort, maar ook de hier aangetroffen Stijve
moerasweegbree, Teer vederkruid en de Koningsvaren zijn beschermde en / of rode lijst soorten.
De macrofauna was dit jaar soortenarm. In vergelijking met eerdere jaren viel met name de
afwezigheid op van uitvliegende soorten. De extreem hete zomer is bepalend bij het
uitvliegmoment waardoor veel libellen, kokerjuffers en muggen gemist kunnen worden bij de
bemonstering.

Figuur 20. Oude Spartelvijver (JOS26)
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Figuur 21. STOWA-Beoordeling

4.3.1 STOWA-Beoordeling (zie paragraaf 3.5.2 voor toelichting)
Het overzichtkaartje van de Stowa scores laat een redelijk positief beeld zien met weinig slechte
scores. De beoordelingen wat betreft de nutriëntenhuishouding (trofie en saprobie) zijn gemiddeld
redelijk goed. Het is echter niet duidelijk in hoeverre de extreem droge en hete zomer dit beeld
beïnvloed. De verschillende karakteristieken die betrekking hebben op de structuurdiversiteit
(beheer, habitatdiversiteit en stroming) scoren hooguit matig. Dit betekent dat de inrichting van de
meeste wateren nog ver af staat van de gewenste biologische situatie.
Opvallend zijn de lage scores van de stromende wateren ten opzichte van de sloten. Hiervoor zijn
twee mogelijke verklaringen. Allereerst is door de droge zomer weinig regenwater tot afstroming
gekomen. Dit heeft een groot negatief effect op stromende wateren. Veel wateren in dit zandgebied
zijn van oorsprong stromend, maar door kanalisatie, overdimensionering en stuwing functioneren
de wateren ecologisch gezien als een sloot.
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4.4 INRICHTING EN ONDERHOUD
4.4.1 Inleiding
Deze paragraaf beschrijft de inrichting en het onderhoud van de watergangen rondom Nieuwleusen
en ten zuiden van de Vecht. In het verleden waren inrichting en onderhoud met name gericht op
een goed peilbeheer. Tegenwoordig hebben de natuurwaarden een grotere plek gekregen in het
integrale waterbeheer. Watergangen zijn belangrijke leefgebieden voor planten en dieren. De
Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Flora en Fauna wet verplicht het waterschap aandacht te
besteden aan ecologische aspecten. Omdat zowel natuur als waterdoorvoer ruimte nodig heeft, is
een afstemming van inrichting en onderhoud op deze beide functies essentieel.
Volgens de KRW moeten alle wateren in 2015 voldoen aan waterkwaliteits- en ecologische
doelstellingen. De huidige inrichting en het onderhoud is veelal een belemmering voor het behalen
van de gestelde doelen. Het ontbreken van diverse structuren is hierbij het belangrijkste knelpunt.
Voor een meer diverse vegetatiestructuur ontbreekt de nodige ruimte en een meer gevarieerd
maaibeheer. Het waterschap zal de komende jaren aandacht moeten schenken aan het herinrichten
en het ecologisch verantwoord onderhouden van watergangen. Hier is het de afgelopen jaren al
mee begonnen. Op diverse plaatsen zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook wordt een
minder intensief, gedifferentieerd maaibeheer nagestreefd.
Beoordeling inrichting en onderhoud
Het gebied is verdeeld in onderhoudseenheden. Per eenheid is een kwaliteitsscore gemaakt voor
respectievelijk inrichting, onderhoud van het droge profiel en onderhoud van het natte profiel. Zie
figuren 22 tot en met 25. Er wordt beoordeeld in hoeverre het onderhoud gedifferentieerd wordt
uitgevoerd, of er rekening gehouden wordt met natuurwaarden en of het beheer past binnen de
doelen van de Kaderrichtlijn. Het is geen oordeel over de resultaten van het gevoerde onderhoud.

Figuur 22. Gebiedsindeling inrichting en onderhoud
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Dedemsvaart, Spoortippe en Staphorster esch
Nieuwleusen, Vecht en Dalfserveld (ten oosten van de spoorlijn Zwolle-Meppel)
Streukelerzijl (ten westen van de spoorlijn Zwolle-Meppel)
Kleigebied langs de IJssel.
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Stad Zwolle
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4.4.2 Inrichting
De ontwikkeling van de ecologische situatie in een watergang wordt sterk bepaald door de
inrichting. In de meeste watergangen wordt deze ontwikkeling belemmerd door steile oevers, een
krappe dimensionering en migratie barrières.
Door de steile oevers ontbreekt de groeiruimte voor een brede vegetatiezonering. Ook zijn weinig
planten bestand tegen de dynamische omstandigheden die de snelle overgang van gradiënten met
zich meebrengt. Zo ontstaan soorten- en structuurarme vegetaties. In deze oevers kunnen maar
weinig dieren een geschikt (deel)leefgebied vinden. De oplossing voor dit probleem is het
aanleggen van natuurvriendelijke oevers.
Het merendeel van de watergangen in het gebied zijn krap gedimensioneerde sloten. Dat wil
zeggen dat de afmetingen van de sloot precies voldoende zijn om in het huidige waterbeheer te
functioneren als aan- en afvoersloot. In de sloot is geen ruimte voor vegetatie. Het aanleggen van
bergingen kan hier een oplossing voor zijn. Zo kan een meer extensief onderhoud gevoerd worden
zonder dat dit belemmering vormt voor de af- en aanvoer van water. Deze bergingen kunnen naast
de hydrologische functie ook een ecologische functie vervullen. Enkele grotere watergangen in het
gebied zijn overgedimensioneerd waardoor er ruimte is voor vegetatie. Een neveneffect is dat
terrestrische flora en fauna natuurvriendelijke oevers en bergingen gebruikt als leefgebied of
stapsteen. De watergangen kunnen functioneren als groene corridor door het agrarisch landschap
en daarmee bijdragen aan de verspreiding en vergroting van leefgebieden van soorten.
Tenslotte zijn migratiebarrières zoals stuwen en gemalen een aandachtspunt. De verspreiding
van diersoorten wordt hierdoor belemmerd. Voor veel migrerende vissen is het optrekbaar zijn van
kleine wateren vanuit de grote rivieren zelfs een bestaansvoorwaarde. Volgens de KRW dienen
migratiebarrières daarom opgeheven te worden. Dit kan door het verwijderen of passeerbaar
maken van stuwen en gemalen.

1

9
10

3

2
8

4

7
5

6

Inrichting van de oever, klasse-indeling:
rood = slecht
Overal beschoeid met tropisch
hardhout/geïmpregneerd hout
oranje = ontoereikend:
Overal beschoeid, milieuvriendelijk
materiaal of deels beschoeid met
hardhout/geïmpregneerd
geel = matig
overwegend onbeschoeid, steile oevers
groen = goed
onbeschoeid, eenzijdig flauwe oever
blauw = zeer goed
natuurlijke morfologie/tweezijdig flauwe
oevers

Figuur 23. Inrichting

Toelichting figuur 23
Vanwege de steile oevers scoren de meeste deelgebieden matig. In de afgelopen paar jaar zijn op
diverse locaties de watergangen heringericht. Voorbeelden hiervan zijn projecten bij Rouveen (1),
Tolhuislanden (4), Ruitenveen (4), Herfte (8), Emmertochtsloot (8) en Marswetering (7). Met
name de laatste drie zijn van een dergelijke omvang dat deze gebieden goed scoren voor de
inrichting. De positieve effecten van de projecten rond Tolhuislanden en Rouveen zijn niet groot
genoeg om tot een goede score voor het hele, verder agrarisch ingerichte, gebied te komen. De stad
Zwolle (10) scoort ontoereikend door de grote hoeveelheid beschoeiing die in Zwolle Zuid
aanwezig is. Binnen het stedelijke gebied wordt in samenwerking met de gemeente Zwolle steeds
meer beschoeiing verwijderd.
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4.4.3 Onderhoud nat profiel
Zoals in de vorige paragraaf al is omschreven zijn de meeste watergangen in het gebied krap
gedimensioneerd. Intensief onderhoud is nodig om het waterpeil te kunnen handhaven. Dit gebeurt
in de meeste watergangen twee tot drie keer per jaar, afhankelijk van de mate van begroeiing en de
doorstroommogelijkheid van het water. Het onderhoud is sterk bepalend voor de kansen van de
flora en fauna en kent in de huidige praktijk drie grote knelpunten: het ontbreken van structuur,
verstoring en verruiging.
Het ontbreken van structuur ontstaat doordat het natte profiel volledig geschoond wordt. Hierdoor
is de watergang ongeschikt als voortplantings-, leef-, en opgroeigebied voor veel vissen en
macrofauna. Wanneer gedifferienteerd onderhoud kan worden toegepast, kan er ook meer structuur
onstaan in de watergang en kunnen er ook meer verschillende soorten vis en macrofauna zich in de
watergang vestigen.
Wanneer de plantengroei de doorstroom belemmert, dan vindt de eerste maaibeurt voor 15 juni
plaats. Vanuit ecologisch oogpunt is het vroege maaien ongewenst vanwege de grotere schade aan
vis- en amfibiebroed.
Bij het maaien vanaf de kant wordt het maaisel uit de watergang vaak op de insteek gelegd.
Vrijkomende voedingsstoffen uit het maaisel leiden tot verruiging van het talud. In brede
watergangen wordt de vegetatie met een maai/veegboot verwijderd. Het maaisel wordt verzameld
en afgevoerd en zorgt dan niet voor een verruiging van het talud.
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Figuur 24. Onderhoud nat profiel
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Klasse-indeling:
Onderhoud nat profiel:
rood = slecht:
maaifrequentie>3x/jr., 1e keer (ver) vóór 1 juni
watergangen geheel leeggehaald, (te) krap
gedimensioneerd.
oranje = ontoereikend
maaifrequentie 2-3x/jr, 1e keer vóór 15 juni,
watergangen worden geheel leeggehaald,
dimensionering veelal tamelijk krap.
geel = matig
Maaifrequentie 2x/jr., maaien na 15 juni, Er zijn
hoogstens enkele kleine projecten, waar beperkt
ecologisch maatwerk geleverd wordt. Het
doorstroomprofiel wordt geheel leeggehaald.
Groen=goed:
Maaifrequentie 1-2x/jr, na 15 juni, maaisel wordt
afgevoerd of buiten de insteek verwerkt. Relatief
veel trajecten met aangepast onderhoud, waarbij
behalve oeverbegroeiing ook watervegetatie deels
gespaard wordt.
Blauw=zeer goed:
Voor tenminste de helft van de watergangen in
het deelgebied geldt dat het onderhoud geheel
afgestemd is op natuurontwikkeling; de
maaifrequentie is 1x/jr of minder. Maaisel wordt
afgevoerd of buiten de insteek verwerkt

Toelichting figuur 24
Het hele gebied scoort matig. Het natte profiel wordt geheel geschoond met een gemiddelde
frequentie van twee maal per jaar. Het project bij Rouveen (1) en een aantal watergangen in de
Tolhuislanden/Ruitenveen (4) komen als goed uit de bus doordat na de herinrichting van de
watergangen er meer begroeiing in het natte profiel kan blijven staan. De omvang van deze
projecten is echter te klein om het hele deelgebied goed te laten scoren. Het gebied rondom Heino
(5) scoort 'ontoereikend'. Hier wordt het natte profiel voor 15 juni gemaaid of meer dan twee keer
gemaaid. Het intensievere maaien is hier nodig om voldoende wateraanvoer via krappe
watergangen te kunnen realiseren.
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4.4.4 Onderhoud droog profiel.
Het droge talud wordt meestal onderhouden voorafgaand aan het natte talud, dit vanuit practische
overwegingen. In kleine watergangen kan ook de oeverbegroeiing een belemmering zijn van de
waterdoorvoer. Met name wanneer planten in het water gaan hangen en zo een groot deel van de
watergang bedekken. Om dit te voorkomen kan een hogere maaifrequentie nodig zijn.
Enkele bredere watergangen zijn voorzien van natuurvriendelijke oevers, hiervan is de
onderhoudsfrequentie lager.
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Figuur 25. Onderhoud droog profiel
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Onderhoud droog profiel, klasse-indeling:
Rood=slecht: Maaifrequentie>3x/jr., maaisel
blijft onderop talud en/of komt in het water
terecht
Oranje=ontoereikend: Maaifrequentie 2-3x/jr,
maaisel word niet volledig van het talud
verwijderd. Er wordt nauwelijks of geen
ecologisch maatwerk geleverd.
Geel=matig: Maaifrequentie 2x/jr., maaisel
wordt geklepeld op het schouwpad of tenminste
bovenaan relatief ruim talud gebracht. Er zijn
hoogstens enkele kleine projecten, waar beperkt
ecologisch maatwerk geleverd wordt.
Groen=goed: Maaifrequentie 1x per jaar óf 2x
per jaar, waarbij maaisel afgevoerd wordt en
maatwerk geleverd wordt (éénzijdig onderhoud,
om en om maaien, vegetatie op grens nat/droog
laten staan, etc.). Relatief veel trajecten met
aangepast onderhoud.
Blauw= zeer goed:, bewust
verschralingsbeheer. Afvoer van maaisel.
Maaitijdstip op doelsoorten afgestemd. Ook in de
winter overstaande vegetatie, veelal bomen en/of
struiken aanwezig.

Toelichting figuur 25
De gebieden Marswetering (7) en Herfte (8) scoren zeer goed vanwege de plaatselijk lagere
maaifrequentie. Dalmsholte (6) scoort goed doordat er in dit gebied bij de Dalmholterwaterleiding
veel taluds eenzijdig blijven staan. De stad Zwolle (10) is buiten beschouwing gelaten omdat het
overgrote deel beschoeid is en de overige taluds over het algemeen door de gemeente Zwolle
worden onderhouden. Het overige deel van het gebied Zwolle scoort matig met uitzondering van
de trajecten waar reeds opnieuw is ingericht.
In 2005 zijn bij de Tolhuislanden/Ruitenveen (4) en bij Rouveen op een aantal plaatsen bergingen
aangelegd waardoor het natte profiel en de natuurvriendelijke oever extensiever kunnen worden
onderhouden. In het gebied Marswetering (7) en Herfte (8) zijn de natuurvriendelijke oevers al een
aantal jaren aanwezig. Deze ontwikkelen zich goed en worden periodiek onderhouden volgens het
onderhoudsplan. De natuurvriendelijkoever langs de Emmertochtsloot (8) wordt onder andere door
de das als migratie route gebruikt.
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4.5

EMISSIEBRONNEN

4.5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de theoretische bronnen van stikstof en koper in het gebied
rondom Nieuwleusen en ten zuiden van de Vecht. Naast deze probleemstoffen zijn ook de stoffen
fosfaat en zink meegenomen in deze studie. Deze stoffen zijn meegenomen omdat ze landelijk als
probleemstoffen worden gezien en omdat in het beheersgebied soms lokaal overschrijdingen te
zien zijn. Beschouwd wordt de bijdrage van de bronnen aan de emissies naar het oppervlaktewater.
stikstof
fosfaat
koper
zink
Figuur 26. Beschouwde stoffen

4.5.2 Gebruikte methodiek.
Het bepalen van de meeste bronnen en emissies naar het water gebeurt met gegevens afkomstig uit
de database van Emissieregistratie 3). De bron ‘inlaatwater’ is bepaald met gegevens van het
waterschap. De emissies van de diverse bronnen worden uitgedrukt in kilo’s stof per jaar.
De verschillende emissiebronnen zijn ondergebracht in acht hoofddoelgroepen (figuur 27). Het
aandeel van deze hoofdoelgroepen in de totale emissie wordt gepresenteerd in figuur 28. In de
bespreking worden, indien relevant, de deelbronnen aangehaald.
Het beeld dat verkregen wordt in deze emissiestudie kan afwijken van de chemische
meetgegevens. Dit verschil wordt veroorzaakt omdat bij emissies gesproken wordt over
stofvrachten en de waterkwaliteit wordt uitgedrukt in stofconcentraties. Een kleine bron,
uitgedrukt in kilo’s, kan een groot waterkwaliteitsprobleem veroorzaken wanneer deze kilo’s in
geconcentreerde vorm in het water terecht komen. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij
overstorten. Andersom is een grote bron niet meteen een probleem wanneer het in tijd en ruimte
verspreidt in het water terecht komt. Een voorbeeld is fosfaat uit de landbouw. Dit komt in
aanzienlijke hoeveelheden, verspreid over het hele gebied in het oppervlaktewater terecht. Toch
zijn de problemen hiermee plaatselijk.

Hoofddoelgroepen.
Landbouw:
Verkeer en vervoer:
Industrie:
Consumenten:
Riolering en overstorten:
Handel, diensten en overheid:
Depositie:
Inlaatwater:

Emissiebronnen.
uit- en afspoeling van natuur- en landbouwgronden.
lekkage motorolie, banden- en wegdekslijtage, corrosie
vangrails, slijtage bovenleidingen spoor, antifouling.
scheepsbouw.
corrosie van daken en dakgoten, lozingen huishoudelijk
afvalwater
overstorten en regenwateriolen.
corrosie van bouwconstructies, daken en dakgoten.
aanvoer vanuit de lucht.
inlaat vanuit Vecht, Zwarte Water of Ommerkanaal.

Figuur 27. De acht hoofddoelgroepen met daarachter de belangrijkste emissiebronnen.
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Fosfaat
Stikstof
Koper
Zink

Industrie

Nieuwleusen
e.o.

Verkeer en vervoer

Omvang aandeel bronnen:

zeer grote bron (>80%)

grote bron (50% - 80%)

aanzienlijke bijdrage (25% - 50%)

kleine bijdrage (5 - 25%)

zeer kleine bijdrage (<5%)
n.b. niet bekend.

Landbouw

4.5.3 Emissiebronnen
Het studiegebied is opgedeeld in twee delen: 1. het gebied rondom Nieuwleusen en 2. het gebied
ten zuiden van de Vecht. De Vecht is te klein om verantwoorde emissiecijfers van te presenteren.
In onderstaande figuur is per gebied het aandeel van de hoofddoelgroepen aan de totale
probleemstofemissie weergegeven.











Figuur 28. Emissiebronnen

Uit- en afspoeling uit de landbouw is de grootste bron van alle beschouwde stoffen. Een deel is
afkomstig van de stoffenvoorraad in de bodem die in het verleden is opgebouwd. Maar ook de
huidige toepassing van meststoffen in de landbouw leidt tot emissie naar het water. In de
Emissieregistratie wordt geen onderscheidt gemaakt tussen het historische en het huidige aandeel.
De tweede bron voor nutriënten is de aanvoer van water. Met name voor fosfaat kan het aandeel
van de wateraanvoer oplopen tot circa 15 procent (gebied rondom de Dedemsvaart). Met name
wanneer het kleine watergangen betreft, kan een continue aanvoer van nutriënten een duidelijke
ecologisch effect hebben.
Opvallend aandeel in de emissie van koper is die van de doelgroep ‘Verkeer en vervoer’. Dit
aandeel ligt rond de 15 procent in Salland en rond de Dedemsvaart. Dit deel is met name afkomstig
van slijtage van de bovenleidingen van het spoor, van slijtage van het wegdek en uit motorolie.
Mogelijk zijn deze bronnen ook de achterliggende oorzaak van de koper die via depositie in het
water terecht komt.
In het gebied ten zuiden van de Vecht is de RWZI van Heino een bron voor nutriënten en zware
metalen. Het aandeel de totale emissieomvang is kleiner dan 10 procent. Dit kan lokaal een
bedreiging zijn voor de ecologie, omdat de stofvracht geconcentreerd op één punt wordt geloosd.
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De overige bronnen dragen op gebiedsniveau nauwelijks bij aan de totale emissie van de
probleemstoffen. Wanneer echter de emissie in tijd en ruimte geconcentreerd plaatsvindt, zoals bij
overstorten en huishoudelijke lozingen, kan dit leiden tot negatieve ecologische effecten. Bij
overstorten vindt enkele keren per jaar een vervuiling van oppervlaktewater plaats. Vaak is de
chemische waterkwaliteit al binnen enkele dagen terug op het oude niveau. De ecologische
effecten zijn echter van blijvender aard. Bij de huishoudelijke lozingen vindt de emissie
geconcentreerd plaats op een klein stukje oppervlaktewater. Daar kan het ecologische systeem
terplaatse volledig verstoord worden. Daarom zullen met deze bronnen, ondanks de kleine bijdrage
aan de totale emissie, toch rekening gehouden moeten worden.
Voor getallen uit de emissieregistratie geldt dat voor een redelijke betrouwbaarheid het
beschouwde gebied groter moet zijn dan 5000 hectare. Emissiewaarden van bronnen in de
uiterwaarden van de Vecht zijn daarom hier niet gepubliceerd. Maar het moge duidelijk zijn dat de
RWZI's hier een grote rol spelen.

Herkomst van koper.
Koper is voornamelijk afkomstig uit de landbouw 2,3,4). Een deel hiervan is een erfenis uit het
verleden 5). Maar ook de huidige landbouwpraktijk draagt bij aan de metalenbelasting van het
oppervlaktewater. Onderzoeken gericht op de melkveesector wijzen op een overschot van koper in
de metalenbalansen op bedrijfsniveau. In het project 'Koeien en Kansen' 1) wordt het
koperprobleem als volgt omschreven: "Zware metalen zoals koper en zink zijn onontbeerlijk voor
het goed functioneren van organismen, maar zijn ook potentiële risicostoffen voor het milieu. In de
melkveehouderij worden de dieren van voldoende koper en zink voorzien door toevoeging van
deze metalen aan het krachtvoer en mineralenmengsels. Deze toevoegingen zorgen samen met het
gebruik van koper in hoefontsmettingsbaden (voetbaden) voor aanvoer van koper en zink via de
mest naar de bodem. Deze aanvoer is veelal dusdanig dat ongewenste ophoping en emissie naar
grond- en oppervlaktewater plaatsvindt."
De overige bronnen voor koper zijn: afspoeling van verharde oppervlakten, depositie uit de lucht,
diverse compoststromen, jacht, overstorten, RWZI's en zuiveringsslib. Deze bronnen dragen
aanzienlijk minder bij aan de belasting van het oppervlaktewater. Voor het gebied Rijn-Oost
(Kaderrichtlijn Water) draagt de landbouw voor 46 procent bij aan de koperemissie tegenover 26
procent afkomstig van de RWZI's 3).

Figuur 29. Kopersulfaat voor gebruik in hoefontsmettingsbaden in de melkveehouderij.
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CONCLUSIES

Algemeen
De kwaliteit van het oppervlaktewater in het beheersgebied is over het algemeen goed. De
probleemstoffen op de hoofdpunten zijn stikstof, zuurstof en koper. Fosfaat en zink zijn dit jaar in
het beheersgebied van Groot Salland geen probleemstoffen, terwijl ze dat landelijk wel zijn. In de
laatste zes jaar is een dalende trend te zien in de probleemstof overschrijdingen.
De ecologische potenties in het hele beheersgebied zijn redelijk goed, maar worden geremd door
de sterk veranderde hydrologische situatie en inrichting. Lokaal is een te hoog nutriëntengehalte
een belemmering voor de ecologische potenties.
Gebied rond Nieuwleusen en zuidelijk van de Vecht
Probleemstoffen:
Zuurstof, zink en fosfaat worden in dit gebied niet meer als
probleemstof gezien. Stikstof en koper overschrijden wel op meer dan
twintig procent van de locaties de MTR-norm. Met name in de grote
wateren in agrarisch gebied zijn vaak lichte overschrijdingen
gevonden.
Bronnen en emissies:
De belangrijkste bron voor de nutriënten en zware metalen in het
gebied rondom Nieuwleusen en ten zuiden van de Vecht is de uit- en
afspoeling van landbouwgronden. Deze bron is vele malen groter dan
de overige bronnen zoals aanvoer van water, effluent van RWZI’s en
emissie uit verkeer en vervoer.
Inrichting:
Steile oevers langs de grote watergangen zijn een belemmering voor
een betere natuurontwikkeling. Daar waar projectmatig ruimte
gecreëerd is voor flauwe, natuurvriendelijke oevers blijkt de
natuurwaarde te verbeteren. Door de flauwe oevers ontstaan meer
vegetatiestructuren, hiervan profiteert de fauna, zowel onder als boven
water.
Onderhoud:
De maaifrequentie is binnen een aantal deelgebieden van het
onderzoeksgebied de bepalende factor voor de meestal matige
onderhoudsscore. Een lagere onderhoudsfrequentie geniet de
voorkeur. Hiervoor moet binnen de inrichting ruimte gemaakt worden.
Zwemwater:
Op geen van de zwemwaterlocaties zijn in 2006 problemen
geconstateerd. Bacteriegehaltes bleven overal beneden de norm en er
werden geen problemen met algenbloei waargenomen.
Trends:
Er is een dalende trend waarneembaar in het aantal overschrijdingen
van de norm door probleemstoffen. Het lijkt er op dat genomen
maatregelen in het gebied langzaam effect resulteren. Alleen zuurstof
laat geen verbetering zien.
Exoten:
Veel wateren in dit gebied staan in meer of mindere mate onder
invloed van inlaatwater. Met het inlaatwater hebben exoten zich de
afgelopen jaren sterk verspreid in het gebied, dit ten koste van de
inheemse macrofauna.
Inlaatwater:
De nutriëntengehaltes van het inlaatwater zijn verbeterd, toch brengt
het inlaten van gebiedsvreemd water nog risico's met zich mee voor de
waterkwaliteit. Inlaatwater als maatregel dient terughoudend toegepast
te worden wanneer andere opties voor peilbeheer niet haalbaar zijn.

Jaarverslag 2006_2.doc6

37

38

Jaarverslag 2006_2.doc6

LITERATUUR.

1) Boer, M. Kool, A. Schans, F. van der. Gebruik van kopersulfaat in voetbaden. Overschotten
lopen uit de klauwen. CLM 627-2006. CLM Onderzoek en advies. Culemborg. 2006.
http://www.clm.nl/publicaties/data/627.pdf

2) Delahaye, R. Fong, P.K.N. Eerdt, M.M. van. Hoek, K.W. van der. Olsthoorn, C.S.M. Emissie
van zeven zware metalen naar landbouwgrond. CBS. Voorburg/Heerlen 2003.
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/837282FD-9AC2-4529-AB2C340444892528/0/zwaremetaleneindrapport.pdf

3) Emissieregistratie. 2006. Alterra, CBS, Nationaal Milieuplanbureau, RIZA.
www.emissieregistratie.nl

4) Kool, A. Jongbloed, A.W. Moolenaar, S.W. Hilhorst, G.J. Schans, F.C. van der. De aanpak
zware metalen op melkveebedrijven. Rapport 32. Koeien & Kansen. Lelystad. Juli 2006.
http://www.koeienenkansen.nl/index.asp?media/rapport/32.asp

5) N.n. Belasting van landbouwgrond met zware metalen, 1980-2005. MilieuCompendium.
Website Milieu en Natuurplanbureau. 2006.
http://www.mnp.nl/mnc/i-nl-0097.html

Jaarverslag 2006_2.doc6

39

40

Jaarverslag 2006_2.doc6

FIGUREN, TABELLEN EN BIJLAGEN
Figuur 1. Meetlocaties 2006 van Waterschap Groot Salland
Figuur 2. De Vecht bij Vilsteren met de instroom van de Regge
Figuur 3. De Herfterwetering bij Zwolle
Figuur 4. Gemaal nieuw Lutterzijl bemaalt de polders Mastenbroek en Koekoek
Figuur 5. Probleemstoffen 2006
Figuur 6. Stikstof
Figuur 7. Fosfaat
Figuur 8. Zuurstof
Figuur 9. Koper
Figuur 10. Zink
Figuur 11. Trends in waterkwatliteit
Figuur 12. Trend stikstof en fosfaat
Figuur 13. Trend koper en zink
Figuur 14. Trend zuurstof
Figuur 15. Ecologische beoordeling hoofdpunten
Figuur 16. Stuw Vechterweerd
Figuur 17. Meetlocaties zwemwater
Figuur 18. P-N-O Roulerend meetnet
Figuur 19. De Glassnijder
Figuur 20. Oude Spartelvijver (JOS26)
Figuur 21. STOWA-beoordeling
Figuur 22. Gebiedsindeling Inrichting en Onderhoud
Figuur 23. Inrichting
Figuur 24. Onderhoud nat profiel
Figuur 25. Onderhoud droog profiel
Figuur 26. Beschouwde stoffen
Figuur 27. De acht hoofdoelgroepen met daarachter de belangrijkste emissiebronnen.
Figuur 28. Emissiebronnen
Figuur 29. Kopersulfaat voor gebruik in hoefontsmettingsbaden in de melkveehouderij.
Tabel 1.

Resultaten bacteriën in zwemwater

Bijlage 1: Meetlocaties Waterschap Groot Salland 2006
Bijlage 2: STOWA systemen
Bijlage 3: Begrippenlijst

Jaarverslag 2006_2.doc6

41

Bijlage 1: Meetlocaties Waterschap Groot Salland 2006
MPTC
IGB64
IKL62
IKS98
ISL70
ISL95
ISW63
ISW99
ITG72
IWA61
IWA86
IWA90
IWG24
JOS26
JZV01
KBL54
KBL62
KBL98
KCK60
KDV08
KDV83
KHV25
KVU32
KZK80
KZW18
LAG12
LAG18
LHS12
LKO01
LLD61
LOH00
LOH78
LVE85
LVI80
LVV02
OAK99
OBR00
OBW50
ODB93
OSG73
QBW99
QGA40
QGO70
QHT99
QKW25
QMP01
QMV60
QOW60
RBF01
RDK19
REB99
RET20
RET83
RHW12
RHW70
RHW96
RKB79
RMW90
RNW02
RNW48
42

NAAM
Groote Grift, Klinkerweg
Kloosterzielstreng Rechterenseweg
Kostverlorenstreng Zwartsluis
stadswegsloot bij schipgravenweg
Sloot langs Blokweg
Steenwetering 'De Olde Stouwe
Steenwetering Streukelerzijl
Tolgracht Grashekke
Westerveldse Aa Maaslaan Zwolle
Westerveldse Aa
Westerveldse Aa Westerveld
Wg Dalfsen 3.1 bij splitsing 3.0
Oude Spartelvijver boswacht. Staphor
Zwarte Venen, boswachterij Staphorst
buldersleiding/kringsloot west
buldersleiding, middeldijk
Buldersleiding Meeleweg
Verlengde Conradskanaal
Dedemsvaart de Meele
Dedemsvaart Hasselt
huizingerveldleiding balkbrug
verl buldersl,kamperdww dommelerdijk wes
Zijtak Koloniewijk
Zwarte Dennen
Agnietenplas oost
Agnietenplas west
Kolk Hessumse Schipper
Kolk zuid van Kranenkolk (buitendijk
De Leiding Woestendijk
Onderhaarse leiding bij Emsland
onderhaarse leide, oude woestendijk
Vecht bovenstuw Vechterweerd
Beekje Vilsteren
Westelijk Ven Vilsteren
Uitwateringskanaal Roggebot
Gemaal Buiten Reve
Binnenwetering Dompeweg
De Burgel Kampen voorste helft compart 9
Stadsgracht Kampen Buitensingel
Bisschopswetering gemaal Nw Lutterzijl
Ganzendiep Grafhorst
Goot Pieperweg
Hoofdtocht Koekoekspolder Nw Lutterzijl
Kerkwetering 200m west van Mastenbroek
Milligerplas oost
Machinevaart Mastenbroek, Groene Steeg
Oude Wetering de Boxem
bergvijver blankenfoort heino oude ro
vijver drostenkamp raalte
Evenbelterwaterleiding gemaal Elshof
Emmertochtsloot Zwarteweg
Emmertochtsloot N. van Kroesenallee
Herfterwetering Voetsteeg
Herfterwetering Vogelenzang
Herfterwetering bij N35
sloot kiezebos bij ro 2 heino
Marswetering Zwolseweg
Nieuwe Wetering, Pruimersallee
Nieuwe Wetering Laag Zuthem
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X
206330
205170
202130
208280
208925
207000
204190
210970
203760
203200
203010
211500
215160
214260
215410
215200
214100
209600
212520
204200
221740
217210
221770
215000
205500
205400
217000
205000
220940
225150
221680
211040
221540
221200
187460
189270
191500
190530
190460
194530
192000
195660
194500
197620
200900
198380
199390
212500
214540
210420
212100
209860
211520
207865
205310
212000
210150
212720
208800

Y
509280
514610
516900
514000
507000
510840
510720
507390
505560
506760
506790
503930
515660
518530
508010
508570
511720
515240
511600
511600
512820
507490
512440
515600
506100
506100
503310
506600
507400
508350
507120
503710
503200
502500
506780
503980
501700
508330
507900
511700
511000
513880
511690
509500
507000
511610
506860
495700
489360
489940
500530
501260
501730
501645
502070
495080
498970
491280
496810

SOORT
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
roulerend
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
roulerend
monitoring
roulerend
roulerend
roulerend
monitoring
monitoring
monitoring
roulerend
monitoring
roulerend
monitoring
monitoring
roulerend
zwem
zwem
zwem
roulerend
roulerend
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
roulerend
roulerend
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
zwem
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
roulerend
roulerend
monitoring
roulerend
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
roulerend

RNW54
RNW74
RNW86
RRW45
RRW65
RSL34
RSL35
RSL36
RWY01
RWY18
RWY30
SDW55
SDW98
SHE01
SLV10
SNZ40
SVB70
SVE90
SVL20
SVW60
SZV45
SZV99
TKO14
TSL40
TZW32
TZW54
TZW92
UAL74
UGV95
UKZ00
UON10
USL07
USW40
USW58
USW89
UWV50
VAL40
VDR12
VDR44
VDR82
VMH40
VMH90
VOB50
YBK00
YRW30
YWC17
YWC58
ZSL06
ZWZ02
ZZS48

Nieuwe Wetering Langeslag
Nieuwe Wetering Hoevenbrug
Nieuwe Wetering Marslanden
Raalterwetering Beumersbrug
Raalterwetering Assendorperdijk
Verlenging Kolkwetering Verversweg
Langs Twentse weg
sloot raalte noord
Wijthmerenplas noord
Wijthmenerplas zuid
Wijthmenerplas west
Dalmsholterwaterl. Laarhoeve Dalmsholterweg
Dalmsholterwaterleiding voor gemaal
Heidepark
Vlierwaterleiding Vlierdijk
Noord-zuidleiding Pollenweg
Vennenbergerwaterleiding Witte Wieve
Wg. naar Veense waterleiding
Vlierwaterleiding Koolhaarseweg
Vilsterscher waterleiding voor stuw
Overijsselskanaal Zwolle-Vroomshoop Lemeler
Overijsselskanaal Zwolle-Vroomshoop l'Zuthe
Kolkbad Den Nul
Wg Molenpolder (tussen Windesheim en
Zandwetering Marsbrug
Zandwetering Olst
Zandwetering Kolkbrug Hoog Zuthem
Averlosche Leide West, Raalterweg
Grote Vloedgraven Rozenvoorderdijk
Keersluis Zwolle
Oude wetering bij Achterblok
Wg langs ecologische verbindingzone
Soestwetering Boxbergerweg
Soestwetering Ketelaarbrug
Soestwetering Laag Zuthem
Wooldvloedgraven Oldeboersbrug
Averlosche Leide Oost, Harmelinksdijk
Overijsselsk Dev-Raalte N v Croddenbrug
Overijsselskanaal, bij de Hooge wegen
Overijsselskanaal, eind Hoge broeksweg
wg tussen Marienheen/Haarle Raamsweg
wg tussen Marienheem en Haarle Lindertesewg
Oosterbroekswaterleiding Hottenvoortsweg
Basiskanaal Deventer gemaal Ankersmit
Wg Rivierenwijk Deventer einde Maasstraa
wg Colmschate Aletta Jacobastr Deventer
wg Colmschate, Hamburgweg/Danzigweg
Sl. Marslanden l. Ittersumallee (Praxis)
Steenwetering Oldeneelpad Zwolle Zuid
Stadsgracht Zwolle Sassenpoort
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208330
206570
205350
213460
210780
214800
217100
216500
207300
206800
207200
217000
213890
220500
223130
223650
217200
222940
222100
218840
218480
208300
204200
206450
207500
205290
205620
210880
208660
202500
209700
208000
208770
207150
206940
216800
217340
211380
214450
218250
219700
217150
219480
208400
209520
212240
210800
204920
203660
203100

497800
500340
501290
492770
492020
495200
495360
489610
501500
501200
501100
497890
497860
495300
500580
490170
498800
495210
500020
498540
496170
498200
486500
495830
477000
483660
497450
480560
482380
503300
492300
496000
481860
488500
497320
493300
479330
475780
480430
492120
486930
490580
490160
473360
474230
473120
472790
501110
499590
502600

monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
roulerend
monitoring
zwem
zwem
zwem
monitoring
monitoring
zwem
roulerend
monitoring
roulerend
roulerend
roulerend
roulerend
monitoring
monitoring
zwem
roulerend
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
roulerend
roulerend
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
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Bijlage 2: STOWA systemen

STOWA-systeem

Onderzoeks
gegevens
nodig over:
vegetatie

STOWA
meren en plassensysteem

fytoplankton

Onderscheidende aspecten
(karakteristieken)

bepaling van niveau op basis van aanwezigheid van
bedreigde soorten,
kenmerkende soorten of
storingssoorten

leidt tot indeling
in één van vijf
kwaliteitsniveaus:
beneden laagste,
laagste, middelste, bijna hoogste
en hoogste niveau

bepaling van typologische eenheid d.m.v.

indeling in één
van drie kwaliteitsniveaus:
beneden laagste,
laagste of middelste

soortengroepen, samen met chlorofylgehalte leidt dit tot ®

op zandgrond
STOWA
sloten-systeem

vegetatie,
macrofauna,
epifytische
diatomeeën
en eventueel
fysische
chemie

op kleigrond
op veengrond
in zuur water
in brak water
in licht brak
water

STOWA stromende
wateren-systeem

in heuvelland:
boven-, middenof benedenloop
macrofauna

of
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Oordeel

in laagland:
boven-, middenbenedenloop

Eindoordeel

Afweging van resultaten vegetatie en
fytoplankton leidt
tot eindoordeel, indeling in één van de
vijf kwaliteitsniveaus

bepaling van niveau
voor
saprobie,
voedselrijkdom,
brak- of
zuurkarakter,
beheer
(structuurrijkdom) en
variant-eigen
karakter per
grondsoort

leidt tot indeling
per onderdeel in
één van vijf
kwaliteitsniveaus:
beneden laagste,
laagste,
middelste, bijna
hoogste en
hoogste niveau

In dit systeem
worden de
resultaten niet
afgewogen tot één
eindoordeel.

bepaling van niveau
voor
stroming,
saprobie,
voedselrijkdom,
substraat en
voedselstrategie

leidt tot indeling
per onderdeel in
één van vijf
kwaliteitsniveaus:
beneden laagste,
laagste,
middelste, bijna
hoogste en
hoogste niveau.

In dit systeem
worden de
resultaten niet
afgewogen tot één
eindoordeel.

Bijlage 3: Begrippenlijst
• Afspoeling Het proces waarbij door de neerslag stoffen van het maaiveld naar het oppervlaktewater
worden getransporteerd. Zie ook uitspoeling.
• Afvoergebied Gebied begrenst door stroomscheidingen, waaruit, beschouwd vanuit het afvoerpunt, het
water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het betreffende afvoerpunt
• Afwatering De afvoer van het water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt. In
hydrologische zin komt afwatering ná ontwatering.
• Algen Lagere planten, dus zonder differentiatie in wortels, stengels en bladeren. Algen heten ook wel
wieren. In het fytoplankton-onderzoek zijn de microscopische algen betrokken; in het vegetatieonderzoek
wordt naast hogere planten gekeken naar kranswieren en enkele grotere groenalgen (draadalgen, darmwier).
• Algenbloei Massale groei van (microscopische) algen ten gevolge van eutrofiëring.
• Atmosferische bronnen Bronnen (van verontreiniging) van stoffen die door de lucht en vervolgens de
neerslag worden aangevoerd. Voorbeelden van atmosferische verontreiniging (zure regen) zijn: ammoniak,
verdampend uit mest, lood- en stikstofverbindingen uit uitlaatgassen, zwaveloxiden en dioxinen uit rook van
electriciteitsopwekkings- en verbrandingsinstallaties.
• Chlorofyl Chemische verbinding in cellen van groene planten, die essentieel is voor het vastleggen van
zonne-energie.
• Choline-esteraseremmers Eigenlijk: acetyl-choline-esteraseremmers. Dit zijn
organofosfaatverbindingen, in gebruik als breedwerkende insectenbestrijdingsmiddelen. Zij zijn matig tot
slecht afbreekbaar. Deze stoffen werken remmend op bepaalde enzymen in het zenuwstelsel. Zij zijn giftig
voor insecten, maar ook voor alle andere diergroepen. Voorbeelden zijn parathion en carbamaten.
• Denitrificatie Het vrijmaken van stikstof uit nitraten door micro-organismen; dit stikstofgas ontsnapt
vervolgens uit het ecosysteem naar de atmosfeer.
• Defosfatering Het verwijderen van fosfaten uit het water door een zuiveringsinstallatie.
• Diffuse bron Een verspreid voorkomende bron (van verontreiniging). Voorbeelden zijn uit- en
afspoeling van mest in een landbouwgebied of zure regen. Het tegengestelde van een puntlozing/puntbron.
• Dominant Van een (planten-)soort: in de levensgemeenschap overheersend, meer dan 50 % van het
oppervlak bedekkend. Co-dominant: twee of drie soorten overheersen gezamenlijk.
• Ecosysteem Het geheel dat ontstaat door wederzijdse beïnvloeding van organismen en hun milieu in een
bepaalde ruimte, dus de levensgemeenschap én de abiotische factoren.
• Effluent Het uitstromende gezuiverde water uit een riool- of afvalwaterzuiveringsinrichting.
• Eutrofiëring De extra aanvoer van voedingsstoffen naar het (water-)milieu, waardoor toenemende groei
van (hogere en/of lagere) planten optreedt.
• Eutroof Rijk aan voedingsstoffen (c.q.mesotroof: matig voedselrijk en oligotroof: voedselarm).
• Gebiedsvreemd water Water dat (bij watertekort) van buiten een watersysteem wordt aangevoerd; dit
heeft een andere, kwalitatief vaak minder goede, samenstelling dan het natuurlijke watertype.
• Grenswaarde(n) De sinds begin 1992 geldende minimale waterkwaliteitsdoelstellingen voor
oppervlaktewater en nieuw gevormd sediment (voorheen AMK). Deze grenswaarden moeten in het jaar 2000
zijn gerealiseerd. De getalsnormen zijn voor de meeste stoffen gelijk aan het AMK, voor enkele stoffen is de
norm aangescherpt.
• Hardheid Eigenlijk: maat voor het voorkomen van calcium- en magnesiumzouten in het water (blijvende
waterhardheid). In het vegetatieonderzoek is echter de (tijdelijke) hardheid veroorzaakt door (bi)carbonaten
ook heel belangrijk. Deze beïnvloedt de zuurstof- en nutriëntenhuishouding, vooral in veengebieden.
• Indicatorsoort Soort die voorkomt onder bepaalde milieuomstandigheden, Waarnemingen van
dergelijke soorten worden dan ook gebruikt in monitoringsonderzoek.
• Integraal waterbeheer Beheer over waterkwaliteit en -kwantiteit, waarbij samenhangend rekening wordt
gehouden met natuur, milieu, landbouw, recreatie, ruimtelijke ordening en veiligheid.
• Kwel Het aan de oppervlakte komen van ondergronds stromend, van elders afkomstig water. Wanneer
dit op korte afstand optreedt spreekt men van lokale kwel: bijvoorbeeld aan de voet van een rivierdijk. Kwel
die dieper uit de bodem komt en van grotere afstand, noemt men regionale kwel.
• Levensgemeenschap Een verzameling van (verschillende soorten) organismen die voorkomen in een
bepaalde omgeving en die met elkaar en met die omgeving in wisselwerking verkeren.
• Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) Getalswaarde van een parameter, waarboven (of in enkele
gevallen waaronder) onaanvaardbare risico's voor mens en natuur ontstaan. In de praktijk hetzelfde als de
grenswaarde. Voor een groot deel van de parameters staat het MTR in de Vierde Nota Waterhuishouding.
• Meander Uitbochting van de loop van een beek of rivier. Meanders kunnen in de loop van de tijd
verschuiven (sterker uitbochten) of zich dieper insnijden in de bedding.
• Meer (In ons land ondiep) oppervlaktewater van grote omvang in een natuurlijke laagte van het
landschap, gevuld met meestal stilstaand water.
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• Natuurlijk achtergrondniveau De van nature aanwezige concentratie van een stof op een bepaalde
plaats. Dit is van belang voor verbindingen die, in grotere hoeveelheden, kunnen voorkomen als
verontreiniging van het milieu.
• Nitrificatie (denitrificatie) De omzetting door middel van bacteriën van ammonium via nitriet naar
nitraat (de omzetting door bacteriën van nitraat via nitriet naar vrij stikstof).
• Normalisatie Aanpassing van de loop van een rivier of beek om de breedte van de bedding vast te
leggen. Deze aanpassing bestaat uit bochtafsnijdingen en het aanbrengen van een gestandaardiseerd,
symmetrisch normprofiel. Soms worden de oevers beschoeid. Zie ook kanalisatie.
• Nutriënten Voedingsstoffen voor planten: stikstof en fosfaat.
• Ontwatering De afvoer van water uit percelen over en door de grond, eventueel door drainagebuizen en
greppels naar een stelsel van grotere waterlopen. In de hydrologische kringloop vindt ontwatering vóór
afwatering plaats.
• Oppervlaktewater Elk permanent of gedurende een groot deel van het jaar aanwezig open water.
• Organische stof Materiaal waaruit levende en dode organismen zijn opgebouwd: koolhydraten, eiwitten
en vetten. Micro-organismen kunnen organische stof weer afbreken tot anorganische bestanddelen.
• PAK Polycyclische aromatische koolwaterstof. Parameter Meetbare of gemeten eigenschap of waarde.
• Petgat Smalle, langgerekte stroken open water, ontstaan door turfwinning in een laagveengebied.
• Pioniervegetatie Vegetatie die zich ontwikkelt op onbegroeid terrein of in open water.
• Regenwateruitlaat Constructie in een gescheiden rioleringsstelsel waardoor het regenwater afvloeit naar
het oppervlaktewater. In een verbeterd gescheiden stelsel vloeit alleen het teveel aan regenwater dat niet in
het rioolstelsel kan worden geborgen, af naar het oppervlaktewater. De kleinere en meer vervuilde
hoeveelheden regenwater worden naar de zuivering gevoerd.
• Riooloverstort Constructie in een gemengd rioleringsstelsel, waardoor bij hevige regenval het teveel aan
(met neerslag verdund) afvalwater, dat niet in de riolering geborgen kan worden, afvloeit naar het
oppervlaktewater.
• Rode lijst Lijst van bedreigde, zeldzame en soms zelfs verdwenen soorten. In dit rapport is sprake van de
Rode Lijst (hogere) planten. Er bestaat ook een dergelijke lijst van mossen, vlinders en vogels; van steeds
meer groepen organismen wordt een Rode Lijst opgesteld. In Nederland staat ruim 37 % van de soorten
hogere planten op de Rode Lijst. Op de lijst worden vijf categorieën gehanteerd: 0 = verdwenen, 1 = zeer
sterk bedreigd, 2 = sterk bedreigd, 3 = bedreigd en 4 = potentiëel bedreigd.
• Saneren Het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen
daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem.
• Saprobie (saprobiëring) De mate van verontreiniging met organische stoffen (het ontstaan van
verontreiniging met organische stoffen).
• Sediment De (onder invloed van de zwaartekracht) bezonken laag deeltjes (organische materiaal en/of
gronddeeltjes) op de bodem van een oppervlaktewater.
• Streefwaarde Kwaliteitsniveau voor een bepaalde milieufactor waarbij de nadelige effecten voor
ecosystemen verwaarloosbaar worden geacht. Deze waarde geeft het einddoel van de te realiseren
milieukwaliteit in ons land aan.
• Stroomgebied Het gehele grondgebied waarvan het water op een bepaald oppervlaktewater wordt
afgevoerd
• Tolerante soorten Soorten die (ernstige) verstoring van het milieu (eutrofiëring, verzuring, verdroging)
goed verdragen. De levensgemeenschap bestaat dan vaak uit enkele, dominante soorten.
• Totaal fosfaat De opgetelde gehalten van het aan deeltjes gebonden fosfaat en het opgelost organisch en
anorganisch fosfaat.
• Totaal stikstof De opgetelde gehalten aan nitraat, nitriet en Kjeldahlstikstof.
• Uiterwaard Land in het winterbed van een rivier, vaak afgegrensd van het zomerbed door een kade. Bij
hoge afvoer van rivierwater (winter en voorjaar) staat een uiterwaard tijdelijk onder water.
• Uitspoeling Proces waarbij door de grondwaterbeweging stoffen van de bodem in het oppervlaktewater
geraken. De grootste problemen ontstaan door uitspoeling van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en
houtverduurzamingsmiddelen. Zie ook afspoeling.
• Waterbeheersing Het geheel van meten en regelen van waterdoorvoer, waterstand en stroomsnelheid ten
behoeve van het waterbeheer.
• Waterhuishouding De wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst,
wordt verbruikt en afgevoerd.
• Watersysteem Gebied dat bestaat uit één of meer afvoergebieden, die (onafhankelijk of gezamenlijk) op
één ontvangend medium lozen
• Wegzijging Neerwaartse stroming van het grondwater.
• Zware metalen Verzamelnaam voor een groep van (bij te hoge concentratie) vaak giftige

metalen met een soortelijk gewicht groter dan 4,5 g/cm3.
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