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Woord vooraf

De realisatie van de waterkwaliteitsdoelstellingen via stroomgebiedbeheersplannen is complex en er zijn
diverse methodes beschikbaar die dit ondersteunen.
Daarbij is het van belang om een goede afweging te bewaken tussen verschillende beleidsterreinen.
Dit rapport beschrijft een methodiek die wil bijdragen aan de realisatie van een goede waterkwaliteit.
Voor de inhoudelijke ondersteuning gaat onze dank uit naar Dennis Walvoort voor het becommentariëren van
een draft van dit rapport.
Om aansluiting bij de diverse beleidsterreinen te houden, om draagvlak te creëren en om de bestuurlijke
bruikbaarheid te garanderen heeft een begeleidingscommissie de werkwijze en resultaten regelmatig aan een
kritische toets onderworpen. In deze begeleidingscommissie hebben geparticipeerd:
LNV-Directie Platteland
LNV-Directie Kennis
LNV-DLG
LNV-Directie Zuid
STOWA

Elze Hemke
Jan Huinink
Wim Zeeman
Adri Bakker
Michelle Talsma
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Samenvatting

Dit rapport beschrijft een methodiek waarmee de realisatie van de waterkwaliteitsdoelstellingen via stroomgebiedbeheersplannen kan worden geëvalueerd. Met de methodiek kan de samenhang tussen verschillende
beleidsthema’s KRW en mestbeleid worden geïllustreerd en kan een relatie met de thema’s WB21 en GGOR
worden gelegd via maatregelpakketten die met dezelfde methodiek kunnen worden ingebracht.
De methodiek kan zelfstandig functioneren, maar ook toeleverend zijn aan andere instrumentaria zoals de
KRW-verkenner. De methodiek is toegepast in de nationale Ex-ante evaluatie landbouw en KRW. Om de toepasbaarheid op lagere schaalniveaus te illustreren is de methodiek toegepast op het Drentse Aa-gebied.
De methodiek maakt gebruik van gegevens uit verschillende (nutriënten)bronnen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van zowel metingen in de stroomgebieden als (landelijke) databases zoals de EmissieRegistratie
aangevuld met schattingen uit rekenresultaten. De methodiek pretendeert niet volledig sluitende en 100%
getoetste resultaten op te kunnen leveren, maar richt zich op de chemische toestand van het oppervlaktewater
en het in beeld brengen van onzekerheden. Evaluaties en oplossingen zullen in samenspraak met betrokkenen
uit een te evalueren gebied moeten worden uitgevoerd en vastgesteld.
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1

Inleiding

Het waterbeheer in Nederland wordt via verschillende beleidsterreinen geregeld. Beleidsterreinen die hierbij
onderscheiden kunnen worden zijn Waterbeleid 21ste eeuw (WB21), Europese Kaderrichtlijn Water (KRW),
gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) en de Nitraatrichtlijn. Het Nederlandse mestbeleid is in
belangrijke mate gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn.
Bovenstaande beleidsterreinen hebben zowel overeenkomstige als verschillende en soms tegenstrijdige
beleidsdoelen waardoor de uitvoering van de verschillende beleidsterreinen integraal moet worden bekeken.
Voor een goede uitvoering is het van belang dat de samenhang tussen de beleidsterreinen KRW, WB21, GGOR
en het mestbeleid bekend is. Op deze manier is het mogelijk om het beleid effectief vorm te geven in concrete
uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP). Het is hierbij van belang dat de maatregelen uit de
genoemde beleidsterreinen effectief (met zoveel mogelijk synergie) worden geïmplementeerd.
Uit de regio’s blijkt echter dat er met name kennisbehoefte wordt ervaren op het gebied van waterkwaliteit.
Dit rapport beschrijft de toepassing van een methodiek waarmee de samenhang tussen verschillende beleidsthema’s KRW en mestbeleid kan worden geëvalueerd. De relatie met de thema’s WB21 en GGOR wordt gelegd
via maatregelpakketten die via dezelfde methodiek ingebracht kunnen worden.
De methode is ontwikkeld vanuit de behoefte aan een generieke methodiek om inzicht in de relatie
landgebruik, maatregelen en waterkwaliteit te vergroten. De resultaten kunnen mede daardoor ook worden
gebruikt voor het opstellen en evalueren van voorstellen voor de stroomgebiedbeheerplannen.
De methodiek kan zelfstandig functioneren, maar ook toeleverend zijn aan andere instrumentaria zoals de
KRW-verkenner.
Het schaalniveau waarop de, in dit rapport beschreven, methodiek ECHO1 kan worden toegepast is vergelijkbaar met methoden als de KRW-verkenner en de Waterplanner. Het is een methode die op een schaalniveau
kan worden toegepast dat zich tussen het nationale en het regionale niveau bevindt (figuur 1.1). Nationale
methoden vergen minder data maar leveren geen resultaten op die geschikt zijn voor studies in deelstroomgebieden; de regionale methoden vergen veel detailinformatie en zijn tijdrovend. Deze methode poogt de
lacune op te vullen tussen het grovere nationale schaalniveau en het gedetailleerde tijdrovende regionale
schaalniveau.

1

Effecten van maatregelen op de CHemische toestand van Oppervlaktewater
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Uitgangspunt hierbij is dat voor stroomgebieden geldt dat de stoffenbalans van het oppervlaktewater moet
kloppen. Dat wil zeggen:
binnenkomende stoffen - uitgaande stoffen = netto bergingverschil in het systeem
Anders geschreven en met de veelal gehanteerde aanname dat de netto berging overeenkomt met de retentie,
geldt het volgende:

Laanv – Lafv = Lret

(2-1)

Laanv is de aanvoer naar het oppervlaktewater (kg), Lafv is de afvoer vanuit het oppervlaktewater (kg) en Lret is de
retentie in het oppervlaktewater, die wordt verondersteld gelijk te zijn aan de netto berging (kg).
In het ideale geval is de retentie gemeten en geldt voor langjarige tijdreeksen dat de netto berging in het
systeem verwaarloosbaar is. Een sluitende balans ziet er dan als volgt uit:

Laanv – Lafv = 0

(2-2)

Uit praktische omstandigheden blijkt echter dat, ook bij optimale benutting van gegevens, de balans niet
sluitend zal zijn en dat er een rest-term overblijft. Dit komt altijd voor omdat : i) de databeschikbaarheid in
ruimte en tijd niet compleet is, ii) er daarnaast bemonstering- en meetfouten bestaan en iii) diverse aannamen
in de datasets zitten. Daarom is het een utopie (of toeval omdat fouten elkaar compenseren) dat er nul uit
komt. Uitgangspunt in deze methodiek is dan ook dat er altijd balansafwijkingen zullen worden gevonden,
indien de beschikbare data in ogenschouw worden genomen. Kortom, er geldt:

Laanv – Lafv – Lret = ε

(2-3)

ε de restterm in de balans en omvat het totaal van alle onzekerheden.
Voor het realistisch inschatten van het benaderen van het doelbereik bij de analyse van effecten van maatregelen is het dus nodig om rekening te houden met ε.
Om inzicht te krijgen in onzekerheden is het nodig om de verschillende balansposten in de aanvoerterm (Laanv)
en de afvoerterm (Lafv) te analyseren.
Aanvoer (Laanv)
De aanvoerterm van elke balans (Laanv) is de som van puntbronnen en diffuse bronnen:
Instroom vanuit bovenstroomsgelegen gebieden
Landelijk gebied
o Landbouw
o Natuur
RWZI’s
Atmosferische depositie open water
Landbouw overig, waaronder
o Glastuinbouw
o Meemesten sloten
o Erfafvoeren, melktanks
Overige bronnen emissieregistratie, waaronder
o Industrie
o Huishoudelijk afval
o Overstorten/stedelijk
De temporele resolutie van de beschikbare gegevens is verschillend. Gegevens in de Emissieregistratie (ER)
zijn op jaarbasis, andere bronnen zoals STONE (Willems et al., 2008) zijn met hogere resolutie (dag/decade) in
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te schatten. Uitgangspunt blijft dat de aanvoergegevens zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat met een
resolutie die aansluit bij de meetgegevens waaraan getoetst wordt. Dit betekent dat bij deze toetsing de
temporele schaal van rekenresultaten moet worden afgestemd op de metingen. Dit lijkt triviaal, maar het
betekent bijvoorbeeld dat een meting op 4 juni getoetst dient te worden met een rekenresultaten voor dezelfde
datum; opschalen of middelen wordt daarmee vermeden en de meting blijft het centrale ijkpunt van de toetsing.
Afvoer (Lafv)
De afvoerterm van deze balans (Lafv) is de gesommeerde afvoer vanuit één of meerdere lozings- of uitstroompunten. Deze wordt bepaald door in elk uitstroompunt de gemeten concentraties te vermenigvuldigen met
bijbehorende debieten.
De afgevoerde debieten worden bij voorkeur gebaseerd op metingen. Indien deze niet of onvoldoende bekend
zijn dan worden de afgevoerde debieten berekend op basis van rekenresultaten (vb. STONE), rekening
houdend met bovenstroomse aanvoer en directe neerslag op het oppervlaktewater.
Retentie (Lret)
De retentie (Lret) binnen het balansgebied kan op meerdere manieren worden ingeschat:
– retentie uit regionale gegevens (absoluut getal);
of:
– retentie uit landsdekkende analyses, Lret = fR * Laanv, waarbij fR een retentiefactor is (-), Laanv is de som van
alle aanvoertermen (kg).
Voor het bepalen van de retentie wordt, bij landsdekkende analyses, gebruik gemaakt van de gegevens van De
Klein (2007). Voor het bepalen van de retentie bij regionale analyses wordt gebruik gemaakt van aanvullende
gegevens, soms gedetailleerde modelberekeningen of inschattingen op basis van expertise.

2.3

Onzekerheden

Het opstellen van water- en stoffenbalansen vraagt om veel gegevens afkomstig van verschillende beheerders.
Zowel ruimtelijk als temporeel is de resolutie in afzonderlijke gegevens beperkt, evenals de kwaliteit van de
meetgegevens waardoor rekening moet worden gehouden met onzekerheden/fouten in de bijdrage van de
afzonderlijke bronnen die doorwerken in de resultaten.
Om de effecten van maatregelen te kunnen kwantificeren is het belangrijk inzicht te hebben in de (ruimtelijke
verdeling van) kwaliteit van de rekenresultaten. Factoren die onzekerheden/fouten veroorzaken zijn:
– kwaliteit en nauwkeurigheid van de metingen, zowel waterkwaliteit als waterafvoeren;
– kwaliteit, nauwkeurigheid en representativiteit van de dataverzameling die achter de schattingen van
verschillende emissiebronnen (zoals Emissieregistratie en EMW2007) zitten;
– retentie die nog in het oppervlaktewater optreedt;
– randvoorwaarden, aannames en methoden waarmee de effecten worden verkend;
– de (ruimte-/tijd-)schaal van toepassing van methoden en data.
Deze benadering kent evenveel bronnen van onzekerheden als invoergegevens.
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De berekende concentrattie wordt verg
geleken met dee gemeten concentratie waaruit correctieefactoren word
den
afgeleid volgens:

F

Cuit ,berekend
Cuit , ggemeten

of FR 

Cuit ,bereekend  Cuit , gemmeten
Cuit , gemeten

(2-4)

Wanneer bijj deze vergelijking de correc
ctiefactor 1 iss en het relatie
eve residu 0 is
s, dan zijn de bberekende concentraties eexact gelijk aan de gemeten
n concentratie s. Dat betekent echter nog niet zonder m
meer dat de
berekeningeen de werkelijkheid exact be
eschrijven, om
mdat de onzekkerheden in de
e uitkomst blijvven bestaan en
mogelijke fo
outieve schatttingen (Emissie
eregistratie, aaanvoer bovenstrooms, emissies in het laandelijk gebied
d,
retenties, w
waterafvoer) elkaar kunnen compenseren.
c
.
Door kaarteen van correcttiefactoren te maken kan inzzicht worden verkregen
v
in systematische
s
e fouten in
bepaalde deelen van het bestudeerde
b
gebied. Voorts kunnen de ge
evonden (flux gewogen)
g
gem
middelde balan
nsafwijkingen (residuen) perr regio en per jaar worden w
weergegeven naast de gebrruikte data vooor bijdragen van
v
de verschillende bronnen. Met deze an
nalyses wordenn overzichten per stroomge
ebied gegenerreerd, die duid
delijk
maken hoe groot de onze
ekerheden perr stroomgebieed zijn.

2.4

Gebiedssindeling

2.4.1

Algemeen
n

De ex-ante eevaluatie landbouw en KRW
W (Van der Boltt et al., 2007) is uitgevoerd voor geheel N
Nederland, wa
aarbij
drie gebiedsindelingen ee
en rol hebben gespeeld: i) 7 KRW-deelstro
oomgebieden,, ii) 18 WB21-ddeelgebieden en
den (Figuur 2.2). De meest gedetailleerde
e onderverdeliing in 119 watterhuishoudiii) 119 deelstroomgebied
kundige deeelgebieden is gekozen op basis van hydroologische grenzen (‘stroomgebieden’). Dee resultaten zijn
uiteindelijk g
gepresenteerd
d op het schaa
alniveau van dde 18 WB21-gebieden. Een nadere onderbbouwing voor de
verschillend
de gebiedsinde
elingen wordt gegeven doorr Van der Boltt et al. (2007).

Figuur 2.2
Gebiedsindelin
ing van de ex-antte studie in drie schaalnivo’s:
s
7 KKRW-deelstroomg
gebieden (links), 18 WB21- deelggebieden (middenn) en
119 deelstrooomgebieden (recchts).
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2.4..2

Toe
epassing Dre
entse Aa

De ssamenwerking met de waterrbeheerders iss de afgelopen
n jaren fors to
oegenomen waaardoor er me
eer gegevenss beschikbaar zijn gekomen uit lopende oonderzoekspro
ojecten (zie o.a
a. Roelsma et al., 2006a, 2006b
2
en
8) en de kwaliiteit van de ge
2008
egevens naar vverwachting iss toegenomen
n. Deze gegevvens maken he
et mogelijk
om d
de landelijke methodiek
m
regionaal toe te ppassen.
Voorr het gebied van de Drentse
e Aa is daarbij de gebiedsindeling gehante
eerd die Roelssma et al. (2006b)
hebb
ben opgesteld
d. Als basisinfo
ormatie voor dde gebiedsinde
eling is daarbij gebruik gem
maakt van de in
ndeling in
eenhheden voor de
e afwatering va
an grondwaterr naar het opp
pervlaktewaterr. Met deze scchematisering is het
gebied verdeeld inn tien deelstro
oomgebieden, ofwel afwaterringseenheden
n (Figuur 2.3).
Omd
dat gegevens een verschillende oorspron g en schaalnivveau hebben, worden ER- enn Stone-gegevvens
gedisaggregreerd
d naar WIS-een
nheden. Een inndruk van de ruimtelijke
r
reso
olutie die dan ontstaat, is gegeven met
de uuitsnede voor het
h Drentse Aa
a gebied in Fig
guur 2.4. Het laat de beperkte geldigheidd van het WIS zien;
mom
menteel ontbre
eekt het echte
er aan een bet ere uniforme basis-gebiedsindeling.
De p
positie van de meetlocaties is mede bepaalend voor de indeling in deelstroomgebieeden. In het id
deale geval
zijn d
deze meetlocaaties op of dic
chtbij de in- enn uitstroompun
nten, waarmee
e er meetgegeevens beschik
kbaar zijn op
de d
deelstroomgeb
biedsgrenzen. In het Drentsee Aa-gebied iss dat voor de meeste
m
deelsttroomgebiede
en het geval.
Voorr twee deelgeb
bieden geldt dat
d ze niet afw
wateren op hett beeksysteem
m van de Drenttse Aa. Eén daarvan ligt
achtter noodoverlaaat Loon nabij Assen. Het grrondwater wattert hier af op het Noord-Willlemskanaal. Een
E ander
deelgebied is een polder (Ydem
mapolder) die vvia een gemaa
al benedenstro
ooms van het uitstroompuntt van de
scheematisatie afw
watert. Dit uitgemalen water speelt dus ge
een rol meer bij
b het vaststelllen van de wa
aterkwaliteit
van d
de Drentse Aaa. De twee buiiten beschouw
wing gelaten deelgebieden zijn
z als witte vllakken in figuu
ur 2.3
weerrgegeven.

Figuu
uur 2.3

Figuur 2.4

Gebieedsindeling Drenntse Aa.

Gebiedsindelinng Drentse Aa me
et op de achterggrond de
WIS-eenheden in en rondom he
et gebied Drentse
se Aa.
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3

Systeemverkenning referentietoestand

Nadat de indeling van het gebied in deelstroomgebieden met hun in- en uitstroompunten is vastgesteld
(paragraaf 2.4) wordt er een systeemverkenning uitgevoerd met als belangrijkste doel om de verschillende
bronnen te kunnen kwantificeren en de referentietoestand vast te leggen. De referentietoestand is conform de
implementatie van de KRW gedefinieerd als de toestand in het jaar 2000.
Deze verkenning wordt uitgevoerd op het schaalniveau van de onderscheiden (deel)stroomgebieden. Deze
verkenning levert balansen op voor elk (deel)stroomgebied afzonderlijk. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe
de verschillende balanstermen zo goed mogelijk kunnen worden ingeschat.

3.1

Algemeen

De bronnen van de nutriëntenstromen in het oppervlaktewater worden gekwantificeerd met bestaande bestanden.
Voor het opstellen van de water- en stoffenbalans moet worden vastgesteld welke in- en uitstroompunten in
een deelgebied van belang zijn.
De concentraties in het oppervlaktewater bij de uitstroompunten worden vervolgens geschat met een
eenvoudige benadering:

C uit 

(1  Rwaterlichaam )  ( Lbovenstrooms  LER  (1  Rsloot )  ( LEMW  Lorg ))
Qafvoer

(3-1)

In deze formule is Cuit de concentratie in het uitstromende water (kg.m-3), Rwaterlichaam is de retentie-fractie in de
grotere waterlopen van het (deel)stroomgebied (-), Lbovenstrooms is de vracht die vanuit het bovenstrooms gelegen
(deel)stroomgebied binnen komt (kg), LER zijn de gesommeerde aanvullende vrachten die bepaald zijn op basis
de Emissieregistratie (kg), Rsloot is de retentie-fractie in de kleine waterlopen (haarvaten) van het (deel)stroomgebied (-), LEMW is de vracht die vanuit het landelijk gebied wordt aangevoerd en veelal voor Evaluatie MestWetgeving is berekend met het STONE-model (kg), Lorg is de vracht aan opgelost organisch materiaal (bladafval
e.d.) die rechtstreeks in de waterlopen valt (kg), Qafvoer is de hoeveelheid water die uit het (deel)stroomgebied
wordt afgevoerd (m3).
De concentraties kunnen over elke gewenste tijdsperiode worden bepaald. Vaak zal dat de periode van meting
zijn, maar het kan ook de periode zijn waarvoor getoetst moet worden in verband met de haalbaarheid van
bepaalde normen.
De uitspoeling uit het landelijk gebied is op het schaalniveau van een (deel)stroomgebied niet meetbaar en
daarom zijn de waarden hiervoor gebaseerd op rekenresultaten. Voor de landelijke studie (Van der Bolt et al.,
2008) is de uitspoeling, inclusief atmosferische depositie op het land, gebaseerd op berekeningen die zijn
uitgevoerd ten behoeve van de EMW 2007 (Willems et al., 2008). Voor de pilot Drentse Aa zijn gedetailleerdere resultaten gebruikt van Roelsma et al. (2006b).
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De overige bronnen (industrie, stedelijk gebied, atmosferische depositie op open water, scheepvaart en
overige bronnen) komen uit de Emissieregistratie (www.emissieregistratie.nl). Door de waterschappen worden
data verzameld over instroom (buitenland, inlaten) uit bovenstrooms gelegen gebieden. Ook kan organisch
materiaal (bladeren, maaisel) rechtstreeks in de waterlopen vallen. Vrachten worden omgerekend naar
concentraties met behulp van de totale waterafvoeren conform vergelijking 2.1.
Waterafvoer van de afzonderlijke gebieden zijn bij voorkeur gemeten. Indien metingen ontbreken wordt gebruik
gemaakt van rekenresultaten zoals de STONE- hydrologie (Van Bakel et al., 2008). Dit laatste blijkt vaak nodig
omdat de regionale waterafvoeren niet systematisch bemeten worden op die locaties waar ook de waterkwaliteit wordt gemeten.
Met retenties voor sloten en waterlichamen worden de resulterende concentraties en bijbehorende
nutriëntenvrachten in het oppervlaktewater van de uitstroompunten van de deelgebieden bepaald.
De berekeningen vragen om veel gegevens afkomstig van verschillende beheerders. Zowel ruimtelijk als
temporeel is de resolutie in afzonderlijke gegevens beperkt waardoor rekening moet worden gehouden met
onzekerheden/fouten in de bijdrage van de afzonderlijke bronnen die doorwerken in de resultaten.
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de belangrijkste bronnen van nutriënten toegelicht.

3.2

Waterkwaliteitsmetingen

Voor de ex ante-evaluatie is gebruik gemaakt van landsdekkende gegevensbestanden (CIW-database)
aangevuld met regionale waterkwaliteitsmetingen in de in- en uitstroompunten van de deelgebieden die door de
waterschappen zijn aangeleverd. De dekking en de intensiteit van de metingen varieerde sterk tussen de
gebieden (Van der Bolt et al., 2008). De uiteindelijke dataset bestaat uit 49 meetpunten met CIW-data en 471
meetpunten met gegevens van waterschappen.
Voor de toepassing van de methodiek op het Drentse Aa-gebied is gebruik gemaakt van acht meetlocaties.
Niet alle beschikbare meetlocaties en meetwaarden (Roelsma et al., 2006b, zie Figuur 3.1) zijn gebruikt omdat
de hier gehanteerde methodiek, gebruik maakt van debieten en concentraties op de onderscheiden gebiedsgrenzen. Daardoor resteren acht meetlocaties (Figuur 2.3), waarvan gemeten nutriënten- concentraties bekend
zijn. De tijdstippen waarop gemeten is zijn grafisch weergegeven in Bijlage 1.
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Figuu
uur 3.1
Meettlocaties Drentsee Aa (Roelsma ett al., 2006b).

3.3
3

Wa
aterafvoerren

Om de omrekening van vrachten naar concenntraties en vice versa uit te kunnen voereen moeten de afgevoerde
wateerhoeveelhede
en bekend zijn. Deze zijn veeelal niet geme
eten op de gre
enzen van deeelstroomgebied
den en
kunnnen dan worde
en benaderd door
d
de berekeende waterafvvoeren zoals die
d zijn bepaaldd met de STO
ONE
hydrrologie voor de
e EMW2007 (Bakel et al., 2
2008).
Voorr de pilot Drenntse Aa zijn de
e berekende d ebieten gebru
uikt die door Roelsma et al. (2006b) zijn bepaald.
b
Er
is eeen toets uitgevvoerd door de
e gemeten en berekende wa
aarden te verg
gelijken van heet meest benedenstrooms
gelegen meetpuntt (Schipborg). De langjarig g
gemiddelde be
erekende en gemeten
g
afvoeer bedragen re
espectie6
3
-1
velijkk 58.3 en 59.8
8 10 m .jaar voor de periiode 1981-200
03. Het verschil bedraagt ddaarmee 2.5 % hetgeen
als eeen goede ove
ereenkomst wordt beschouw
wd (Figuur 3.2
2).

Debie
et (Mm3/jaar)
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3

Gemeten

Berekend

Figuu
uur 3.2
Berek
ekende en gemete
ten afvoeren uit het
h Drentse Aa-ge
gebied.
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3.4

Emissieregistratie

De Emissieregistratie is een database waarin de emissies naar bodem, water en lucht van veel beleidsrelevante stoffen per emissiebron zijn vastgelegd om (inter)nationale rapportageverplichtingen te kunnen
nakomen. De Emissieregistratie versie 2005 omvat gegevens van puntbronnen (bijv. afvalwaterlozingen
RWZI’s en industrie) en diffuse bronnen (bijv. verkeer, landbouw) voor de periode van 1990 tot en met 2005.
De belasting van het oppervlaktewater bestaat uit de som van de emissies. De emissies van de verschillende
bronnen in de Emissieregistratie zijn geclusterd tot vijf groepen: de effluenten van RWZI’s, overige effluenten
puntbronnen, atmosferische depositie rechtstreeks op het oppervlaktewater, uit- en afspoeling van bodems en
overige landbouwemissies. De aanvoer via rivieren uit het buitenland is niet opgenomen in de Emissieregistratie. De emissie van uit- en afspoeling van bodems wordt geschat door berekeningen met STONE.
Voor de pilot Drentse Aa is, evenals voor de landelijke evaluatie, gebruik gemaakt van de Emissieregistratie
versie 2005 (www.emissieregistratie.nl). Door MNP zijn hierin aanpassingen gemaakt die integraal zijn
overgenomen (zie ook Van der Bolt et al., 2008).

3.5

EMW2007

De werking van de Meststoffenwet per 1 januari 2006 is recent geëvalueerd (MNP, 2007). Daartoe is de
periode voor 2006 met het toen geldende mestbeleid de bemesting van de bodem zo goed mogelijk meegenomen. Om de toekomstige effecten te verkennen (periode 2006 - 2027) is gerekend met varianten van
aanscherping van gebruiksnormen. De met STONE (Wolf et al., 2003) berekende belastingen van het oppervlaktewater (Willems et al., 2008) zijn de resultante van de bronnen atmosferische depositie (op het land),
(kunst)mestgiften, verandering in bodemvoorraad en kwel in zowel landbouwgebied als natuurgebied (Van der
Bolt et al., 2008). De periode 1986 tot en met 2006 is doorgerekend met de gemeten neerslag en de
referentie gewasverdamping, en daarom kunnen de resultaten voor deze periode worden gebruikt om de in
deze studie berekende vrachten om te rekenen naar concentraties in de uitstroompunten van de deelgebieden
en deze uiteindelijk te toetsen aan de beschikbare gemeten waterkwaliteitsgegevens.

3.6

Inval

De rechtstreekse belasting van waterlopen met organisch materiaal door bladval en/of maaien van slootkanten
is een bron die niet is meegenomen omdat gegevens hierover vooralsnog ontbreken. De bijdrage van deze
bron kan lokaal belangrijk zijn, in waterlopen die in natuurgebieden ontspringen is dit met achtergrondbelasting
en atmosferische depositie de enige bron. Hoe groot de bijdrage van deze bron is in stroomgebieden met
begroeiing van bomen en struiken langs de waterlopen wordt verkend (Schoumans et al., 2008). Vooralsnog is
deze bron niet apart meegenomen.

3.7

Instroom

De instroom uit bovenstrooms gelegen delen van het stroomgebied is vaak niet goed bekend. De instroom uit
het buitenland wordt veelal geschat met behulp van metingen, deze zijn echter zelden continu debietproportioneel waardoor de vrachten niet gemeten zijn maar moeten worden benaderd met de gemeten
momentane concentraties en debieten. Datzelfde geldt voor ingelaten water uit rivieren, kanalen en boezemsystemen. Wanneer de ingelaten hoeveelheden niet bekend zijn wordt het lastig om de instromende vrachten
te benaderen. Wanneer water wordt ingelaten om vochttekorten aan te vullen kunnen deze via berekeningen
worden geschat, wanneer wordt doorgespoeld is dat veel moeilijker. Wanneer de instroom wordt bepaald via
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bereekeningen mett modellen dan
n wordt een geecumuleerde fout van alle bovenstrooms
b
gelegen gebiieden doorgegeeven.
bied bepaald. Een voorbeeldd van de instrroom voor
Voorr de pilot Drenntse Aa is de instroom per ddeelstroomgeb
het m
meest benede
enstrooms gelegen gebied i s gegeven in Figuur 3.2 en Figuur 3.3 vooor respectievelijk totaal
stiksstof en totaal fosfor.
f

Figuu
uur 3.3

Figuur 3.4
4

Instrooom van totaal stikstof
s
(Mg/jr. N) Drentse Aa bennedenloop;

Instroom va
an totaal fosfor ((Mg/jr. P); rest als
a Figuur 3.3.

instrooom vanuit alle bovenstrooms
b
ge
elegen deelstrooomgebieden.

3.8
8

Re
etentie

Het is op dit moment nog niet mogelijk
m
om geebiedspecifiekke retenties aff te leiden mett rekenregels die op alle
07) heeft voor de 18
schaaalniveaus tot dezelfde nutriiëntenbalanse n leiden (interne consistentie). Klein (200
WB2
21-gebieden de retenties ge
eschat en heefft de resultere
ende nutriënten
nbalansen gevverifieerd. Voo
or de ex
ante studie (Van der
d Bolt et al., 2008) is hieroop verder geb
bouwd en zijn binnen de 18 WB21-gebieden gebiedes bepaald voo
or het ontwateeringsysteem//de sloten en voor het hoofddsysteem/de waterspeccifieke retentie
lichaamen (zie ook paragraaf 3.1
1) waarbij de ttotale retentie gelijk is aan de
d door Klein ((2007) bepaallde retentie
voorr de gebieden..
ntse Aa-gebiedd zijn retentiess bepaald mett behulp van m
modelberekeningen op een
Voorr de toepassinng op het Dren
gedeetailleerd schaaalniveau (Roe
elsma et al., 20
008). De resu
ultaten voor de
e deelstroomggebieden zijn gegeven
g
in
Figuur 3.5. Bij de bepaling van deze
d
retentiess is met boven
nstroomse beïïnvloeding rekkening gehouden:

R% 

Lin  Luit
 100
Lin

(3-2)

entie is in al he
et oppervlaktew
water binnen een gebied (%
%), Lin = de som
m van alle inko
omende
waarrbij R% de rete
nutriiëntenvrachtenn (inclusief bovvenstroomse aanvoer) (kg), Luit = de uitga
aande nutriënttenvracht (kg).
denstroomse gebied
g
(Figuurr 3.5), omdat daar de
Dit resulteert in lage waarden voor de retenti e in het bened
eïnvloeding grroot is, waardooor er relatief weinig retentie plaatsvindt.. In de bovenstroomse
boveenstroomse be
gebieden is de rettentie hoger omdat
o
de inkom
mende nutriën
ntenvracht van
nuit het gebiedd zelf (onder meer
m
diffuse
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belasting) reelatief hoog iss. Deze metho
odiek heeft gerresulteerd in gemiddelde
g
re
etenties voor sstikstof en fosfor
voor het hele gebied van respectievelijk 17 en 48% hetgeen overe
eenstemt met de resultatenn van Roelsma et
al. (2008).

Figuur 3.5
Retenties vooor stikstof (links) en fosfor (rechtss) in de acht deeelgebieden van de Drentse Aa (Ro
oelsma et al., 20008).
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4

Toetsing

De systeemverkenning resulteert in de beste schattingen voor het kwantificeren van de nutriëntenbronnen. Om
het effect van maatregelen op de nutriëntenconcentraties zo goed mogelijk te kunnen onderbouwen moet
inzicht worden verkregen in de verschillen tussen berekende en gemeten waarden van de concentraties van
nutriënten in de uitstroompunten. Om deze onzekerheden te kwantificeren worden diverse toetsen uitgevoerd.
Vervolgens kan worden getoetst aan verschillende ambitieniveaus.

4.1

Vergelijking met metingen

De berekende waarden worden vergeleken op de afzonderlijke dagen waarop waterkwaliteitsmetingen in de inen uitstroompunten van de deelgebieden bekend zijn.
Hierbij wordt voor de meeste deelgebieden een (fors) verschil aangetoond tussen gemeten en berekend,
hetgeen resulteert in correctiefactoren. Op basis van de correctiefactoren is de schaal van toepassing bepaald
waarop de resultaten gepresenteerd worden, in het geval van de ex-ante evaluatie is dit op het niveau van de
WB21-gebieden.
In de pilot Drentse Aa is gebruik gemaakt van gegevens van acht meetlocaties. Ter illustratie: er waren 1892
metingen beschikbaar van de concentraties totaal-N in de uitstroompunten van de verschillende deelstroomgebieden (Figuur 4.1 links, weergave als boxplot2). Indien de berekende waarden op dezelfde tijdstippen op
dezelfde manier worden weergegeven (Figuur 4.1 rechts) blijken er grote verschillen tussen gemeten en berekend voor te komen.
De nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater in het zomerhalfjaar is één van de doelvariabelen voor het
streven naar een goede chemische en ecologische waterkwaliteit en de hier geschetste methode wil de haalbaarheid van een goede ecologische toestand zo goed mogelijk benaderen. Daarom is correctie noodzakelijk.
De verhouding tussen gemeten en berekend op afzonderlijke dagen (1892 in figuur 4.2) resulteert in
correctiefactoren per meting:

Fi 

Cberekend ,i
Cgemeten,i

(4-1)

Hierbij is Fi de correctiefactor per meting i (-), Cberekend,i is de concentratie zoals die is berekend volgens
vergelijking 2.2 (kg.m-3), Cgemeten,i is de concentratie van meting i.

2

Een boxplot is een grafische weergave van de verdeling van de data, waarin de volgende waarden zijn opgenomen:

een box met als bovengrens het 3e kwartiel, in het midden de mediaan (is 2e kwartiel) en als ondergrens het 1e kwartiel
twee whiskers waarmee het interval wordt begrensd waarbinnen 95% van de data zich bevindt
punten als extreme waarden
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Figuur 4.1
De concentrat
aties totaal-stiksto
tof (mg.l-1 N) gem
meten en berekennd in de deelstro
oomgebieden van
n de Drentse Aa,, periode 1986-2
2006.
In de linker heelft zijn de gemet
eten waarden (obs
bserved) weergeggeven, in de rechhterhelft zijn de berekende
b
waardden (calculated)
weergegeven;
n; boven elke boxxplot is het aanta
al metingen of reekenresultaten weergegeven.
we
De stippellijn geeft dde MTR-waarde aan.

Dit resulteert in even zo veel
v
correctieffactoren als e r metingen zijn. Ter illustrattie zijn de facttoren gegeven
n
voor N en P in respectievvelijk Figuur 4.2 en Figuur 4
4.3 zoals die zijn bepaald voor de benede nloop van de
Drentse Aa.. Voor N is de correctiefactor lager dan vvoor P.

Figuur 4.2
Correctiefacto
tor voor N als funnctie van de tijd (periode
(
1981-20
2008) in het deellstroomgebied Benedenloop,
B
ondderdeel van het pilot
p
gebied Drents
tse Aa; boven elke
ke boxplot is het aantal metingenn weergegeven. Op
O de stippellijn zijn
z gemeten en berekende waarrde
aan elkaar geelijk (correctiefacctor Fi is gelijk aan
a 1).
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Figuu
uur 4.3
Correectiefactor voor P als functie vann de tijd (periodee 1981-2008) in het
h deelstroomg
gebied Benedenlloop, onderdeel van
v het pilot
gebieed Drentse Aa; boven
b
elke boxplo
lot is het aantal m
metingen weergeegeven. Op de stippellijn
s
zijn gem
meten en bereke
ende waarde
aan eelkaar gelijk (corr
rrectiefactor Fi is gelijk aan 1).

e grote spreeiding in ruimtte en tijd. De variatie
v
in de rruimte kan worden
De ccorrectiefactorren vertonen een
weerrgegeven doo
or per (deel)strroomgebied d e correctiefac
ctoren te analy
yseren. Voor dde pilot Drents
se Aa blijkt
dan dat de grootsste afwijking vo
oorkomt in hett Rolderdiep en
e de zijtakken
n van het Roldderdiep (Schee
epbroekerooërdiepje) De correctiefactooren per deelsstroomgebied zijn weergeg even in Figuurr 4.4. Grote
loopjje en het Anlo
verschillen duiden erop dat de beschikbare
b
ddata en kennis onvoldoende zijn om het geedrag voor de
eelperiode
of deelgebiede
en goed te bes
schrijven. Nauuwe samenwerrking met regiionale waterbeeheerders mo
oet deze
en/o
verschillen minimaaliseren.

Figuu
uur 4.4
Correectiefactor voor N als functie vann het pilot gebiedd Drentse Aa (peeriode 1986-200
06); boven elke bo
boxplot is het aanntal metingen
weerg
rgegeven. Op dee stippellijn zijn ge
emeten en berekkende waarde aaan elkaar gelijk (c
correctiefactor F i is gelijk aan 1)
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4.2

Correcttie rekenre
esultaten

Voor de toeetsing aan normen wordt het verschil tusssen meting en berekening gekwantificeerd
g
d en in beeld
gebracht m
met behulp van de hiervoor genoemde
g
corrrectiefactoren
n. Voor het evvalueren van m
maatregelen
worden de ccorrectiefacto
oren gebruikt om
o de uitspra ak over de realisatie van do
oelstellingen tee kwantificeren en
daarmee to
ot een zo realisstische mogelijke inschattinng te komen va
an de haalbaarheid van beppaalde doelen.
Omdat de to
oetsing aan no
ormen plaatsvvindt op het scchaalniveau va
an een (deel)sttroomgebied ddienen de
correctiefacctoren ook bepaald te worden per (deel)sstroomgebied
d.
Hiertoe worrdt een flux ge
ewogen factor per (deel)strooomgebied be
epaald:

 nt
nj   quit ,t , j Ft , j
j  t 1 q
tot , j

Fg  
nj








(4-2)

Hierbij is Fg de flux gewog
gen (deel)stroomgebied corrrectiefactor (--), j is kalenderjaar (-), nj is hhet aantal
m
(-), nt is het aanttal meetdata per
p (deel)stroo
omgebied per kalenderjaar (-),
(
kalenderjareen (-), t is de meetdatum
3
quit,t,j is de uuitgaande wateerhoeveelheid horende bij d e meting op tiijdstip t en jaar j (m ), qtot,j iss de totale
waterhoeveeelheid die uit het gebied wo
ordt afgevoerdd in kalenderja
aar j (m3), Ft,j is
s de correctieffactor Fi op tijdstip
t en jaar j (-).
Deze factorr Fg is gebruiktt om het effec
ct van maatreg
gelen op de nu
utriëntenconce
entraties in heet
oppervlakteewater te evaluueren.
Voor de pilo
ot Drentse Aa resulteerde dit in correctieffactoren tusse
en de 1.5 en 4.0
4 (Figuur 4.55).
De correctieefactor Fg is voor
v
de benedenstroomse g
gebieden lagerr dan voor de bovenstroomsse gebieden. Voor
dit gebied w
wordt dit waarrschijnlijk veroorzaakt door eeen combinatie van factoren, zoals de grrove schematisering in ccombinatie me
et verschillen in dynamiek. D
Dit betekent da
at, met het hie
er gehanteerdee rekeninstrum
mentarium, de aafwijking tusse
en gemeten en
n berekend in met name de bovenstrooom
mse gebiedenn relatief groott zal
zijn. Door R
Roelsma et al. (2006a) is ditt eerder geconnstateerd en dit
d is een belangrijk aandachhtspunt binnen
n de
latere studiees (Roelsma et
e al., 2006b en
e 2008).

Figuur 4.5
Flux gewogenn gebiedsgemidd
delde correctiefa
actor.
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5

Bijdrage
e van bronn
nen

Uit hhoofdstuk 4 blijkt dat er grote verschillen zichtbaar zijn tussen de gemeten en bereekende nutriëntenconcenttraties in de uitstroompunten, dat resulteeert in hoge co
orrectiefactor. Het verschil w
wordt o.a. veroorzaakt
doorr fouten/onzekkerheden in de
e bijdrage vann de afzonderlijke nutriënten
nbronnen. In hooofdstuk 3 is een
systeeemverkenninng uitgevoerd waarin
w
deze nnutriëntenbronnen zijn benoe
emd en is er eeen stoffenbalans
opgeesteld.
De sstofbalansen kunnen
k
voor elk stroomgebieed afzonderlijkk worden gean
nalyseerd. Dee volgende bro
onnen zijn
hierb
bij onderscheiden:
 innstroom vanuit bovenstroom
msgelegen geebieden,
 p
puntlozingen (E
ER-C),
 d
diffuse bronne
en uit het lande
elijke gebied (S
STONE),
 o
overige diffuse
e bronnen (ER--C).
d voor de achtt deelstroomg ebieden. Ter illustratie
i
is
Voorr de pilot Drenntse Aa is een bronnenanalyyse uitgevoerd
de vverdeling van de
d bijdrage van deze vier brronnen gegeve
en voor het An
nlooërdiepje inn Figuur 5.1. Dergelijke
D
cht in omvang
g en tijdstip vaan de relatieve bijdrage van afzonderlijke bbronnen. Een nadere
figurren geven inzic
analyyse is mogelijk door bijvoorrbeeld de punttbronnen aparrt te beschouw
wen (zie voorbbeeld Anlooërd
diepje in
Figuur 5.2).

Figuu
uur 5.1
Bijdraage van belangrijijke bronnen; punntbronnen zijn geegevens afkomsttig uit de
Emiss
ssieregistratie.

t
als lozing binnenn één (deel)stro
oomgebied.
Punttbronnen zijn toegekend
De b
belangrijkste puntbronnen
p
(F
Figuur 5.2) zijnn afvalwaterzu
uiveringen (pun
ntbronnen_azi)), overig agrarisch
(puntbronnen_oag
g, incl. meeme
esten) en indusstrieel afvalwa
ater (puntbronn
nen_ind is induustrieel incl. huishoudelijk
h
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afval). Voor een uitgebreidere toelichtin
ng op de verscchillende bron
nnen wordt verrwezen naar d e emissieregistratie ((www.emissierregistratie.nl).

Figuur 5.2
Bijdrage van bbronnen uit de Emissieregistratie
E
e, toelichting op llegenda:
–

puntbronnnen_azi zijn de afvalwaterzuiverin
a
ngen ofwel RWZII’s,

–

puntbronnnen_oag zijn de overige agrarisc
che bronnen zoal
als meemesten viia slootranden,

–

puntbronnnen_ind is een reestpost waarin o.m.
o
industrie, huuishoudelijk, verkkeer, bouw,
handel, et
etc.

Voor nadere ttoelichting op dee brongegevens zie:
z www.emissie
ieregistratie.nl
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6

Verkenning van maatregelen

6.1

Inleiding

De hiervoor geschetste methodiek dient vooral de evaluatie van maatregelen. Evaluaties zijn toegepast voor
landsdekkende beleidsevaluaties (Van der Bolt et al., 2008) en voor de pilot Drentse Aa.
Voor effecten van aanvullende maatregelen kan een koppeling worden gemaakt met het KIS-Hydrometra (Van
Os et al., 2009), waarmee het effect van een maatregel op de uitspoeling van stikstof en fosfor naar het
oppervlaktewater kan worden bepaald. In dit systeem zijn meer dan 100 maatregelen op bedrijfsniveau te
nemen en kunnen de effecten bij verschillende grondsoorten en gewassen worden berekend. KIS-Hydrometra
is in opbouw; een schematisch overzicht van groepen maatregelen en routes is gegeven in Van Os et al.
(2009).

6.2

Voorbeelden van maatregelen

Door Van der Bolt et al. (2008) zijn voor de ex ante evaluatie twee varianten doorgerekend en geëvalueerd om
inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van aanvullende maatregelen:
 voorgenomen beleid/maatregelen, zoals de bijdrage van het mestbeleid aan de realisatie van de KRWnutriëntennormen en het verkennen van het extra doelbereik door regionale KRW-maatregelen,
 aanvullende maatregelen (zgn. PLUS-pakket), waarin een evaluatie van het mogelijk doelbereik met
aanvullende (mest)maatregelen en de kosteneffectiviteit hiervan.
Evaluaties en berekeningen kunnen niet zonder andere partijen worden uitgevoerd. PBL en LEI hebben hier
belangrijke bijdragen geleverd (zie o.m. MNP/PBL, 2008; Reinhard en Helming, 2007).
Aanvullende maatregelen zijn op drie schaalniveaus doorgerekend: bedrijf - perceel - sloot.
Voor de pilot Drentse Aa zijn, op een vergelijkbare manier als voor de ex ante evaluatie, maatregelen
doorgerekend en getoetst aan het behalen van normen (doelrealisatie).

6.3

Toetsing aan doelrealisatie

Na het vaststellen van referentie en maatregelpakketten kan worden getoetst aan het realiseren van bepaalde
doelen. Van der Bolt et al. (2008) hebben dit gedaan voor de referentie in 2000 en voor het effect van
maatregelen in 2015 en 2027.
Op een analoge manier is dit gedaan voor de pilot Drentse Aa, waarvan enkele resultaten zijn weergegeven
voor de doelrealisatie van stikstof en fosfor bij vier toestanden: i) referentie, ii) effect in 2015 van voorgenomen mestbeleid, iii) effect in 2015 van KRW-maatregelpakket en iv) het effect van het PLUS-pakket (Figuur
6.1 en Figuur 6.2). Verschillen tussen pilot- en ex-ante-studie worden veroorzaakt door het verschil in
schematisering: bij de pilot studie zijn stedelijke gebieden, waar puntlozingen een belangrijke rol spelen, buiten
de schematisering gebleven.
Verder is het mogelijk om de doelrealisatie bij het uitstroompunt te toetsen aan het effect van de
(deel)varianten in een toekomstige situatie 2027 (Figuur 6.3).
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Figuur 6.1
Toetsing aan doelrealisatie: voorbeeld
vo
Drentse
se Aa voor N.

Figuur 6.2
Toetsing aan doelrealisatie: voorbeeld
vo
Drentse
se Aa voor P.
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Figuuur 6.3
Toets
tsing aan doelreaalisatie: effect (de
eel)varianten 20227 bij uitstroomp
punt; op de X-as staan de variante
ten en de Y-as
staatt de reductie t.o.v. het referentiej
ejaar 2000 (20000 = 100%).
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7

Discusssie

7.1
1

Be
eleidsterreinen

Methhodieken ter ondersteuning
o
van het waterrbeleid dienen veelal rechtsttreeks versch illende beleids
sterreinen.
In fig
guur 7.1 is een voorbeeld gegeven van ovverlappende beleidsterreine
b
en zoals verdrroging, vernattting,
verm
mesting, waterrkwaliteit, verzzuring, waterc onservering, verspreiding,
v
versnippering
v
en ruimtelijke
e ordening.
Terreinen waarbij verschillende wettelijke beleeidsinstrumen
nten een rol sp
pelen, zoals W
WB21, GGOR en KRW.
Met het beschreve
en instrument kunnen belan grijke regiona
ale beleidsopgaven en kenniisvragen in beeld worden
gebrracht. Daarme
ee wordt duide
elijk waar behooefte is aan ve
erdere metingen en analysees om beoogde doelstelliingen te halenn.

Figuu
uur 7.1
Een vvoorbeeld van veerschillende bele
eidsterreinen waaar dit type instrum
ment een onders
steunende rol kan
an spelen.

7.2
2

Ko
osten en ba
aten

Doorr Van der Boltt et al. (2008) is een uitgebrreide analyse gemaakt van de kosten en de bijbehoren
nde
kostteneffectiviteit van maatrege
elen.
Voorr de pilot Drenntse Aa is een eerste aanzett voor een Ma
aatschappelijke
e Kosten-Bateen Analyse (MK
KBA)
geprresenteerd tijd
dens de workh
hop in Assen (zzie
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Inleiding). In een aparte rapportage zal dit onderwerp nader moeten worden uitgewerkt en wordt er in dit
rapport niet verder op ingegaan.

7.3

Relatie tot andere instrumenten

Er zijn diverse methodes beschikbaar voor evaluaties van waterkwaliteit in deelstroomgebieden. Een
uitputtende vergelijking wordt onhaalbaar geacht. Er wordt hier volstaan met een vergelijking met de methode
die waarschijnlijk het meest vergelijkbaar is : de KRW-verkenner. Een vergelijking van ECHO en KRW-verkenner
voor een aantal punten laat zien dat:
– de positie van metingen centraal staat bij ECHO en expliciet in beeld wordt gebracht; bij de KRW-verkenner
worden metingen minder expliciet in beeld gebracht;
– het gebruiksgemak bij ECHO beperkt is; toepassing van ECHO vereist nogal wat expertise van grafische en
statische hulpmiddelen (GIS, R). De KRW-verkenner heeft een veel groter gebruiksgemak;
– de balansbenadering en het expliciet evalueren van balanstermen bij beide methoden vrijwel gelijk is;
– het omgaan met fouten/onzekerheden ECHO uniek maakt. Onzekerheden worden expliciet gemaakt en er
wordt bij het verkennen van maatregelen rekeningen mee gehouden;
– het aanbeveling verdient om de sterke kanten van beide methodes te verwerken in een update van één van
beide of in een nieuw verbeterd instrumentarium.

7.4

Vervolg

Het is wenselijk om de methodiek van ECHO verder te verbeteren door:
– het completeren van missende informatie over:
o instroom,
o metingen.
– de kwaliteitscontrole van meetdata te verbeteren waardoor betere schattingen worden verkregen van:
ligging en waarden en betrouwbaarheid;
– de controle van de Emissieregistratie-gegevens te verbeteren, zoals: exacte ligging meetlocaties en
bijbehorende waarden;
– de controle van STONE-gegevens te verbeteren of beter nog te regionaliseren. Als dit niet met het STONEinstrumentarium mogelijk is dient nagegaan te worden of het NHI inmiddels niet geschikt is voor
waterkwaliteitsberekeningen;
– de regionale retentie meer aandacht te geven; hiervoor moeten aparte onderzoeken worden opgezet;
– statistische analyses uit te breiden om de betrouwbaarheid te kwantificeren van metingen en rekenresultaten;
– verfijndere schematiseringen (gebiedsindelingen) te maken met overige metingen en mogelijk ook naar
waterlichamen waar nu nog geen rekening mee wordt gehouden.
Zoals eerder aangegeven (o.m. in de i
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Inleiding) is een verdere uitwerking alleen goed mogelijk in nauwe samenwerking met betrokkenen uit het
gebied.
Overwegingen die daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen zijn:
– analyseren en prioriteiten stellen;
– gebiedsindeling aanpassen (en daarna verfijnen);
– databases metingen aanvullen, kwantiteit en kwaliteit;
– Emissieregistratie en STONE nalopen;
– meetgegevens RWZI’s / individuele lozingen i.p.v. Emissieregistratie;
– verbeterde nutriëntenbalansen en analyses met en voor regio’s;
– kennisoverdracht bronnen, processen en balansen.
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Biijlage 1 Tijdsstippen met meetw
waard
den van
ac
cht me
eetloca
aties in het Drents
se Aa--gebied
d

Figuu
uur B1.1
Tijdsttippen waarop metingen
m
zijn verrricht binnen de ac
acht meetlocatiess van de pilot Dre
entse Aa.
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Bijlage 2 Gehanteerde afkortingen

Naam

Omschrijving

EMW

Evaluatie Mest Wetgeving

ER

Emissieregistratie
(www.emissieregistratie.nl )

GEP

Goed Ecologisch Potentieel

GET

Goede Ecologische Toestand

KRW

Kaderrichtlijn Water (www.kaderrichtlijnwater.nl)

MAMBO

Mest en Ammoniak Model

MTR

Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau

NHI

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (www.nhi.nu)

STONE

Samen Te Ontwikkelen Nutriёnten Emissiemodel
(www.stone.alterra.nl)

WIS

Waterstaatkundig Informatie Systeem, vanaf 1990 opvolger van de waterstaatskaart, op verzoek
uitgegeven door Rijkswaterstaat

Alterra-rapport 1913.docx

43

Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is
‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde
en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij
te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer
40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), 6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR
wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken
en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines
vormen het hart van de Wageningen Aanpak.
Alterra Wageningen UR is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving en bundelt een grote hoeveelheid expertise op
het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu,
bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc.
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