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Dit rapport in vogelvlucht
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft tot doel er voor te zorgen dat in

2015

alle Europese

wateren zich in een goede ecologische toestand bevinden. Om dat te bereiken wordt een
aantal stappen gezet. De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige situatie van
stroomgebieden, waarbij zowel het oppervlaktewater als het grondwater in ogenschouw
worden genomen. De voorliggende rapportage geeft dit overzicht, en wel voor het werkgebied Rijndelta. Dit is het meest stroomafwaarts gelegen werkgebied van de Rijn. In totaal
telt het stroomgebied van de Rijn negen van dergelijke werkgebieden. Rijndelta is een
grensover-schrijdend gebied, waarvan

90%

in Nederland is gelegen, 7% in Nordrhein-

Westfalen en 3% in Niedersachsen.
In grote lijnen laat het gebied zich indelen in een hoog en laag gelegen deel. Het hoog
gelegen deel laat zich karakteriseren door zand en leemgronden, waarin rivieren en beken
afstromen naar het lager gelegen deel. Het lage deel ligt vooral onder de zeespiegel en wordt
gekenmerkt door een ingewikkeld stelsel van poldersloten, ringvaarten en kanalen. In totaal
worden 565 oppervlaktewaterlichamen onderscheiden en 37 grote grondwaterlichamen.
Deze waterlichamen vormen de basis voor de analyse.
Het hoge deel van Rijndelta bestaat voor ongeveer

50%

uit 'natuurlijke wateren', die over-

wegend in het Duitse deel zijn gelegen. Het lage deel is bijna geheel 'kunstmatig' of 'sterk
veranderd'. Zowel de chemische als de ecologische toestand is getoetst aan voorlopige
normen. Hieruit blijkt dat in vrijwel alle oppervlaktewateren de normen van één of meerdere
stoffen wordt overschreden. Het blijkt dat vooral nutriënten, bestrijdingsmiddelen, zware
metalen en hydromorfologische veranderingen een goede kwaliteit in de weg staan.
Voor grondwater geldt dat nitraat vrijwel overal een probleem vormt. Samenvattend moet
uit de voorlopige risicobeoordeling geconcludeerd worden dat er in Rijndelta vrijwel geen
waterlichamen voorkomen die zonder extra maatregelen de doelen in

2015

zullen halen.

De aanvoer van probleemstoffen van buiten Rijndelta levert overigens een belangrijke
bijdrage aan de totale belasting binnen Rijndelta. Dit betekent dat het bereiken van een
goede toestand van de wateren mede afhankelijk is van inspanningen in de bovenstrooms
gelegen gebieden.

Door dit document heen worden in de marge verwijzingen opgenomen naar de checklist (lijst Cl) van de 'Guidance
os Reporting'. Het doel is om aan te geven dat de Rijndelta-rapportage volledig is. De verwijzingen zijn in het Engels.
Een overzicht met vindplaatsen van de verwijzingen is opgenomen als bijlage i. Dit inleidende hoofdstuk betreft:
C5 Summary and conciusions (Overview of identification of water bodies cfl risk, uncertairities and data gaps, nest
steps and other findings).
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Wat ons te doen staat
Bij de analyse bleek dat nog vele gegevens ontbreken. Deze lacunes dienen te worden
weggenomen door het nog op te stellen monitoringprogramma. Naast toestand- en
trendmonitoring zal operationele monitoring een beeld moeten geven van alle waterlichamen, die als at risk' zijn aangemerkt. Eind

2006

zijn deze monitoringprogramma's

operationeel. Ook vormen de analyses per waterlichaam een eerste beeld van de
inspanningen die nodig zijn om de doelen in

2015

wèl te halen of om mogelijkheden om

uitstel of verlaging van doelen te beargumenteren. Een aandachtspunt daarbij is het
vaststellen van de ecologische doelen van de niet-natuurlijke waterlichamen: de zgn.
MEP (maximaal ecologisch potentieel) en GEP (goed ecologisch potentieel). Gezien het
grote aantal niet-natuurlijke wateren zal vooral de onomkeerbaarheid van hydromorfologische ingrepen uit het verleden aandacht moeten krijgen.
De afstemming over grensoverschrijdende grondwaterlichamen dient nog te worden
afgerond, en ook de relatie tussen grond- en oppervlaktewater en terrestrische ecosystemen
dient nog nader te worden uitgewerkt.
De economische analyse vormt een essentieel element van het toekomstige waterbeheer.
Uit de analyses blijkt dat de kostenterugwinning van geleverde waterdiensten in Rijndelta
reeds heel gebruikelijk is. De analyse zal de komende jaren worden uitgebreid met een
onderzoek naar de kosteneffectiviteit van te nemen maatregelen.
Belangrijke werkzaamheden voor de komende jaren zijn het in kaart brengen van de
belangrijkste onderwerpen die moeten worden aangepakt (overzicht gereed uiterlijk in
en het opstellen van stroorngebiedsbeheerplannen (concept in
waarin de te nemen maatregelen zijn aangegeven. In

2012

2oo8;

vaststelling in

2007),

2009),

zijn de maatregelen operationeel.

Bij deze onderwerpen zal publieke participatie een wezenlijk element zijn, waarmee in de
diverse regio's bij het opstellen van deze rapportage reeds een eerste begin is gemaakt.
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Wat wil de Kaderrichtlijn van ons?

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren en het grondwater in
de landen van de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van
water te bevorderen. Daartoe geeft de richtlijn normen, instructies en wettelijke bepalingen,
die de lidstaten in hun nationale beleid moeten opnemen. Dat proces moet in principe in 2015
zijn afgerond met het bereiken van de gewenste goede toestand' van alle wateren.

De Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/60/EG) is op 22 december 2000 officieel van
kracht geworden. Daarmee hebben de lidstaten ingestemd met het beleidsdoel de kwaliteit
van alle Europese wateren in een goede toestand te brengen en te houden. Uitgangspunt
daarbij is waterbeheer op het niveau van stroomgebiedsdistricten. In 2009 moeten de
lidstaten voor ieder stroomgebiedsdistrict een eerste stroomgebiedsbeheersplan klaar hebben.
In grensoverschrijdende stroomgebieden stemmen de lidstaten deze plannen op elkaar af.
Ze blijven echter zelf verantwoordelijk voor het eigen, nationale deel van het stroomgebied.
Nederland moet beheerplannen maken voor de stroomgebiedsdistricten Eems, Maas, Rijn
en Schelde. Voor de Rijn betreft dit het grensoverschrijdende werkgebied Rijndelta, waartoe
ook delen van de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen behoren.
Als de stroomgebiedsbeheerplannen in 2009 zijn vastgesteld geven ze de waterbeheerders
operationele doelen om met passende maatregelen de watersystemen in een goede toestand
te brengen. Monitoring en beheer moeten daarna de goede toestand bewaken en
instandhouden. Om de zes jaar worden de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd.
In 2015 moeten de oppervlaktewateren in een goede ecologische en een goede chemische
toestand verkeren. In het grondwater moet in dat jaar sprake zijn van een goede chemische
en een goede kwantitatieve toestand.
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat lidstaten uiterlijk in maart 2005
'beknopte verslagen' aan de Europese Commissie sturen over de huidige toestand van hun
watersystemen. Daarbij moeten zij tevens inschatten of de wateren in 2015 zullen voldoen
t

aan de 'goede toestand'. Om deze beoordeling te kunnen geven zijn het oppervlaktewater en
het grondwater ingedeeld in zogenaamde waterlichamen die naar type zijn gekarakteriseerd.
Deze indeling is voorlopig. Gaandeweg de opstelling van het stroomgebiedsbeheerplan kan
hij nog worden aangepast.
De KRW verlangt ook een economische analyse van het watergebruik en inzicht in de wijze
waarop de kosten van waterdiensten worden teruggewonnen. Deze elementen vormen een
basis voor het stroomgebiedsbeheerplan van 2009.
De KRW zal aanzienlijke gevolgen hebben voor het beleid en beheer. Uit voorlopige analyses
blijkt dat de toestand van de wateren van Rijndelta zonder extra maatregelen niet voldoet
aan de doelen die de Kaderrichtlijn Water stelt.

MAART
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Het rapportagegebied

Rijndelta is één van de negen werkgebieden van het stroomgebiedsdistrict van de Rijn.
Een klein deel daarvan ligt op Duits grondgebied (zie kaart i).
Rijndelta wordt in het zuiden begrensd door het stroomgebied van de Maas en in het
noorden door het stroomgebied van de Eems. De grenzen tussen deze stroomgebieden zijn
'lek', dat wil zeggen dat er via kanalen, leidingen en via het grondwater een zekere
uitwisseling is van het ene naar het andere stroomgebied.
Het uiterste westen van Rijndelta bestaat uit Noordzeekustwater, het meest oostelijke deel
uit Duitse stroomgebieden. Rijndelta ontvangt haar water uit het werkgebied 'Niederrhein'
(zie kaart

1).

Nederland coördineert het beheer van werkgebied Rïjndelta. De rapportage over Rijndelta is
afgestemd met de stroomgebiedscoördinatoren van andere bovenstroomse werkgebieden.
De Internationale Rijncommissie zal de negen rapportages integreren tot één rapport voor
het gehele stroomgebied van de Rijn (het zogenaamde A-rapport).

000doil.

Rijndelta

Rijn-Noord
3Eonn
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1: Plaats van Rijndelta in het Ri1nstroonigebieddistrict en indeling van Rijndelta in sub-werkgebieden.
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De rapportage
Het beknopte verslag' voor Rijndelta, zoals bedoeld in artikel

15

van de Kaderrichtlijn Water,

integreert de data en analyses van zes subwerkgebieden (zie het rechterdeel van kaart i).
Ieder subwerkgebied heeft het eigen gebied gekarakteriseerd conform Europese
voorschriften en hierover gerapporteerd op basis van uitgebreide datasets die zijn te vinden
bij de bevoegde autoriteiten in de subwerkgebieden. Het integratierapport Rijndelta is het
beknopte verslag' dat in maart

2005

naar Brussel wordt gestuurd. Het schema in de kantlijn

van deze tekst toont de relatie tussen de diverse niveaus van rapportage.

subwerkgebied
rapportages

lIttttItIItI

data verzameling

De top van het schema de Samenvatting Karakterisering Werkgebied Rijride/ta' is dit
document. Het presenteert zeer beknopt en toegankelijk de hoofdlijnen van het integratierapport. Deze samenvatting is gericht op besturen in Nederland en Duitsland en op andere
geïnteresseerden.

en analyse bij
bevoegde autoriteiten

De samenvatting behandelt Rijndelta als één stroomgebied. Voor diegenen die informatie
willen over één van de zeven werkgebieden is, voor een beperkt aantal onderwerpen, in
bijlage

2

een opsplitsing gemaakt.

--t

- -

.

r,7

Het gebied
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deltarheinzuflusse
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Karakter van Rij ndelta

2

De delta van de Rijn is één van die gebieden in de wereld waar veel activiteiten samenkomen.
Net als in delta's van bijvoorbeeld de Mississippi, de Theems, de Nijl, of de Po, is er een
grote natuurlijke dynamiek naast intensief menselijk gebruik. Dit hoofdstuk beschrijft de
natuurlijke en de sociaal-economische dynamiek. Ook geeft het - conform de regels van de
Kaderrichtlijn Water - de indeling in waterlichamen voor zowel de oppervlakte- als
grondwateren.

Gebiedsbeschrijving

2.1

Rijndelta is grofweg te verdelen in hoog en laag (zie kaart

2).

In het hoge deel wordt de

bodem gedomineerd door zand en leemgronden. Het water stroomt in beken en rivieren naar
het lage deel van Rijndelta. Inlaat van Rijnwater is beperkt mogelijk via kanalen en
weteringen die de hoge delen van Rijndelta doorkruisen.
Het grootste deel van laag Rijndelta ligt onder de zeespiegel. De bodem bestaat vooral
uit veen- en kleipakketten. In droge tijden wordt Rijnwater gebruikt om verzilting van de
rivierarmen en van de polders in Noordwest-Nederland te voorkomen en om watertekorten
aan te vullen.

Kaart

: Hoge en lage deel en kustzone. Deze samenvatting maakt - waar dat relevant is - gebruik van deze zonering

van Rijndelta.
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Het lage deel van Rijndelta kan met recht de afvoerput' van het Rijnstroomgebied worden
genoemd, want het Rijnwater, inclusief de verontreinigingen, vindt zijn weg tot in de verste
hoeken van Friesland en Noord-Holland. Naast de hoge en lage delen vormen de kustzone
en de duinenrand aparte gebieden, met voor het waterbeheer eigen specifieke kenmerken.
Grote karakterverschillen zijn ook te zien tussen de grote rivieren die Rijndelta doorkruisen
en de regionale watersystemen.
Van recente datum zijn de zorgen over de verwachte gevolgen van de klimaatverandering.
Tabel i toont het middenscenario van analyses die voor Nederland zijn uitgevoerd en
waarmee de beleidsmakers rekening houden. De zeespiegelstijging, in combinatie met
hogere extreme afvoergolven van de rivieren, zorgen voor potentieel gevaarlijke situaties in
de delta. Frequenter optreden van extreem droge zomers bemoeilijkt de watervoorziening en
de bestrijding van de verzilting langs de kust.
Tabel

1: Middenscenario gevolgen k rri,atverande ir

(bron: Commissie WB21

temperatuur
neerslag

700-830 mm/jaar

neerslagintensiteit buien
zeespiegelrijzing

+iC

+2C

+3%

+6%

+io%

+20%

+25cm

+6ocm

Ook de relatieve bodemdaling is vooral in West en Noord Nederland een bron van zorg,
onder andere omdat hierdoor kwel van zout water in polders toeneemt.

2.2

Ruimtegebruik, economie en kostenterugwinning
Rijndelta telt 12,2 miljoen inwoners, waarvan 6o procent in het subwerkgebied Rijn-West.
De landbouw domineert het ruimtegebruik. De grootste verstedelijking is eveneens in

c

.r

Rijn-West te vinden, met de randstad als belangrijkste concentratie. Kaart 3 geeft een beeld
van het ruimtegebruik.

pcfltnr

Economie
Figuur i geeft inzicht in de betekenis van de economische sectoren, aan de hand van de
indicatoren productiewaarde, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Tezamen genereren
de economische activiteiten een toegevoegde waarde van 269 miljard euro en werkgelegenheid voor 4,2 miljoen voltijdbanen (in

Ar1t
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c3

grens (deel)stroomgebied Rijndetta

C2) 1-mijlsgrens Rijndelta
EJ water

•
D

•

natuur
landbouw
recreatie
wonen
industrie
infrastructuur

/

7

/

C0RE1und0ovoOA Koper334B

Kaart : Rijndelta, grondgebruik, belangrijkste watergangen, overgangs/kustzone.

indontrin
34,3%

landbouw
Visserij
deifstoffenwinning
industrie
dienstverlening
totaal
aje arbeidsjaureenheden

Figuur

1:

11.377
295
5.926
185.057
336.698
539.353

5.291

148,2

4.693

4,8
899,4
3.17710
4.229,50

dolfttoffenwinning

55.933
202.904
268.821

Bron CBS, LEI

Verdeling van productie over de economische sectoren van Rijndelta. (CBS, LEI)
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landbouw

dinnatverlenung
60,4%

MAART

Kostenterugwinning van waterdiensten
C 3 4 Cost

De vervuiler betaalt' is één van de principes van de Kaderrichtlijn Water. Lidstaten moeten

wiOlss

ervoor zorgen dat de watergebruikers in het jaar

2010

een redelijk deel van de kosten voor

het leveren van waterdiensten betalen. In Nederland is kostenterugwinning voor
waterdiensten gebruikelijk en dat uit zich in de hoge percentages van figuur

2.

productie en levering
van water
inzameling en afvoer hemelwater
en afvalwater

• huishoudens
• bedrijven

zuivering van afvalwater

LII

landbouw

grondwaterbeheer

regionaal watersysteembeheer

0

Figuur

20

40

60

80

100

: Mate van kostenterugwinning per waterdienst in Nederland en verdeling van de mate van

kostenterugwinning over sectoren in %.
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Watergebruik
C3.i Choracteriso.tion ofwct

Figuur 3 illustreert van drie categorieën watergebruikers de omvang, aard en verdeling van

uses by sector

het watergebruik.

C

3.1 .1

household

C3.2.2 industry
C 3.2 .3

Og(U.I4ltL4re

totaal
consumenten
zelfgewonnen
oppervlaktewater

• landbouw en Visserij
bedrijven

zelfgewonnen grondwater

leidingwater

20%

o%

40%

6o%

r00%

80%

~ffl ~~ 2
consumenten
landbouw en Visserij
bedrijven
totaal

5 16

-

-

38

40

15

422

582
622

8.607
8.622

976

r:.H.HH.

HCUIIr3

Het totale watergebruik in
bedroeg ca.

10.220

93
609
10.220

Bron CBS. Reg i onale waterbalans aoo,

aje= arbeudsjaareenhederi

water tot zich

516

2001

r. ....

. .

.

in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Rijn

miljoen m3. De bedrijven nemen daarbij in alle gevallen veruit het meeste

(9.612

miljoen m3). De landbouw en visserij gebruiken leidingwater (38 miljoen

m) en onttrekken daarnaast voornamelijk grondwater voor productie, ca.

40

miljoen m.

1H u s hou cle n s

Een aanzienlijk deel (circa

516

miljoen m5) van het bij waterleidingbedrijven afgenomen

leidingwater vindt zijn weg naar huishoudens en wordt gebruikt als drinkwater, warm
tapwater en huishoudwater.
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2.3 Waterlichamen

C i.s Sarfacc water
C s. 1.1 Characterisatiori of swjare

Oppervlaktewater

water body types
C

1.1.3

Reference netwnrk 1,

water body typ,

.

ecologicol stot
C

1.1.4

IdenttJi:

In Rijndelta Zijfl 565 oppervlaktewaterlichamen gedefinieerd in de categorieën rivieren, meren,
kusten en overgangswateren. Iedere categorie is onderverdeeld in typen. Het Nederlandse
deel van Rijndelta omvat 33 typen en 5 samengestelde typen, het Duitse deel 6. Voor deze
typen zijn zogenaamde referentietoestanden beschreven, die het betreffende type weergeven

bodes

in de onverstoorde toestand. De ecologische doelstellingen voor de natuurlijke water-

C

lichamen zijn hiervan afgeleid. De voor natuurlijke wateren afgeleide referenties leveren in de

1.

1.5 Identfication ofarif

and heaii/yrnod jfied water bol..
C

1.1.2

Type.spec;fic referrece

(O?14,t!0111

komende periode ook materiaal voor de bepaling van doelstellingen voor de kunstmatige en
sterk veranderde waterlichamen.

11P1)

De waterlichamen van Rijndelta zijn ingedeeld in: lijnvormig, vlakvormig of virtueel.
Lijnvormige lichamen zijn kanalen, rivieren en andere watergangen. De Duitse waterbeheerders nemen
alleen de watergangen met een stroomgebied groter dan

1000

ha.

Vlakvormige lichamen zijn in het Nederlandse deel van het stroomgebied alle meren, met uitzondering van
poelen. In Duitsland tellen alleen de meren die groter zijn dan 50 ha,
Virtuele waterlichamen komen alleen in Nederland voor. Dit zijn groepen van kleine wateren, die niet per se
aaneengesloten hoeven te zijn, maar qua type overeenkomen. De exacte begrenzing van deze virtuele
waterlichamen en de vraag welke wateren er precies deel van uitmaken zal later worden uitgewerkt. Op dit
moment is een deel van de virtuele waterlichamen geclusterd in typen (zie de typen V i t/m 5 op kaart ).

Kaart 4 toont de verdeling van lijn- en vlakvormige waterlichamen over groepen van typen.
Kaart 5 doet hetzelfde voor de virtuele waterlichamen. De beken en rivieren komen vooral in
het hoge deel van Rijndelta voor, de meren overwegend in het lage deel. Tekenend voor het
vlakke karakter van het lage deel van de Rijndelta is dat veel sloten- en andere watergangenstelsels zijn samengevoegd in virtuele waterlichamen. De waterlichamen van de Rijntakken
vallen vanzelfsprekend binnen de categorie rivieren. De kustzone (inclusief Waddenzee) is
onderverdeeld in drie waterlichamen, de overgangszone tussen zoete en zoute oppervlaktewateren in twee. Figuur 4 toont dat in vrijwel alle waterlichamen van Rijndelta significante
hydromorfologische ingrepen hebben plaatsgevonden.

.,N1I]r4,

WEi:et.iIELI

rIlNi.)LL]A

r<ri-t 4.

.... :..

Waterlichamen en typen in Nederlandse
deel Rijndelta
Meren en kanalen

Ml. Gebufferde sloten (overgangssioten. sloten in
riviergebied)
M3. Gebufferde (regionale) kanalen
— M4. Zwak gebufferde (regionale) kanalen
M5. Ondiep lijnvormig water, open verbinding met
rivier/geïnundeerd
- - M6. Grote ondiepe kanalen
- M M7. Grote diepe kanalen
- - MiO. Laagveen vaarten en kanalen
- Ml 1. Kleine ondiepe gebufferde plassen
Kleine ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen)
Kleine ondiepe zure plassen (vennen)
M14. Grote ondiepe gebufferde plassen
- - M16 Diepe gebufferde meren
Matig grote diepe gebufferde meren
Grote diepe gebufferde meren
-- - M25. Ondiepe laagveenplassen
Ondiepe zwak gebufferde hoogveenplassen/vennen
Matig grote ondiepe laagveenplassen
-M30. Zwak brakke wateren

Rivieren
R3. Droogvallende langzaamstromende bovenloop op zand
— R4. Permanente langzaam stromende bovenloop op zand
R5. Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zanc
- — R6. Langzaam stromend riviertje op zand/klei
R7. Langzaam stromende riveir/neverigeul op zand/klei
R8. Zoet getijdenwater )uitlopers rivier) op zand/klei
-- M R12. Langzaam stromende middenloop/benedenloop op
veenbodem
Overgangswater
02 Estuarium met matig getijverschil
Kustwater
K2. Beschut polyhalien kustwater
K3 Euhalien kustwater

Waterlichamen en typen in Duitse deel
Rijndelta
Rivieren

Kiesgepragte Tieflandbache
Kleine Niederungsflielt,gewasser in Fluss- und Stromtalem
Löss-lehmgeprâgte Tieflandbâche (k)
-

Organisch gepragte Bache (0)

-

Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse (k)

-

Sandgeprâgte Tieflandbâche (s, k)
Z.Z. nicht bestimmbar
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Waterlichamen en typen in Nederlandse
deel Rijndelta
Meren en kanalen

Rivieren

Vl. Regionale wateren op zand en klei (Ml + M2 + M3 + M4)

mi R3. Droogvallende langzaam stromende bovenloop op zand

Brakke wateren (M30 + M31)

W R4. Permanente langzaam stromende bovenloop op zand

Ondiepe plassen (virtuele waterlichamen Ml

+ M12)

Ondiepe, kalkrijke plassen (virtuele waterlichamen M22 + M24)
-

R2. Permanente bron

Regionale wateren op veen (M8 + MI 0)

Ml. Gebufferde sloten (overgangssioten, sloten in rivierengebied)

W R5. Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
M R6. Langzaam stromend riviertje op zand/klei
R13. Snelstromende bovenloop op zand

Zwak gebufferde sloten (polderstoten)
Gebufferde (regionale) kanalen
Grote diepe kanalen
Gebufferde laagveensloten
Ml 1. Kleine ondiepe gebufferde plassen
M12. Kleine ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen)
- M13. Kleine ondiepe zure plassen (vennen)
M14. Grote ondiepe gebufferde plassen
Ondiepe zwak gebufferde hoogveenplassen/vennen
Matig grote ondiepe laagveenplassen
M30. Zwak brakke wateren
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• Fiydromorfologische toestand vormt geen belemmering voor ecologie
• geen gegevens

o wateroppervlakte met significante hydromorfologische belastingen
Figuur

-

: Percentigr , inntonmCppeivlDklemn t igriifoante Hydrrimmeimsrf li'rSclvC ingrepen

Aan zeven waterlichamen in het lage deel van Rijndelta is de status

na t uur lijk toegekend.

Van de rest is driekwart kunstmatig en een kwart sterk veranderd. De kust van WestNederland en de grote rivieren zijn sterk veranderd. De maatregelen ten behoeve van de
beveiliging tegen overstromingen zijn hier debet aan.

inlIJK
YO

rstmatig

49%

Figuur

: Verdeling kunstmatig (roze), sterk veranderd (geel) en natuurlijk (groen) voor Rijndelta. Natuurlijke

ili.imenl.Llrii..ri v ri jnnr .l

iHmeit voor in Noidnkiein-\X/evtfalerm

In het hoge deel van Rijndelta zijn aan de Duitse kant van de grens

129

waterlichamen als

natuurlijk benoemd. De natuurlijke Duitse waterlichamen omvatten beken en rivieren.
De verhouding tussen kunstmatig en sterk veranderd in het hoge deel van Rijndelta is 50-50.

Naardermeer, gebufferd duingebied en kalkrijk duingebied in Noord-Holland, duinplassen op voorne, duingebieden op de
waddeneilanden, Waddenzee en Waddenkust.

Sterk veranderde waterlichamen zijn voorlopig aangewezen op grond van het effect van morfologische veranderingen. Na 2)
zal een meer gedetailleerde analyse plaatsvinden.
127

1

in Nordrhein.Westfalen en 2 in Niedersachsen.
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Een aparte categorie vormen de beschermde gebieden. Deze zijn begrensd in het kader
van specifieke richtlijnen (zoals de Vogel- en Habitatrichtlijnen) en er gelden ook specifieke
doelen. Een deel van de beschermde gebieden is als aparte waterlichamen aangewezen.
Zie verder hoofdstuk 5 Register beschermde gebieden.
Grondwater
Ci

pilIwat

Rijrtdelta bevat 299 grondwaterlichamen, onderverdeeld in drie soorten (de kaarten 7 en 8
geven een indruk van de grenzen van deze lichamen):

r

charwir

10

C 12.2 Location and

of the groundwater bodies

262 kleine lichamen met grondwater voor menselijke consumptie liggen binnen de io

groupsofgroundwaterbodic
C 12.3 L)

grote Nederlandse grondwaterlichamen;

27 Duitse grondwaterlichamen, deze zijn op grond van andere criteria begrensd;

(c

grote Nederlandse lichamen. Deze kleine grondwaterlichamen worden verder in

''

hoofdstuk 5 Register van beschermde gebieden behandeld.

water bJ
C 12.4 C!

Het hoge deel van Rijndelta is onderverdeeld in

grondwaterlichamen, 3 in Nederland en
27 in Duitsland. De drie Nederlandse lichamen bestaan uit: zand-Rijn-Oost, zand-Rijn-Noord
30

en zand-Rijn-Midden. Hun begrenzing is gebaseerd op scheidingen tussen stroomgebieden
en subwerkgebieden en verschillen in bodems. Ze worden gekenmerkt door de stroming
vanaf infiltratiezones op de hoge delen. Het water stroomt ondergronds met de helling mee
naar lager gebied, waar een deel weer aan de oppervlakte komt in de vorm van kwel, of via
drainage en watergangen en vervolgens oppervlakkig wordt afgevoerd.
Aan het grote grondwaterlichaam zand-Rijn-Oost' grenzen tien Duitse grondwaterlichamen.
Het Duitse systeem van begrenzing gaat uit van de opbouw van (hydro-)geologische zones.
De Duitse waterbeheerders beperken zich bovendien tot de ondiepe watervoerende lagen.
Zij nemen de diepere lagen alleen in hun beschouwingen mee als die invloed hebben op de
ondiepe lagen. De grenzen van Duitse grondwaterlichamen zijn in goed grensoverschrijdend
overleg deels in Nederland doorgetrokken.
Het lage deel van Rijndelta telt vier grote grondwaterlichamen: klei/veen-Rijn-West',
klei/veen-Rijn-Noord, klei/veen-Rijn-Midden en klei-Rijn-Oost. Wat er aan grondwater
toestroomt, wordt veelal afgevoerd via buisdrainage en sloten. Slechts een deel van het
hemel- en oppervlaktewater bereikt via infiltratie het grondwater.
De duinenrand van Noordwest-Nederland is onderverdeeld in twee grondwaterlichamen:
duin-Rijn-Noord en duin-Rijn-West. Regenwater infiltreert in deze lichamen en vormt
zoetwaterlenzen die op het brakke en zoute water uit de omgeving drijven.
Drinkwaterwirining en kunstmatige infiltratie zijn van invloed op de omvang van deze
zoetwaterbellen. Water vloeit naar de Noordzee of naar de binnenduinrand en de landinwaarts gelegen polders.

Aan het klei/veen-Rijn-West lichaam grenst één Duits grondwaterlichaam.
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Relatie oppervlakte- en grondwater
C

1.

2,5 Croundwaterbociesf:.

Als de kwaliteit van aquatische en terrestrische ecosystemen wordt beïnvloed door de

which there are directfy

grondwaterstand of door de hoeveelheid en kwaliteit van het toestromende grondwater, is

o4rface water ecosvt.

sprake van grondwaterafhankelijkheid. Bij het aanwijzen van grondwaterlichamen met
afhankelijke ecosystemen is gebruik gemaakt van de volgende informatie:
•

de ligging van gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Vogel- en

•

de ligging van de overige gebieden met natuurwaarden;

•

de habitattypen die in voornoemde gebieden voorkomen;

•

gegevens over grondwaterstanden, zoals de grondwatertrappen op de bodemkaart

Habitatrichtlijnen;

1:5o.000

(in gebieden met lage grondwaterstanden (grondwatertrappen VI, Vil en VIII)

is verondersteld dat er geen relatie is tussen het grondwaterlichaam en de aquatische
en terrestrische ecosystemen);
•

gegevens over kwel en infiltratie.

De aanpak leidt tot de conclusie dat op enkele uitzonderingen na (Klei/veen-Rijn-Noord en
enkele vogelrichtlijngebieden in het Duitse deel van Rijndelta) alle grote grondwaterlichamen
afhankelijke ecosystemen bevatten. Van de grondwaterlichamen gerelateerd aan winningen
voor menselijke consumptie, zijn er 36 met afhankelijke ecosystemen.
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3 Waar staan we nu en in

2005

2015?

Een prognose over de haalbaarheid van de KRW-doelen voor 2015 begint met een brede kijk
op huidige kwaliteit van de wateren van Rijndelta. Die huidige toestand is over het algemeen
niet goed. Paragraaf 3.1 en 3.2 onderbouwen deze algemene diagnose. Paragraaf 3.3
analyseert de drijvende krachten achter de menselijke belastingen van de wateren en geeft
inzicht in het huidige beleid om de waterkwaliteit te verbeteren. Op grond van deze
beschrijvingen wordt in paragraaf 3.5 de kans geanalyseerd dat waterlichamen in 2015 de
doelen niet halen.

3.1
C

2.1.2

Assesment

of the fr

of the tignij7cant presores

Huidige toestand oppervlaktewater
De beschrijving van de toestand van het oppervlaktewater is de resultante van de chemische
en de ecologische toestand.

2

surface water bodies

Chemlçhe toetarid
De chemische toestand van oppervlaktewateren is afgeleid van de toetsing van concentraties
van twee groepen van stoffen.
•

Prioritaire stoffen. Deze worden getoetst aan voorlopige normen die het Fraunhofer
Instituut ten behoeve van de Kaderrichtlijn heeft ontwikkeld. Besluitvorming over deze
normen wordt in 2005 verwacht.

•

De 76/464/EG-stoffen. Deze code staat voor een Europese richtlijn. Voor deze stoffen
bestaan vastgestelde Europese normen.

In totaal vallen 45 stoffen of stofgroepen in beide categorieën (zie tabel 2). Veel van deze
stoffen worden in Nederland nu niet geanalyseerd, omdat er geen normen of (betaalbare)
analysemethodieken zijn. De stoffen die wèl worden gemeten, worden vaak alleen op
specifieke locaties gemeten. Dat is vooral in de regionale wateren het geval. Tabel 2
onderscheidt stoffen die wel en die niet worden gemeten. Ook noemt de tabel de stoffen die
de normen overschrijden.
De normoverschrijdingen in de rechterkolom van tabel 2 worden vooral veroorzaakt door
een aantal bestrijdingsmiddelen, PAK's en nikkel. In die gebieden voldoet de chemische
toestand duidelijk niet. Figuur 6 geeft een beeld van het deel van de waterlichamen waar vier
prioritaire stoffen van tabel 2 de normen overschrijden. Opvallend is het grote aandeel van
waterlichamen waar de stoffen niet worden gemeten. Monitoring is een onderwerp dat voor
2006 op de agenda staat (zie hoofdstuk 7.1)

in Duitsland worden deze stoffen onder de ecologische toestand gevoegd.
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Tabel

: Stoffen die deel uitmaken van de chemische toestand. Stoffen met een maken deel uit van een beperkte

lijst van indicator stoffen die in figuur 6 terugkomen. Vet: stoffen met de relatief hoogste concentraties.

prioritaire

benzo(b)fluorantheen

benzeen

alachloor

anthraceen

benzo(k)fluorantheena

stoffen ()

broomdifenylethers

dichloormethaan

atrazine

benzo(a) pyreen*

chloorfenvinfos

chlooralkarien (00-13)

trichloormethaan

benzo(ghi)peryleen

cadmium

chloorpyrifos

DEHP (diethylhexylftalaat)

trifluraline

indeno(1,2,3-cd)pyreen

fluo rantheen*

diuron

dichloorethaan (1,2-)

ïsoproturon

hexachloorbenzeen

endosulfan

kwik-methyl

kwik-anorganisch

hexachloorbutadieen

nikkel*

nonylfenolen

naftaleen

lindaan

octylfenolen

PCP (pentachloorfenol)

lood

trichloorbenzeen

pentachloorbenzeen

simazine

som HCH (hexachloor-

tributyltinverbindingen

cyclohexaan)
76/464/EC-

tetrachloorkoolstof

tetrachlooretheen

stoffen (6)

trichlooretheen (TRI)

(PER)

DDT (p-p-)
DOT (som)
som aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
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Figuur 6:
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In waterlichamen van de Duitse subwerkgebieden van Rijndelta overschrijden gehalten aan
bestrijdingsmiddelen en enkele metalen de normen.
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Ecologische toestand
De ecologische toestand is opgebouwd uit drie elementen:
chemische stoffen die de ecologie beïnvloeden;
de biologische toestand;
morfologische elementen.
Voor de chemische stoffen die de ecologie beïnvloeden, zijn in het algemeen nog geen op
de Kaderrichtlijn Water toegesneden normen ontwikkeld. Deze zijn daarom getoetst aan de
bestaande 'MTR'-normen. Figuur 7 toont de toestand voor zes stoffen die worden gezien als
een indicator voor alle chemische stoffen die invloed uitoefenen op de ecologische
toestand'.

o%
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o% 6o% 70%

Ro% 90%

100%
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PC B's
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•
•
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klasse 4
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<
<
<
<
>

streefwaarde
norm (MTR)
2x norm

5X norm
5X norm

Figuur 7

In vrijwel alle Nederlandse waterlichamen worden de normen van één of meer stoffen overschreden, vooral door nutriënten en koper. De bestrijdingsmiddelen zorgen specifiek in
regionale wateren voor problemen. PCB's overschrijden in de grote rijkswateren de norm. Ook
deze stoffen worden in veel waterlichamen niet gemeten (zie hoofdstuk

7.1

voor de plannen

voor monitoring). Nutriënten vormen ook in het Duitse deel van Rijndelta een probleem.
Figuur 8 geeft een voorlopig beeld van de biologische toestand van waterlichamen in
Rijndelta. Een goede biologische toestand heerst in 4 procent van de waterlichamen, terwijl
36 procent van de waterlichamen zich in een ontoereikende of slechte biologische toestand
bevindt. In het grootste deel van de waterlichamen is de biologische toestand matig'.
Het hoge deel van Rijndelta scoort over het algemeen ontoereikend tot matig.

In Duitsland worden geen indicatorstoffen gebruikt. Zo toetst Nordrhein-Westfalen 120 stoffen aan de LAWA.
normen stelsels.
'Voor het diagram zijn de resultaten van de toetsing aan verschillende normenstelsels samengevoegd.
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Hier is destroming van beken en rivieren in de loop van de eeuwen afgenomen. Tezamen
met andere factoren is dit er de oorzaak van dat met name insecten en ongewervelde
diertjes in deze wateren slecht gedijen.

3% 4%

• geen info
57%

31%

• goed

U matig

ru

ontoereikend

• slecht

7!

Figuur 8: Classificatie van de biologische kwaliteit in waterlichamen. Op grond van diverse beoordelingssystemen
(STOWA. OSPAR. KRW)

In laag-Nederland hebben alleen de waterlichamen van het type brakke meren' en sommige
geïsoleerde veensloten een goede biologische toestand. Met uitzondering van de oostelijke
Randmeren scoren de grote meren matig tot ontoereikend. De waterlichamen in de overgangszone verkeren in een slechte conditie. De toestand van de Waddenzee en waddenkust
is ontoereikend, gemeten naar de overmatige aanwezigheid van plaagalgen en de slechte
toestand van de bodemfauna. De toestand van de waddenkust is matig, gezien de eutrofiëring.
De toestand van de vier kustwaterlichamen van West-Nederland is matig tot ontoereikend.
De hydromorfologische situatie van de oppervlaktewaterlichamen is voor het Nederlandse
deel van Rijndelta beschreven in hoofdstuk 4. In de Duitse beschrijvingseenheden
lJsselmeerzuflüsse (Nordrhein-Westfalen) en Vechte (Niedersachsen) zijn de hydromorfologische condities als ondersteunende parameters gebruikt bij de beoordeling van de
natuurlijkheid van wateren. Uit deze beoordeling blijkt de hydromorfogische toestand in
Ijsselmeerzuflüsse zeer problematisch te zijn. In beschrijvingseenheid Vechte bestaat
eenzelfde beeld.

3.2

Huidige toestand grondwater

In alle grondwaterlichamen van Rijndelta bestaat over een langere termijn evenwicht tussen
tvly

Rvf the ?po(t

grondwateraanvulling en onttrekking. Ondanks dit lange termijn evenwicht kampen zes van
de tien grote Nederlandse grondwaterlichamen, die Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden
omvatten, met verdroging.
Ongeveer 18o (het grootste deel) van de grondwaterlichamen met onttrekking voor menselijke
consumptie heeft een goede kwantitatieve toestand.

...!....

..
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G ron dwaterkwaliteit
C

22.4

Reuiew

In

of the irrrpacr
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van de 37 grote grondwaterlichamen van Rijndelta is het ondiepe grondwater bemonsterd

op nitraat. In slechts vijf gevallen wordt de waarde van

50

milligram per liter overschreden.

Grondwaterhchaam 'Unterkreide des westlichen Münsterlandes' vormt een uitschieter met
bijna io milligram per liter. Van de grote Nederlandse grondwaterlichamen scoren de
duingrondwaterlichamen met ruim

10

milligram per liter het best.

Het diepere grondwater (meer dan

10

meter onder maaiveld) bevat lage nitraatgehalten.

De gehalten in het voor drinkwaterbereiding gewonnen grondwater zijn laag: minder dan vijf
milligram per liter.
De grondwaterlichamen waaruit in Rijn-West (Zuid-Holland) oevergrondwater wordt gewonnen,
hebben te hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelen. Dat geldt ook voor twee winningen in het
Gelderse rivierengebied van Rijn-West en een winning op de Veluwe (Rijn-Midden).

3.3 Economische analyse
Voor het beoordelen van de kans dat de toestand van waterlichamen in

2015

voldoen aan

de doelstellingen, is het van belang inzicht te hebben in het toekomstig verloop van de
belastingen. Om hiervan een beeld te krijgen, zijn prognoses gemaakt van de bevolkingsgroei, de uitbreiding van verstedelijkte gebieden en de ontwikkeling van economische sectoren
die de belastingen grotendeels veroorzaken (zie figuur g).
Tot

2015

zal de bevolking in Rijndelta naar verwachting groeien met

zin komt dat neer op een toename van

12,2

miljoen

(2001)

6,4

procent. In absolute

tot 13,0 miljoen

(2015).

Er zijn

nog geen kwantitatieve gegevens beschikbaar over het toekomstige ruimtegebruik.
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Uit de grafiek blijkt dat de groei van economische sectoren varieert van +
overige industrie en milieudienstverlening tot - 30 procent voor visserij.
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Het huidige waterbeleid is onder andere gericht op verbetering van de waterkwaliteit.
Tabel 3 geeft voor enkele relevante beleidsvelden een inschatting van de effecten van het
huidige beleid op de reductie van stoffen.
[abel 3:

Ine w

de

r

r1iEvn

stedelijk afvalwater

<5% P, ± 25% N

<%

<5%; > 50%:

mest

<% P, ± 5% N

<5%

n.v.t.

industrie

<5% P, <% N

<5%

gewasbescherming

n.v.t.

n.v.t.

stofspecifiek

Of het ingezette beleid voldoende effect sorteert om huidige en toekomstige emissies
zodanig terug te dringen dat de doelstellingen worden gehaald is onzeker. Dit hangt samen
met de onbekendheid die nog bestaat over het effect van veranderingen in bevolkingsdruk,
productie en beheersmaatregelen op emissies en uiteindelijk op de toestand van het water.
De komende jaren zullen deze relaties duidelijker in beeld komen.

3.4 Het bereiken van de doelen in

2015

Voorlopige risicoanalyse oppervlaktewater
21 1

frntif7

De inschatting van de kans dat de toestand van een waterlichaam het gestelde doel haalt is
gebaseerd op meerdere toetsen.

De goede chemische toestand (GCT) moet blijken uit een toetsing van prioritaire en van
76/464/EG-stoffen (zie paragraaf 3.1 en de figuur hiernaast). Per stof en per regio verschilt
de beoordeling aanzienlijk. Maar de totale chemische toestand van Rijndelta is
(in KRW-termen) at risk'. Dat wil zeggen dat er in 2015 naar verwachting geen waterlichamen
zijn waar de normen zonder extra maatregelen worden gehaald. Een uitzondering vormen
veengebieden die van boezems zijn geïsoleerd en mogelijk enkele duinwaterlichamen.

De goed ecologische toestand (GET) wordt zichtbaar na toetsing van overige chemische stoffen
(zie paragraaf 3.1 en de figuur hiernaast) en uit een biologische beoordeling. Omdat een
biologische beoordeling van sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen nog onmogelijk
is worden hiervoor alleen de GCT en een toetsing aan de normen van overige stoffen meegenomen (zie de rechter helft van figuur io).
Kaart 6 op de volgende pagina laat het resultaat zien van de risicobeoordeling waarin zowel
de Goede Chemische Toestand aan de hand van vier stoffen als de Goede Ecologische
Toestand aan de hand van zes stoffen getoetst zijn.
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De oorzaak van het probleem is overbelasting met nutriënten, terwijl ook zware metalen
(koper) PAK's en PCB's een probleem vormen. Van veel waterlichamen zijn geen
representatieve metingen voorhanden; dit gebrek aan gegevens vertekent het beeld.

overige

prioritaire

biologie

stoffen

stoffen
76/464/EGZ

J

overige

stoffen

stoffen

76/464/EGZ

.T.

G.ET.

G .C.T.

niet natuurlijke

natuurlijke
waterlichamen

Figuur

prioritaire

waterlichamen

10: Systematiek van risico beoordeling voor natuurlijke (het bovenste schema) en niet natuurlijke (het

onderste schema) waterlichamen

C 2.2.5 Idenijficüt

Voorlopige risico beoordeling grondwater

water bodies at ris

Voor de beoordeling of een grondwaterlichaam in

C2.2.5.1

zowel de kwantiteit als de kwaliteit van belang. De verdroging speelt op lokale schaal (in

Further

2015

de goede toestand kan bereiken, is

vogelrichtlijn en habitat gebieden). Omdat nog niet duidelijk is in hoeverre verdroging
historische oorzaken heeft of een direct gevolg is van huidige menselijke beïnvloeding,
worden grote grondwaterlichamen voor de kwantiteit als misschien at risk' aangeduid.
Uitzonderingen zijn de grondwaterlichamen klei/veen Rijn-Midden (de lJsselmeerpolders) en
die van lJsselmeerzuflüsse, deze zijn niet at risk.
In de kleine grondwaterlichamen liggen minder vogel- en habitatrichtlijngebieden waar
schade aan terrestriche ecosystemen wordt verwacht. Daarom is een groot deel hiervan niet
at risk.

'

—-W05

-

ar
-

-,..

In het Duitse deel van Rijndelta is meer aandacht geschonken aan de biologische toestand, omdat er voor veel
water lichamen geen meetgegevens van chemische stoffen voorhanden zijn.
11

In Ijsselmeerzuflusse worden iets andere termen voor de risicobeoordeling gehanteerd. Voor de kwantiteit wordt het

bereiken van doelen als 'waarschijnlijk' gekenschetst en voor de kwaliteit als 'onwaarschijnlijk'.
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Resultaat risicoanalyse
oppervlaktewater,
totaal oordeel

overschrijding is uitgedrukt als % van de waterlichamen,
waarvoor informatie beschikbaar is
In kaart weeraeaeven stoffen:
benzo(k)lluorantheen chloorfen4ns

egenaa

At-risk bepaling 2015:
nog niet toegekend / aangeleverd
-

1 niet al-risk

ETI

a-endosulfan

nikkel

koper

zink

dichloorsos

som PCB ' s

pnontaire stof

al-risk

overige stof

geen informatie
overschrijding in 0%
overschrijding in 1-25%
overschrijding in 26-50%
1 overschrijding in 51-75%
J overschrijding in 76-100%

Achtergrond
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RIDEPIARD t&UT MET WATER

-

werkgebied Rijndelta

stedelijk gebied

1

Kaart

1020
kilometer
Referentie RIZA20040115
RWS RIZA (IHG). 2410112005

totaal-stor
totaal-stikstof
prioritaire / overige stof:

misschien al-risk

Schaakborden per beschrijvingseenheid:
% waterlichamen dat de norm overschrijdt:

0

water
grens (sub)werkgebied Rijndelta
'-

1-mijlsgrens Rijndelta
provinciegrens (DId: deelstaat)

6:

Risico beoordeling oppervlaktewatctlicharnen voor to indicator stoffen
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niet at risk
misschien at risk

at -risk
geen gegevens

Grensoverschrijdende grondwater-lichamen: De mogelijke schade aan grondwaterafhankelijke terrestrische
ecosystemen is aan Duitse en Nederlandse zijde op verschillende wijze in de risico-analyse meegenomen.
Hierdoor zijn de resultaten aan beide zijden van de grens verschillend.

Kaart : Risico beoordeling grondwatcrlchameo voor kwantiteit

Omdat nitraat een probleem vormt is voor de chemische toestand het grootste aantal van
de grote grondwaterlichamen at risk. Ook voor kleine grondwaterlichamen speelt het nitraat
probleem, zij het in mindere mate. Daarnaast is er in enkele kleine grondwaterlichamen
sprake van puntverontreinigingen (zie kaart 8).
Wanneer de twee componenten, grondwaterkwaliteit en kwantiteit bij elkaar genomen worden
dan blijkt dat vanwege het one out all out-principe een aantal grote grondwaterlichamen

'at risk' zijn en een aantal 'misschien at risk'. Van de kleine grondwaterlichamen is tevens een
deel 'niet at risk'.
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niet st risk
misschien cfl risk
at risk
geen gegevens

Kaart 8: Risico beoordeling grondwaterlichamen voor kwaliteit.
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4 Belastende invloeden nader bezien
C

2. 1.1

Pressures as surfoce water

bodies

Bijna alle waterlichamen van Rijndelta lopen de kans dat de kwaliteitsdoelstellingen in

2015

niet worden gehaald. Er zijn wel nuances op dit harde oordeel te geven. In de eerste plaats
maakt het 'one out all out-principe' dat slechts één parameter een probleem hoeft te zijn om
een heel waterlichaam als 'at risk' te markeren. Gezien het feit dat de Nederlandse oppervlakte. en grondwaterlichamen relatief groot zijn, heeft ook een kleine overschrijding op het
eerste gezicht dramatische gevolgen voor de beoordeling. Overigens zijn in de praktijk vaak
meerdere parameters tegelijk problematisch. Een tweede nuancering is dat de doelen en
normen nog niet zijn vastgelegd. Bij de voorlopige risicoanalyses van het vorige hoofdstuk
zijn hoofdzakelijk bestaande normen gehanteerd. Ten slotte is aangenomen dat de belastende
gevolgen van groei van bevolking en economie door het bestaande beleid worden opgeheven.
De invloed van innovatie en vernieuwing is verwaarloosd. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de
redenen van het 'at risk' zijn van de waterlichamen. Daartoe zijn de belastingen die de Kaderrichtlijn heeft geformuleerd nader uitgewerkt.

4.1 Bronnen van belastingen oppervlaktewateren
Punt. en diffuse bronnen
C

2.7.7.2

De bronnen van chemische belasting zijn geïnventariseerd aan de hand van de indeling in

Sigrificaet

puntbronnen en diffuse verontreinigingen'. Rijndelta telt in de categorie puntbronnen 309

pollution
C

2.1

rioolwaterzuiveringsinstallaties groter dan

7.3 Sigsi/ico.t

2000

pollution equiva!erits' en

225

significante

industriële lozingen.
Belangrijke bronnen van diffuse lozing zijn uit en afspoeling uit landbouwgronden's,
uitspoeling uit natuurlijk bodems, emissies uit verkeer en scheepvaart, atmosferische
depositie en ongezuiverde lozingen uit riolen. In het Duitse deel van Rijndelta wordt
bovendien rekening gehouden met de gevolgen van erosie en oppervlakkige afvoer.
Figuur ii presenteert de totale jaarlijkse belasting (in het Nederlandse deel van Rijndelta)
van zeven belangrijke stoffen. De procentuele verdeling van de bijdragen van bronnen is in
de figuur weergegeven.'4

In Duitsland wordt regenwaterlozing uit stedelijke gebieden als puntbron beschouwd, in Nederland als diffuse bron.
De post uit- en afspoeling uit landbouwgronden bevat ook: mee-mesten sloten en uitspoeling glastuinbouw.
De bron 'riolering' bestaat uit effluenten en lozingen uit regenwaterafoeren.

.7
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stikstof totaal 88 ton/j.
•

fosfor totaal 6 ton/j.
koper totaal 79 ton/j.
nikkel totaal 103 ton/j.
zink totaal 1578 ton/j.
benzo(k)fluorantbeen 14 kg/j.
PCB's 0,2 kg/j.

• RWZI

• verkeer

o

• depositie

industrie

overig diffuus

landbouw
• natuur

Figuur u:

Belastingen en procentuele verdeling over bronnen van verontreiniging voor 7 belangrijke stoffen binnen

Rilndelta.

De belangrijkste bron van stikstof is uit- en afspoeling van landbouwgronden, daarnaast
vormen rioolwaterzuiveringsinstallaties en atmosferische depositie belangrijke bronnen.
Ook voor P-totaal geldt dat uit- en afspoeling van landbouwgronden en lozing van rioolwaterzuiveringsinstallaties de belangrijkste bronnen vormen.
Het grootste deel van de koperbelasting is afkomstig van uit- en afspoeling van landbouwgronden en uit het verkeer. Ook het effluent van RWZI's bevat koper, dit komt in de
rioolstelsels doordat veel waterleidingen nog van koper zijn. De post overig diffuus' wordt
gevormd door coatings van schepen. Als gevolg van het verbod op koperhoudende
antifouling zal de emissie uit de recreatievaart in

2015

waarschijnlijk zijn beëindigd, dat geldt

nog niet voor de emissie van zeeschepen. Uitspoeling uit landbouwbodems is een grote
bron van zowel zink als nikkel, daarnaast vormen lozingen uit rioolwaterzuiveringsinstallaties
en uitspoeling uit natuurgronden belangrijke bronnen.
Bronnen van PAK's (waaronder benzo(k)f]uorantheen) zijn atmosferische depositie direct op
oppervlaktewater, uitloging van gecreosoteerd hout in de waterbouw, coatings van binnenvaartschepen, wegverkeer, onderwateruitlaten van recreatievaartuigen en regenwaterriolen.
PCB's worden binnen Rijndelta niet meer geloosd, de genoemde (kleine) vracht komt via
atmosferische depositie van buiten Rijndelta. Wel bevinden zich nog hoeveelheden PCB in
de Nederlandse watersystemen, bijvoorbeeld gebonden aan baggerspecie.
Belangrijke hoeveelheden van nikkel (113 ton), koper (143 ton), zink (940 ton) en PCB's
(83 kg.) worden gebonden aan baggerspecie in de Noordzee gestort. Deze hoeveelheden
worden niet in de totalen genoemd, omdat het om verplaatsingen gaat en niet om directe
emissies.
Belasting van buiten Rijndelta
Figuur

12

toont de verhouding tussen aanvoer van vrachten chemische stoffen die via de Rijn

van buiten komen en de totale vrachten van bronnen binnen Rijndelta. Een groot deel van de
bovenstroomse vrachten gaat via de grote rivieren direct naar de Noordzee. Daar beïnvloeden

SAIiLNvAMiN( KAlA'ii.kH [HrJ
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de geïmporteerde verontreinigingen de waterkwaliteit van de kustzone en van de Waddenzee.
De bijdrage van bronnen buiten Rijndelta in de grafiek is verhoudingsgewijs groot.
Een verklaring hiervoor is dat het achterland van Rijndelta veel groter is dan Rijndelta zelf.
De concentraties van zink, nikkel, en PCB's voldoen in het bovenstroomse Rijnwater aan de
norm. Maar desondanks zijn de totale vrachten van de genoemde stoffen hoog. Dat komt
zoals gezegd door het grote achterland en het grote volume aan afstromend water.

totaal stikstof

LL

totaal fosfor

• binnen Rijndelta
LII via rivieren

koper
nikkel
zink
benzo(k)fluorantheen
PCB's
05'..

Figuur

12:

205'..

405'.>

60V..

805'..

1005'..

Verhouding tussen totale belasting met bronnen buiten en bronnen binnen Rijndelta.

Hydrornorfologische belastingen
C

In Rijndelta is al eeuwenlang n watersystemen ingegrepen, steeds met het doel de bewoon2.1.1.,

0 bS

baarheid, de veiligheid, de bevaarbaarheid of de landbouw te verbeteren. Van recenter datum

rac 1'

zijn ingrepen voor natuurontwikkeling. In hoofdstuk 2.3 werd al gesteld dat het overgrote deel

21:

IicoI

van de waterlichamen één of andere vorm van een significante hydromorfologische ingreep

,

regua '

ondervindt. Figuur 13 toont het percentage van de oppervlakten van wateren met een onder -

-

verdeling van significante hydromorfologische ingrepen.
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Ook vindt er aanvoer van stoffen plaats via zeestromen vanaf het Kanaal en de Noordzee, die net als de
riviervrachten, de waterkwaliteit van kustzone en Waddenzee beïnvloeden. Deze posten en de atmosferische depositie
op

31

Ijsselmeer, Noordzee en Waddenzee zijn in de grafiek niet meegenomen.
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Onttrekkingen en afvoerregulatie
In

22

van de Nederlandse waterlichamen in Rijridelta vindt significante wateronttrekking

plaats voor consumptie, industrie of overige doelen. In totaal

228

(Nederlandse Rijndelta)

waterlichamen worden significant beïnvloed door regulering van waterstromen door
dammen, stuwen, sluizen, dijken en door de afname van inundatiezones.
onttrekkingen, consumptie
onttrekkingen, industrie
onttrekkingen, overig
stuwen en dammen
kanalisatie
normalisatie
afname inundatiezones
dijken
verdiepingen
oeververdediging
duikers en oeverkluizing
houtwal verwijderd
kribben
aan/afkoppeling stroomgebied
omleiding piekafvoer
bemaling
wateraaanvoer
actief peilbeheer
grondwater onttrekking
versnelde afvoer in stroomgebied
intensief onderhoud
zandvang
suppleties
landaanwinning
olie' en gaswinning
schelpenwinning

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
percentage wateroppervlakte

Figuur i:

Hydromorfologische belastingen van waterlichairic'o in lijndi'lt,i rIiri iip'î v} rkleii van wateren

Overige belastingen
De overige belastingen zijn geïnventariseerd op grond van expert beoordeling.
label

;

ilvulitdi

iIIe

van ovrri igo Lalavtiiigvv

• beroeps. en recreatievaart

• kwel in polders, toename van

• oeverrecreatie

zout, arseen en nutriënten

• sport' en beroepsvisserij

• waterbodems

• waterbodems

• beroeps- en recreatievaart

• warmtelozing uit elektriciteits

• oeverrecreatie

centrales en industrieën`
• koelwaterinname
• uitgebreide drainagestelsels

• sport- en beroepsvisserij
•

warmtelozing uit elektriciteitscentrales en industrieën`

• zoutbelasting (intrusie via de

• koelwaterinname

Eems en in mijngebieden)

• afbraak van veen
• exoten

Onderzoek naar ecologische impact is gaande.
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• mosselzaad-visserij
• kokkel-visserij
• boomkor-visserij
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4.2 Bronnen van belasting grondwater
Chemische belastingen van het grondwater
Puntbronnen van chemische belasting van het grondwater zijn vervuilde bodems onder

C2.2.1 Pressres os grow ~, Jw,:'r
C2.2.

industrieterreinen, stedelijke gebieden en stortplaatsen. Vaak gaat het om historische

pollutios

verontreinigingen, waarvan de bron inmiddels is 'opgedroogd', maar die nog altijd

C1;

doorwerken.

2

De twee belangrijkste bronnen van chemische belasting uit diffuse verontreiniging zijn de
landbouw en atmosferische depositie. De belangrijkste stoffen zijn stikstof, fosfaat en
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast is er belasting met sporenelementen uit dierlijke
mest. Significant zijn cadmium, koper en zink.
Tabel :

ç -

belastingen vn grondwil

uit landbouw

uit atmosferische

totaal

kg/ha/j.

depositie. Kgjha/j.

kg/ha/j.

28-45

179

-

1

52

66

netto stikstof

ii

netto fosfaat

51

cadmium

1,4

0,5

1,9

koper

0 ,3 - 0,4

0,01

0,3

zink

o,8

0,03

0,8

-

-

188

65

-

-

233

0,4

Over gewasbeschermingsmiddelen zijn geen data beschikbaar. In akkerbouwgebieden zijn
belastingen met gewasbeschermingsmiddelen naar verwachting hoog.
Onttrekkingen, suppleties, overige belastingen van het grondwater
C2.,

-'

Sinds 1900 is de openbare watervoorziening in Nederland gegroeid van circa 50 miljoen

-n -

recho,

naar 1300 miljoen m3 per jaar. Onder meer als resultaat van het beleid ter bestrijding van

C

verdroging is deze groei inmiddels afgevlakt. In het kader van drinkwateinning wordt

2.2.

vooral in West Nederland oppervlaktewater als kunstmatige aanvulling naar het grondwater

CP

gepompt

33

7

SAMENVATTING KARAKTERISF RING WERKGEBIED RI)NDELTA

5 Register van beschermde gebieden
De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat er een register moet komen van gebieden die zijn
aangewezen als beschermd gebied.
Waterlichamen met onttrekking voor menselijke consumptse
C 4.1 Areas designated for the

In het Nederlandse deel van Rijndelta zijn 262 grondwaterlichamen aangewezen waar water

abstraction of watei

wordt onttrokken voor menselijke consumptie. In het Duitse deel wordt

Op

28 plaatsen

grondwater gewonnen voor openbare watervoorziening.
Oppervlaktewater dat bestemd is voor de productie van drinkwater (75/440/EEG), wordt
voorlopig begrensd op basis van de locaties van de inriamepunten.
Beschermde gebieden voor schelpdierkweek en visvangst
C4.2Arerssdesignated)e

Gebieden met economisch belangrijke in het water levende planten- en diersoorten zijn

.'.

beschermd. Deze gebieden-waaronder de Waddenzee-worden in het Register van

protection ofecononisca/I
ssgfica:.

beschermde gebieden opgenomen. Beide richtlijngebieden komen dertien jaar na het in

r..

werking treden van de Kaderrichtlijn te vervallen.

she//J]sh)

Zwemwater en overige recreatie
In het stroomgebied Rijndelta liggen 405 zwemwaterlocaties.

C 4.3 Areas designated as
recre.ational and bathasg wOte

Nutrientgevoelige gebieden (bedreigde, zones en kwetsbare gebieden)
C .. . N1' t•.

Nutriëntgevoelige gebieden, die op grond van de nitraatrichtlijn (91/676/EEG) als bedreigde

er .sresss

zone, of op grond van de stedelijk afvalwaterrichtlijn (91/271/EEG) als kwetsbare gebieden
zijn aangewezen, moeten in het Register van beschermde gebieden worden opgenomen.
Rijndelta is van deze verplichting ontheven, omdat zowel Nederland als Duitsland op eigen
grondgebied maatregelen nemen die de richtlijnen voor bedreigde zones en kwetsbare
gebieden vereisen.
Beschermde gebieden voor soorten en habitats
c4.Areas designation for the

Binnen Rijndelta bevinden zich 62 Vogelrichtlijn- en 135 Habitatrichtlijngebieden waarbij

protection ofhabitats (inciade

behoud of verbetering van de watertoestand bij de bescherming een belangrijke factor is.

birds)
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6 Publieke participatie
Organisatie
In het Duitse deel van Rijndelta is participatie van belangengroepen georganiseerd op
landsniveau (Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen) en op werkgebiedniveau (Vechte en
ljsselmeerzuflüsse). Op beide niveaus worden belangengroepen uitgenodigd om kennis te
nemen van de voortgang van de implementatie en om mee te praten.
In het Nederlandse deel organiseren provincies en waterschappen de communicatie en
activiteiten voor publieke participatie. Een regionale communicatiecoördinator stemt deze
activiteiten op elkaar af. Tussen de werkgebieden wordt samengewerkt en er vindt regelmatig
overleg plaats met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Corn rn u ni cat je-activiteiten
In Nederland loopt sinds

2001

een uitgebreide publiciteitscampagne met de naam

Nederland leeft niet water'. Het zwaartepunt van deze campagne ligt bij de gevolgen van
klimaatverandering voor de veiligheid, maar ook de Kaderrichtlijn krijgt aandacht.
In de Nederlandse werkgebieden zijn in september of oktober

2004

bijeenkomsten belegd

waar regionale bestuurders informatie krijgen. Behalve bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten kregen ook maatschappelijke organisaties een uitnodiging.
De bijeenkomsten waren gelijkvormig van opzet en bestonden uit een algemene landelijke
component en een specifieke regionale component.
In verschillende werkgebieden zijn klankbordgroepbijeenkomsten georganiseerd.
Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kregen uitleg over de conceptrapportage en konden hun visie verwoorden. Deze visie wordt in de bestuurlijke besluitvorming
meegewogen. Daarnaast zijn in enkele werkgebieden bijeenkomsten belegd met maatschappelijke organisaties, bestuurders en ambtenaren. In Rijn-Midden is ter voorbereiding
van de klankbordgroep een workshop gehouden voor vertegenwoordigers van natuur- en
milieuorganisaties, de agrarische sector en het bedrijfsleven).
In de Duitse delen van Rijndelta worden sinds

2001

regionale en landelijke bijeenkomsten

georganiseerd. Aan deze bijeenkomsten doen belangengroepen en burgers mee.
In het werkgebied Rijn-Midden is geëxperimenteerd met een zogenaamde burgerjury.
Burgers konden specialistische getuigen' horen over de toestand van het water in hun regio.

MAART
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7 Volgende stappen
De karakterisering van Rijndelta zoals die in dit rapport is gepresenteerd is voorlopig.
Sommige aspecten behoeven meer afstemming met de buitenlandse partners.
Afspraken hierover zijn al gemaakt met de bevoegde autoriteiten van Nordrhein-Westfalen
en van Niedersachsen. In 2006 moet volgens de KRW een monitoring programma lopen.
Paragraaf 7.1 gaat hierop in. Paragraaf 7.2 noemt tenslotte leemten in kennis of zaken die in
de nabije toekomst verder uitgewerkt worden.

71 Monitoririg
De kaderrichtlijn water schrijft voor welke monitoring nodig is om te bepalen of de milieu-

C 2.1.5 Prelirnina,v

doelstellingen van de kaderrichtlijn worden bereikt. Voor oppervlaktewater worden drie
morto,i 7

soorten mon itori ng voorgeschreven:

C2.2.J

1.

Toestand- en trendmonitoring ('surveillance monitoring'),
Operationele monitoring
Onderzoeksmonitoring.

De toestand- en trendmonitoring en operationele monitoring moeten uiterlijk eind 2006 zijn
gestart. Toestand- en trendmonitoring richt zich op een algemeen beeld van de toestand van
het oppervlaktewater en meet daarom in grotere wateren en andere representatieve punten
in het watersysteem. Waterbeheerders willen de eerste resultaten van toestand- en trendmonitoring gebruiken voor het opstellen van het operationele monitoringprogramma en
voor het voorbereiden van het stroomgebiedbeheerspian. Daarom worden al in 2004, 2005
en 2006 de eerste meetronden van toestand- en trendmonitoring uitgevoerd. Deze omvat
een brede set aan parameters (met nadruk op prioritaire en bijlage IX stoffen) op een aantal
representatieve punten in het watersysteem. Voor biologische parameters worden enkele
representatieve meetpunten gekozen in de verschillende watertypen.
In Nederland start dus eerst de toestand- en trendmonitoring. In Duitsland wordt een
andere volgorde gekozen.
Ook voor grondwater moet voor eind 2006 een monitoringssyteem worden opgezet.
Hierbij wordt een iets andere indeling gevolgd dan voor oppervlaktewater. Momenteel wordt
hiervoor in Nederland een draaiboek ontwikkeld.
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Leemten in kennis en ontbrekende data
Bij het opstellen van deze rapportage zijn de volgende leemten in technische kennis en
gegevens gebleken.
Oppervlaktewater
Bij het begrenzen van de waterlichamen zijn niet overal alle onderdelen van de definitie
meegenomen. De doelstellingen voor vogel- en habitatrichlijngebieden, oppervlaktewaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie en zwemwateren kunnen zodanig
afwijken van de doelstellingen voor de omliggende oppervlaktewaterlichamen dat
herbegrenzing of differentiatie nodig is.
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De zogenaamde 'virtuele waterlichamen' zijn in het Nederlandse deel van Rijndelta als
voorlopig compromis naar voren gekomen uit de discussies rond de aanwijzing van de
waterlichamen. Dit speelt in (polder)gebieden met een fijn netwerk van kleine wateren
(voornamelijk Sloten). Er wordt nu gezocht naar een voor iedereen bevredigende toepassing
van de richtlijnen van de KRW (groter dan 50 hectare wateroppervlak voor meren en groter
dan i.000 hectare stroomgebied voor lijnvormige wateren) in deze gebieden.
Niet over alle waterlichamen is informatie beschikbaar om de huidige toestand (chemisch,

fy sisch-chemisch en biologisch) goed te kunnen beschrijven. In die gevallen is nu uitgegaan
van gegevens die zo goed mogelijk representatief zijn. Dit informatiegebrek zal met de
implementatie van de operationele monitoring volgens de KRW (zie de vorige paragraaf)
worden weggenomen.
Niet alle normen voor chemische stoffen zijn vastgesteld. Daarom is deels gewerkt met
voorlopige normen (FHI) en bestaande normen (MTR). Voor het uitbrengen van het stroomgebiedsbeheerplan zullen alle normen zijn vastgesteld.
Ten behoeve van de ecologische beoordeling moeten volgens de KRW maatlatten worden
opgesteld voor alle watertypen, opgesplitst in een variant voor natuurlijke wateren en een
variant voor kunstmatige en sterk veranderde wateren.
Er is nog onzekerheid over de dominante belastingen en de effecten van reducerende
maatregelen op de toestand van de wateren.
De argumenten om oppervlaktewaterlichamen de status sterk veranderd' te geven, moeten
nader worden beschouwd. Vooral de onomkeerbaarheid van hydromorfologische ingrepen
uit het verleden vraagt meer aandacht.
Grondwater
De afstemming over de grensoverschrijdende grondwaterlichamen is nog niet afgerond.
De relatie tussen grond- en oppervlaktewater en terrestrische ecosystemen is nog
onvoldoende uitgewerkt. Zo is alleen gekeken naar de habitatrichtlijngebieden en nog niet
naar andere natuurgebieden. Daardoor is vooral de kwantitatieve karakterisering van grond-

wateren
e, )w5f~

i,

wateriichamen niet compleet.
De vogelrichtlijngebieden zijn nog niet gekarakteriseerd. Daarom zijn zij niet betrokken bij
de beschrijving van de huidige toestand en risico-inschatting van de grondwaterlichamen.
De belasting van het grondwater is onvoldoende uitgewerkt, doordat informatie over de
verontreinigingsbronnen er niet is of niet is ontsloten (zit veelal bij gemeenten en provincies).
Van de grondwaterwinningen door bedrijven zijn vrijwel geen kwaliteitsgegevens bekend.
Overigens wordt nog een dochterrichtlijn verwacht over grondwater. Daarin worden
methoden voor normstellingen voor de kwaliteit van grondwater opgenomen.
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Toetsing aan checklist van de Europese Commissie (de Ci lijst)
Dit is een lijst van punten die in ieder geval in de aan Europese Commissie gerichte
rapportages moeten voorkomen.
(Uit: Guidance on reporting, November 2003)
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Informatie per subwerkgebied
Om aan te sluiten bij de gekozen indeling in de 7 genoemde subwerkgebieden wordt in deze
bijlage een aantal aspecten naar de subwerkgebieden uitgesplitst.
Het diagram van figuur 14 toont de oppervlakteverdeling per subwerkgebied.
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Figuur i: Oppervlakten in hectaren van de subwerkgebieden.

In Rijndelta zijn de oppervlaktewaterlichamen als volgt over de subwerkgebieden verdeeld:
Tabel 6:

i

subwerkgebieden

totale aantal

Rijn-Noord

40

Rijn-Oost

85

!1iI1..I4I.I.1lii

0,4

1,3

Rijn-Midden

iij

2,0

Rijn-West

139

1,3

42

4,0

llsselmeerzuflüsse

142

6,1

totaal

565

1,6

-_Vechte

Uit de tabel blijkt dat in het Duitse deel van Rijndelta meer oppervlaktewaterlichamen per
bruto oppervlakte-eenheid zijn onderscheiden dan in het Nederlandse deel. Dit wordt
veroorzaakt door verschillen in methode van begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen
en door het feit dat in Nederland grote vlakken (Ijsselmeer, Waddenzee, kustzone) in het
gemiddelde meetellen.
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Tabel 7 toont de verdeling van grondwaterlichamen over de subwerkgebieden.
i'i

Tabel ï:

Rijn-Noord

T
23

Rijn-Oost

2

81

Rijn-Midden

2

72

Rijn-West

3

86

Vechte

6

o

Ilsselmeerzuf]üsse

21

0

Totaal

37

262

Niet begrensd
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