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Diffuse watervervuiling
inbuitenland ernstiger
daninNederland
AfgelopenaugustuswerdinJohannesburg eeninternationaleconferentiegehoudenoverdiffuse
waterverontreiniging.Nederland leverdehieraaneenactievebijdrage. Deconferentie boodeenbreed
paletaanproblemen,voortschrijdend inzichtdooronderzoekenpraktischeoplossingenvoorde
wereldwijd toenemendediffuse watervervuiling.
Deconferentie vondplaatsonderdevlag
vandeInternational WaterAssociation.VanuitdeNVA-werkgroepemissiebeheerwerd
deNederlandse inbrenggecoördineerd door
ArnovanBreemen,diesecretaris isvande
IWA-werkgroep,metondersteuning van
RIZAenRijkswaterstaat. Inhet conferentiegebouw vond tegelijkertijd hetIWA-congres
'WasteWater'plaats.Intotaalwaren erzo'n
300deelnemers,waarvan ruim dehelft bij
'WasteWater'enietsminder dandehelft bij
'Diffuse Pollution'.
ArnovanBreemensprakinJohannesburgoverdeuitlogingvanzwaremetalen
uitbouwmaterialen enhoewedeze diffuse
belasting inNederland met wetgevingen
andereinstrumenten willenbeperken. Hij
gingvooralinopdevoor-ennadelenvanin
tezetten instrumenten: vanregulering middelsdeWvo-vergunning tot aan stimulering
vanduurzaam bouwen.
HansOverbeekgafeenpresentatieover
dewaterverontreiniging doorderecreatievaart,met namedelozingvan fecaliën,
pathogènebacteriën enemissies van koper,
zinken bestrijdingsmiddelen via anti-foulingenPAKalsgevolgvan btandstofemissies
enlekkagevanmotorolie.OokdebijbehorendeNederlandseaanpakomdeemissiesre
reduceren,kwamaan bod.
PererSchipperpresenteerde het onderzoek'runoff enverwaaiingbij provinciale
wegen.Metmetingen engeochemische
modelberekeningen werdendeemissieroutes naargrond-en oppervlaktewater
ontrafeld envertaald naarconcentraties en
daaraan terelateren risico's.Doordeaandacht terichtenoprisico's(ennietopvrachten]ontstaat meerdraagvlakvoormaatregelen.Indedagelijkse praktijk vanweg-en
waterbeheer liggen mogelijkheden voorhandenvooreffectieve maatregelen. Schipper
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benadruktehetbelangvandeintetactie tussengrond-enoppervlaktewatet, hetgeen in
buitenlands onderzoek nogweleensondetbelichtofvergeten wordt.
BartHellingsgafineenworkshopde
Nederlandse aanpakvandiffuse bronnen in
bredezinweerinrelatie totdebenadering
doordeEuropeseUnie.Daarna volgdeeen
opendiscussiewaarbij naastde inhoudelijk
verschillende problematiek (bijvootbeeld
recreatievaart/bouwmetaal in Nederland
versusmijnbouw inZuid-Afrika],deovereenkomsten inmaatschappelijk (gewenste)
aanpaktussendeverschillende landen
opviel:alleenmét(behulp van)desamenleving,cqbelangengroepen zijn strucrurele
oplossingen mogelijk.

Neerslagijzerrijkwateruiteenkolenmijn.

Diffuse bronnen in ontwikkelde
landen
Uitdetalrijke lezingen bleekdat het
probleem met diffuse verontreiniging in
ontwikkelde landen niet veelandersisdan
inNederland.Zowerd bijvoorbeeld duidelijk hoeinCanadasttoomgebiedenworden
vervuild met nutriënten en bestrijdingsmiddelen doorgrotearealen metoverwegendzeerintensieve(opNederland gelijkende)landbouw.Zezijn daarnogzoekende
naareffectieve maatregelen op bedrijfsniveau.Belangrijke emissieroutes inNederlandzijn vooraluitspoelingvangrondwater
endirectedepositie,terwijl inandere landen
vaakemissieroutes alsbodemerosieen 'run
off degrootsteproblemen gevenofde
oppervlakkige afstroming vaneensnelsmeltend sneeuwdek vanaflandbouwpercelen,
waardoorgronddeeltjes enmestresten met
veelstikstof,fosfaat en besttijdingsmiddelen
in beken tetechtkomen.
Maarwat vooralopvielwasdarin ontwikkeldelanden nogveelophetoog redelijk
eenvoudigterealiserenmaatregelen zijn te
nemen waardoordewaterkwaliteit sterkzal
verbeteren:doorbijvoorbeeld het'tneemesten'vansloten tevoorkomen met brede
bufferstroken (ofmestinjectie), ongezuiverdepuntlozingen terugtedringen,mineralenmanagement teverbeteren,bestrijdingsmiddelen minder engerichter toete
passenenafvalwaterzuiveringen uit te
breiden.

Mijnen
EenpregnantZuid-Afrikaans diffuus
probleem wordtgevotmddoor mijnen.
Zuid-Afrika kenteengroot aantalverschillendesoortenmijnen, waaronder kolen-,
goud-,diamant- entitaniummijnen. Vaak,
maarniet altijd, gaathetomdagbouw.De
mijnen hebben door bemaling(actieve
mijnen)enhun sponswerking(inactieve
mijnen) eenflinke invloedopdehydrologie
inhetgebied.Ditwerktdestesterkerdoor
inregio'swaardeneerslagbeperkt is:ZuidAfrika krijgt opveelplaatsen minder dan
500mm neerslag.Meteenforse verdamping
sprekendeZuid-Afrikanen danookvaneen
"waterstressed country".

DrinkwaterophetplattelandvanKwazuluNatal(fotoArnovanBreemenj.

Diffuse bronnen in de Derde
Wereld
Vlammende betogen uit landenals
Zuid-Afrika lietenzienhoerelatiefdewaterkwaliteitsproblemen inNederland enderest
vandeontwikkelde landenzijn.Zovertelde
GaretthMcConkeymetpassieoverde diffusewaterverontreiniging indezeersnel
groeiendenederzettingen vandearmen in
Zuid-Afrika. Omdat elementaireafval- en
drinkwatervoorzieningen daar alsnel
tekortschieten,raakt het(schaarse)waterin
de'townships'enbenedenstrooms inde
rivierenzovervuilddatvelekinderen stervenaandiarreeendysenterie.Hetonvermogenvanlokaleoverheden om voldoende
watervoorzieningen aanteleggenendeze
zonder inningvangeld te onderhouden
vormt dekernvan het diffuse verontreinigingsprobleem. Endeverontreinigingvergrootweerdearmoededoordeveleziektes
enbijkomende demoralisatievandebevol-

king.Hoekandevicieuzecirkelvanarmoede,verontreiniging,geen waterbelasting,
onvoldoende sanitatieendrinkwater, slecht
onderhoud enmisbruik vandespaarzame
voorzieningen wordendoorbroken? Het
waterbeheer wordt inZuid-Afrika nietcentraalaangestuurd, maarviaperstroomgebiedgeorganiseerdeagentschappen.Niet het
geldofdetechniekvormenproblemen, maar
dikwijls hetandereagentschap (waterschap),
debuurgemeenre of-provincie.Tochwordensuccessenbereikt.Doorenerzijds de
fysische, socialeeninstitutionele oorzaken te
identificeren diedekernvanhet probleem
metdeafvalwaterketen vormen.Enanderzijds doordialogenopgangtebrengen(300
workshopsinvijfjaar) tussenallebetrokken
partijen endaarmeedekernvanhetprobleemtevindenenconcensusoveroplossingentekrijgen. Ditwijkt infeite nietafvan
deaanpakvoordiffuse bronnen in ontwikkeldelanden.

Invogelvluchteenrondje langsenkelelanden:inKoreais70procentvandewaterverontreiniging(BOD,nutriënten)afkomstig uitpuntbronnen vandeindustrieenlandbouwenviertot
20procentvandemetalenvanafspoelingvanwegen.InJapanzijnveeltheeplantages,waar
meteendoseringvan600kgstikstofperhectareperjaarwordtbemest,maarmenrichtzich
daarvooralop'endofpipe'-oplossingen.InIerlandisdoordeeconomischegroeidewarerkwaliteitsindsdejarenzeventighardachteruitgegaan.UitdeKRW-karakterisatievolgtdatinIerland57procentvandewateren'atrisk'zijnen26procentmisschien'atrisk'.Ookhierzalmen
dusstrevennaardoelverlagingenfasering.IndeZuid-Afrikaanse landbouwwordenmethet
irrigatiewater veelnutriënten opgebracht(jaarlijks 300kgstikstofperhectare).Deboeren
nemendatnietmeeindemestgiftberekeningvanuitdementaliteit 'beterteveeldanteweinig'.EenhoudingdieweinNederland eindelijk naveelvoorlichtingenregelgevingaanhet
verlatenzijn.Bijkomend probleemisdaterzoveelE-coltinhetirrigatiewaterzit,dateen
exportverbodnaardeEUdreigt.

Isheteffect opdewaterhuishouding al
aanzienlijk, het effect opdewaterkwaliteit is
vaaknoggroter.Alsnelissprakevan verontreinigingdoor koolwaterstoffen (waaronder
PAKs),zwaremetalenenvaakookveelsulfaten,diezowelinmet mijnwateralsinpercolatenvanvuilstorten voorkomen.Hetproject datdedeelnemers aande conferenrie
bezochten, iseenactievekolenmijn waaruit
sijpelend waterverzameld wordt ineenkilometers langedrain,dienaeensimpelezuivering(beluchtingwaardoorprecipitatie van
ijzeroxiden) devoedingvormt vaneen riviertje.Bijactievemijnen isnogde mogelijkheid
omgeldtereserverenvoorzuiveringen
sanering(watwettelijk wordt afgedwongen
inZuid-Afrika). Maarvoordevelegesloten
mijnen isditprobleemveel dramatischer,
omdat inhetverledenvaakgeengeldgereserveerd isvoordeaanpakvandeveronrreimging.Enderecentegolfvansluitingvan
mijnen maakt diesituatieniet rooskleuriger.Lichtpuntje hierbij isdatveelmijnen in
handenzijn vanenkelemondiale maatschappijen, diehun verantwoordelijkheid op
ditpunt nietgeheelkunnen enwillenontlopen.Alismoeilijk voortestellendateen
betaalbareoplossing tevinden isvoorhet
onvoorstelbaregroteaantalvuilstorten van
alleenaldegoudmijnen rond Johannesburg.
Watdat betteft kregendeaanwezigen
tijdens het bezoekaandepapier-enaluminiumfabrieken eengeheelander beeldvoorgeschoteld.Eenopangelsaksische leest
geschoeid staaltje vanpublicrelations,met
veelQualityAssurance,ISO,responsable
care,PPP,PublicParticipation,enzovoorten
inderdaad nerjes engoedgeorganiseerd
ogendegiganrische fabrieken, bijna milieubedrijven.Zokanhetdusook.

Van inzicht in emissies ...
Veelpresenraties gingenovermodelsrudies mernadruk opemissiesvan landbouwen'urban run off, maarweinigpresentatieshandelden overgrootschalige
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DoorlietANCisinde'townships'eencentraledrinkwatervoorzieningenrioleringaangelegd,maarlietajvalwaterstroomtnogsteedsongezuiverdnaarderivier.

toepassingofinzeteneffecten vanbeleid/
regelgeving.Helemaalgeenaandacht waser
voorhandhaving.Voorzover handhaving
plaatsvindt, blijkt dievooralop puntbronnengericht tezijn.
Vandegepresenteerde onderzoeken
vielenenkeleopqua relevantievoorde
Nederlandse situatie,bijvoorbeeld eenveldonderzoek naardeafbraak/retentie van
bestrijdingsmiddelen inverschillende typen
helofytenfilters inNoorwegenenderesultaten vanrecentpraktijkonderzoek overde
emissiereducerende werkingvan bufferstroken inBelgiëvoornutriënten enbestrijdingsmiddelen. InNederland ismet bufferstrokenprojecten vaak(na schadeloosstelling
encommunicatie) nogmaarweiniggeld
overvooreendergelijke meetcampagne.

... naar oplossingen voor de
diffuse verontreiniging
Alseenmaaldekernvanhetdiffuse verontreinigingsprobleem metdebetrokken
partijen isgeïdentificeerd, hoekunnen dan
werkbarefysieke,socialeen institutionele
oplossingen wordengerealiseerd?Zoveel
landenenproblemen,zoveel oplossingen
zoujezeggen.Toch konden essentiële
gemeenschappelijke kernpunten uiteen
H
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succesvollebestrijding wordengehaald,
misschien welhetbestesamen tevatten met
deEngelseafkortingen: BMPenGBR.Met
BMPwordtbedoeldBestManagementPractice:erisgeenopzichzelfstaande oplossing
revinden vooreendiffuse verontreiniging
door bouwmaterialen, landbouw ofverkeer.
Daarommoeten maatregelen ophetgehele
traject ingezet worden.BMPstaatvanuitdat
perspectiefvooreenbredesetaan maatregelen,vanafhetveranderen vanhet milieugedrag(communicatie,educatie),dedagelijksehuishoudingof bedrijfsvoering
(opslag,onderafdichtingen), emissiereductie
aandebron(schonerebrandstof minder
mesr),controleemissiesoplocatie,perceelniveau (drainage,akkerrandbeheer), langs
rivieren(bufferzones, beekherstel) totregionalecontrole(retentievijvers).Zouditconceptookaanslaanbij specifiek voordeKRW
aantevoerenmaatregelen? Productbeleid
tegenuitlogingisopditpunt nog onderontwikkeld.
Hoekrijgt menvoldoende acceptatie
voorvanbovenopgelegdemaatregelen? Het
ultiemedoelishetbedenken vanmaatregelendieteverheffen zijn tot zogeheten
GeneralBoudingRules(GBR). Helaaszullen
langniet voldoendeGBRsvoordiffuse ver-

ontreiniging worden bereikt.Daarom isen
zalregelgevingnodigblijven omrichtingte
gevenaanhetemissiebeleid enom bepaalde
hardnekkige diffuse bronnen verderinte
dammen.Regelgevingisdanweleenresultantevaneenmaatschappelijke wilomdit
aantepakkenenzalmetbijpassend roezicht
opdeuitvoeringmoetenzijn voorzien.

Bodem, water en lucht
Diffuse verontreinigingstrektzichuit
overbodem,waterenlucht.Integraleoplossingenzijn ingewikkeld, maargevenwelhet
meestduurzame resultaat.Devolgendeconferentie voordiffuse verontreiniging vindt
plaatsinIstanbulinaugustus 2006. Diffuse
verontreiniging vanwaterenluchtingrote
stedenzaldaneenbelangrijk onderwerp van
gesprekzijn.Hopelijk kunnen weookvanuirNederland mooievoorbeelden gevenvan
eensuccesvollebestrijding daarvan, f
PeterSchipper (Grontmij)
Arno vanBreemen (Unie van
Waterschapen)
Bart Hellings (Inspectie Verkeeren
Waterstaat)
Hans Overbeek (Rijkswaterstaat)

