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Nederlandsdeelvanhetstroomgebied
Vecht/ZwarteWater

MARCHEL VAN D U I N , SYNCERA WATER

Diversenutriënten,zwaremetalen, PAK'senbestrijdingsmiddelen overschrijdendewaterkwaltteitsnonn inlierstroomgebiedvanVecht ZwarteWater.Voordiversestojfengeldt dat lietnemenvan
maatregelen enhetsaneren van bronnen inhetdeelgebied zei)niettoereikendzalzijnvoorhet behalenvandewaterkwaliteitsdoelstellingen. Omhiertochdegewenstewaterkwaliteit tebereikenmoetenbovenstroomsmaatregelengetroffen worden waardoora/wentelingwordtvoorkomen.Perdeelgebiedzijncmissiereductiedoetstellingenvastgesteld,gebaseerd op dewaterkwaliteit, de interne
belasting,debovenstroomseaanvoerendeafvoernaarbenedenstroomsgelegen deelgebieden.Omde
gevolgen opdewaterkwaliteit tebekijken van de autonomeontwikkeling enhethuidige beleid,zijn
scenario'sdoorgerekend. Hieruit blijkt dardewaterkwaliteit in2015metaandevigerendenormzal
voldoen indtengeenaanvullende maatregelen wordengenomen. Ditartikclgaat inopdetechnische
aspectenvandestudie.
Hetdoelvandestudie'Dewaterkwaliteit
inhetstroomgebied Vecht/ZwarteWater'is
hetbepalenvande waterkwaliteitsproblemen
binnen hetNederlandsedeelvanhetstroomgebiedvanVechtenZwarteWater.Daarnaast
heeftdezestudietotdoelinzicht tekrijgen in
debronnen vanverontreiniging enhet effect
vandeautonomeontwikkelingenhethuidige
beleidopdewaterkwaliteit.
Probleemstoffen
HetstroomgebiedVecht/ZwarteWateris
verdeeldin 15deelgebieden.Perstofisbeoordeeldinwelkematesprakeisvannormoverschrijdingvandewaterkwaliteit.Daarbij zijn
waterkwaliteitsgegevens vande hoofdafvoerpuntenuitdezewatersystemen (dezogeheten
blauweknooppunten)getoetstaanhetmaximaaltoelaatbaar risico(MTR)endeeventueel
geldenderegionalenormen.Demateende
regelmaatvannormoverschrijding bepalenof
eenstofeenprobleemstofofeenaandachtstof
is.Probleemstoffen zijnstoffen diebij toetsing
vanallemeetgegevensvanvierjarengezamenlijk(1998-2001)denormvooroppervlaktewater
overschrijden.Aandachtstoffcn zijnstoffen die
bijtoetsingoverdezevierjarengemiddeldde
normnietoverschrijden, maarinéénofmeer
afzonderlijkejaren wel.Dematevannormoverschrijding wordtéénopééndoorvertaald
naardebenodigdeemissiereductie ineendeel-

gebied.Bijvoorbeeld, alseenstofeenconcentratieheeft van4mg/lendenormis3 mg/l,
danisdebenodigdeemissiereductie i-(3/4J=
25%.Indestudiewordtalleenvoordeprobleemstoffen een emissiereductiedoelstelling
bepaald,teweten:totaalstikstof,totaal fosfaat,
koper,nikkel,zink,naftaleen enbenzo(a)antraceen.
Totdeprobleemstoffen behorenookdiversebestrijdingsmiddelen (waaronder diuron,
simazine,terbutylazineencarbendazim).Het
bepalenvandebelangrijkste problecmbestrijdingsmiddclenkentenkelecomplicerendefactoren.Eénervanisdatdegebruikte middelen
sterkwisselenvanjaar totjaar,waardoormeetinspanningenvaakachterdefeiten aanlopen.
Eenanderecomplicerendefactor isdatbestrijdingsmiddelen projectmatiggemetenworden.
Hierdoorishetextrapolerenvanmeetresultatennaarcompletegebiedennietstatistisch te
onderbouwen.Voorbestrijdingsmiddelen en
aandachtstoffen zijngeenemissiereductiedoclstellingen opgesteld.
Deemissiereductiedoelstelhngvooreen
deelgebiedgeldtvoordetotalebelastingvan
hetdeelgebied.Dezebelastingomvatzowelde
belastingvanvervuilingsbronncnbinnenhet
deelgebiedalsdeaangevoerdebelastinguit
bovenstroomsgelegendeelgebieden.Daarom
isvoorhetbepalenvandeemissicreductiedoel-

stellingnoodzakelijk tewetenhoedeonderlingerelatiestussendeelgebiedenzichverhouden.Hiertoeisindestudiegewerktmeteen
watersysteembenadering, geschematiseerd
doormiddelvan'bakjes'.Iederdeelgebiedis
gemodelleerd alshomogeen bakje,zonderverderedetailleringvandeprocessen binnenhet
deelgebied.Elkbakjeheeft eeninstroom(de
externebelastingvanbakjes bovenstrooms)en
eenuitstroom(deexternebelastingvoor bakjes
benedenstrooms)(zieafbeelding 2).Deuitstroomvaneenbakjebepaaltdeelsde
instroomvaneenanderbakje,waardooruitwisselingtussenbakjes plaatsvindt.
Debelastingbinnen eenbakjewordtde
internebelastinggenoemd.Eendeelvande
stofvracht ineenbakje wordtniet afgevoerd,
maarblijft achter inhetdeelgebied.Demate
waarindatgebeurt,wordtuitgedruktalseen
transportfactor. Detransportfactor wordtals
volgtberekend:transportfactor =afgevoerde
vracht/(aangevoerdevracht+internebelasting).
Interne belasting
Voordeprobleemstoffen isper bakje
kwantitatiefinbeeldgebracht inwelkemate
bronnenverantwoordelijk zijnvoordeinterne
belasting.Daarbij isgebruikgemaaktvan
gegevensvanLoketEmissieregistratie,aangevuldmetregionalecijfers vandebetrokken
waterbeheerders.
Vooremissiesvanuithetlandelijkgebied
(zoalsafspoelinglandelijkgebied,meemesten
sloten,uitspoelingglastuinbouw enverspreide
huishoudelijke lozingen)iseenretentie
gehanteerdvan50procent,omdatemissies
vanuitdeze(diffuse) bronnenveelalinhetachterlanduiteindelijk slechtsgedeeltelijk inhet
hoofdwatersysteem terechtkomen.
Water- en stofbalansen
OmderelatiestussendeonderlingedeelH20
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blemen veroorzaken.Voordeoverige probleemstoffen zijn balansen opgesteld opjaarbasis.Zowelde stofbalansen alsde waterbalans
laten sluitposten zien.Dit komt deels doordat
stofuitwisseling tussen de compartimenten
(water)bodem en lucht en afbraakprocessen in
het oppervlaktewater niet afzonderlijk zijn
gekwantificeerd en dus in de sluitpost zitten.
Daatnaast werken onnauwkeurigheden in de
gekwantificeerde waterstromen, stofgehalten
en emissieschattingen door in de sluitpost.
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Schematisatievan hetVeeht/ZwartcWaterstroomgebied volgens debakjesbenadenng.

gebieden tebepalen zijn water- en stofbalansen van deelgebieden opgesteld. Opdeze wijze
isde waterkwaliteit in het gehele stroomgebied in samenhang bezien:de waterkwaliteit
van eenbovenstrooms gelegen bakje beïnvloedt immers dewaterkwaliteit van de bakjes
waar het in uitstroomt. Het geheel van de
water- en stoffenbalansen van dediverse bak52
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jes zijn ondergebracht in een spreadsheet.
Hiermee ishet zowel mogelijk het effect te
bepalen van veranderingen in interne belastingen opdewaterkwaliteit in het bakje zelfalsde
effecten voor debakjes benedenstrooms.Voor
denutriënten zijn de stofbalansen opgesteld
voor het zomerhalfjaar (april t/m september),
omdat zealleen dan direct waterkwaliteitspro-

Indit artikel zal ter illustratie verder ingegaan worden opdemethodiek voor totaal stikstofen zink.Detotaal stikstofbelasting van het
stroomgebied Vecht/ZwarteWater iscirca
9.000ton perzomerhalfjaar (zieafbeelding 4).
Voortotaal stikstofgeldt dat delandbouw veruit debelangrijkste bron vormt in het stroomgebied van Vecht/ZwarteWater. Indien deelgebieden het effluent van rwzi's ontvangen,
levertdit ookeen aanzienlijke bijdrage aan de
totaal stikstofbelasting. Huishoudelijk afvalwater en lozingen door industrieën zijn de
grootste bronnen achter de rioolwaterzuivering (circa2.700ton perzomerhalfjaar). Naast
deze interne bronnen levert de belasting vanuit Duitsland een significante bijdrage aan de
stikstofbelasting van het stroomgebied. Welke
bronnen voor de belasting vanuit Duitsland
verantwoordelijk zijn isniet bekeken binnen
dezestudie.
Detotale zinkbelasting van het stroomgebiedVecht/Zwarte Water bedraagt circa50ton
perjaar (zieafbeelding 4).Deaanvoer van
watervanuit Duitsland en delandbouw zijn
veruit degrootste bronnen van zink. Evenals
bij totaal stikstofismet onderzocht welke
bronnen aan debelastingvanuit Duitsland ten
grondslag liggen. Deemissies vanuit de landbouw worden veroorzaakt door de uitspoeling
vanzware metalen uit (landbouw)gronden. In
gebieden waar het effluent van rwzi's wordt
geloosd, isdit één van degrootstebronnen. De
belasting vanderioolwaterzuiveringen (circa
22ton/jaar) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door huishoudelijk afvalwater, corrosie van
bouwmetalen, slijtage vanbanden en industriële puntlozers.
Indien de belasting van de deelgebieden
per oppervlakte-eenheid (de emissiedruk)
wordt vergeleken,dan valtop dat deemissiedruk van totaal stikstofin de bovenstrooms
gelegengebieden het hoogst is.Voorzink geldt
dat met name dedeelgebieden die rwzi-effluent ontvangen, een hogeemissiedruk hebben.
Ondanks het feit dat met name de bovenstrooms gelegen watersystemen een hoge
emissiedruk kennen voorstikstof, komen (gro-
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ProcentuelebijdragevandoelgroepenaandetotalebelastinginlietstroomgebiedVecht/ZwarteWatervoorrespectievelijkstikstofenzink.

te)normoverschrijdingen vooral benedenstrooms voor. Detotaal stikstofnorm geldt niet
voor destromende wateren, dievooral meer
bovenstrooms in het gebied tevinden zijn. In
die wateren komen echter wel hoge stikstofgehalten voor,diemede verantwoordelijk zijn
voorde normoverschrijdingen benedenstrooms. Indezegevallen issprake van afwenteling.Het benedenstroomse probleem kan
alleen worden opgelost alsookde bovenstroomsegebieden emissies reduceren. Opgemerkt dient teworden dat alleen voor (totaal)
stikstofdeafwentelingsproblematiek in dit
gebied optreedt. Voorde andere probleemstoffen geldt namelijk dat bovenstrooms dezelfde
(ofjuist strengere) normen gelden als benedenstrooms. Indien bovenstrooms dan aan de
norm wordt voldaan,zal benedenstrooms geen
waterkwaliteitsprobleem optreden.Wel kan
afwenteling vanuit Duitsland optreden, indien
Duitsland minder strenge normen hanteert
dan Nederland.Voortotaal stikstofzijn de
benedenstrooms benodigde emissiereducties
met behulp van stoffcnbalansen van dedeelgebieden doorvertaald naar benodigde emissiereducties inde bovenliggende watersystemen.
Dit wordt de benodigde emissiereductie vanuit
afwenteling genoemd. Dezeemissiercductiedoelstellingvanuit afwenteling geldt alleen
voor de bovenstroomse bakjes, waarvan de
blauwe knooppunten niet voldoen aan de
norm vandebenedenstrooms gelegen bakjes.
Demate van normoverschrijding opde blauwe
knooppunten ismaatgevend voor de benodigdeemissiereducties.Dat betekent dat binnen
een watersysteem niet verder gereduceerd
hoeft teworden dan deeigen norm.
Om een emissiereductie in een watersysteem tebereiken, hoeft in het watersysteem

zelfvaak minder gereduceerd te worden dan in
een bovenstroomsgelegen watersysteem. Dit
komt door de retentie dieoptreedt tussen de
verschillende watersystemen.Ter illustratie:
om een emissiereductie te bereiken van 100kg
in het Zwarte Meer kan ervoor gekozen
worden 100kg te reduceren in het Zwarte Meer
zelfof256kgzink in het Afwateringskanaal.
Voor totaal stikstofenzink geldt dat in het
stroomgebied Vecht/ZwarteWater een
emissiereductie nodig isvan respectievelijk 30
en 24procent om tevoldoen aan de vigerende
waterkwaliteitsnorm. Niet ieder deelgebied
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en voorzink tussen nul en 52procent per deelgebied afhankelijk van de normoverschrijding
opde betreffende blauwe knooppunten (zie
afbeelding 5).Belangrijk voorhet behalen van
dedoelstelling isdat ook in Duitsland deemissiesworden gereduceerd.
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ling'opdestofbelasting als gevolgvandegroei
vandebevolkingendeeconomie,deuitvoeringvanhethuidige(rijks)beleid,delopendeverbeteringswerken aan rioolwaterzuiveringenenderealisatievandebasisinspanningop
hetgebiedvanderioleringtot 2015 voorde
waterkwaliteit zijnberekend.
De autonomeontwikkelingvandestofbelastinglevertonvoldoendereductieop: tegenovereenlichtestijging vande stofbelasting
doordebevolkingsgroeistaankleinedalingen
doordeuitvoeringvanhetmestbeleid(alleen
voorstikstof) envandebasisinspanningriolering,doordeaanpakvandeverspreidelozingeninhetbuitengebied endoordeverbetering
vanenkelerioolwaterzuiveringen. De waterkwaliteitzal alsgevolgvandeautonomeontwikkelingslechtslichtverbeteren.
Voortzetting huidig beleid waterschappen
Aanvullendopdeautonomeontwikkeling
isdewaterkwaliteitsverbeteringberekendals
dewaterschappen hunhuidigebeleidmet
betrekkingtotverminderingvandestofbelastingophetoppervlaktewaterdoorzetten tot
20t5.Ditbeleidkentinditscenariotweepij-

lers:verbeteringvanderwzi'senstimulering
terverbeteringvanrioolstelsels.
Voordrievandevierwaterschappen
wordende verbeteringen aanrwzi'sgebaseerd
opdeafnameverplichting enhetvoldoenaan
de 75procentstikstof-en fosfaatvcrwijdering
(Lozingenbesluitstedelijkafvalwater).Het
vierdewaterschap heeft ook enkeleextramaatregelenopgenomenvanuitdeoppervlaktewaterfuncties en-kwaliteitsdoelstellingen.De
verbeteringvanrioolstelsels isgeconcretiseerd
indeverwachteafkoppeling vanvijftot 15procentvan(schone)stedelijkeoppervlakkenvan
bestaandegemengderioolstelsels.
De voortzettingvanhethuidigbeleidvan
dewaterschappenleidtnauwelijks toteenverbeteringvandewaterkwaliteit.Voordezware
metalenwordt hetgeringeeffect vooralveroorzaaktdoorhetfeitdatverbeteringsmaatregelenoprwzi'sdoorgaansnietzijngerichtop
extraverwijderingvanzwaremetalen.Delichtedalingvanheteffect voorzinkisgrorcndeels
tewijtenaandeafkoppeling vanverhard
oppervlak,waardoorherzinkvanonderandere
dakenendakgoten meerdirectlokaalnaarhet
oppervlaktewater wordtgeleid.

Betekenis resultaten
Hetproject WaterkwaliteitVecht/Zwarte
Watergeeft op regionaalniveau inzicht inde
chemischewaterkwaliteitsproblemen binnen
hetstroomgebied.Ophoofdlijnen isnuduidelijkwaardoordezeproblemen veroorzaakt
worden,inwelkerichtingde oplossingen
gezochtmoetenwordenenhoeverwe komen
vanuithethuidigebeleid.Willenwe dedoelstellingen kunnenbereiken,danzijn aanvullendemaatregelennoodzakelijk, waarbijinhet
achterhoofd gehouden moetwordendatde
gehanteerdemethodieknietofnauwelijks
waterkwaliteitsproblemen oplokaalniveau
beschouwt(veroorzaaktdoor bijvoorbeeld
riooloverstorten).Allewaterbeheerders,inclusiefdeDuitse,zullenmoetensamenwerken
omde waterkwaliteit inhetstroomgebiedvan
Vecht/ZwarteWaterteverbeteren medeomde
doelstellingenvoordeKaderrichtlijn Waterin
2015 tehalen.•
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Beleidsmedewerker water
voor 36 uur per week (excl.ADV)
Hbo-er met relevante werkervaring.Achtergrond: waterbeheer/cultuurofcivieletechniek. Kernwoorden:communiceren, werken in teamverband,
vakkundigheid, realisatie van doelen. Sector ROB, hoofdafdeling Beheer.
Salarisindicatie: max. € 3.784,- brutoper maand bijeen 36-urige werkweek. Vacaturenummer ROB/2004/18.

WelkominEde.
Ede ligt centraal inNederland. Met meer dan 100.000 inwoners,eengoede bereikbaarheidenuitstekende voorzieningenisEdeeengemeente die teel tebieden heeft. Eenpaar
hoogtepunten: de toonaangevende groene wijk Kernhem
met 3.500nieuwe woningen, het grootste natuurgebiedvan
NederlandHetNationaleParkdeHogeVeluwe, hetwereldberoemde Krol1er-Müller museum, eennieuw winkelhart...
EdeIsverrassend veelzijdig. Wilje weten hoe hetis omin
Edetewonen,tewerkenenterecreëren? Komeens langs et
neem een voorproefjeop www.ede.nl.
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Ons aanbod
Verantwoordelijk en afwisselend werk in een dynamische werkomgeving.
Een zelfstandige baan waar je samen met enthousiaste collega's direct
of indirect werkt aan de leefbaarheid van Ede in al haar schakeringen.
Een ambitieuze organisatie met ongeveer 1.000 medewerkers, waar je
niet alleen kiest voor een functie maar ook voor een loopbaan.
Jouw reactie
Wilje meer weten over deze vacature bij de gemeente Ede,kijk dan op
www.ede.nl. Je kunt ook een uitgebreide functiebeschrijving opvragen
door te bellen naar (0318) 68 05 68.Ben je enthousiast, stuur dan je
sollicitatiebrief, inclusief cv,vóór 1januari 2005 naar de gemeente Ede,
t.a.v. Els Lam, Postbus 9024,6710 HMEde.Vermeld s.v.p.het vacaturenummer in de linkerbovenhoek van de envelop.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

