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gepresenteerd. Dezeresultaten zijn vergeleken
met andere onderzoeksresultaten. Hieruit
blijkt dat de nieuwe resultaten een realistischer beeld schetsen van de belasting via
atmosferische depositie dan de tot dusver
gehanteerde belastingen.

4 <* * '

Belastingvan het
oppervlaktewaterdoor
atmosferischedepositie
A. BLEEKER, TNO-MEP
J. DUYZER, TNO-MEP
K. VAN DER H O R S T , ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN

Methode voor het bepalen van de
belasting
Bijhet bepalen vandebelasting van het
oppervlaktewatet door atmosferische depositie
kunnen de volgende stappen onderscheiden
worden:
schatting van deemissie vanstoffen vanuit velschillende bronnen naar de lucht,
berekening van deverspreiding van stoffen doorde lucht,
betekening van deatmosferische depositie,
vaststellingvandebelastingvan het
oppervlaktewater doordirecte en indirecte
depositie.

R. T E U N I S S E N , R I J K S I N S T I T U U T VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN
AFVALWATERBEHANDELING

Uit eerderonderzoek blijkt dat atmosferische depositie een belangrijke bron van verontreinigende
stoffen vormt' voordiversestoffen. Ook hetoppervlaktewater wordt via deze route belast. Bi]de ontwikkeling van beleid met betrekking tot deverontreiniging van hetoppervlaktewater, onder andere
in liet kader van de Kaderrichtlijn Water, iskennisoverhet belang van atmosferische depositie opeen
regionaleschaal noodzakelijk. Deze kennis kan inzichtgeven in het nut en denoodzaak van maatregelenom de belasting van het oppervlaktewater via atmosferische depositie teverminderen. TNO
onderzocht samen met het RIZA hoedeatmosferische depositie ten behoevevan regionale waterkwaliteitsbeheerders kan wordengeschat. De ontwikkelde methodiek isvoorhet eerst toegepast in het
kadervan ecu onderzoek voorhet Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden ;'ZHEW', waarbij vooreen aantal verontreinigende stoffen debelasting van hetoppervlaktewater door atmosferische
depositie is bepaald.
In dit artikel wordt de ontwikkelde
methodiek beschreven, waarna voor het

Afb. 1:

beheersgebied vanZHEWdeberekende belastingen viaatmosferische depositie worden

Overzichtvan deverschillendesto/stromen die bijdragenaandebelastingvan hetoppervlaktewater.

Indirecte belasting via verhard
Directe
belasting

-via rioolwaterzuivering
-via regenwaterriool
-ongezuiverdgerioleerd
-via overstorten
-ongerioleerd

Indirecte
belasting via
onverhard

Allereerst moet dus inzicht ontstaan in de
mate waarin verontreinigende stoffen naar de
atmosfeer uitgestoten (geemitteetd) worden
door deverschillende bronnen. Belangrijke
bronnen zijn bijvoorbeeld industriële installaties,het vetkeeren delandbouw.Veelemissiegegevens zijn opgenomen in de Nederlandse
Emissieregistratie.Dat maakt het telatiefeenvoudiggegevens ovet debronnen te krijgen.
Nadat stoffen geemitteetd zijn, zullen de
stoffen, afhankelijk van de meteorologische
omstandigheden en hun fysisch-chemische
eigenschappen, zich verspreiden viade atmosfeer enuiteindelijk neetslaanophet aardoppervlak.Voor het berekenen van deverspreiding en atmosferische depositie van de
verschillende verontreinigende stoffen is in
deze studie gebruik gemaakt van het doof het
RIVMontwikkelde verspreidings-en depositiemodel OPS(Operationeel model Ptioritaire
Stoffen2'3'). Alsdeverspreiding vande stoffen
doorde atmosfeer isberekend, kande totale
depositie naat het oppervlaktewater worden
uitgerekend. Detotaledepositie bestaat hietbij
uit deoptelsom van dedtogeen natte depositie. Debelasting van het oppetvlaktewatet ten
gevolge van atmosferische depositie kan
plaatsvinden langsdirecte en indirecte weg.De
ditectebelasting vindt plaats viadepositie van
de verontteinigende stofrechtstreeks op het
wateroppervlak. Dezevolgtdus rechtstreeks
uit deberekeningen met het OPS-model. Naast
dezedirecte belasting kan de indirectebelasting echter ook nogeenbelangrijke bijdrage
aan debelasting leveren.Dezeroute is het
gevolgvan afspoeling vangedeponeerde stoffen vanafvethaid ofonverhard oppervlak.
Afbeelding 1 geeft een overzicht van de
beschouwde 'stromen'.
Zoals in afbeelding 1tezien is,geschiedt
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samen de totale belasting van het oppervlakrewater ten gevolge van atmosferische depositie.
Belasting oppervlaktewater binnen
beheersgebied ZHEW
Met behulp van de hiervoor beschreven
methodiek isvoor het beheersgebied van het
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden een inscharting gemaakt van de belasting
van het oppervlaktewater via atmosferische
depositie vooreen aantal stoffen. De resultaten
vandit onderzoekzijn in meer detail beschreven in Bleeker &Duyzer5'.
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StudiegebiedZHEWendeverschillendewaterschappenen hoogheemraadschappen.

Tabel 1.

Beschouwdestoffen endetotalebelastingvan het beheersgebiedvanZHEW.De bijdragevanuit heteigen

Inoverlegmet medewerkers vanZHEW
zijn sroffen geselecteerd,waarvoor deze studie
isuitgevoerd (zietabel 1).Naast de klassieke
stoffen ging het ookom een aantal
bestrijdingsmiddelen.

gebied,derestvan Nederland enhetbuitenlandaan debelasting isookaangegeven.

bestrijdingsmiddelen

acefaat
bentazon
carbendazim
chloorprofam
dichlobenil
ethofumesam
fluazinam
glyfosaat
MCPA
tolylfluanide
overige stoffen
ammoniumverbindingen
stikstofverbindingen
koper
zink
nikkel
benzo(a)pyreen
fluorantheen
ruwe schattingPAK

belasting gebied
ZHEW (kg/jaar)

percentage [%)afko mstig uit
eigen
overig
buiten
gebied
Nederland
land

30

59
66

40

60

0

27

61

12

62
58

3
13

61

1

48

38

35
25>
38
27
24

25
24

630.000

46

20

2.300.000

370

34
16

40

1.500

9

3

72
89

830

21

1

77

7
17S

7.9

20

1

73

^7

0

900

ca. 75

15
29
6
9
i,5
13
200
21
103

deindirecte belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie via een
aantal stromen, welke verdeeld kunnen
worden in belastingen viaverhard oppervlak
en onverhard oppervlak. Opbasis van gegevens
uit deCBS-statistiek Bodemgebruik isdeligging van dezeoppervlakken bepaald.Degegevens met betrekking tot het verharde oppervlakzijn samengevoegd met informatie over
de ligging van de 'rioleringseenheden'. Door
dezesamenvoeging isbekend welke fractie van
het verharde oppervlak isaangesloten op het
riool.Van het gerioleerde deel isook het type
riolering bekend en in welke mate het water
viaeenrioolwarerzuiveringsinstallatie gaat of
rechtstreeks op het oppervlakrewater wordt

21

53

12

ca. 24

19
4

34
26

ca. 1

geloosd. Door debeschikbaarheid van deze
informatie kunnen nu de volgende vijfstromen worden onderscheiden (zieook
afbeelding 1):viade rioolwaterzuivering, via
het regenwaterriool, ongezuiverd gerioleerd,
ongerioleerd ofviaeen overstort.
Delaatste vorm van belasting die in de
methodiek isbeschouwd, isdeafspoeling vanafonverhard oppervlak.Alsbasis voor de bepaling van dezedeelstroom dient informatie uit
deCBS-statistiek van het Bodemgebruik. Aangenomen isdat één procent4' van deop bodem
gedeponeerde hoeveelheid materiaal afspoelt
naar het oppervlaktewater.Dezeven hiervoor
aangegeven deelstromen bij elkaar vormen

Tabel 1 geeft eenoverzicht van de berekendebelastingvan het oppervlaktewater met de
verschillende stoffen. Detabel geeft niet alleen
deabsolute belasting van de stoffen in kilogram perjaar weer,maar ookde bijdrage van
degebiedseigen bronnen, de overige Nederlandse bronnen ende buitenlandse bronnen.
Dereden waarom deverschillendegebieden binnen het beheetsgebied vanZHEWeen
bepaalde belasting ontvangen, is uitermate
complex vanwege elkaarsoms opheffende of
versterkende effecten. In het algemeen ishet zo
dat de hoeveelheid (in)directe belastingvia
atmosferische depositie samenhangt met de
fysische chemische eigenschapen vandestof,
degtootte van hetgebied, het areaal oppervlakrewater en het areaal verhard, de ligging
van hetgebied tenopzichtevanbronnen (binnen ofbuiren hetZHEW-gebied),de ligging
van derwzi's én het percentage van destofdie
door de rwziwordt verwijderd.
Ondanks de ingewikkelde, veelal gecombineerde,effecten komt een aantal belangrijke
hoofdlijnen duidelijk naar voren:
Directe versus indirecte belasting
Voorde meesrestoffen isdebijdrage viade
directe belasting van het oppervlaktewater
hoger dan deoverige(indirecre) stromen.
Afhankelijk van het verwijderingspercentage
van rwzi's voordeverschillende sroffen, kan
ookdestroom viarwzi'seen substantiële bijdrageleveren aan de totale belasting van het
oppervlakrewater tengevolgevan atmosferischedepositie.
Bijrlracjc emissies in het buitenland en de rest
van Nederland
Opbasis van debovenstaande resultaten is
ookeenduidelijk onderscheid temaken tussen
de verschillende stoffen voorwat betreft de
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herkomstvandeverontreiniging.Ingrote lijnenwordtdebelastingviadepositiemetde
zwaremetalen(zink,koper,nikkel)voornamelijkbepaalddooremissiesinhet buitenland,
terwijldebelastingmetPAK(benzo(a)pyreen
enfluoranteen)vooralwordtbepaalddoor
lokalebronnen.Voordebelastingvanhet
oppervlaktewater metstikstofzijndebijdragenvanemissiesuithetbeheersgebiedvan
ZHEW,overigNederland enbuitenlandongeveerevengroot.
Voordemeestebestrijdingsmiddelen is
ruwwegeenkwartvandebelasting afkomstig
vanemissieuit hetbeheersgebied vanZHEW
eneenkwartuit hetbuitenland.Ditgeldtvoor
tolylfluanide, MCPA,fluazinam, chloorprofam
enacefaat.Voorglyfosaat, ethofumesaat, carbendazimenbentazondragendeemissiesuit
hetbeheersgebiedvanZHEWvoorongeveer
eenderdebijaandebelastingvanhetoppervlaktewater,terwijlderestvanNederlandeen
bijdrage heeft van50à60procent.Voordeze
stoffen isdebijdragevanuithetbuitenland
klein(totmaximaaltienprocent).Debijdrage
vanderestvanNederlandindetotalebelastingvanhetoppervlaktewater isrelatieflaag.
Ditheeft temakenmetdeliggingvanhet
beheersgebiedvanZHEWtenopzichtevan
Nederlandsebronnen.InNederlandkomtde
windrichtingzuidwestvakervoordande
andere.Datleidtertoedatemissievanuiteen
gebiedvooralneerkomt tennoordoostenvan
datgebied.DoordeliggingvanZHEWinhet
zuidenvanhetlandaandekustbevindenzich
relatiefweinigbronnen tenzuidwesten.
Evaluatie
Ominzicht tekrijgen inhetbelangvande
berekendebelastingen zijn dehiervoor

beschrevenresultatenvergelekenmetoverige
gegevensuitbeschikbareliteratuur.Zokan
bijvoorbeeldgekekenwordennaareerder
gepubliceerdewaardenvoorverschillendestoffenmetbetrekkingtotdedirectebelastingvan
hetoppervlaktewater viaatmosferische depositie.Vergelijkingvandehierbeschrevenoverige
stofstromen (indirectebelastingviarwzi,overstort)isgecompliceerder,omdatdezestofstromenopgebouwdzijn uit meerdere bronnen
(bijvoorbeeld directeindustriëlelozingenop
hetriool).

zijnaanleidinggeweestombestaandeinzichtenmetbetrekkingtotdebijdragevanatmosferischedepositieaandebelastingvanhet
oppervlaktewater bijtestellen.Intussen zijn
deresultatenvanditonderzoek inde officiële
Emissiercgistratieproceduretoegepast,waardoorzebeschikbaargekomenvoorgeïnteresseerdepartijen, zoalsdewaterkwaliteitsbeheerders,f
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