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Metdekomstvan de EuropeseKaderrichtlijn Waterishetbelangrijker danooitdat waterbeheerders
hunentissiebeleidonderbouweneudaaroverrapporteren. Hiervoordienteen koppelinggelegdte
worden tussengewensteemissiereductiesende verwachtewaterkwaliteitsvcrbetering van stroomgebieden.Du kan metgrotestappen (eenvoudig ensnel)ofmet behulpvan.gederailleerdeberekeningen
complexentijdrovend!. HetRIZAheeft inopdracht van Rijkswaterstaat directieLimburg eenstappenplanontwikkeld waarmee hetmogelijkwordtom hetjuistedetailniveau tekiezenvoorlietleggen
van cmissie-/immissierelaties.Debelangrijkste overwegingen hierbijzijn ofhetdetailniveau aansluit op debeschikbaregegevenseno) deresultatenvoldoendezijnomemissiereducerendemaatregelentekunnenonderbouwen.Detoepassing vanhetstappenplan op deMaasheeft bruikbaar
materiaal opgeleverd voortoekomstigeemissierapportages,zoalshetEmissiebeheersplan van Rijkswaterstaat directieLimburg enderapportage inhetkadervan de Kaderrichtlijn WatervoordeMaas.
In2002zijn vertegenwoordigers vanRijkswaterstaatdirectiesLimburgenBrabant,ZuiveringschapLimburg,dewaterschappenDe
Dommel,De MaaskantenDe Aa, endeprovinciesLimburgenBrabant,vanstartgegaanmet
hetproject StappenplanMaas.
Inhetstappenplan wordendeemissie-/
immissieanalyses steedsmeerindetailqua
ruimteentijd uitgevoerd:hetbeginteenvoudigenwordtperstapcomplexer(zieafbeelding 1).Iederestaplevertmeerdetailsop,maar
vergtookmeer(meet)informatie.De partijen
beslissengezamenlijk overhetnemenvaneen
nieuwestapenhetaanleveren vandebenodigde gegevens.Menstoptalsonvoldoendegegevensbeschikbaar zijn voorhetnemenvande
volgendestapofalsreedsvoldoende inzicht
bestaat indebijdrage vanverschillendebronnenommaatregelen teonderbouwen eneffectenvanmaatregelen inteschatten.De eerste
vierstappenzijnbijna altijd nodigomte
komentotzinvolleresultaten.Metnamebijde
drielaatstestappenstaatde vraagcentraalof
eenvolgendestapmoetwordengenomen.

Stap 1:begrenzen watersysteem
HetstudiegebiedbestaatuithetNederlandsedeelvanhetMaasstroomgebied tussen
Eijsdcn(waardeMaasNederland binnenkomt)
enKeizersveer(vlakvoordeBiesbosch),inclusiefdezijwaterenvandeMaas.Ditgebiedis
ingedeeld inveertiendeelstroomgebiedenom
verbanden tekunnen leggentussenemissies
inhetachterliggend gebiedenvrachtendie
uitkomen indeMaas(zieafbeelding 2).
Stap 2:vaststellen waterkwaliteitsprobleem
Opbasisvanoverschrijdingvanhetmaximaaltoelaatbaar risico(MTR)vanroutinematigemonitoringsgegevensinzowelrijks-als
regionaalwaterzijnprobleemstoffcn geselecteerd.Hetblijktdatvandegeselecteerdestoffenvooraltotaal-stikstof,totaal-fosfaat, koper
enzinkhet MTR forsoverschrijden.Voorcadmium,nikkelenfenantreen isdeoverschrijdinggering,evenalsdeoverschrijding vande
drinkwaternormdoorglyfosaat (al zorgthet
omzettingsproduktAMPAwelvoorforseoverschrijdingen vandedrinkwaternorm).

Stap7:ontwikkelen
waterkwaliteitsmodel
Afb. 1:

Eenschematische weergavevanhet
stappenplan

Stap 3:inventariseren emissies en
vergelijken met immissies
Ditisdemeestuitgebreidestap,diewordt
onderverdeeld ineenaantaldeelstappen.Om
deoorzaakvande waterkwaliteitsproblemen
teachterhalen zijndeemissievrachtengeïnventariseerd.Ophetschaalniveauvande Maas
isgekeken naardebuitenlandse voorbelasting
vandeMaasbijEijsden,debelastingvande
zijwateren(uitgesplitst naareenNederlands
enbuitenlandsdeel)endebelastingdoor
directeemissieop deMaas.Voornutriëntenen
zwaremetalen kunnen betrouwbare stofbalansenwordenopgesteld.Afbeelding 3geeft
weer hoe deverhoudingen liggentussendeze
belastingenvoorstikstof,fosfaat, koper,zink,
cadmiumennikkel.Hetblijkt dathetbuitenlandseaandeelaandebelasting(Eijsden plus
dezijwateren uithetbuitenland)zeergrootis,
zo'n 80 tot90 procent.
Voorfluorantheen, fenantreen, glyfosaat
enAMPAzijn onvoldoendegegevensbeschikbaaromgoedestofbalansen optestellen:
vtachtenvanpuntlozingen indeMaaszijn
nietbeschikbaar endeschattingvanvrachten
vanuitzijrivieren isnietbetrouwbaargenoeg.
Eenvolgendedeelstapisomperdeelstroomgebied deberekendeimmissiestevergelijken metalleemissiesdieuitkomeninhet
gebied.De emissievrachtenvandeprobleemstoffen zijngeselecteerd uitdedatabasevande
Emissieregistratievan 1999 en2000.Deimmis-
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Stap 5:opstellen stoffcnbalans

Brabantse afwateringen (hier bijwsDeAa)
Everlose beekenGroote Molenb
GeleenbeekenRode Beek
Geul enGulp
Jeker
Nederlands Grensmaasdal
Neerbeek
Niers
RijnbeekenMaasterrassen
Roer
Swalm
VoerenMargraten
WaterschapDeAa
WaterschapDeDommel
WaterschapDeMaaskant
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Overzichtvan de liggingvan de detlstroomgtbieim.

sievrachten zijn berekend aan de hand van de
concentraties aan het eind van een deelstroomgebied en het debiet, viadegewogen concentratie methode. Devergelijking van vrachten
gaat voorenkele deelstroomgebieden mank.
Voordezware metalen zijn deemissies vaak te
laagten opzichte van de immissievrachten.
Voornutriënten zijn de emissieschattingen
juist te hoog.
Ophet moment van deze studie bevatte de
Emissieregistratie geen betrouwbare emissieschattingen voor een grote bron, namelijk uitspoelingvan zwaremetalen. De Emissieregistratie zaldezebron pas medio dit voorjaar in
het bestand opnemen. Bovendien spelen soms
ook lokale bronnen een belangrijke rol (bijvoorbeeld uitspoelingvan nikkel rond dePeel-

optreden in het water. Uit destudie blijkt dat
voor nutriënten en zware metalen vooralsedimentatie een belangrijk proces is.De invloed
van afbraak en vervluchtiging isverwaarloosbaar.Door sedimentatie van aan zwevend stof
gebonden verontreinigingen blijft ongeveer 15
tot 30 procent vandeverontreinigingen achter
in deMaas.Dit kan leiden tot waterbodemproblemen in onder meer deuiterwaarden, de
Maasplassen en bij stuwen indeMaas.Wat
betreft dedeelstroomgebieden kan worden
opgemerkt dat in het zuiden van Limburg en
in het gebied ten oosten van deMaas de
invloed van processen relatiefklein is,omdat
debeken snel stromen en daardoor de verblijftijd kort is.In het gebied ten westen vande
Maas,waar vooral traagstromende laaglandbeken voorkomen, isdoor delangere verblijftijd de invloed van processen groter. Het is
trouwens niet mogelijk gebleken om voor de
deelstroomgebieden deinvloed van processen
nauwkeurig te kwantificeren. Daarom is
gewerkt met ranges.Alsdestofvrachten 25
procent verminderen door processenzal het
quotient emissies-immissics moeten liggen
tussen de75 en 175 procent.

randbreuk). Dezebronnen zijn niet in de
Emissieregistratie opgenomen. De beschikbare
emissieschattingen van nutriënten uit het
modelSTONEzijn te hoog.Nieuwe berekeningen zullen naar verwachting in mei beschikbaar komen.Naast de bron van uitspoeling
zijn effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties ook belangrijk. De betrouwbaarheid van dezegegevens in de Emissieregistratic
isgroot, aangezien deze waarden berusten op
metingen.

Stap 4: inschatten effect van waterkwaliteitsprocessen
In het geheleMaasstroomgebied is het
nodig om deberekende stofvrachten tecorrigeren voor processen die tijdens transport

Nu voor deMaas relatiesgelegd zijn tussen emissies en resulterende waterkwaliteit is
het mogelijk om verschillende emissiereductiescenario's door terekenen.Momenteel zijn
geengoede prognoses beschikbaar voor
emissiereducties in het buitenland. Ook
bestaan geen nauwkeurige schattingen voor
haalbare reducties in het binnenland, bijvoorbeeld voordiffuse bronnen. Daarom wordt bij
de keuze van scenario'sgewerkt met eenvoudigedenkmodellen. Zou de waterkwaliteit bij
Kcizcrsveerbijvoorbeeld voldoen aan het MTR
alshet water bij Eijsden van MTR-kwaliteit is?
Met dit eerstescenario wordt duidelijk wat de
Nederlandse bijdrage isaan devervuiling van
deMaas.Interessant isook om na tegaan in
hoeverre het zou uitmaken alsdezijwateren
aan het MTRgaan voldoen, wat nu meestal
niet het geval is.Zou de normoverschrijding
bij Eijsden alzoveel invloed hebben dat verbeteringvan dezijwateren veeluitmaakt ofniet?
Dat wordt onderzocht in het tweede scenario.
Voorde volledigheid wordt ook een derdescenario meegenomen waarbij zowel binnenlandsealsbuitenlandse bronnen worden verminderd (eencombinatie van scenario 1en2).
Uit dezescenarioberekeningen blijkt dat
alshet water bij degrens (Eijsden] van MTRkwaliteit is,de norm bij Keizersveervoor
totaal-stikstof, totaal-fosfaat en koper niet
wordt gehaald (voorzink wel).De zijwateren
(dieweliswaar deels afkomstig zijn uit het buitenland) beïnvloeden de waterkwaliteit van de
Maasdus aanzienlijk. Dit ondanks dat sprake
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IN vracht stikstof[%]

nodigoverdeemissies en waterkwaliteitsprocessen in hetgebied, zowel in ruimte als in
tijd, die momenteel ontbreekt.

IN vracht fosfaat [%]

Bruikbaarheid stappenplan
a Eijsden
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Met het stappenplan kan vrij eenvoudig
perstofworden nagegaan op welk detailniveau
relaties moeten worden gelegd tussen emissies
en waterkwaliteit. Voor fluorantheen, fenantreen,glyfosaat enAMPAblijken nog onvoldoende gegevens beschikbaar tezijn om emissie-/immissierelaties voordeMaasop te
stellen.Voordezestoffen eindigt het stappenplan bij uitvoering van stap drie.Voor nutriënten enzware metalen zijn deeerste vijf stappen uitgevoerd. Het stappenplan maakt een
discussie mogelijk over het aldan niet verfijnen/verbeteren van onderzoek.De methodiek
isin dit project vooral toegepast op het schaalniveau vandeMaas,maar isookgoed toepasbaar op het schaalniveau vande deelstroomgebieden, bijvoorbeeld voor het opstellen van
emissiebehccrsplanncn.

OEijsden
• zijwateren NI
Dzijwateren buitenland
Ddirecte emissies

Daarnaast zijn deuitkomsten van deze studiebruikbaar voorde Kaderrichtlijn Water-rapportagevanditjaar.Uit de scenarioberekeningen en uit deverhouding tussen stofvrachten
komt naar voren dat het buitenland 80tot90
procent vande totale verontreinigingsvracht
vandeMaaslevert.Het verdient aanbeveling
om deze resultaten in tebrengen in internationale kaders(zoalsde Internationale MaascommissieendeEuropese Unie),zodat afspraken
kunnen worden gemaakt overde benodigde
emissiereductie van met name nutriënten,
koper enzink.Wat betreft dezijwateren kan
wordengeconcludeerd dat deDommel,Roer,
Aa,NiersenGeul/Gulp dewaterkwaliteit van
deMaas in enigemate kunnen beïnvloeden.
Daarvan zijn devrachten van deDommel en
Geul/Gulp relatiefhoog ten opzichte van hun
debiet.Debelangrijkste bronnenzijn, naast de
buitenlandse aanvoer,delandbouw en effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties.*

VerhoudingvandestojvrachtendiedeMaasbelasten.

isvan positieveeffecten door waterkwaliteitsprocessen, waardoor de totale vracht van verontreinigingen in deMaas tussen Eijsden en
Keizersveer afneemt. Pasbij het scenario dat
zowel Eijsden alsdezijwateren aan het MTR
voldoen, worden voordeze stoffen de normen
bij Keizersveer gehaald.

Stap 6 en y: verdere verfijningen
Opbasis vandeze uitkomsten kunnen
emissiereducerendc maatregelen alin grote
mateworden onderbouwd. Nu isgewerkt met
jaarbalansen.Aangezien deMaas een rivieris
met een grote mate van variatie in de afvoer,

zouden deopgesteldejaarbalansen kunnen
worden verfijnd in balansen voor hoog- en
laagwaterperioden (stap 6). Transport van stoffen vindt vooralplaats in deperioden met hoge
afvoer. Indeze perioden zou intensiever moeten worden gemeten in de deelstroomgebieden
en deMaas (met name deconcentraties zwevend stofom deafvoer van gebonden verontreiniging in te kunnen schatten]. Uiteindelijk
vond debegeleidingsgroep het niet nodig deze
verfijningsstap uit tevoeren.Een waterkwaliteitsmodel (stap7)maakteennoggrotere mate
van verfijning in ruimte en tijd mogelijk. Maar
daarvoor isheelgedetailleerde informatie
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• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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