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Degezamenlijk Brabantsewaterkwaliteitsbeheerders hebbenonlangsonderzoekuitgevoerd naarde
herkomstvanwaterverontreinigingen m hungebied5'.Ditonderzoek moesteen'instrument'opleverenwaarinrelatief eenvoudig toekomstigemaatregelen o/veranderende inzichten kunnenworden
doorgevoerd.Naast lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties endelandbouw kwamenals
belangrijke bronnenvanvervuiling naarvoren:roestroming van eldersende belasting via hetgrondwater.Wanneerdeberekeningsresultatenwordenvergeleken metmeetgegevensuitde praktijk blijkt
datdeordevangroottevandebelastingen inhetalgemeen klopt,maardatookop ditmomentnog
onvoldoendeinformatie beschikbaar is om debijdrage van eenbepaaldevcroutreingiugsbroii m
absolutezin metzekerheidvast testellen.Al metaliswelecuredelijk beeldontstaan hoedeverschillendebronnenzichtotelkaarverhouden.
Doelvanhetonderzoek was hetvaststellen
vandebijdragevandeverschillende diffuse
bronnenindewaterverontreiniging. Inzicht
hierinisgewenst,omdatnasaneringvaneen
grootaantalpuntbronnen nogsteedssprakeis
vanverontreinigd oppervlaktewater enverontreinigdewaterbodems.Aanvullendemaatregelenzijndusnodig.Innoguittewerken
emissiebeheersplannen moetendewaterbeheerderseenselectiemakenvandenoodzakelijkemaatregelen.Deresultatenvanhet
onderzoekvanafgelopenjaardienenalsbasis
hiervoor.Ookpuntbronnen zijn indeanalyse
beschouwdomderelatievebijdrage vande
diffuse bronnen tekunnen vaststellen.
Tijdensdevootbereidingvanhetonderzoekiseenaantaleisenaandewerkwijzeen
resultatengesteld:
Maakgebruikvaneerderuitgevoerde
onderzoeken,zodatreedsbeschikbare
resultatenenervaringenwordenbenut.
VoorBrabantzijn hierbij specifiekvan
belang:onderzoekinhetkadervande
reconstructienaardestikstof-en fosfaatbelastingvanuitdelandbouwendebrede
screeningnaarde aanwezigheidvan
bestrijdingsmiddelen inhetoppervlaktewater1''2'.Daarnaast is eenliteratuuronderzoekuitgevoerdombruikbareresultatenvaneldersuitgevoerdeonderzoeken
tekunnenbenutten:
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Nietalleeninhoudelijk, maarookqua
opzet,moethetondetzoekaansluitenop
eerdereonderzoeken.Daaromisbijvoorbeelduitgegaanvande gebiedsindeling uit
deregionale watersysteemrapportage;
Eenbelangrijke eisisdat achterliggende
oorzakenvandeverontreinigingsbronnen
teachterhalen moetenzijn.Dusnietalleen
debijdragevanderioolwaterzuiveringis
vanbelang,maarvooralookwaardeverontreinigingen uiteindelijk vandaan
komen(route);
Hetonderzoekmoetresulteren ineen
flexibel enzelfstandig werkend
voorspel/rekeninstrument, waarmeeeen
inschattingkanwordengegevenvanhet
effect vanmaatregelen,bijvoorbeeld het
uitbannen vanuitloogbare bouwmaterialen.Ookmoethetmogelijkzijnomop
eenvoudigewijzeveranderingen doorte
voerenwanneerinzichten inbepaalde
emissiesveranderenofmaatregelen zijn
doorgevoerd;
Inzichtindenauwkeurigheid vande
onderzoeksresultaten isnoodzakelijk.

Hetonderzoekbegonmetde selectievan
dereonderzoekenprobleemstoffen. Dekwaliteitsgegevensvandepermanente meetpunten
uitdeperiode 1996 -2000zijn hiervoorgetoetst
aandeMTR-waarde.Deselectieisperwaterbeheerderuitgevoerd.Opbasisvan'expert-

judgement'zijnprobleemstoffen voorde
waterbodem toegevoegd.Bijdeselectievan
bestrijdingsmiddelen isuitgegaan vandetop5
perwaterbeheerder uit de bredescreeningin
20002'.Inhetnajaar van 2001 nietmeertoegelatenbestrijdingsmiddelen zijn buitenbeschouwinggelaten.
Omdeberekeningen uittevoerenzijn
stroomschema's vandeinkomendehoeveelhedenwaterenstoffen naarhetoppervlaktewatersysteemopgesteld.Omdatdezealsvoorspellingsinstrument tegebruikenmoeten zijn,
iseenterugkoppelingmet meetgegevens
noodzakelijk.Hetisimmersnietzinvolmaatregelentebaserenopeenrekenschemawaarvandenauwkeurigheid nietisgetoetstaan
metingen.
De rekenschema'suit de handreiking
diffuse bronnen hebbenalsbasisgediend.Voor
eenaantalverontreinigingsbronnen isspecifieke informatie uitandereonderzoekenopgenomen(bijvoorbeeld landbouw).Debasisin
hetonderzoekwordtgevormddooreenemissie-analyseperstroomgebied.Voorelkstroomgebiedisperstofenperbrondeemissie
bepaald(ziekader).Debijdragen vanallebronnenzijnopgeteld omdetotaleemissievande
onderzochtestofinhetbetreffende stroomgebiedtebepalen.Vervolgenszijn de berekeningenopgeschaaldnaarde beheersgebieden
enBrabantalsgeheel.
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waarbij:
EM =emissie (kg/jaar)
EF =emissiefactor (kg/inwoner.jaar)
EW =emissieverklarendevariabele(aantal
inwoners)
vracht=2 ( O ^ d *O^md)
waarbij:
vracht =emissie (kg/jaar)
Cmaand =gemiddeldeconcentratieper
maand(kg/m3)
Qouand"debietinbetreffende maand
(m3/maand)

Deemissiefactoren zijn afgeleid uitde
handreikingdiffuse bronnen4',hetloketemissieregistratie(CCDM),specifiek onderzoek
naarbestrijdingsmiddelen inBrabantenkwaliteitsgegevens vaninstromendgrond-en
oppervlakrewater.Omdeemissieverklarende
variabelen tebepalen isgebruikgemaaktvan
geografische informatie alsgrondgebruik,
inwonersaantallenendeliggingvankwelgebieden.
Dewerkelijkebelastingnaarhetoppervlaktewater(deimmissie)isinveelgevallen
lagerdandehiervoorberekendeemissie.Dit
komtomdattijdens detransportrouteeendeel
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van deverontreiniging kan verdwijnen. Een
voorbeeld isbebouwd gebied waar een groot
deel van het water viade zuiveringsinstallatie
naar het oppervlaktewater stroomt. De route
die het water aflegt richting oppervlaktewater
isdus van belang.

T

vracht uitgeslagen
uit watersysteem

processen (afbraak,
sedimenten, nalevering)

meetgegevens. Ookvoor PAKiseen dergelijke
analyseniet zinvol omdat PAKvoor het grootstedeelin de waterbodem terecht komt en de
waterbodem niet inhet onderzoek is betrokken.

Resultaten
Tenslotte heeft een vergelijking van de
berekende immissies en meetgegevens plaatsgevonden. Met behulp van meetgegevens
(waterkwaliteit en debieten) zijn de uitgaande
vrachten per gebied berekend. Omdat geen
rekening isgehouden met waterkwaliteitsprocessen (ziebovenstaand schema),isdevergelijking niet geheeljuist. Erisniet voor gekozen
om een restterm 'processen' in tevoeren om de
berekening en meetgegevens kloppend te krijgen.Deinvloed van de waterkwaliteitsprocessen isnamelijk onvoldoendebekend. Daarom
iseen marge ingevoerd om rekening te houden
met processen alsafbraak, sedimentatie en
nalevering vanuit de waterbodem. Demarge is
ingeschat op basis van literatuurgegevens.
Verwacht wordt dat voor stikstoftot70procent
kan verdwijnen (denitrificatie, opname door
algen en waterplanten) endat dit voor fosfaat
enzware metalen kan oplopen tot 50procent
(vastleggingaan zwevend stofen bezinking,
voor fosfaat ookopname door algen en waterplanten). In veelgevallen blijkt de invloed van
waterkwaliteitsprocessen echter minder groot.
Voorbestrijdingsmiddelen waseendergelijke controle niet mogelijk wegensgebrek aan

Voorgeheel Brabant zijn devolgende probleemstofFen vastgesteld:stikstof fosfaat,
koper,zink en debestrijdingsmiddelen pirimicarb,carbendazim, isoproturon en glyfosaat.
Bijdemeeste waterbeheerders komen daarnaast nogandere probleemstoffen voor,zoals
nikkel,cadmium enPAK. In dit artikel wordt
alleen ingegaan opdestoffen die voor heel
Brabant een probleem vormen.
Uit de analyse volgen de belangrijkste verontreinigingsbronnen: rioolwaterzuiveringsinstallaties,landbouw, uitspoelingvia het
grondwater (exclusiefbelasting rechtstreeks
uit delandbouw) en toestroming van elders.
Voorhet veelin stedelijk gebied gebruikte
glyfosaat speelt afspoeling van verharde terreinen een belangrijke rol.Ondanks dezuiveringsrendementen vormen de rioolwaterzuiveringsinstallaties eenbelangrijke bron,zeker als
men in aanmerking neemt dat eendeelvan het
effluent op rijkswater wordtgeloosd dat buiten deinventarisatie isgebleven. Communaal
afvalwater isdaarbij debelangrijkste achterliggende bron.Afstromend regenwater iseen
minder belangrijke achterliggende bron, met
uitzondering voor zink (uitloging van bouw-
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materialen en het wegverkeer dragen relatief
veelbij).
Dat de lozingvan rwzi'sen de landbouw
belangrijke bronnen zijn, komt overeen met de
resultaten van onderzoeken dieelders in
Nederland zijn uitgevoerd. Het onderzoek
heeft echter ookeen aantal opvallende inzichten naar vorengebracht:debelasting van zwaremetalen vanuit debodem is aanzienlijk
evenals de toestroming vanelders.

Belasting met zware metalen vanuit
de bodem
Deuitspoeling vanuit debodem is bepaald
door het neerslagoverschot en kweltevermenigvuldigen met kwaliteitsgegevens van
ondiep grondwater. Hierbij isuitgegaan van
een gemiddelde kwaliteit perstroomgebied en
kwel-en wegzijgingskaarten. Vanwege het
geringe aantal meetpunten kongeen onderscheid worden gemaakt naar bodemtype of
grondgebruik. Daarom issprake van een grove
benadering.Debelasting isniet direct te herleiden rot achterliggende bronnen alsde landbouw.Debelasting uit debodem vormt voor
zwaremetalen een belangrijke bron: koper
(24%)en zink(
Deze resultaten komen overeen met
onderzoekvanAlterra3',waaruit blijkt dat uitspoelingvanuit de bodem een belangrijke bron
isvoor verontreiniging met zware metalen, al
isdehier berekende bijdrage hoger dan Alterra
heeft berekend voorzandgronden (overheersende bodemrype).

Toestroming van elders
Met toestroming van elders wordt bedoeld
dehoeveelheid verontreiniging dievan buiten
degebiedsgrens viaoppervlaktewater naar
binnen stroomt. Het betreft verontreinigingen
uit bovenstroomse gebieden (natuurlijke afstroming, onder meer uit België)en belasting
door ingelaten water (vanuit deMaasen Limburg).Dehoeveelheden zijn bepaald door
gemeten concentraties aan degebiedsgrenzen
tevermenigvuldigen met afvoergegevens. Bij
diverseinlaten blekengeen meetgegevens
beschikbaar, zodat schattingen nodig waren.
Uit deanalysevolgtdatgrofweg een kwart
van deverontreinigingen afkomstig isvan buitendegebiedsgrenzen.Samenwerking met
waterbeheerders buiten Brabant isdan ook
noodzakelijk om tot reductie tekomen. Overigensgeldt dat deachterliggende bronnen voor
detoestroming vanelders min ofmeer gelijk
zullen zijn aan debronnen binnen Brabant.

Controle van de balansen
Deverschillende opgestelde balansen zijn
in driestappen gecontroleerd. Controle heeft
eerst plaatsgevonden op waterhoeveelheden,
omdat zonder goede waterbalans het opstellen
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Verhouding imirmsie en uitgaande vrachten voor de Provincie Noord-Brab a n t t n procenten.

van stoffenbalansen niet zinvol is. Voor enkele
stroomgebieden heeft dit geleid rot correcties
ofherinterpretatie van de beschikbaregegevens(bijvoorbeeld: zijn metingen van instromende waterhoeveelhedenjuist geïnrerpreteerd ofzit het watersysteem anders in elkaar
dan gedacht?).Vooreen aanralgebieden zijn
bij dezeconrroleslag ookdeafvoerende verhardeoppervlakken van rioolstelsels bijgesteld.

stofen fosfaat kloppen in het algemeen goed.
Opvallend isdat voor dezware metalen koper
en zink deberekeningen een onderscharting
geven.Vooranderezware metalen, die slechts
in enkelebeheersgebieden zijn onderzochr,
klopt debalans beter ofwordt een overschatting geconstateerd (154% voor nikkel, 112%voor
cadmium).

Daarna heeft een vergelijking plaatsgevonden tussen de berekende immissies naar het
oppervlaktewater en de uitgaande vrachten.
Conform deopzet zijn waterkwaliteitsprocessen niet alsaparte post berekend. In degemeten vrachten spelen dezeechter wel een
belangrijke rol.Daarom isin de vergelijking
een toelaatbare margegehanteerd. In deze
marge zijn ookde toelaatbare onnauwkeurigheden inde berekeningswijze en (meet)fouten
verwerkr.

Conclusies en vervolg

In rabel 1 isvoor geheel Brabanr weergegeven hoede immissies en uitgaande vrachten zich vethouden. Ook demarge waarbinnen
dezewaarde zich mag bewegen, is aangegeven.
Dewaarden zijn alsvolgr berekend:
berekende immissie naar oppervlaktewater /
uitgaande vrachten x 100procent.
Eenwaarde van 100procent betekent dat
debetekende immissie exactovereenkomt met
demeetgegevens vande uitgaande vrachren.
Brabantbreed isvijfprocent afwijking in
dewaterbalans geconstateerd en vier tot 105
procent afwijking in de balans van de
beschouwde stoffen. Deverhouding berekend/gemeten valt meestal binnen de gedefinieerde marge.Omdat gedetailleerd inzicht in
deinvloed van deprocessen ontbreekt, is sprakevan ruime marges en kangeen grotere
nauwkeurigheid worden gegeven.Alleen voor
fosfaat zijn deberekende immissies aan de
hoge kant. Uit het onderzoek volgtverder dat
per stroomgebied de nauwkeurigheid duidelijk kan afwijken van het bovenstaand beeld.
Een (derde)conrrole heeft nog plaatsgevonden aan dehand van metingen van concentraties en debieten van het influent vande
rwzi's.Dewaterbalans en debalans voor stik20
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VoorBrabanr zijn evenals in andere delen
vanNederland de lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties en de landbouw belangrijke
verontreinigingsbronnen. Debelasring door
toestroming van elders en de belasting vanuit
debodem zijn echter eveneens aanzienlijk en
voorzware metalen zelfs overheersend.
Eentweede conclusie isdat deorde van
grootte van de immissie naat het Brabantse
oppervlakrwarer klopt met meetgegevens.De
gebruikre rekenschema's geven echrer geen
nauwkeurige voorspelling.Voor enkele
stroomgebieden zijn deafwijkingen tussen
berekeningsresultaten en meetgegevens nog
aanzienlijk.

meetinspanning, zijn dejuiste kentallen voor
het gebiedgehanteetd ofzijn erredenen waarom landelijke toegepaste emissiefactoren hier
niet van roepassingzijn? Uit debalansen blijkt
verder dat debodem, via uittredend grondwatet,een aanzienlijke invloed heeft op de
belasting van het watersysteem.Als hierover
meer gegevens beschikbaar komen, kan de
belasting van het oppervlakrewater berer
bepaald worden.Op het moment dat deze en
andere immissies nauwkeuriger bekend zijn, is
het zinvol deinvloed van waterkwaliteitsprocessen in beeld te brengen.Aan te bevelen is
hier per stroomgebied specifiek onderzoek
naar te verrichten.
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Ten eerste-en meest belangrijke -her uirvoeren van maarregelen. Eeneersresrap hierin
isher opstellen van emissiebeheersplannen,
waarin mogelijke maatregelen worden afgewogen opbasisvan de benodigde inspanning
en het verwachte effect. Gezien de herkomst
van deveronrreimgingsbronnen is samenwerking met anderen,zoals landbouworganisaties,gemeenten en watetbeheetders in aangrenzendegebieden, noodzakelijk.Na verloop
van rijd iseen evaluarie nodigom het effect
vandemaatregelen te beoordelen.
Het tweede spoor:het beter in beeld brengen vandebelasting vande oppervlaktewaterverontreinigingen, met name voor stroomgebieden waar grore afwijkingen worden
geconsrareerd. Voldoerbijvoorbeeld de huidige

