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DE WERKELIJKHEID
ACHTER DE EUROPESE
KADERRICHTLIJN WATER

IS HET ECHT EEN
SMEERBOEL?
Tekst Hans Oerlemans | Beeld Hollandse Hoogte e.a.

Foto Sabine Joosten / Hollandse Hoogte
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Je moet goed zoeken, want er is in Nederland maar
weinig oppervlaktewater waarvan de kwaliteit voldoet aan de Europese regels. En dat in een land
dat zich op de borst slaat vanwege zijn ‘topsector’
water. Is het echt zo somber met de waterkwaliteit?
Of vertroebelen de Europese regels ons zicht op de
werkelijkheid?
n 2021 zal 86 procent van de Nederlandse wateren nog
altijd niet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW). Dat zei een vertegenwoordiger van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu tijdens een conferentie in
Brussel. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
concludeert dat met de voorgestelde maatregelen de doelen
nauwelijks dichterbij komen. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) rapporteerde eerder dat Nederland het meest
verontreinigde oppervlaktewater van Europa heeft.

I

In het Zeeuwse Sluis springen
kinderen in het kanaal.
Zwemmen in open water, het
gebeurt steeds vaker omdat het
water er soms ook zo schoon
uitziet. Dat is het overigens
lang niet altijd. Gemeenten
(bijvoorbeeld Amsterdam)
waarschuwen dan ook voor
zwemmen in de grachten

Is het echt zo somber? Zijn alle miljarden investeringen in de
afgelopen vijftien jaar dan voor niks geweest? Dat kan niet
waar zijn. “Nee, zo dramatisch is het zeker niet”, zegt Bas van
der Wal van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
(Stowa). “Het water wordt aantoonbaar schoner, maar de
Europese toetsmethodiek is te grofmazig om die vooruitgang
te laten zien. Als één parameter onvoldoende scoort, dan
geldt de waterkwaliteit over de hele linie als onvoldoende. De
achterliggende dynamiek blijft buiten beeld. Je kunt jaar op
jaar verbeteringen realiseren, maar toch nog altijd de norm
niet halen.”
Om de ecologische waterkwaliteit vast te stellen kijkt de
KRW naar vier indicatoren: vissen, waterplanten, algen en
nutriënten. Bij de eerste drie heeft Nederland vooruitgang
geboekt, maar dat vertaalt zich niet in een betere score. De
KRW hanteert: one out, all out. De slechtst scorende stof bepaalt het eindoordeel. Nederland heeft bij de Europese Unie
aangedrongen op aanvullende indicatoren. Een fijnzinniger
beoordeling zou voortaan moeten laten zien bij welke stoffen
wel en bij welke niet aan de norm wordt voldaan.
VEWIN: VOORUITGANG STOKT
Maar toch, de waterkwaliteit gaat niet vooruit met een andere
manier van beoordelen. Daarom legt Vewin, de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven, liever de nadruk op de weg >
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die nog moet worden gegaan. “We hebben de afgelopen
jaren verbeteringen gezien, maar helaas stokt de vooruitgang nu,” stelt Lieke Coonen, secretaris van de Stuurgroep
Bronnen & Kwaliteit van Vewin. “Het aantal normoverschrijdingen voor bestrijdingsmiddelen en nitraat daalt niet
verder en bovendien komen er nieuwe verontreinigingen bij,
zoals geneesmiddelen. Nederland had de waterkwaliteit in
2015 op orde moeten hebben. Nu dat niet is gelukt, is de
streefdatum zover mogelijk vooruitgeschoven. Maar met het
huidige beleid halen we het ook in 2027 niet. Volgens het
RIVM zijn bij ruim 60 procent van de waterwinningen maatregelen nodig om aan de eisen te voldoen. Dat vraagt om
veel meer ambitie en daadkracht.”
BOVEN KRITISCHE GRENS
Onderzoeker Peter Schipper van Alterra Wageningen UR
ziet volop initiatieven om de waterkwaliteit te verbeteren.
Aan plannen en pilots geen gebrek, maar ze zijn lang niet
altijd goed onderbouwd. “Bestuurders zien graag ‘de schop
de grond ingaan’ om snel resultaten te kunnen boeken.
Maar vaak valt het resultaat nogal tegen. Die teleurstelling
is te voorkomen door eerst een integrale systeemanalyse uit
te voeren van hoe het watersysteem en de ecologie functio-

neren en hoe maatregelen hierop zullen ingrijpen. Integrale,
goed onderbouwde kennis is noodzakelijk om kosteneffectieve maatregelen te nemen. Om voor de KRW realistische
doelen te stellen, moet je de natuurlijke en antropogene
belasting van het water goed van elkaar scheiden. Voor welke (probleem)stoffen is de mens anno nu verantwoordelijk
en welke concentraties van die stoffen zijn van nature altijd
al aanwezig? Die vraag valt bij elk waterlichaam te stellen.”
Alterra Wageningen UR heeft meegewerkt aan een studie
in het werkgebied van het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. “Noord-Holland stond eeuwenlang sterk
onder invloed van zout water, waardoor het oppervlaktewater onder meer een hoge concentratie fosfaat bevat. Daarnaast vindt veenoxidatie plaats waarbij nutriënten afspoelen
naar het oppervlaktewater. De natuurlijke concentratie fosfaat ligt hier en daar zelfs boven de kritische grens van de
KRW-doelen. Dat maakt het onlogisch om schaarse middelen in te zetten voor ingrijpende maatregelen om toch aan
die norm te voldoen. Het lijkt me slimmer dat geld te besteden in situaties waar menselijke, bronnen verantwoordelijk
zijn voor de slechte score. Daarop valt meer invloed uit te
oefenen”, aldus Schipper.

NEDERLAND STAAT VOOR DE ZWAARSTE OPGAVE

Daarnaast is het beslist nodig de kwaliteit of beter gezegd:

IN EUROPA

de conditie van landbouwbodems te verbeteren. Ze hebben
invloed op de waterkwaliteit door hun spons- en zuiverende

Nederland presenteert zich graag als een wereldspeler voor

werking, maar die staat nu sterk onder druk door zware

alles wat met watermanagement te maken heeft. We zitten

mechanisatie en bemesting. Het Deltaplan Agrarisch Water-

in de kopgroep wat betreft kustverdediging, goed drinkwater

beheer biedt een kans het tij te keren en de krachten van de

en de zuivering van afvalwater. Dé grote uitzondering is de

topsectoren water en landbouw te bundelen.”

kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.
Overigens zijn er wel verzachtende omstandigheden. Voor een

De Tweede Kamer erkent inmiddels de enorme opgave waar

klein en sterk verstedelijkt land met een omvangrijke agra-

Nederland nog voor staat en heeft minister Melanie Schultz

rische sector is de opgave uitzonderlijk groot. Voeg daarbij

van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gevraagd om een Delta-

dan ook nog de lage ligging, het vele oppervlaktewater en de

plan Waterkwaliteit en Zoetwater.

toestroom van vier grote internationale rivieren.

Peter Schipper onderschrijft de noodzaak. “In Nederland
gebeurt veel, maar los van elkaar. Dat zag je ook aan het

Maar de natte condities bieden volgens Peter Schipper van

innovatieprogramma KRW. Het is erg ad hoc en zeer divers.

Alterra Wageningen UR ook een kans. “Moerasachtige syste-

Dat maakt het lastig te bepalen wat projecten opleveren en op

men hebben van nature een zelfreinigend vermogen dat met

basis daarvan goede keuzes te maken voor nieuwe investerin-

de juiste maatregelen verder kan worden versterkt. Hierdoor

gen. Dit voorjaar hebben alle betrokken partijen de Verklaring

krijg je niet alleen schoner water, maar ook een grotere bio-

van Amersfoort opgesteld voor een gebundelde aanpak van

diversiteit en een mooier landschap. Gelukkig zien we steeds

de waterkwaliteit onder regie van het Rijk. Ook de kennis-

meer ecologische projecten die dit beogen, zoals herstel van

instituten sluiten zich hierbij aan. Met een slimmere toepas-

gekanaliseerde beken. Laten we de grootschaliger pilots in

sing van de beschikbare kennis en middelen moet een veel

Denemarken en Engeland als voorbeeld nemen.”

hoger rendement te behalen zijn.”
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AANDACHT VOOR WATER MET UNIEKE ONDERWATERFOTO’S
Tot eind 2016 is op verschillende locaties in de provincie Groningen de reizende
fototentoonstelling ‘Beeldschoon water’ te zien. De expositie is onderdeel van
de gelijknamige campagne van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Naast beide waterschappen wordt het initiatief gestemd door gemeenten,
provincies, milieuorganisaties en andere partijen. De foto’s voor de campagne
en de expositie zijn gemaakt door de onderwaterfotografen Willem Kolvoort
(Drenthe) en Erik Venneman (Groningen).
Naast een fototentoonstelling, hangt onder de opklapbare
Beelden van fotograaf Erik Venneman uit de expositie

Emmabrug (foto boven) een groot fotodoek met een kikker
en staan op toeristische locaties in de provincie informatieborden met de onderwaterfoto’s. Van de foto’s zijn ook
ansichtkaarten gemaakt die gratis af te halen zijn bij bibliotheken, VVV’s en diverse toeristische punten in de provincie.
In september is de fototentoonstelling te zien bij waterschap
Noorderzijlvest, in oktober in het gebouw van informatiecentrum Meerstad in Harkstede. In januari en februari van
volgend jaar is de expositie te zien in het kantoor van Staatsbosbeheer in Slochteren. Nadere details op de website.
www.beeldschoonwater.nl

De KRW-rapportages geven maar een beperkt beeld van de
toestand van het oppervlaktewater in Nederland. Monitoring
vindt vooral plaats bij de waterlichamen waarover Europa
rapportages verlangt. Het gebeurt volgens een strak protocol waarbij een breed pakket aan chemische stoffen en biologische parameters wordt gemeten. Dat maakt deze vorm
van bemonstering erg duur, terwijl de resultaten beperkt
inzicht geven.
Stowa werkt binnen het kennisprogramma Watermozaïek
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aan een eenvoudiger methodiek. “Je hoeft niet altijd en
overal dezelfde set parameters te hanteren,” stelt Bas van
der Wal van Stowa. “We hebben meer gerichte kennis nodig
om de haalbaarheid, betaalbaarheid en effectiviteit van
maatregelen vast te stellen.”
Waterkwaliteit valt niet in absolute termen te vatten. Het zou
absurd zijn om voor heel Europa een bergbeek in Schotland
als ijkpunt te nemen. De natuurlijke omstandigheden verschillen, maar ook de maatschappelijke en economische >
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functies. Bas van der Wal: “Neem een extreem bijvoorbeeld:
het Noordzeekanaal. Dat is primair bedoeld voor de scheepvaart. Hoge biologische eisen stellen, heeft weinig zin.
Vissen zullen hun heil elders moeten zoeken. De Kaderrichtlijn biedt ook wel de ruimte om een kosten/batenanalyse
te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke functies van het water. Daar maken we nog te
weinig gebruik van.”

MEER LEZEN OP H2O-ONLINE?
In de aanloop naar het tweede landelijk symposium
Waterkwaliteit (8 oktober) is op H2O-Online door waterprofessionals veel gepubliceerd over dit onderwerp.
Wie meer wil lezen, vindt bijvoorbeeld een drieluik
bestaande uit het artikel Nutriënten: bronnenanalyse en
afleiding van achtergrondconcentraties als basis voor het
bijstellen van KRW-doelen (Peter Schipper, Erwin van

MET DE KRAAN OPEN
Drinkwaterorganisatie Vewin vindt dat Nederland al genoeg
ruimte krijgt van de Europese Unie om uitzonderingen te
maken op de normen. Lieke Coonen: “De drinkwaterbedrijven slagen er nog steeds in door intensieve zuivering
alle bedreigingen het hoofd te bieden. Maar daarmee
krijgt de consument de rekening gepresenteerd, terwijl
verontreiniging bij de bron moet worden aangepakt. Artikel 7
van de Kaderrichting Water stelt dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen moet verbeteren, zodat minder gezuiverd
hoeft te worden. Het tegendeel is nu het geval. Europa heeft
Nederland onlangs gemaand een strategie te ontwikkelen
om de vervuiling vanuit de landbouw aan te pakken.”

Boekel, Gert en Ee en Jeroen Hermans), Aanpassing van
KRW-doelen voor waterlichamen bij Hollands Noorderkwartier (Gert van Ee, Nico Jaarsma en Martin Meirink) en
KRW-doelafleiding: van een pluriform verleden naar een uniform heden (Fiona Segers, Gert van Ee en Bas van der Wal).
Op H2O-Online is ook te vinden het artikel ‘KRW-doelen’
voor overige wateren in Noord-Brabant: een pragmatische
uitwerking (Frank van Herpen, Marco Beers, Matthijs ten
Harkel, Doesjka Ertsen en Arnold Wielinga). Interessant is
ook het artikel ESF stromende wateren en stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse (Piet
Verdonschot, Ralf Verdonschot en Anna
Besse-Lototskaya).
De artikelen zijn te lezen door gebruik

Bij de waterschappen staan nutriënten eveneens in de top
van grootse zorgen. Met het huidige mestbeleid is het toch
vooral dweilen met de kraan open (zie ook het artikel op
pagina 34). Bas van der Wal. “De belasting van het oppervlaktewater zal verder toenemen, ook onder invloed van de
klimaatverandering. We krijgen in Nederland te maken met
meer korte hevige regenbuien waardoor de afspoeling van
meststoffen van het boerenland en -erf groter wordt. Het
einde van de melkquota belooft ook weinig goeds. De sector
zou meer moeten investeren in het verwerken van mest aan
de bron. Van de industrie accepteren we al decennia niet
meer dat de lucht wordt vervuild, dat zal op termijn ook
gelden voor watervervuiling door land- en tuinbouw. Als
Nederland hiervoor slimme innovaties ontwikkelt, kunnen
we daarmee in het buitenland de boer op.”
AKKOORD GENEESMIDDELEN
Ondertussen zijn er ook wel hoopvolle nieuwe initiatieven,
vindt Lieke Coonen. “Vewin is blij dat het ministerie van
Infrastructuur en Milieu nog dit jaar een ketenakkoord wil
afsluiten om residuen van geneesmiddelen in grond- en
oppervlaktewater terug te dringen. Dan is het natuurlijk wel
zaak dit akkoord te vertalen naar praktische maatregelen in
elke schakel van de keten: van de farmaceutische industrie,
artsen, apothekers tot de gebruikers van medicijnen. Wat
niet in het water komt, hoeven wij er niet uit te halen. Ook
een positieve stap is het voornemen van staatssecretaris

te maken van de QR-code of te kijken op
www.vakbladh2o.nl

Mansveld om chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw te verbieden. Als particulieren en gemeenten geen
glyfosaat meer gebruiken, dan zou je dat moeten terugzien
in minder normoverschrijdingen.” |

Waterkwaliteit
OP DE KAART

Waterkwaliteit II
8 oktober 2015 - Utrecht

II

Landelijk symposium over de
gehele breedte van waterkwaliteit

SYMPOSIUM

Op donderdag 8 oktober wordt in Utrecht voor de tweede keer
een landelijk symposium Waterkwaliteit gehouden.
Deze landelijke kennisdag wordt voorbereid door de themagroep Waterkwaliteit van Koninklijk Nederlands Waternetwerk
(KNW). Belangrijk onderwerp op het symposium is de
Europese Kaderrichtlijn Water. Meer informatie op pagina 17
in de rubriek Waternetwerk en op de website van KNW.
www.waternetwerk.nl

