ACHTERGROND

KIJKEN NAAR WATERTYPE OF WATERSYSTEEM?

Naarregionale normen
voornutriënten in
oppervlaktewater
IndevierdeNota waterhuishoudingwordtdewensuitgesproken totgedifferentieerde normstellingte
komenvoorsysteemeigenstojjen inoppervlaktewater.Totnutoezijnalleenlandelijk cjeldcndenormenvoorstiksto/-enjosforverbindingen instilstaandwatervastgesteld.Deverantwoordelijkheid
voordeinvullingvangediffcrcnticerde nonnenvoorstikstofen/osfaatwordtaandeprovinciesovergelaten.Ditnajaar wordthierovereenadviesverwachtvandeCommissieIntegraalWaterbeheer.Op
landelijk enregionaalniveau lopeninmiddelsverschillendeinitiatieven omtotdezenormente
komen.ZoisinopdrachtvanStichting Warcrpakteen rapportagegemaakt,waarinenkelenormeringsmethodenvergelekenzijn.Demethodenzijn inhetalgemeen intedelenintweecategorieën: de
waterrype-enwatersysteemgerichtenormering.
Bijwatertypegerichte normering wordenwatersystemen verdeeld in verschillende
watertypen opgrond vanverschilleninecologischfunctioneren. Vervolgensworden per
watertype normen afgeleid, waarbij dekans
ophetaantreffen vanbepaalde kenmerkendelevensgemeenschappen indat watertype
groeit.
Degedifferentieerde, watertypegerichre
normen inNederland zijn inhet algemeen
afgeleid uit ofonderdeel vaneenecologisch
beoordelingssysteem voor oppervlaktewater.
Nederland kentverschillende vandezetoetsingssystemen.
HetGroteWateren/KleineWaterenSysteemendeSpecifiek Ecologische NormDoelstellingen (SEND)-methodiek, gehanteerdinrespectievelijk Zuid- en
Noord-Holland, zijn regionaal ontwikkelde
systemen meteencombinatie vanbeoordelingen normering.Het nadeelvandezesystemen isdatzeontwikkeld zijn vooreenspecifiekeregioendevastgestelde normen voor
stikstofenfosfaat daardoor beperkt toepasbaarzijn. Het meest toegepaste ecologische
beoordelingssysteem ontwikkeldeSTOWA.
STOWAvroegdevakgroepWaterkwaliteitsbeheerenAquatischcOecologievan
WageningenUniversiteit in 1997degegevens,
diezijn verzameld inhet kadervandeontwikkelingvanecologischebeoordelingssystemen,teanalyserenopverschillen in natuurlijkeachtergrondgehalten vannutriëntenin
deverschillendetypenstromende waterenen
sloten.Opgrond vanditonderzoekzijn in
1998grens-enstreefwaarden voorgesrcld.
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HetSTOWA-systeemende afgeleide
normen voorstikstofenfosfaat zijn landelijk toepasbaar.Voordeafleiding vandenormenzijn echter welvoldoende watersystemen met eengoedeecologische
kwaliteit nodig.Destreefwaarden (natuurlijkeachtergrondgehalten)zijn inhetalgemeen bepaald meteenzeergeringe hoeveelheidmeetwaarden,waardoordeonzekerheid
indeafgeleide normengroot is.Totnu toe
zijn alleennormen afgeleid voor stromende
wateren ensloten.Voorhet hoofdwatertype,
meren enplassen bestaan naat allewaarschijnlijkheid nogminder gegevensover
ecologischgezonde wateren.

Watersysteemgerichte normen
Bijwatersysteemgerichte normen zoekt
men naar normen voorstikstofen fosfaat,
waarbij éénofmeerdere(nadelige) eutrofiëringseffecten ineenbepaald stroomgebied
worden uitgebannen. Uitonderzoek blijkt
dat benedenstroomsewatersystemen het
meestgevoeligzijn voornadelige eutrofiëringseffecten endusbepalend zijn voorde
normen instroomopwaarr.se watersystemen.
Normaalgesproken komtde normering
totstand intweestappen:eerst wordt
gezochtnaarwaardenvoorstikstof- en/of
fosfaatconcentraties, waarbij dekansopéén
ofmeerdere (nadelige)effecten van eutrofiëringineenwatersysteem worden geminimaliseerd.Daarbij wordtgebruik gemaakt
vanbestaand onderzoek overrelaties tussen
nutriëntenconcentraties en eutrofiëringeffectcn. Deeffecten vaneutrofiëring zijn per

waterrypeverschillend;daarom kunnen verschillendedoelstellingen geformuleerd wordenvoordeverscheidene watertypen.Bij
watersysteemgerichte normering ligtde
nadruk opeffecten in eutrofiëringsgevoeligc
wateren,zoalshet kustgebied vandeNoordzeeendeNederlandse randmeren.
Vervolgensworden acceptabele concentraties aannutriënten in aangrenzende
wateren berekend metbehulp vanretentiemodellen.Metdezemodellenzoekt men
naarrelaties tussenconcentraries aan nutriënten in instromend watereneenontvangend watersysteem.
Indevierdeeutrofiëringsenquête uit
1998 verrichtte RIZAvoor verscheidene
meren enplassen onderzoek naarderelatie
tussenconcentraties nutriënten in instromendenontvangend water.Voorsystemen
waarvangegevensbeschikbaar waren,werdendegrenswaarden inhet ontvangende
waterbereikt bijconcentraties stikstofen
fosfor inhet instromende watervangemiddeld 1,5maaldegrenswaarden. Doorverschillen indenitrificerend vermogenenfosforbindingscapaciteit van waterbodems,
kunnen debenodigdeconcentraties in instromendewateren significant verschillen.
Ditlaatruimrevooreenverdere differentiatievanstikstofnormen. Hierbij moetrekening wordengehouden met hetfeit dat fosforinwarerbodems accumuleert.Een(te)
grotefosforvoorraad ineenwaterbodem kan
uiteindelijk leidentotnettonaleveringvan
fosfor.

Conclusie
Dewatertype-en watersysteemgerichte
gedifferentieerde normen zijn ontwikkeld
vanuit verschillende uitgangspunten. Bijde
afleiding vanwatertypegerichte normen
staatdeintrinsieke kwaliteit van het
beschouwde watertypevoorop.Dewaterrypegerichte normen zijn niet perdefinitie een
waarborg voorhetvoorkomen ofuitbannen
vannadeligeeutrofiëringseffecten inbenedenstroomse watersystemen.
Watersysreemnormen zijn bedoeldom
éénofmeerdere eurrofiëringseffecten ineen
stroomgebied tevoorkomenofuirrebannen.Omdat het vanbelangisdatallewatereninNederland wordenbeschermd tegen
ongewensteeutrofiëringseffecten, lijkt de
watersysteemgerichte benaderingeenbeter
startpunt voordeontwikkeling vaneenlandelijkeservannormen.Hierbij wordt
immers rekeninggehouden met afwentelingvannutriënten opstroomafwaarts gelegenwatersystemen. Daarnaast kunnen

functienormen (zwem-ofdrinkwater) inhet
systeem worden ingepast.
Dewatertypegerichte normen kunnen
bijdragen aaneeneventueleverdere differentiatievandewatersysteemnormenop
grond vansysteemkenmerken, bijvoorbeeld
hetbodemtype ofzoutgehalte.
Dewatersysteembenadering istotnutoe
vooraltoegepastingebiedenronddemeest
kwetsbatewatersystemen inNederland,de
Randmeren,hetIJsselmeet,deWaddenzeeen
deNoordzee.Ookvoorwatertypegerichtenotmenisgeenlandelijkdekkendsysteemvoorhanden.Voordateenlandelijkesetvangedifferentieerde normen kanworden uitgewerkt
isnogveelaanvullend onderzoeknodig.
Maud Koek enLucAbsil (Waterpact) f
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Naslagwerk vanCIW
overnonnen inhet
waterbeheer

WaterleidingbedrijfMidden-NederlandisbegonnenmetdeaanlegvaneenhorizontaledrinkwaterwinninginLaren
(NH).WMNwintindeput,dieeendiepteheeftvan15meterenvoorzienwordtvanvijffdterstrengen, hetondiepe
aërobe.grondwater.Zo'nhorizontalewinningvoorkomtmengingmethetdiepergelegenanaërobe,ijzerhoudende
grondwater. Demengingvanbcidegrondwatersoortenbrengtaanzienlijkhogerekostenvoorzuiveringmetzichmee
enleidttoteenverhoogdekansopverstoppingvandeputten.
Voormeerinformatie:ir.DavidVisscher(030)2487189T

DeCommissieIntegraalWaterbeheerheefteen
naslagwerkuitgebrachtmetdaarinhetmeest
recenteoverzichtvan milieukwaliteitsnormen in
hetwaterbeheer.
Dehoofdlijnen inNW4overhetondetwerpnormstellingzijn dewettelijke kwaliteitsnotmen voorspecifieke functie vanhet
oppervlaktewaterdievoorlopigvan kracht
blijven (minstens tot2007)totdeEU-kaderrichtlijn water wotdtgeïmplementeerd.De
algemenekwaliteitsnotmen voot oppervlaktewaterensedimenten zijn openkelepuntengewijzigd tenopzichtevandenormenin
deDerdeNotaWaterhuishouding, waarbij
debelangrijkste wijziging de inttoductie
vanhetMaximaalToelaatbaatRisico(MTR)
alsijkpunt voorallestoffen is.Ookdeproductkwaliteitsnormen voot baggetspecie
zijn inNW4aangepast,maarslechtsin
beperktemate.Indekomendeperiodezalde
rigideklassenindelingvanbaggerspecie
wordengewijzigd ineenmeer gedifferentieetdstelselvancritetiavoordeverspreidingentoepassingvanbaggetspecie.
Verdergaathetdocument inopdestatusvandenotmenendedoorwerkingop
wet-enregelgeving,engeeft heteenhandreikingvoordegebiedsgerichte differentiatieenbeoordeling.
Voormeainformatie:(070)3518038.f
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VEWIN:grondwater
onvoldoende
beschermd tegen
bestrijdingsmiddelen
DeVEWINvindtdathetgrondwaterinNederlandonvoldoendewordtbeschermdtegenbestrijdingsmiddelen.Zoheeft hetCollegevoordetoelatingvanbestrijdingsmiddelen (Ctb)onlangsde
toelatingvanbentazonverlengd,terwijlhetmiddelverbovendenorminhetgrondwaterwordt
aangetroffen. DeVEWINheeft hiertegenbezwaar
aangerekend tijdenseenhoorzittingbijhetCtbop
2i/ebruari.
VolgensdeVEWINisdebentazonzaak
slechtshettopjevandeijsberg.Oppapier
zietdebeschermingvanhetgtondwatetet
goeduit,maardepraktijk isanders.Zo
wordtde'zwartelijst' voot bestrijdingsmiddelenvanwegeeenfoutje indewetalenkele
jaren nietmeetgehandhaafd enlaathetcollegesteedsvaketmiddelen toewaarvande

restanten denormoverschrijden, aldusde
VEWIN.Staatssecretaris FabervanLandbouw,Natuurbeheer enVisserijwildedewet
niet repareren,omdat allemiddelen opde
lijst vóórditjaar beoordeeldzouden zijn.
Daarmee lekenalleproblemen opgelost.Dat
isnietgelukt,waardooreenchaotische situatieisontstaan.VolgensdeVEWINdenken
veelagtariërsdatdemiddelen nuvtij mogen
worden gebruikt.
Eenandetebedteiging vanhetgrondwaterzijn deafbraakproducten (metabolieten)
vanbestrijdingsmiddelen. Hiervoorgeldt
dezelfde norm alsvoor bestrijdingsmiddelen
zelf nietmeerdan0,1 microgram perliter.
Sindsenigetijd maakt hetCtb onderscheid
tussen relevanteenniet-televante
metabolieten.Delaatstehoevennietaande
drinkwatetnormtevoldoen.HetCtb
beroeptzichhierbij opeenEuropees
'guidancedocument',datvolgensdeVEWIN
geenenkeleofficiële status heeft.
Hietdoor zijn inmiddels verscheidene
middelen toegelaten,waarvandemetabolieten uitspoelen naathetgtondwaterineen
concenttatiediedegrondwaternorm overschrijdt.•"
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