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Van bronnaarwater:
eenoverzichtvandiffuse
bronnenindeprovincieUtrecht
F E E D B E N O I S T , DHV WATER
TITIA KALKER, P R O V I N C I E U T R E C H T
H E R M A N VAN R O O I J E N , H O O G H E E M R A A D S C H A P D E STICHTSE R I J N L A N D E N
JASPER FISELIER, DHV WATER

IndeprovincieUtrecht iseenstudie verricht naar de diffuse bronnendiehetoppervlaktewater belasten metverontreini<gin1gen.InUtrecht isdeslagvooreengoedewaterkwaliteitnamelijknog met
gewonnen, ondanksdeverbeteringendiedeterugdringing vanpuntbronnen teweegbrachten. In de
meestewaterenwordendenormenvoorveelstoffen (inwaterenwaterbodem) nogsteedsoverschreden.
Voordeprovincie Utrechteudewaterkwaliteitsbeheerders wasditeenaanleiding omnaar deoorzaak
tezoeken,zodatduidelijk wordt hocde verdereaanpak moerverlopen.Hetonderzoek, maaktdeel uit
vanhetPlanvanAanpakDiffuse Bronnen,datopgesteld isdoorhetgelijknamige platform in de
provincieUtrecht.
Vandestoffen diedeMTR voorwateren
waterbodemoverschrijden zijnertwaalfgese-

Ajb.i:

Provinciebreed beeld
Het blijkt datvoorelfvandetwaalf
beschouwdestoffen diffuse bronnenhet
grootsteaandeelvormen.Ditprovinciebrede
beeldkomtingrotelijnen overeenmethet
landelijke beeld,zijhetdatverkeereenrelatief
groterebijdrage levert.Demeesteemissies

lecteerdennaderbekeken,onderandere zware
metalen(zink,koperennikkel),PAK's

De voor deprovincie Utrecht onderscheiden

(benzo(a)pyreenenfluorantheen), nutriënten
(totaalfosfor entotaalstikstof)enbestrijdingsmiddelen(simazine,atrazine,carbendazim,
propoxurenmecoprop).Eriseengebiedsgerichteaanpakgevolgd,omdathetvooreen
effectieve aanpakvanemissiesnoodzakelijkis
perwatersysteemverontreinigingen inkaartte
brengenenterugtedringen.De provincieis
daaromlangshydrologischegrenzenopgedeeld
in 17stroomgebieden(zieafbeelding 1).Indeze
stroomgebiedenzijnperstofallepunt-en
diffuse bronnengeïnventariseerd.Hierbij is
zoveelmogelijkgebruikgemaaktvanregionale
gegevens,diezijnaangevuldmetlandelijke
kentallenvolgensderichtlijnenvande
CommissieIntegraalWaterbeheer.Perstofen
stroomgebied is ook een overzichtgemaakt van
deemissieroutes (via de riolering,debodemof
viadirecteafspoeling)ende eindbestemming
vandeemissies:debodem,hetzuiveringsslibof
hetoppervlaktewater(inclusiefwaterbodem).
Hetbetreft eenomvangrijke inventarisatie,
waarbijmeerdan 30typenbronnenzijnonderscheiden.Voorde berekeningen isgebruik
gemaaktvaneenmodel,waardoorindetoekomstdeberekeningsresultaten kunnenwordenaangepastopbasisvannieuweinzichten.

deelgebieden.
I IProvincie Utrecht
Monsterpunten
• CTVR
A HDSR
O WVE
Stroomgebieden
I IAmstelland-West
IVeehtboezem
" 1 Noordzeekanaal/Amsterdam - Rijnkanaal
"**1Amsterdam-Rijnkanaal/ Lek
• 1 Centraal stadsgebied
H i Utrechtseheuvelrug/KrommeRijn
|KrommeRijn/Amsterdam-Rijnkanaal
^ n LadseRijn
• f Lcptkeiwaard
H | Maartensdijk
^•Woerden
) H Uiterwaarden
lEemland
• 1 Valleikanaalen Eem
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water bereikt. Denikkelemissie wordt in
hoofdzaak door de industrie veroorzaakt en
komt met name viade riolering ofrwzi's in
het water en het zuiveringsslib terecht.
PAK's
Fluorantheen en benzo(a)pyreen zijn
gekozen als indicatoren van PAKomdat zo alle
verontreinigingsbronnen van PAKin kaart
worden gebracht.Atmosferische depositie en
scheepvaart zijn de verontreinigingsbronnen
van fluorantheen. Voor benzo(a)pyreen komen
daar het verkeer en de huishoudens bij.De
immissie naar water wordt voor beide stoffen
vooral veroorzaakt door de binnenscheepvaart,
die overigens vooral plaats heeft op het
Amsterdam-Rijnkanaal. Deoverige immissiebronnen zijn waterbouw (gecreosoteerde
oeverbeschoeiingen), atmosferische depositie
en verkeer.

Nutriënten

Afb.z:

Bijdragenvandiversebroncatcgoricnc
Utrechtvanachtstoffen.

tdetotalebelastingvanhetoppervlaktewaterindeprovincie

hebben meerdere eindbesremmingen. Van de
zware metalen zink, koper en nikkel belandt
respectievelijk 50,30en vier procent in de
bodem; 25,50en 45procent in het zuiveringsslib en 25,20en 50procent in het oppervlaktewater. Van de beschouwde PAK's komt 20 tot
50procent terecht in de bodem en 45tot 65
procent in het oppervlaktewater. De aanpak
van verontreinigingsbronnen vraagt dus een
integraal water- en milieubeleid, temeer daar
enkele bronnen ook de lucht verontreinigen.
In dezestudie lag de nadruk op de bijdrage
van verschillende verontreinigingsbronnen
aan debelasting van het oppervlaktewater en
de waterbodem. Voor acht van deze stoffen
zijn meerdere bronnen verantwoordelijk. De
immissie isaangegeven in afbeelding 2.

rekening door afspoeling van aangroeiwerende
verfvan recreatievaartuigen. Daarnaast zijn
het weg- en treinverkeer (onder andere
vanwege koperen bovenleidingen) belangrijke
bronnen. Deoverige koperimmissie is afkomstig van koperen waterleidingen, dat via riooloverstorten en rwzi's ofdirect in geval van
ongerioleerde bebouwing het oppervlakte-

A/b. y.

Voorstikstofen fosfaat zijn alleen de
immissies berekend. Deze worden beiden
grotendeels veroorzaakt door de landbouw.
Daarnaast zijn de rwzi's nog steeds belangrijke
bronnen voor beide stoffen. Overstorten en
atmosferische depositie zijn alleen voor stikstofvan belang. Ongerioleerde bebouwing
levert voor de nutriënten in vergelijking met
de zware metalen een relatief klein aandeel in
de immissie.
Bestrijdingsmiddelen
Voor de bestrijdingsmiddelen is het
aandeel van een deelgebied in de totale emissie

Bijdragevanuitdedeelgebiedenaandetotalebelastingvanhetoppervlaktewatermetbestrijdingsmiddelen
indeprovincieUtrecht.

atrazine-emlssiesper deelgebieß

cartjendazrn-ernissies per deelgebied

slmazlne-emissies perdeekjebled

propoxur-emissles perdeekjebled

mecpprop-emlssles per deelgebied

Zware metalen
De belasting van het oppervlaktewater
met zink vindt voor iets meer dan de helft
plaats via rwzi's en via overstorten en regenwaterlozingen. De achterliggende bronnen
zijn vooral zinken bouwmaterialen fzoals
dakgoten) en het verkeer. De andere helft
komt viadirecte diffuse lozingen in het water
terecht en wordt met name veroorzaakt door
verkeer (bandenslijpsel), scheepvaart (binnenvaart),directe afspoeling van bouwmaterialen
en atmosferische depositie. Uit recent onderzoek isgebleken dat de bijdrage van atmosferische depositie waarschijnlijk groter is.Dit is
nog niet in dit onderzoek verdisconteerd.
Ook in de immissie van koper neemt de
scheepvaart een belangrijk aandeel voor zijn
16 H , 0

• Werden
• LeidseRijn
DLopHrerwaard
DCenfraalstactegebied
• utrechtse Heuvelrug -KrommeRIjn
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Tabel1:

Overzichtperstofendeelgebiedvandebelangrijkstebronnen,dieverantwoordelijkzijnvoormeerdan20procentvandetotalebelastingvanhetoppervlaktewater.

vandeprovincieaangegeven.Voordeze stoffen
isinafbeelding 3 weergegevenwelke bijdrage
vanuit elkvandeonderscheiden deelgebieden
wordrgeleverdaandetotaleemissieinde
provincieUtrecht.
Deemissiesvandebeschouwde
bestrijdingsmiddelen worden veroorzaakt
doormaïsteelt(simazineenatrazine),gebruik

bijgrondontsmetting (carbendazim),tuinbouwenfruitteelt (propoxur)endoortoepassingopgraslandeneninstedelijkgebied
(mecoprop).Bijbestrijdingsmiddelen doetzich
hetprobleemvoordatdezemoeilijk meetbaar
zijn.Bovendienishetgebruikvariabelenis
hetbeleidvoortoelatingentoepassingde
afgelopen tijd aangroteveranderingen onderhevigdoordebesluitenvandecommissie

toelatingbestrijdingsmiddelen endeAmvB
OpenTeelt.Hetverdientdaarom aanbeveling
ominsamenwerkingmetdeagrarischesector
nader onderzoektedoennaarhetgebruikvan
nognietonderzochtebestrijdingsmiddelen en
depotentiëleeffecten opde(warerige)
omgeving.Ditgeldtookvoordeonkruidbestrijdinginhetstedelijkgebied.Daarvoor
werdnamelijk totvoorkortvooraldiuron
17
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gebruikt. Het middel isper 1januari 1998
verboden. Het gebruik en de risico's van de
vervanger glyfosaat moeten voor de provincie
Utrecht nog nader in kaart worden gebracht.

Verschillen tussen de stroomgebieden
In tabel 1 zijn de belangrijkste immissiebronnen per stofen stroomgebied aangegeven.Opvallend isdegrote variatie in de belasting van het oppervlaktewater tussen stroomgebieden, waarbij niet steeds dezelfde bronnen verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste bijdrage aan deze belasting. Bovendien zal
sprakezijn van een wisselende invloed van
(inlaatjwater van buiten de provincie en
andere stroomgebieden. Vooral in het gebied
Valleikanaal en Eem iseen dominante invloed
te zien van de Geldersebeken. Dit alles wijst
op de noodzaak van maatwerk en een gebiedsgerichte aanpak.

Rwzi's
In bijna degehele provincie vormen
effluentlozingen vanuit de rwzi nog steeds
een immissiebron voor zware metalen,
nutriënten en in enkelegebieden ook voor
PAK(benzo(a)pyreenj. Demate waarin deze
indirecte immissie zich verhoudt tot directe
diffuse lozingen, verschilt echter sterk per
stroomgebied.
Vooral in de deelgebieden Utrechtse
Heuvelrug, Kromme Rijn en deelgebieden
waarvan hetAmsterdam-Rijnkanaal deel
uitmaakt, hebben effluentlozingen een groot
aandeel in de belasting met zware metalen.
Het in effluent aanwezige zink en koper is in
feite afkomstig van diffuse bronnen binnen
het stedelijk gebied: bouwmaterialen en het
wegverkeer. Ook voor de emissies van nutriënten isde bijdrage van rwzi's nog steeds relevant, maar de mate waarin varieert sterk per
deelgebied. Met name in de deelgebieden
LeidseRijn, Centraal Stadsgebied, Utrechtse
Heuvelrug en Maartensdijk hebben rwzi's een
substantiële bijdrage in de emissie van
nutriënten.
Bouwmaterialen en rioolovcrstortcn
In gebieden met een groot aandeel aan
bebouwing vormen bouwmaterialen een
belangrijke bron voor zink (afkomstig van
dakgoten) en daken en koper [vooral afkomstig van waterleidingen). Naast het centraal
stadsgebied gaat het vooralom de verstedelijkte deelgebieden op de flanken van de
Utrechtse Heuvelrug.Zink en koper bereiken
het water ook viariooloverstorten en regenwatetlozingen. Deze routes vormen voor beide
stoffen ook in minder verstedelijkte gebieden
een belangrijke aandeel in de totale belasting
van het oppervlaktewater.
H2o

Industrie
Debijdrage van de industrie geldt in
hoofdzaak nikkel;dedeelgebieden Centtaai
Stadsgebied, Eemland, Utrechtse Heuvelrug Amsterdam-Rijnkanaal hebben daarin het
belangrijkste aandeel.
Vaarwegen en scheepvaart
Dewaterbouw iseen belangrijke bron
voor PAKop de Utrechtse Heuvelrug, het
gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en het
Amsterdam-Rijnkanaal en het gebied Kromme
Rijn -Amsterdam-Rijnkanaal. In het kanaal
domineert de binnenscheepvaart die met
name PAKemitteert. In de overige waterrijke
gebieden van de provincie,Amstelland-West
en Vechtboezem, vormt de recreatievaart een
belangrijke bron voor benzo(a)pyreen en fluorantheen.
Verkeer
Wegverkeer vormt een belangrijke bron
voor zink en benzo(a)pyreen in vrijwel de
gehele provincie en voor nikkel in enkele
gebieden.Treinverkeer levert vrijwel altijd een
belangrijke bijdrage in de belasting met koper.
Bijafwezigheid van stedelijke bronnen, zoals
in de meer landelijke deelgebieden Woerden,
LeidseRijn (nu nog minder bebouwd) en Lopikerwaard vormen wegen en spoorwegen de
belangrijkste bronnen voor zware metalen en
PAK's.Ook in het centraal stadsgebied is,
vanwege de aanwezigheid van een dichte
spoorwegennet, het treinverkeer een significante bron.Verkeersaders in landelijk en
stedelijk gebied vormen daarom een belangrijk aandachtspunt voor nader onderzoek en
gebiedsgericht beleid; maatregelen vragen
namelijk om lokaal maatwerk.
landbouw
Debijdrage van de landbouw aan de belasting met fosfaat en stikstofis in bijna de
gehele provincie dominant. Een uitzondering
hierop zijn het centraal stadsgebied, Woerden,
Valleikanaal/Eem en de Utrechtse Heuvelrug,
waar sprake is van verhoudingsgewijs grote
effluentlozingen. Landbouw vormt voor de
beschouwde bestrijdingsmiddelen de enige
bron, met uitzondering van mecoprop, dat ook
wordt gebruikt voor onkruidbestrijding op
sportvelden engazons.

Daarbij zijn de volgende aanbevelingen
gedaan:
• Er issprake van een grote variatie in het
aandeel van de bronnen tussen de stroomgebieden. Een verbeteting van de waterkwaliteit vereist daarom een ruimtelijke
invalshoek en aansluiting bij het RObeleid. In de uitvoering kan bij uitstek
worden aangesloten bij gebiedsgerichte
projecten. Voor een aantal stoffen en bronnen die provinciebreed een probleem
vormen, zoals bijvoorbeeld koper, ligt
generiek beleid meer voor de hand;
•

De beschouwde bronnen veroorzaken
verontreiniging van alle milieucompartimenten.Alleen een aanpak bij de bron
reduceert uiteindelijk de totale emissie
naar het milieu.Voorde totstandkoming
van duurzame maatregelen isdaarom een
integrale aanpak en aansluiting bij het
milieubeleidsterrein en het stedelijk
waterbeheer essentieel;

•

Het vormgeven aan duurzame maatregelen met een hoog milieurendement
veteist verder gebiedsgericht onderzoek,
waarbij ook de hydrologie en de ligging
van functies binnen het stroomgebied in
beschouwing worden genomen. Inlaatwater kan bijvoorbeeld eengrote invloed
hebben op de waterkwaliteit. De onderhavigestudie geeft voor nadere gebiedsstudies aan welkestoffen en bronnen in
welke stroomgebieden zeker onder de loep
moeten worden genomen. Daarbij kunnen
ook nieuwe stoffen en bronnen naar voren
komen. Deuitgevoerde studie is namelijk
uitgegaan van algemene gebiedsgegevens
enjaargemiddelden. Op lokaal niveau en
op bepaalde tijdstippen kunnen andere
stoffen en bronnen degrootste problemen
veroorzaken;

•

Om testreven naar maatregelen met de
laagste maatschappelijke kosten zijn afwegingen noodzakelijk tussen aanpak bij de
primaire bron en effectgerichte maatregelen zoals het verbeteren van zuivering
in transport van afvalwater, aldan niet in
combinatie met afkoppelen. Hier moet
sprake zijn van integrale afwegingen om
afwenteling op andere milieucompartimenten dan water te voorkomen. Per
gebied, bron en stofzullen de uitkomsten
van deze afweging verschillen.De resultaten van deze bronnenstudie levert mede
deonderbouwing voor deze keuzes;

•

Het isnodigom in samenwerking met de
agrarische sector vervolgonderzoek te
doen naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de (verwachte) aanwezigheid
daarvan in oppervlaktewater. Ook het
bestrijdingsmiddelengebruik in de openbare ruimte en door particulieren moet
nader worden onderzocht.

Aanbevelingen
Diffuse bronnen hebben in de provincie
Utrecht het belangrijkste aandeel inde totale
uitstoot van stoffen naar water. Beleid en
acties om deze bronnen terug te dringen
verdienen prioriteit. Deresultaten van de
uitgevoerde studie bieden verschillende
aanknopingspunten om in de nabije toekomst
maatregelen te inventariseren en prioriteiten
te stellen voorgebieden, stoffen en bronnen.

