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De chemische kwaliteit van de zoete en zoute watersystemen
in de toekomst

Inleiding
In de jaren zeventig bereikten de water- en
waterbodemkwaliteit een dieptepunt. In
een relatief korte periode van tien tot vijftien jaar daarna leidden talvan maatregelen
echter tot een opmerkelijke verbetering.
In afbeelding 1wordt dit geïllustreerd aan
de hand van de kwikgehaltes in de Rijn,
IJsselmeer en Nieuwe Waterweg [1],
Ook in de zoute wateren wordt, zeker in
de kustzone en de Westerschelde, een
dergelijke ontwikkeling gevonden [2].
De kwaliteit van de nieuw gevormde water-

Samenvatting
In het kader van de Watersysteemverkenningen (WSV) is een overzicht gemaakt
van de huidige chemische kwaliteit van de Nederlandse watersystemen en zijn
prognoses opgesteld voor de toekomstige kwaliteit in een aantal gedefinieerde
ontwikkelingsrichtingen. Het algemene beeld voor de water- en waterbodemkwaliteit is voor de meeste stoffen beduidend gunstiger dan een aantal jaren
geleden. Toch blijkt in de huidige situatie de kwaliteit vaak nog niet aan de grenswaarden te voldoen. Bij voortzetting van het HUIDIG BELEID zal hierin in 2015 weinig
verandering komen. In de varianten GEBRUIK en SYSTEEMzijn aanvullende, soms
vergaande, emissiemaatregelen opgenomen. Vooral de maatregelen in de variant
SYSTEEMblijken duidelijk positieve gevolgen voor de waterkwaliteit te hebben. Bij
de prognoses voor 2015 blijken de grenswaarden voor metalen en een aantal
bestrijdingsmiddelen haalbaar. Voor andere bestrijdingsmiddelen en organische
microverontreinigingen als PAK's en PCB's is de grenswaarde in de zoete wateren
in geen van de varianten haalbaar, al nemen de gehaltes wel af.
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bodem vertoont met enige vertraging
eenzelfde beeld. De ontwikkeling van de
water- en waterbodemkwaliteit is in diverse
publicaties beschreven. De actuele veranderingen in de kwaliteit worden jaarlijks
beschreven in de watersysteemrapportages
van CIW/CUWVO [3].In het kader van
de Watersysteemverkenningen (WSV)
is een analyse gemaakt van de huidige
kwaliteiten zijn prognoses opgesteld voor
de toekomstige kwaliteit in een aantal
gedefinieerde ontwikkelingsrichtingen [4].
In dit artikel worden de resultaten van de
WSV-analyses over de toekomstige wateren waterbodemkwaliteit besproken. Deze
kwaliteitsprognoses zijn gebaseerd op de
prognoses voor de emissies naar oppervlaktewater, hierover is onlangs in H 2 0
gepubliceerd [5].
Doelvariabelen en watersystemen
De chemische toestand van de watersystemen wordt gekarakteriseerd door de
aanwezigheid van een ongekend aantal
stoffen in wisselende concentraties. Het is
ondoenlijk om van al die afzonderlijke
stoffen de concentratie en de effecten te
meten en te presenteren. Om dit probleem
te ondervangen zijn binnen WSV een
beperkt aantal doelvariabelen geselecteerd
die als gidsparameters dienen voor de

Afb. 1- Ontwikkelingen
indewaterkwaliteitvoor
kwik in de Rijn,het
IJsselmeer en deNieuwe
Waterweg.
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water- en waterbodemkwaliteit [6], Voor
een analyse van de toekomstige kwaliteit
konden alleen die doelvariabelen gebruikt
worden waarvoor een gekalibreerd landelijk dekkend modelinstrumentarium
beschikbaar was. Voor ecotoxicologische
doelvariabelen is zo'n instrumentarium
niet beschikbaar en deze kunnen derhalve
niet geprognotiseerd worden. De zoutwaterkwaliteitsmodellen zijn geschikt gemaakt
om analyses uit te kunnen voeren voor
tributyltin. Tabel I geeft een overzicht
van de beschouwde doelvariabelen en compartimenten. Bij de keuze van de compartimenten is niet alleen rekening gehouden
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met analytische mogelijkheden maar ook
met al bestaande meetreeksen.
Om de verschillende WSV-analyses
gestructureerd weer te kunnen geven zijn
de Nederlandse wateren onderverdeeld in
watersystemen en watertypen [6,7].
Voor iedere doelvariabele zijn zo nodig
de veldmetingen via de gangbare methoden
gestandaardiseerd, en vervolgens geaggregeerd tot één toetswaarde per watersysteem
[8], Ook de prognoseresultaten zijn op
deze wijze bewerkt. De aldus verkregen
toets- en prognosewaarden zijn aan de
grens- en streefwaarden uit de Evaluatienota Water (ENW) en de notitie Milieu-

TABEL I - Overzicht vandoelvariabelen en compartimenten.
Groep

Compartimenten

metalen

zwevend stof (zoete rijkswateren)
opgeloste gehaltes (zoute wateren)
totaalgehaltes (regionale wateren)

organische
microverontrein ïgingen
bestrijding smiddelen

waterbodem (zoete rijkswateren)
zwevend stof (zoute wateren)

') Alleen in de zoute wateren

O

totaalgehaltes (alle wateren)

Doelvariabelen
cadmium
kwik
koper
lood
zink
PAK's
PCB's
Tributyltin1
lindaan
dichloorvos
mevinfos
diuron
atrazin
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kwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water
(MILBOWA) getoetst.
Modelinstrumentarium
Voor deprognose van dewater- en waterbodemkwaliteit isgebruik gemaakt vaneen
uitgebreid modelinstrumentarium. Voorde
zoete wateren isgebruik gemaakt vanhet
PAWN-instrumentarium, voor dezoute
wateren isaangesloten bijdeMANSmodellen. Deze modellen zijn gevalideerd
met meetwaarden uitdeperiode 19851996. Degebruikte modellen worden
gevoed met meetgegevens en modelresultaten van indirect gekoppelde modellen.
In afbeelding 2wordt hiervan eenschematisch overzicht gegeven. Demodellenserie
begint met deemissiemodellen. Hiermee
zijn detoekomstige ontwikkelingen in
emissies bepaald voor de verschillende
analysevarianten [5].

emissiemodellen zoel

STOFSTROMHN

De uitkomsten van de modelberekeningen
voor dezoete wateren vormen de invoer
voor deberekeningen voor dezoute wateren.
Voor deNoordzee enWestelijke Waddenzee isdaarbij gebruik gemaakt vanhet
model KSENOX-TOX [12]. Voorde Westerschelde isgebruik gemaakt van hetLIFE
instrumentarium. Naast dekwaliteitsgegevens van dezoete wateren bestaat de
invoer voor deze modellen uitdeverspreiding van baggerspecie, aanvoer van instromende randen (Kanaal en Atlantische
rand), atmosferische depositie en emissies
vanuit descheepvaart enoffshore [13].
Voor alle modellen geldt datdemodelschematisatie afwijkt van dewatersysteemindeling. Voor dezoete modellen is elk
modelsegment aan een WSV-watersysteem
toegewezen, waarna deresultaten uit de
segmenten zijn geaggregeerd opwatersysteemniveau. Bij KSENOX-TOX is, om
onacceptabele rekentijden voor hetuitvoeren van jaarsimulaties tevoorkomen,de
hydrodynamica over hetgetij geïntegreerd,
over dediepte gemiddeld en ruimtelijk
geaggregeerd. Deze gemiddelde stromingspatronen vormen debasis voor deberekeningen van hetlange termijn transport
van opgeloste engeadsorbeerde verontreiniging. De80.000 elementen vanhet
originele grid zijn hierbij gereduceerdtot
ruim 2000.
Met hetmodelinstrumentarium is de
kwaliteit voor deanalysevarianten HUIDIG

emissiemodellen
zoul

BELEID, GEBRUIK en SYSTEEM voor de jaren

KSENOX-TOX

LIFE

2000 en2015 bepaald. Degenoemde
varianten komen indegehele WSV-studie
terug en worden intabel IIkort gekarakteriseerd. Een vierde analysevariant is TRENDBREUK.Bij deze variant isalsuitgangspunt
genomen datdewaterkwaliteit in2045aan
TABEL II- Kortekarakterisering van deanalysevarianten.
HUIDIG BELEID

Aß. 2-Samenhangtussen degebruikte modellen.

De emissiemodellen voeden dewaterkwaliteitsmodellen. Met behulpvan
DIWAMO [9] enhet Stofstromen-model
(SSM) [10] zijn deontwikkelingen in de
water- enzwevend stofkwaliteit indezoete
rijkswateren enregionale wateren bepaald.
Voor debepaling van de waterbodemkwaliteit ishetmodel HORIZON [11]
gebruikt. Ditmodel berekent aan de hand
van dehuidige waterbodemkwaliteit en
ontwikkelingen inwater- enzwevend stofkwaliteit detoekomstige waterbodemkwaliteit indebelangrijkste sedimentatiegebieden in derijkswateren. Voorde
waterbodem inderegionale wateren is
helaas nog geen landelijk model beschikbaar, zodat hiervoor geen prognoses
gedaan konden worden.

Deze variant bevat demaatregelen uithethuidig
beleid diemomenteel zijn geïmplementeerd,of
waarvan nualbekend isdatzebinnen afzienbare
termijn uitgevoerd zullen worden. De variant is op
deze wijze dusenigszins conservatief ingevuld.
GEBRUIK

In dezevariant staat hetoplossen vanknelpunten
voor gebruiksfuncties enbenutten vanpotenties
centraal. Maatregelen worden echter alleen uitgevoerd alsdebaten hoger zijn dandekosten.
Bestaande milieumaatregelen worden inprincipe
niet teruggedraaid.
SYS 1 HHM

De nadruk ligt indeze variant opeengoede ecologische ontwikkeling van dewatersystemen opkorte
termijn. Gebruiksfuncties mogen slechts geringe
negatieve effecten opdewatersystemen hebben.
TRENDBREUK

In dezevariant ligt denadruk ophetbereiken van
de streefbeelden uitdeDerde Nota Waterhuishouding. Hiervoor wordt naar delange termijn (2045)
gekeken viadoorvoeren vanstructurele wijzigingen
in de maatschappij.

de streefwaarden uitdeENW voldoet.
Vanuit die waterkwaliteit isde benodigde
emissiereductie bepaald, waarna gekeken is
of deze haalbaar is.In feite ishier duseen
werkwijze gehanteerd die tegengesteld is
aan deoverige varianten.
Voor dezoete wateren zijn ontwikkelingen
in deemissies enbuitenlandse belasting
bepalend voor dewaterkwaliteit [5].Voor
de belasting via degrote rivieren uit het
buitenland isvoor dediverse varianten
eenzelfde ontwikkeling verondersteld als in
de binnenlandse emissies. Voor dezoute
wateren zijn daarnaast demogelijke varianten inhetaanbod van baggerspecievan
belang. Conform hetvigerende beleid
wordt hetverspreiden van baggerspeciedie
voldoet aan degehaltetoets toegestaantot
2000. Dekwaliteit van ditmateriaalkan
omschreven worden alsniet totlicht verontreinigd. Degehaltetoets ligt qua getalswaarde tussen de streefwaarde en toetsingswaarde voor zoete baggerspecie in. Inde
variant HUIDIG BELEIDisdit ongewijzigd,
ook na 2000. Bij GEBRUIK is uitgegaan van

een gehaltetoets dieopde toetsingswaarde
ligt, bijdevariant SYSTEEM isdeze op de
grenswaarde gezet. Bij alle varianten is
uitgegaan van eenloslocatie opzeedie
8,5 kilometer in noordelijke richting is
verplaatst tenopzichte van de huidige
loslocatie (Loswal Noord). Deze verplaatsing isindepraktijk alin gang gezeten
is bedoeld omretourstroom naarhet
Rotterdamse havengebied te beperken.
Resultaten
Afbeelding 3geeft een overzicht vande
analyseresultaten. Indeafbeelding staan
voor dehuidige situatie ende varianten
HUIDIG BELEID, GEBRUIK en SYSTEEM de

uitkomsten voor deverschillende doelvariabelen per watersysteem in kleur weergegeven. Degepresenteerde uitkomsten
hebben betrekking ophetjaar 2015. Hieronder worden deresultaten per stofgroep
aan dehand van deafbeelding toegelicht.
Metalen
In dehuidige situatie laten demetaleneen
enigszins divers beeld zien. Voor lood
wordt zowel indezoete enzoute rijkswateren alsinderegionale wateren vrijwel
altijd aandegrenswaarde voldaan. Andere
metalen laten echter meer normoverschrijdingen zien. Cadmium, koper, kwik en
zink overschrijden inmeer dan50% vande
watersystemen degrenswaarde. Dehoogte
van denormoverschrijdingen is meestal
een factor twee totvijf. Inde regionale
wateren laat cadmium een wisselend
verloop zien. Opnetiets meer dan de helft
van debeschouwde locaties wordt aande
grenswaarde voldaan, daar waar degrenswaarde wordt overschreden laat cadmium
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Toelichting
Weergegeven is de toetswaarde (TW) ten opzichte van de grenswaarde (GW) en streefwaarde (SW) bij verschillende varianten
HS
Huidige situatie (1994)
HB
Huidig beleid (2015)
GEB
Gebruik (2015)
Systeem (2015)
SYS
Overschrijding
Geen overschrijding
Opmerking

•IJ

TW 1-2 maal GW

TW 2-10 maal GW

TW < GW

TW<SW

geen metingen

ra

TW>10maalGW

mogelijke overschatting door analytische beperkingen

Aß. 3 - Overzicht resultaten.

echter gemiddeld de hoogste normoverschrijdingen zien van de metalen. In de
zoute wateren kan voor kwik geen eenduidige normtoetsing plaatsvinden omdat
zowel de grenswaarde als de gehaltes onder
de detectielimiet liggen. De toetswaarden
voor de overige metalen liggen hier vaak
onder de grenswaarde, voor lood en zink
zelfs meestal onder de streefwaarde.

Uitvoering van het HUIDIG BELEID laat voor
wat betreft de normoverschrijdingen
geringe wijzigingen zien. De gehaltes
nemen in een aantal watersystemen zelfs in
enige mate toe. Dat komt doordat in deze
variant demografische en economische
groei op termijn leiden tot meer emissies
dan door de vastgestelde maatregelen
opgevangen worden. In de zoute wateren

is wel een verbetering zichtbaar, vooral
in de Westerschelde.
De variant GEBRUIK laat een verbetering
van de kwaliteit voor metalen zien. Vooral
zink voldoet hierbij vaak aan de grenswaarde, terwijl ook het aantal overschrijdingen voor cadmium afneemt.
De hoogte van de resterende normoverschrijdingen neemt eveneens af. Vooral
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in deregionale wateren blijven dekopergehaltes echter degrenswaarde in ruime
mate overschrijden. Voor dezoute wateren

Afb.4-Herkomst van
tributyltin in dezoute
wateren.

is het beeld vergelijkbaar met het HUIDIG
BELEID.
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Een duidelijke kwaliteitsverbetering voor
de metalen treedt opbij devariant
SYSTEEM.Vooral koper reageert sterk op de
maatregelen indeze variant. Inmeer dan
90% van de wateren wordt daarbij voldaan
aan de grenswaarde voor koper, looden
zink. De gehaltes aan cadmium enkwik
liggen inmeer watersystemen bovende
grenswaarde maar toch isook hier sprake
van een duidelijke kwaliteitsverbetering.
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HUIDIG BELEID in de kustzone iets toe als

Organische microverontreinigingen
Zowel dePAK's als dePCB's overschrijden
in dehuidige situatie inhet merendeel van
de watersystemen degrenswaarde.
De hoogte van de normoverschrijdingen
zijn meestal een factor twee tot tien.
De PAK's laten daarbij inhet algemeen
hogere normoverschrijdingen zien dande
PCB's. Inderegionale wateren zijnde
PAK's inhet algemeen klassebepalend
voor de waterbodemkwaliteit. Indezoute
wateren worden vooral indeWesterschelde degrenswaarden voor PAK'sen
PCB's overschreden.
Het HUIDIG BELEID resulteert ineen verlaging van dePAK- enPCB-gehaltes.
Dit leidt echter maar ineen gering aantal
watersystemen tot het halen van degrenswaarden. Indezoete wateren latenhet
IJsselmeer enhet Volkerak-Zoommeer
de grootste verbetering zien,in de zoute
wateren zijn datdekustzone en zuidelijke
Noordzee.
In de variant GEBRUIK dalen dePAKgehaltes verder. Weliswaar resulteertdit
in demeeste wateren niet tothet behalen
van degrenswaarde, maar dehoogte van
de overschrijdingen blijft veelal beperkt
tot minder dan een factor twee. Voorde
PCB's blijft de waterbodemkwaliteit gelijk
aan die bij het HUIDIGBELEID.
In de variant SYSTEEM liggen deemissies
voor deze stoffen opeen vergelijkbaar
niveau als bij GEBRUIK.De waterbodemkwaliteit vertoont tussen debeide varianten
dan ook weinig verschillen.
Voor de PCB's zijn geen aanvullende
reducties mogelijk, dekwaliteit verandert
tussen de varianten voor dezoete wateren
dan ook niet. Indezoute wateren treedt
wel een verbetering opdoor een afname
van de vrachten baggerspecie die mogen
worden verspreid.
Ondanks dekwaliteitsverbetering voor
PAK's indeverschillende varianten wordt
de grenswaarde indemeeste gevallen niet
gehaald, enblijven PAK's vaak deoorzaak
van devorming van klasse 2specie.
Concentraties van tributyltin nemenbij

gevolg van autonome ontwikkelingen
binnen hetscheepvaartverkeer. De huidige
overschrijdingen van de grenswaardein
vooral de kustzone blijven dan ook bestaan.
Door het verbod ophet gebruik van tributyltin opkleinere pleziervaartuigen dalen
de concentraties indeOosterschelde en de
Grevelingen totonder het streefwaardeniveau, inhet Veerse Meer lijkt alleende
grenswaarde haalbaar. Inafbeelding 4
wordt een overzicht gegeven van deherkomst van tributyltin voor de zoute watersystemen. Bij extra reductie maatregelenin
de variant SYSTEEMworden nergens nog
overschrijdingen van degrenswaarde
aangetroffen.
Bestrijdingsmiddelen
Stofeigenschappen entoxiciteit voor
verschillende bestrijdingsmiddelen variëren
sterk. Het isdaardoor moeilijk een beperkt
aantal middelen representatief te stellen.
Voor waterkwaliteitsprognoses komen daar
als complicerende factoren bij het beperkte
modelinstrumentarium endesterke wisselingen ingebruik voor deze stoffen.
Dit laatste kan worden geïllustreerd aande
hand van dichloorvos. Bij deanalysesis
1994
emissiereductie
fosfor
stikstof
cadmium
koper
kwik
lood
zink

Kustzone

Waddenzee-W

nog geen rekening gehouden met het
onlangs afgekondigde verbod voor deze
stof voor demeeste toepassingen [14],
De ontwikkelingen indewaterkwaliteit
zullen voor deze stof dan ook vermoedelijk
beter zijn dan hieronder weergegeven.
De kans isechter groot dat andere middelen inplaats van dichloorvos gebruikt
gaan worden.
Van degeanalyseerde bestrijdingsmiddelen
voldoet atrazin inde huidige situatie in de
meeste watersystemen aan degrenswaarde.
Voor diuron isgeen grenswaarde beschikbaar, bij toetsing aan het meest recente
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR)
[15] blijkt dat ditindemeeste gevallen
gehaald wordt. De overige drie bestrijdingsmiddelen, lindaan, mevinfos en dichloorvos, overschrijden invrijwel alle watersystemen degrenswaarden. Met name voor
dichloorvos zijn de normoverschrijdingen
zeer hoog.
Bij uitvoering van het HUIDIG BELEID treedt
een geringe verbetering indesituatie op.
Met name voor deregionale waterenuit
zich ditinhet opmeer locaties behalen
van de grenswaarde voor lindaan. Voor
dichloorvos enmevinfos treedt weliswaar
een duidelijke verlaging van degehaltes

waterkwaliteit

huidig beleid 2015
emissie- (waterreductie (kwaliteit

systeem 2015
emissie- (waterreductie |kwaliteit

•

••
!

PAK's
PCB's
lindaan
dichloorvos
mevinfos
atrazin
diuron
legenda
Afb. 5- Vergelijking
lussen het behalen van
emissie- en immissiedoelstellingen.

1 doelstelling gehaald
| doelstelling niet gehaald
Met lichtrood isvoor dewaterkwaliteit aa
dat degrenswaarde niet. maar het MTR
Emissiedoelstellingen voor 1994 de NW;
voor 2015de NW3-einddoelen

ngegeven
wel wordtg ehaald
-tussendof len.
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op, degrenswaarde wordt noginruime
mate overschreden.
In devariant GEBRUIK zijn voor debestrijdingsmiddelen geen aanvullende maatregelen opgenomen, zodat de kwaliteit
gelijk blijft aanhetHUIDIGBELEID.
In devariant SYSTEEM treedt een duidelijke
verbetering vandewaterkwaliteit op.Het
meest duidelijk isditzichtbaar voor diuron
en atrazin. Diuron behaalt in2000 al vrijwel overal degrenswaarde. Voor atrazin
duurt hettot2015 voordat in vrijwel alle
watersystemen, zowel rijkswateren, regionale wateren alszoute wateren, aan de
grenswaarde wordt voldaan. Inde zoute
wateren wordt alleen indeWesterschelde
de grenswaarde overschreden. Ookvoor
mevinfos, lindaan endichloorvos nemen
de gehaltes af,alleidt ditalleen voor
mevinfos tothetbehalen vande grenswaarde indemeeste watersystemen. Voor
de andere twee stoffen zijn de normoverschrijdingen welteruggebracht tot minder
dan eenfactor 10.
Discussie
TRENDBREUK, haalbaarheidvan destreefwaarden
In devariant TRENDBREUKisgekeken ofde
streefwaarden op langere termijn (2045)
haalbaar zijn [5].Hieruit bleek datvoor de
metalen koper, lood enzink de streefwaarden gehaald kunnen worden. Voor
cadmium enkwik blijven deze buiten
beeld. Voor dePAK's lijkt de streefwaarde
net niet haalbaar, terwijl hetvoor de PCB's
duidelijk isdatdeze doelstelling buiten
bereik blijft. Bijdebestrijdingsmiddelen is
de streefwaarde alleen haalbaar voor
atrazin, al zijn hiervoor emissiereducties
van gemiddeld 80% noodzakelijk. Voor de
zeer toxische bestrijdingsmiddelen als de
organofosforpesticiden, waartoe bijvoorbeeld mevinfos endichloorvos behoren,
is zelfs voor hetbehalen vandegrenswaarden aleenzeer vergaande reductie
(> 99%) ofzelfs eentotaal verbod noodzakelijk.

op basis vanhetMTR inplaats van de
grenswaarde danliggen dehuidige concentraties cadmium enlood onder het MTR.
De concentraties koper, kwik enzink overschrijden hetMTRinenkele zoete wateren
en de Westerschelde. Bij het HUIDIG BELEID

komt hierin geen verandering. Bij de
variant GEBRUIK wordt alleen nogdoor
koper hetMTR overschreden met minder
dan eenfactor anderhalf en bijde variant
SYSTEEM wordt hetMTR voor alle metalen
in vrijwel geen enkel watersystemen nog
overschreden.
Voor dezoute baggerspecieproblematiek
resulteert hetaanscherpen vande gehaltetoets tothetniveau vandegrenswaardein
de variant SYSTEEMtothetverwerkenvan
relatief grote hoeveelheden baggerspecie,
ongeveer 11 miljoen (insitu) kubieke
meters perjaar. De berekeningsresultaten
voor het HUIDIG BELEID en GEBRUIK, waarin

de gehaltetoets opdetoetsingswaarde ligt,
laten inhetalgemeen weinig verschillen
zien.
Emissie- versus immissiedoelstellingen
Het behalen vande emissiereductiedoelstellingen betekent niet automatisch dat
voldaan wordt aandegestelde doelen voor
de water- enwaterbodemkwaliteit, en
andersom. Ditisinafbeelding 5weergegeven. Uitdeafbeelding blijkt dat
emissie- enimmisiedoelstellingen niet
altijd op elkaar zijn afgestemd.
In dehuidige situatie blijkt datloodaan
de grenswaarde voldoet terwijl nogniet
voldaan wordt aandeemissie reductiedoelstelling van 70%.Voor diuron geldteen
vergelijkbare constatering, waarbij overigens
bij hetontbreken vaneengrenswaardeaan
het MTR isgetoetst, envoor de emissie
een reductiedoelstelling gehanteerd is die
naar analogie vanandere bestrijdingsmiddelen isafgeleid. Cadmium, lindaan
en atrazin vormen vanuit waterkwaliteitsoogpunt geen (groot) knelpunt omdat hun
gehaltes tussen grenswaarde en MTR

liggen. Vandestoffen diequawaterkwaliteit voldoen behaalt in 1994 alleen
cadmium hetgestelde emissiereductiedoel
van 70% tenopzichte van 1985. Koper
blijft boven zowel degrenswaarde als het
MTR, ondanks dathetreductiedoelvan
50% in 1994 albehaald is.
Bij uitvoering vanvastgestelde maatregelen
in het HUIDIG BELEID verandert de

waterkwaliteit in2015 niet wezenlijk ten
opzichte vande huidige situatie. Bij de
variant SYSTEEMverbetert de waterkwaliteit
in 2015 ten opzichte van het HUIDIG BELEID.

Koper, kwik enzink gaan allen aan het
MTR voldoen. Ditondanks datalleen voor
koper de emissiedoelstelling gehaald
wordt.
Zink enatrazin voldoen bij deze variant
aan degrenswaarden alhoewel het emissiedoel in2015 voor beide stoffen niet
behaald is. Voor dichloorvos wordt welaan
de emissiedoelstelling voldaan maar niet
aan degrenswaarde, alishierbij noggeen
rekening gehouden methetonlangs vastgestelde verbod op dichloorvos voor veel
toepassingen.
Voor PAK's enPCB's geldt datinalle
varianten zowel deemissie- als de immissiedoelstellingen niet gehaald worden.
De invloed van binnenlandseen buitenlandse
belasting
De waterkwaliteit vande Nederlandse
watersystemen wordt bepaald door emissies
vanuit binnenlandse bronnen enaanvoer
vanuit het buitenland. Deinvloedvan
beide aanvoerroutes kanvoor gebieden of
individuele watersystemen sterk verschillen. Ditisgeïllustreerd inafbeelding6.
Hierin zijn berekende kopergehaltes weergegeven waarbij debinnenlandse aanvoer
(afb. 6a)ofde buitenlandse aanvoer
(afb. 6b)isuitgeschakeld. De kleuromslag
is indeafbeeldingen ophetniveau van de
grenswaarde gelegd. Uitafbeelding6b
blijkt duidelijk datinderegionale wateren
de normoverschrijdingen insterke mate

Ajb. 6-Invloed vanbinnenlandse en buitenlandse belastingop de koperconeentraties.

De invloedvannormstelling
De beleidsmatig vastgestelde grenswaarden
zijn gebaseerd ophetMaximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR). HetMTRis
gedefinieerd alshetkwaliteitsniveau waarbij 95%vandepotentieel aanwezige
soorten vanhetecosysteem beschermd
wordt [16].EenMTR wordt wetenschappelijk vastgesteld op basis van beschikbare
ecotoxicologische gegevens. Degrenswaarde ligt opofonder het MTR-niveau.
Voor demeeste metalen liggen de huidige
MTR's ongeveer eenfactor anderhalf hoger
dan degrenswaarden, voor cadmium is dit
een factor zeven.
Wanneer demetalen beoordeeld worden

totaal koper
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worden veroorzaakt door de binnenlandse
belasting. In afbeelding 6aisde
binnenlandse belasting uitgeschakeld.
Alleen de grote rivieren laten dan overschrijdingen vandegrenswaarde zien,in
de regionale wateren leidt de grensoverschrijdende belasting voor koper dus niet
tot overschrijding vande grenswaarde.
Conclusies
Spectaculaire verbeteringen in de waterkwaliteit zoals dievanaf de jaren zeventig
behaald werden zijn niet meer te verwachten. Uitvoering van het HUIDIG BELEID

laat voor veel stoffen weleenverlagingvan
concentraties zien, maar deze isin veel
gevallen niet voldoende omopgrote schaal
aan degrenswaarden te voldoen. Uitde
analyse vanandere varianten zoals GEBRUIK
en SYSTEEM blijkt datdoor aanvullende, en
soms vergaande, maatregelen een verdere
verbetering vandewaterkwaliteit mogelijk
is. Metname voor metalen en een aantal
bestrijdingsmiddelen in devariant SYSTEEM
kunnen deze resulteren in hetbehalenvan
de grenswaarden op redelijk korte termijn
(2015). Alsde risicogrenzen (MTR's)
worden getoetst kanin nogmeer gevallen
aan devereiste waterkwaliteit worden
voldaan.
Duidelijk blijkt ookdatdehuidige emissieen immissiedoelstellingen niet altijd goed
op elkaar zijn afgestemd. Door bijhet
afleiden vanaanvullende emissiedoelstellingen meer rekening te houden met
ontwikkelingen in dewaterkwaliteit kan
een efficiënter beleid gevoerd worden.
Emissiereductie vanbinnenlandse bronnen
heeft, zeker voor deregionale wateren,
duidelijke effecten. Bijeenverdere verbetering vandewaterkwaliteit voor de
grote rijkswateren is zowel een nationale
als internationale aanpak noodzakelijk.
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JAAP F. POSTMA and DICK GROENENDIJK:
Adaptation to metals in the midge
Chironomus
riparius
Populations of Chironomus riparius are often found
in small rivers in Belgium and the southern part of
the Netherlands. Some of these rivers are heavily
polluted with metals. C.riparius is oneof few species
florishing in both unpolluted and polluted rivers.
Furthermore, high metal concentrations did not
seem to affect population dynamics seriously,
although this wasexpected based on laboratory'
toxicity tests. Experiments using laboratory reared
offspring (F,-generation) demonstrated that
populations exposed to high metal concentrations
were genetically adapted to some of these metals.
Increased metal tolerance had,on the other hand,
also negative effects, such as increased mortality or
retarded larval development. These differences in
life-history patterns were partly caused by changes
in the regulation of essential metals like zincand
partly by the influence of gene-flow from unadapted
populations drifting downstream.

Eindhovens Nutsbedrijf
maakt van spoelwater direct
drinkwater
Het Nutsbedrijf Regio Eindhoven(NRE)
gaat perjaar 700.000 kubieke meter spoelwater direct zuiveren tot drinkwater.Het
bedrijf weet daardoor het waterverliesvan
opgepompt grondwater te beperken tot
minder den0,4%. In totaal produceert het
betreffende pomp- en zuiveringsstation van
het NRE20miljoen kubieke meter drinkwater per jaar.
Voor de productie vandrinkwater maakt
het bedrijf gebruik vangrondwater.Dat
moet echter eerst worden gezuiverd in
zandfilters. Bijde reiniging vandie filters
ontstaat jaarlijks 700.000 kubieke meter
spoelwater. Zuivering vandat spoelwater
tot drinkwater betekent minimaliseringvan
het waterverlies. Datisvoor hetNRE van
belang. Hetbedrijf ziet zich enerzijds
geconfronteerd meteenstijgende vraag
naar drinkwater en heeft anderzijds een
vergunning metbeperkingen voor het
onttrekken van grondwater.
De nieuwe spoelwaterzuiveringsinstallatie
maakt gebruik van200.000 zogenaamde
ultrafiltratiemembranen. Datzijn 'rietjes'
waarvan dewand hele kleine poriën heeft.
Het zuivere water kanweldoor de membranen; ijzer- en mangaandeeltjes uithet
spoelwater echter niet. Dieblijven achter in
de rietjes meteentotale oppervlaktevan
900 vierkante meter. Nadezuivering gaat
het water nogdoor eenultraviolette desinfectie-installatie dieals veiligheidsgarantie is ingebouwd. Daarna ishetwater klaar
voor consumptie.
De nieuwe installatie vervangt een conventionele zuiveringsinstallatie diemaar driezevende vanhet spoelwater afdoende wist
te reinigen. Hetbedrijf bespaart niet alleen
water, maar ookgaan de kosten per
kubieke meter gezuiverd water omlaag:van
50 à 65cent perkubieke meter in de conventionele tot40à 50cent in de nieuwe
installatie.
De ultrafiltratie membraaninstallatie die
het NRE 10december jl. in gebruik heeft
genomen, isde eerste in Europa die spoelwater rechtstreeks tot drinkwater zuivert.
Er is danookveel internationale belangstelling voor de installatie waarvoor de
Europese Commissie en de Nederlandse
Onderneming voor Energie en Milieu
(Novem) subsidie gaven.
Verscheidene drinkwaterbedrijven inhet
land onderzoeken debruikbaarheid vande
installatie voor het omzetten van hun
spoelwater in drinkwater. Dergelijk onderzoek isvangeval totgeval nodig omdat het
spoelwater vanpompstation tot pompstation verschillend vankwaliteit en
samenstelling is. (ANP)

