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Diffusewaterverontreiniging
instroomgebiedNeerbeek
DRS. P. S C H I P P E R , G R O N T M I J ADVIES & T E C H N I E K

Hetondetzoek pastbinnen eenbreder
kadervanactiviteiten inhet stroomgebied
Neerbeekwaarvootdeprovincie Limburg
momenteel initiatieven ontplooit.Voorde
aanpakvandebronnen vanbelastinggeldtdat
eventueleconcretemaatregelenzoveelmogelijk moetenaansluiten bijdeanderelopende
initiatieven. Hetbelangrijkste initiatiefis het
project 'Hetstelwatersystemen Tungelroyse
beek',waarbij wordtgekeken naat mogelijkhedenom hetwaterlanger inhetgebiedvast
tehouden.Voortsiserbeleiddatgericht isop
ecologisch hetstelvanwatetsystemen.
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IHhetstroomgebied vandeNeerbeekzijn diffuse en tercompletemy puntbronnengekwantificeerd.
Detotalebelasting vanhetoppervlaktewater isgebiedsgedtjfercntieerd mkaartgebracht, waarbij
onderscheid isgemaakt tussendeelstroom-ensubdeelstroomgebieden.Dezegegevenszijngekoppeld
aangeografische informatie euondergebracht m eenGeografisch Informatiesysteem (GIS).Als
controleopdemethodiekzijn deberekendeconcentraties vergelekenmet beschikbaregemeten
concentraties.Voordemeestestoffen vallen berekendeconcentraties binnenacceptabelegrenzenvan
gemeten concentraties.Opbasisvan de berekendewaarden kwamperprobleemstol enper(sub)dcclstroomgebied hetrelatieve belang naarvorenvanecuindividuele bronopdetotale belasting en de
matevannormoverschrijding inhetoppervlaktewater.Voortweedeelgebieden zijn vervolgensnoodzakelijke reductiepercentages berekend,gerelateerd aan degrenswaarden. Enkelevoorbeelden daarvanzijn(in oplopendevolgorde):30procentvoorkoper,50procent voorPAK's,61procentvooratraziue0178procentvoorstikstof.Op basisvaneenstojstroomanalysczijn maatregelenpakketten voor
dekorteeude lange termijn opgesteld.
Deverontrcinigingstoestand vanoppervlaktewateren wordt mtoenemende mate
bepaalddoordiffuse bronnen.Eensuccesvolle
reductievandiffuse watetverontreiniging
vergtnadrukkelijk eengezamenlijke aanpak.
Omdezereden heeft deprovincieLimburghet
RegionaalNetwetkDiffuse Bronnenopge-

RegionaleInspectieMilieuhygiëne
Waterleidingmij. Limburg
Min.Van Landbouw,Natuur&Visserij
RijkswaterstaatDirectieLimburg

onderandereeenmethodiekontwikkeling,een
stofstroomanalyse eneengebiedsgerichte
inventarisatie vanverontteinigingen.Het
hiervoor verrichteonderzoek11isbegeleiddoor
devertegenwoordigers vanhetRegionale
NetwetkDiffuse Bronnen.
DeNeerbeek,dieuitmondt indeMaas,

ProvincieLimburg
ZuiveringsschapLimburg
WaterschapPeel-enMaasvallei
'GemeenteWeert
Milieufederatie
LimburgseLand-enTuinbouwbond

Gezamenlijk initiatief RegionaalNetwerkDiffuse Bronnen.

Afb.
richt,waarinallegeledingen binnen deoverheiddiebetrokken zijn bij integraal waterbeheer,alsmedevertegenwoordigets van
belangenorganisaties zitting hebbenen
samenwerken (afbeelding 1).
Hetstroomgebied vandeNeerbeek (ruim
25.000ha)isuitgekozen alsproefproject, voot
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votmtdebenedenloop vandriebeeksystemen:
deHaelensebeek,deTungelroyse beekende
Roggelsebeek(afbeelding 2). Dewaterkwaliteit indebekenvoldoetvooreenaantal
parametets waaronder denutriënten nietaan
degrenswaarden.Ookisdewaterbodem matig
(aanwezigheid vanonder meerPAK) tot
ernstig(zinkencadmium,dooijarenlange

Omdebelastingingeografische zinte
specificeren, zijn inhetstroomgebied twee
niveausondetscheiden:vierdeelstroomgebieden(Neerbeek, Tungelroysebeek,
RoggelsebeekenHaelensebeek)en vijftien
subdeelstroomgebieden. Uitwetkingvan
concretemaatregelen isvooralsnogvoorzien
ophetniveauvande subdeelstroomgebieden.
Inhetondetzoekzijndevolgendebronneninbeschouwinggenomen:kwel,atmosferischedepositie,scheep-/recreatievaait,oeverbeschoeiingen,land-/tuinbouw, verkeer,
waterbodem,gas-/koelwaterbronnen, stortplaatsen/bodemverontreiniging, effluentlozingenvanrwzi'senindusttie, huishoudens
enwaterinlaat.VoorhetBelgischedeelvanhet
stroomgebied isde grensoverschrijdende
belastingalsapartebron onderscheiden.
Deinhetonderzoek inbeschouwing
genomen stofgroepen zijn nutriënten,zwate
metalen,polycyclischeatomatische koolwaterstoffen enbestrijdingsmiddelen. Bijhetbetekenenvandebelastingvanhetoppetvlaktewatet isgetrachtzoveelmogelijkgebruikte
makenvanactuelemeetgegevens inhet
stroomgebied,zoalsdegemeten concentraties
endebieten vanhet grensoverschrijdende
water,inlaatwatet enindusttieellozingswatet.
Deoverigebtonnenzijngekwantificeerd op
basisvanalgemeneemissiefactoren2), bijbehorendeemissieverklarende variabelenen
aanvullende literatuurgegevens^-i). Deemissieszijn vervolgensbinnen eenGIS-omgeving
betekendengeografisch toegekend aande
onderscheiden deelgebieden. Geografische
informatie diehierbij isgebruikt, betreft
onder anderedeliggingvankwelgebiedenen
diffuse grondwatetvetontreinigingen,het
landgebruik,deliggingvan verduurzaamde
oeverbeschoeiingenenoverstortlocaties.De
aldusontwikkeldemethodiek isinptincipe
toepasbaar opanderesttoomgebieden in
Limburg.
Naomrekeningvandebelastingin
concenttatiesisdezevetgelekenmetdegeme-

PLATFORM

ting voorde meeste stoffen
hoger isdan wordt gemeten,
iseen aantal oorzaken aan te
wijzen. Vooral het niet
meenemen van processen
zoals afbraak en opname in
de waterfase en vastlegging
in de waterbodem speelt
hierbij vermoedelijk een
belangrijke rol.

Maatregelen
Op het niveau van de
subdeelstroomgebieden zijn
de bepaling van deemissiereductiedoelstellingen en de
mogelijke maatregelen verder
uitgewerkt. Deze
reductiedoelstellingen geven
aan met welk percentage de
emissie van een bepaalde stof
gereduceerd dient te worden
om revoldoen aan de norm
(hier gesteld op degrenswaarde).

Diffuse vcrontremujtiKjstroomgebiedNccrbeck.VrachtperbronvoorPAK(kg/jaar

ten concentraties in 1995en de generieke
grenswaarden, degehanteerde normenserie
voor dit onderzoek. Op basis van de berekende
emissies naar het oppervlaktewater zijn zogenaamde prioritaire stoffen aangewezen. Deze
zijn gedefinieerd als stoffen die tot normoverschrijding in het oppervlaktewater leiden.Van
de prioritaire stoffen zijn de emissiereducties
bepaald die nodig zijn om aan degrenswaarden te voldoen. Om doelgericht oplossingsmaatregelen te kunnen formuleren zijn
prioritaire en secundaire bronnen onderscheiden. Een prioritaire bron ishierbij gedefinieerd alseen bron dievoor minstens de helft
bijdraagt aan de belasting met een prioritaire
stofen een secundaire bron voor 5tot 50
procent. Bij het samenstellen van maatregelenpakketen ligt de nadruk logischerwijs
op de aanpak van prioritaire en vervolgens
secundaire bronnen, hoewel voor het creëren
van voldoende draagvlak ook aandacht dient te
worden besteed aan de aanpak van overige
bronnen.

Resultaten
In tabel rzrjn voor de stoffen stikstof
koper, nikkel, PAKen atrazine de resultaten
voor het totale stroomgebied van de Neerbeek
vermeld.Degeografische verdeling van de
belasting is als voorbeeld voor PAKweergegeven in afbeelding 2.Hierbij zijn de bronnen onderscheiden in tien categorieën. Bronnen die in geen enkel deelgebied een bijdrage

leveren aan de totale belasting zijn niet weergegeven, zoals rwzi's,scheep- en recreatievaart.
Uit tabel t kan de relatieve bijdrage van de
verschillende bronnen aan de totale belasting
worden afgeleid. Het blijkt dat de belasting
wordt gedomineerd door een beperkt aantal
bronnen, namelijk de landbouw (stikstofen
atrazine], aanvoer België en
industrie (koper en nikkel) en
verkeer (PAK's).Opvallend is de
Ajb.3
grote bijdrage van kwel voor
nikkel, waarvan isuitgegaan dat
dezestofzich mobiel in het
(grond)watcrsysteem gedraagt.
In noord- en midden Limburg
komen diverse omvangrijke
diffuse grondwaterverontreinigingcn voor met sporcmcralen
zoals nikkel, cadmium, zink en
arseen^).Recente onderzoeken
naar de herkomst en mobiliteit
van sporenmetalen 6 ^ wijzen op
een relatiefmobiel gedrag in de
bodem en een mogelijk belangrijke uitspoeling naar het oppervlaktewater.
Tabel 1 toont verder aan dat
de berekende concentraties in
het algemeen vrij redelijk overeenkomen met de meetresultaten.Voor het feit dat debelas-

Onderstaand isde
problematiek en de voorgestane aanpak voor het
subdeclstroomgebied Leukcrbeek nader toegelicht. Dit
gebied bestaat deels uit stedelijk gebied
(gemeenten Weert en Nederweert, met overwegend gemengde rioolstelsels) en deels uit
landelijk gebied.
De belasting en bijdrage van de verschillende bronnen voor het subdeelstroomgebied
Leukerbeek zijn weergegeven in afbeelding 3.

Huidujebelasting oppervlaktewatersubdeelstroomgebied
Leukerbeekdoordeverschillendebronnenenhettotaleeffectvan
maatregelenopde korteen lontjetermijn.
• overige
• overstorten
D verkeer
• inlaat
• landbouw
effect na
maatregelen:
D korte termijn
S lange termijn

Cu

PAK

atrazine

prioritaire slofigroep)
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Op basis van de berekende normoverschrijdingen zijn de noodzakelijke emissiereducties vastgesteld voor deprioritaire stoffen. Indien in plaats van de berekende waarden wordt uitgegaan van degemeten concentraties, komen in grote lijnen dezelfde prioritaire stoffen en normoverschrijdingen naar
voren. Na vaststelling van deprioritaire stoffen, de nodige emissiereducties, en het aandeel
van de bronnen van belasting, is onderzocht
welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van de diffuse belasting.
Alsuitgangspunt hierbij isgesteld dat de
maatregelen realistisch moeten zijn, met een
in de praktijk bewezen effectiviteit. Ook is
geschat opwelketermijn demaatregel kan
worden uitgevoerd, alsmede op welke termijn
het effect na uitvoering van de maatregel
zichtbaar wordt.
De relatieve emissiereductie-percentages
van mogelijke maatregelen zijn aangegeven in
tabel 2.Uit deze maatregelen isvoor de
beschouwde stoffen een combinatie van maatregelen gekozen. Hierbij zij opgemerkt dat
maatregelen aan de bron zoals reductie van
het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen uiteraard het meest gewenst is.
Voorstikstofgeldt dat de emissiereductie
ten gevolge van de implementatie van het
generiek beleid niet toereikend is.Dit geldt
nog sterker voor atrazine,omdat hiervoor
geen belangrijke reductie van het gebruik
wordt verwacht. Derhalve zijn aanvullende
maatregelen noodzakelijk. Het aanleggen van
brede bufferzones heeft hierbij de voorkeur,
aangezien daarmee de belasting van bepaalde
bestrijdingsmiddelen zoals atrazine belangrijk worden gereduceerd en tevens de
nutriënten belasting afneemt. Weldient te
worden bedacht dat het effect van bufferstroken voor denutriëntenbelasting vrij onzeker isen sterk afhangt van locatiespecifieke
factoren. Mededaarom kunnen beekbegeleidende helofytenfilters ofplas-drasbermen een
aanvulling zijn op deze maatregel. Mogelijk
zal het recent geformuleerde aanvullend stikstofbeleid voor de drogezandgronden, dat
bedoeld isom te voldoen aan de nitraatrichtlijn voor het grondwater, ook een gunstige
invloed hebben op de belasting van het oppervlaktewater. Het toepassen van specifieke
apparatuur is,ondanks degeringe absolute
emissiereductie van bestrijdingsmiddelen,
eveneenseenzinvolle maatregel, omdat hiermee de emissie via drift vrijwel geheel wordt
stopgezet. Juist deze emissieroute zorgt voor
hoge piekbelastingen van het oppervlaktewater die kunnen leiden tot acute toxische
concentraties voor aquatische organismen.
Voor koper geldt dat de maatregel 'vervanging gemengde riolering' op korte termijn
niet haalbaar wordt geacht. Deoverige maat36
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Bron
Kwel
Atmosferische depositie
Landbouw
Verkeer
Ongezuiverde lozingen
Overstort
Waterbodem
Inlaat
Industrie
Aanvoer uit België
Totaal
Concentratie berekend
Concentratie gemeten
Norm
Factor
- berekend/gemeten
- berekend/norm

stikstof

koper

nikkel

_

.

37^9
574-449
3.188
3.164
nb

14,2
nb

PAK

217.3
3,7
nb

33.3

_

nb

0,9
-

10,5

nb
nb
-

7,4
-

5.4
o,5
3,2
-

1.5

atrazine

22.400
83.250

6,S
63,0
84,0

63,0

0,5
0,4
0,4
-

155,9

o,9

-

700,240

236

455,1

10,5

10,8

12,2 mg/l
6,5 mg/l
2,2mg/l

4.1 mg/1
3.0 mg/l

7,9 Mg/l
6,6Mg/l

3 Mg/l

10 Mg/l

0,2 Mg/l
0,03* Mg/l
0,1 Mg/l

10.020

1.9
5,5

33.2
-

6.1

1.4

1.2

1,4

0.8

0,3
nb

Mg/l
Mg/l
Mg/l

0,2
0,2
0,1

6,1
1,8

o,9
1,9

nb: niet bekend
-:niet relevant, een verwaarloosbare bijdrage
1): gebaseerd opgegevens uit 1991(geen recentegegevens beschikbaar)
Tabel1

Belasting(kg/jr)op hetoppervlaktewatervoorhettotalestroomgebiedvandeNeerbeekvoordestojjenstikstof,koper,nikkel,PAKenatrazine.Inhetondcrstegedeeltevandetabelzijndegegevensvergelekenmet
meetwaardenen normen.

Tabel2

Overzichtvanrelatievecmissiereducnepcrcentagesvoorvicrgesclecteerdestojjeninhetsubdeelstroomgebied
Lcukerbeck.

Maatregel
noodzakelijke reductie:
Kwel
Opzetten peil
Landbouw
Reductie verliesnormen
Reductiegebruik pesticiden
Bufferzones
Helofyten/plasdrasbermen
Specifieke apparatuur
Verkeer
Vervanging DABdoorZOAB
Runoff behandeling
Aanleg windsingels
Overstorten
Vervangengemengde riolering
Aanleg bergbezinkbassin
Aanleg bezinkbak
Aanleg helofytenfilter
Inlaatwater
Voorzuiveren
Verminderen inlaatdebiet

atrazine

stikstof

koper

PAK

78%

30%

50%

?

-•)

-

35

-

-

0

0

-

-

70

-

-

-

10

-

32
8-412)

-

2-9;)
2-8 2 i

-

34
41
25
35

(-4)
H
8
12

-

4-6

5-7 2 '
0 -132)

3-4
0-7

44
44
5

3-4
0-7

0-11

ii-37

2)

:geen verwijderingsrendement gegeven, omdat de bron niet prioritair ofsecundair is
:afhankelijk van de wijze van uitvoering en/ofde intensiteit van uitvoering

62%
-

23
<5
6

-
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regelenomdekoperemissietereduceren zijn
inprincipewelhaalbaarengevenookde
beoogdeemissiereductie vanPAK.
Deprognosevoordeeffectiviteit vanhet
gekozen maatregelenpakket iseveneensaangegeven inafbeelding 4.Uitdeze afbelding
kandirect worden afgelezen datdeemissiesin
belangrijke matewordengereduceerd,maar
datdenormen nietaltijd ofpasopdelange
termijn worden bereikt.
Perspectief
Deresultaten vanditprojectgeven
voldoendeinformatie omindegeselecteerde
gebieden testarten met uitvoeringsprojecten.
Voorwaardeisdatindezefasevoldoende
draagvlakwordt verkregenbijdebetrokken
instanties.Hierbij kangedacht wordenaan
hetorganiseren vaneenofmeerdereworkshopswaarininformatie (metnamelocatiespecifieke) wordt uitgewisseld enoverstandpunten kanwordengediscussieerd.Doorjuist
ookvoordekleinebronnen eenvoudig uitvoerbaremaatregelen tenemen,zalbijdebetrokkenpartijen hetideelevendat 'metz'n allen'

gewerktwordtaandeemissiereductie.Ook
zullenaanvullendemetingen dienente
wordenverricht inhetgebiedwaaruitvoeringsprojecten wordengestart.Dezemetingen
dienenenerzijds terondersteuning vande
huidige inzichten indeemissiesenreductiedoelstellingen.Anderzijds dient metdeze
metingeneenzodanig monitoringssysteemte
wordenontworpen,opdatzogoedmogelijkde
effecten vandeemissiereducerende maatregelenkunnen wordenbepaald,f
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