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Eutrofiëring staat de laatste dertigjaar prominent op deagenda. Er isveelenergie,geld en
tijd ingestoken en de tcchnisch-wetcnschappelijke kennis isenorm toegenomen. Tegelijkertijd
hebben wevooral de laatste jaren ook een toenemende discussiegezien overdevraag wie nu
eigenlijk maatregelen zou moeten nemen: ie
waterbeheerder ofdevervuiler. Uherinnert zich
deverontwaardigdegeluiden van dezijde van
dewaterbeheerders toen hen in het kader van
Rijn- en Noordzce-Actieplan (RAP en NAP)
extra eisen werdengesteld, terwijl de landbouw
'buiten schot'bleef!
De resultaten van de 4e Eutrofiëringsenquête, waaraan deNVAop 28mei een
studiedag wijdde, staan centraal in dit aan
Sjoerd Klapwijk opgedragen themanummer
van H 2 0.
Het lijkt erop,dat degrenzen van het
generieke beleid in zicht zijn, en dat een verdere verbetering bereikt moet worden op basis
van specifieke lokale condities.
Onzekerheid
Hoewel oorzaak-gevolgrelaues inde ontwikkeling van ecosystemen nog allerlei vragen
open laten en vooral kwantitatief (bijvoorbeeld
met normstelling dieeen bepaalde habitatkwaliteit waarborgt) nog veelverbetering behoeft, is
ervoldoende kennis om beheersmaatregelen te
verantwoorden. Devooralempirische gegevens
uit deopvolgende eutrofiëringsenquêtes leveren
daarbij inzichten diedirect aan de werkelijkheid
zijn ontleend. Deruime betrouwbaarheidsintervallen zijn onvermijdelijk vanwege de
wisselvalligheden van het klimaat, de specifieke
lokale condities,verschillende voorgeschiedenissen van deonderzochte watersystemen, etc.
Doormeer verklarende factoren mee te
nemen kandezebetrouwbaarheid weliswaar
worden verbeterd, maar onzekerheid is inherent
aan decomplexiteit en individualiteit vande
watersystemen.
P u n t b r o n n e n e n diffuse b r o n n e n
De primaire oorzaak van eutrofiëring, toevoer van overmatige hoeveelheden nutriënten,
kan voor de meeste puntbronnen technisch
gecontroleerd worden. Devorderingen daarin
zijn ook aanzienlijk. En ook bestuurlijk is dit
relatiefeenvoudig te realiseren: het beheer en

beleid berust bij de watersector zelf) terwijl de
financiering vrij eenduidig kan worden geregeld.
Anders ligt dit bij de diffuse bronnen,
vooral de landbouwemissies. De enorme
buffervoorraden aan vooral fosfaat in landbouwgronden en het langdurig na-ijlen van
de uitspoeling maken deperspectieven niet
erg vrolijk. Zelfs strenge regelgeving vraagt
langdurige inspanning voordat echt substantiële reducties van de belasting van het zoete
oppervlaktewater zijn te verwachten. Ook
bestuurlijk liggen de diffuse lozingen van
meststoffen moeilijker, zoals isgebleken bij de
langdurige strijd rond de mestwetgeving en de
inkrimping
ïping 1van de varkensstapel.
Tsstape
H o e r e n d a b e l is d e v e e t e e l t ?
Deeconomische belangen van de veeteelt
lijken gigantisch, maar zijn systematisch overschat onder invloed van degrote Europese
subsidiestromen. Welbeschouwd kan men
zich afvragen hoe rendabel de Nederlandse
veeteelt nogzou zijn wanneer die subsidies
zouden stoppen en de kosten van de bestrijding van de door de veestapel veroorzaakte
eutrofiëring op het rendement in mindering
zou worden gebracht.
Maatregelen tegen diffuse bronnen van
eutrofiëring zijn meestal generiek van karakter; regionaal ofper watersysteem specifiek
beleid is in het algemeen niet mogelijk.
RAP e n N A P
Internationaal zijn belangrijke afspraken
gemaakt in het kader van het Rijn- en NoordzeeActieprogramma (RAPen NAP).Belangrijkeverminderingen zijn opgetreden in de nutriëntenbelasting vanuit het buitenland, maar
nog steeds isde invloed van de Rijn aanzienlijk. Verdere reducties zullen problematischer
zijn omdat ook bovenstrooms eerst met name
de puntbronnen zijn (worden) aangepakt.

Een zekere ' m o e h e i d '
Hoewel officiële beleidsdocumenten nog
steeds veelaandacht schenken aan eutrofiëring,
lijkt het ersoms toch opdat ereen zekere 'moeheid' ontstaat en dat de bereidheid om te investeren indeeutrofiëringsbestrijding tanende is.
Iseutrofiëring nog weleen probleem? Ofniet
meer zo indeogen van beheerders en betalers?
Wienaar de waterkwaliteitsgegevens kijkt,
zalconstateren, dat eutrofiëring nog een
majeur probleem is,en dat vele belangrijke
functies van het water aangetast of belemmerd
worden door problemen met algen. En dat terwijl de vraag naar deze functies (drinkwater,
recreatie,viswater,etc.) toeneemt met de bevolking en de welvaart.
Het perspectiefvoor de waterbeheerders/
bestuurders om nog heel lang temoeten ploeteren en pasnaje bestuursperiode resultaten te
kunnen verwachten die echt aanspreken, is
natuurlijk niet echt bemoedigend.
Generiek o f specifiek
Indit themanummer vanH , 0 wordt
nadrukkelijk aandacht geschonken aan de
regionaleeutrofiëringsproblematiek. Dat heeft
mede alsachtergrond, dat degrenzen van het
generieke beleid inzicht zijn. Ermoet dus naar
specifieke, lokaleomstandigheden worden gekeken om tezien wat haalbaar ofwenselijk is,
gegeven decondities,de mogelijkheden van isolatie,actiefbiologisch beheer, e.a. Daarbij kan
ook devraagaan deorde komen in hoeverre in
detoekomst het beheer (alleen)gestuurd moet
worden doorgenerieke maatregelen en nationalenormen c.q.streefbeelden (overigensalverschillend voorverschillende watertypen).Ligt
het niet meet voorde hand om daarnaast voor
despecifieke systemen opbasisvan een grondigeanalyseen een ontwerpplan een ophetsysteem toegespitste inspanningsverplichting te
introduceren, waarin rekening wordt gehouden
met debestaande en potentiële functies, de
beheersmogelijkheden, deperspectieven en
natuurlijk de kosten?
Bijeen dergelijke benadering iseen grotere
differentiatie in deaanpakdenkbaar. En tevens
kandeeutrofiëring daarbij beter in samenhang
met andere kwaliteitsproblemen worden benaderd, f

Secundaire maatregelen
Naast deprimaire bestrijding door reductie van de nutriëntentoevoer zijn ook secundaire aanvullende maatregelen beproefd en in
een aantal gevallen succesvol gebleken. Het
gaat daarbij om doorspoelen, visstandbeheer,
baggeren van sediment, etc.
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