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te pakken en wat HEW in aanvulling hierop
specifiek kan doen.
Tauw Watet b.v.heeft voor HEW voor acht
deelgebieden, van 11bronnen en 12 stoffen de
belasting van het oppervlaktewater in beeld
gebracht [4]. De resultaten van destudie geven
inzicht in de relatieve bijdragen van zowel
punt- als diffuse bronnen. Ter illustratie van
de regionale verschillen in de belasting van het
oppervlaktewater iszink gekozen.

De acht deelgebieden
In deajgclopen decennia isdebelasting van het
oppervlaktewater metverontreinigende stoffen
duidelijk afgenomen. De waterkwaliteit is
hierdoor meetbaar verbeterd.
Toch kunnen we nog metspreken vangezonde
waterhuishoudkuudigcsystemen. Immers,de
doelstellingen (nonnen) voorschoon water
worden iugrotc delen van Nederland niet
gehaald [3].
Oorzaak hiervan isdevoortgaande (bewuste
ofonbewuste) afwenteling van degcvolgen
van activiteiten op het watersysteem.
Hetgaat hierbij zowel om punt- als om diffuse
bronnen.

Voor een effectieve en efficiënte aanpak
van deze bronnen ishet voor de waterbeheerder belangrijk om teweten welke
bronnen, en in welke mate, het watersysteem
in een specifiek gebied belasten. Regionale
verschillen in bodemgebruik leiden tot aanzienlijke variaties in de bijdragen van bronnen
aan de belasting van het oppervlaktewater.
Dit inzicht isbelangrijk omdat de waterkwaliteitsbeheerder slechts een deel van de
problemen met betrekking tot de
water(bodem)kwaliteit zelfkan oplossen.
Voor het realiseren van een gezond, watci huishoudkundig systeem isde waterkwaliteitsbeheerder voor een belangrijk deel afhankelijk

van de inspanningen diederden moeten
leveren.
Zo heeft het zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden (HEW)de zorg voor
gezond water m sloten, singels en plassen als
deel van een leefbaar milieu in Zuid-Holland
Zuid.
Samenwerken met overheden en andere
organisaties,gericht op dieactiviteiten om de
kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, is hierbij een uitgangspunt.
Bij HEW bestond nog onvoldoende kennis
over de invloed van de verschillende diffuse
bronnen en de mogelijkheid om tot adequate
maatregelen te komen. HEW heeft daarom
Tauw Water b.v.opdracht gegeven voor een
verkennende studie van de diffuse bronnen in
het beheersgebied met als doel inzicht te
krijgen in deglobale omvang van de diffuse
bronnen, dieverantwoordelijkheid (kunnen)
zijn voor de aanwezige probleemstoffen in het
oppervlaktewater van het beheersgebied.
Op basis van deze verkennende studie
heeft HEWeen Plan vanAanpak diffuse
bronnen en actieprogramma 1998 opgesteld.
Hierbij isrekening gehouden met wat er op
landelijk en provinciaal niveau algebeurt of
noggaat gebeuren om de diffuse belasting aan

HEW voert het waterkwaliteitsbeheer in
zes inliegende waterschappen. Het beheersgebied wordt doorsneden door een aantal
rijkswateren. Deop deze wijze ontstane
'eilanden' zijn samen met het onderscheid in
grondsoorten deentetia voor de opdelingen in
acht deelgebieden. In het zuidwestelijke deel
van het beheersgebied liggen de Eilanden
(Gocrcc-Overflakkec, Hocksche Waard, Eiland
van Dordrecht, Voorne-Putten en IJsselmonde)
met voornamelijk klcigronden. Hier is minder
dan 1%oppervlaktewater aanwezig.
Het landbouwkundig grondgebruik bestaat
hier voornamelijk uit akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Het totale oppetvlak van
dezegebieden bedraagt circa 63.400 ha.
Hiervan isongeveer 34.000ha bebouwd.
Degrootste stedelijke agglomeraties zijn
Rotterdam-zuid en Dordrecht.
In het noordoostelijke deel van het
beheersgebied liggen de Waarden
(deKnmpenerwaard, deAlblasserwaard en
deVijfhcerenlanden) met voornamelijk veengronden al dan niet met een kleidek.
Deze gebieden kenmerken zich door relatief
veel oppervlaktewater variërend van4tot8%.
Dezegebieden hebben een totaal oppervlak
van 72.000 ha. Hier is het grondgebruik voornamelijk veeteelt en op de hogere gronden
fruitteelt.

De emissieberekeningen

Samenvatting

Deemissies naar het oppervlaktewater
zijn berekend met devolgende formule:
E

De 'onzichtbare' belasting van het oppervlaktewater door diffuse bronnen maakt veel
bestuurders huiverig voor de aanpak van dit probleem. Veelgehoorde reacties in de waterschapswcreld zijn: "We weten nu wel welke bronnen verantwoordelijk zijn voor de vervuiling
van het oppetvlaktewater, het rendement van de te treffen maatregelen isonduidelijk en
monitoring om het effect van getroffen maatregelen temeten islastig en kostbaar ofhoc
krijgen weanderen zover dat ook zij het belang inzien en acties ondernemen om gezonde en
veerkrachtige watetsystemen te realiseren?"
De eerste stap die naar de mening van de Commissie Integraal Waterbeheer gezet moet
worden iseen gebiedsgerichte inventarisatie van probleemstoffen en bronnen [2].
Dit artikel toont het nut aan van een dergelijke gebiedsgerichte diffuse bronnenbenadering.
De resultaten vormen een kapstok voor een regiospecifieke aanpak. Derden kunnen aan de
hand van de bevindingen worden aangesproken.
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n.c

= ef * evv
n,c

waarin:
E

de emissie van stofnvoot milieu-

n,c

compattiment c(in kg/j aar);
de emissiefactor voor stofn voor miheu-

ef
n.c

compartiment c;
evv deemissieverklarende variabele.
Alsemissieverklarende variabele (evv)
wordt bijvoorbeeld gebruikt het oppervlak
tuinbouwgewas onder glas (m2) en als emissiefactor: 0,297g r Zn per m 2 perjaar [2].
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niet relevant in het betreffende gebied
Tabel 1

Absolutebijdragenzink(kg/jr)vandeonderscheidenbronnen.

Resultaten van de berekende
zinkemissies naar het
oppervlaktewater
In tabel 1 zijn de berekende zinkemissies
(in kg/jr) en de relatieve emissie (in kg/ha/jaar)
naar het oppervlaktewater per deelgebied en
per bron weergegeven.
Uit de tabel blijken de aanzienlijke
verschillen tussen de berekende emissies voor

de onderscheiden deelgebieden en tussen de
bronnen onderling. Dezinkemissie voor het
hele beheersgebied ligt in deorde van grootte
van r8,8ton/jaar, waarvan 60%van de emissies
afkomstig isvan de deelgebieden IJssclmonde
en Voorne-Purrcn.
Een hoge emissie, in absolute zin, hoeft
nog niet te betekenen dat de problemen in dat
gebied groter zijn. Erzijn namelijk aanzienlijke oppervlakteverschillen tussen de deel-

Defmitie diffuse bronnen
Onder de belasting van het watersysteem vanuit diffuse bronnen wordt hier verstaan:
verspreid in het oppervlaktewater ofin rioolstelsels gerakende verontreinigingen.
Karakteristiek voor deemissies vanuit diffuse bronnen isdat zeverspreid over eengebied of
bepaald lengtetraject plaatsvinden en niet vanuit één bepaald punt. Bij diffuse bronnen ontbreekt dus een duidelijk aanwijsbare locatie van waaruit de belasting van het watersysteem
plaatsvindt.
Stqjjen enbronnen
Opgrond van het voorkomen en geconstateerde normoverschrijdingen in het oppervlaktewater, in de waterbodem en in het zuiveringsslib zijn devolgende stoffen in de studie
betrokken:
- nutriënten: stikstofen fosfaat;
- zware metalen: koper, chroom en zink;
- microverontteinigingen: bentazon, carbendazim, dimethoaat, dichloorvos, parathion,
fluorantcen en benzo(a)pyreen.
Om deemissies naar het oppervlaktewater te kunnen kwantifreeren zijn elf specifieke
bronnen onderscheiden. Depuntbronnen zijn huishoudelijke lozingen, afvalwaterzuiveringsinrichtingen, inlaat van water voor peilbehcersing en doorspoelen, overstorten
en regenwateruitlaten en industriële lozingen. Alsdiffuse bronnen zijn beschouwd
landbouw (direct en indirect), scheepvaart, depositie, natuur, oeverbeschcrmingsmaterialen
en verkeer.

gebieden. Om een vergelijking tussen de acht
deelgebieden mogelijk temaken, zijn de
absolute emissies per deelgebied ook
gepresenreerd in kg/ha/jaar. In afbeelding r
zijn de relatieve verschillen per deelgebied
na correcrie voor het areaal gepresenteerd.
Ook ishet aandeel dat afkomstig is van punten diffuse bronnen weergegeven.
In alle deelgebieden isde totale bijdrage
van de puntbronnen groter dan die van de
diffuse bronnen. Dezinkemissie naar het
oppervlaktewater bedraagt in de deelgebieden
IJssclmonde en Vootnc-Putten respectievelijk
circa0,50en 0,23 kg/ha/jr.
Vergeleken hiermee zijn dezinkemissies in
de overige deelgebieden, die uiteenlopen
van 0,05tot 0,11 kg/ha/jr, relatief laag te
noemen.
Devijf belangrijkste bronnen, die verantwoordelijk zijn voor dezinkbelasring van
het watersysreem,zijn in afbeelding 2weergegeven. Uir de afbeelding blijkt dat niet in
allegebieden steeds dezelfde bronnen verantwoordelijk zijn voor de hoogste zinkemissie
naar het oppervlaktewater. In alle deelgebieden zijn de overstorten c.q. regenwateruitlaten belangrijke puntbronnen, met een
bijdrage die varieert van 15%tot74%.
Naar verwachting betreft het hier zink dat via
het regenwater in het riool terechtkomt en
door riooloverstorten het oppervlaktewater
belast. Het zink is vooral afkomstig van
slijtage van autobanden, corrosie van straatmeubilair en zinken dakgoten. De bijdrage
van verkeer (buiren de bebouwde kom) veroorzaakt een belasting van het watetsystecm die
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Punt en diffuse-emissie per deelgebied
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volgende stap diegezet kan/moet worden.
Alsdeemissie naar het oppervlaktewater hoog
isen de normen overschreden worden, dan
kan dit een aanknopingspunt zijn om het
desbetreffende gebied met prioriteit aan te
pakken.Alswaterbeheerder kunje er echter
ook voor kiezen om een normoverschrijding
(tijdelijk) te tolereren. Bijvoorbeeld, omdat
bij het huidig waterhuishoudkundig gebruik
echte verbeteringen niet ofnauwelijks te
realiseren zijn ofdoor de van nature hoge
concentraties.

Zinkemissk[kg/ha/jr)peronderscheidendeelgebied.

Aan de hand van een eenvoudige formule
is, indien relevant, per bron de emissie naar
het oppervlaktewater berekend. De resultaten
geven op basis van de huidige kennis en
inzichten een goed beeld van degrootte van de
bijdragen van de onderscheiden bronnen per
regio.Wij zijn daarom van mening dat een
regiospecifieke benadering alsgoede kapstok
kan dienen voor nader doelgroepgericht
beleid, maatregelen en/of onderzoek.

Verbeteringen presentatie
varieert van 5% tot 27%.In IJsseimonde is ook
de landbouw een belangrijke bron. Corrosie
van verzinkte en stalen kasdelcn zorgt daar
voor een aanzienlijke belasting van het watersysteem. In dedeelgebieden Krimpenerwaard
en Goeree-Overflakkee leveren de awzi's een
substantieel aandeel van respectievelijk 30%en
23%.OpVoorne-Putten isde inlaat van water
voor doorspoelen en peilbeheer met 54%veruit
de belangrijkste puntbron.

Discussie en conclusies
Uit degebiedsgerichte aanpak blijkt dat
niet in alle deelgebieden dezelfde bronnen in
dezelfde mate verantwoordelijk zijn voor de

zinkbelasting van het watersysteem. Gebleken
is dat afhankelijk van het grondgebruik in het
gebied eraanzienlijke verschillen in de emissies optreden.
Op basis van deze studie mag en kan
echter niet geconcludeerd worden dat in de
gebieden met de hoogste emissies,ook de
grootste watcr(bodem)kwaliteitsproblcmcn
optreden. Andere factoren als historie, peilbeheer, chemische eigenschappen van de stof
sedimentatie en transport van stoffen kunnen
van grotere invloed zijn. Verificatie van de
berekende belastingen per deelgebied aan de
'werkelijk' gemeten gehalten in het water is de

Door een koppeling met GIS (Geografische
Informatiesystemen) te maken kunnen de
resultaten/emissies ruimtelijk gepresenteerd
worden. Deze ruimtelijke presentatie kan
mogelijk in contacten met derden stimulerend
werken in het vinden van oplossingen voor
water(bodem)kwalitcitsprobIemcn. f
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