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DewaterkwaliteitinDrentheisdeajgelopenjaren sterkverbeterd.Dezuursrojhuishouding voldoet
thansmeestalaande normen. Denormenvoornutriëntenwordenechternog weloverschreden. Plaatselijkheeftdittemakenmetajbtaak vanveenrestantenindebodem.Eenaangepastenormstelling
voordezegebieden lijkt wenselijk.Deeutrofiëring kanbestredenwordendoorvoortzettingvanonder
meerhetbestaandemestbeleid,teeltvnje zonesenhetcreërenvanmeernatuurgebieden.Ophet
terreinvandemicroverontreinigingen vormenenkelezwaremetalenenbestrijdingsmiddelen nogeen
probleem.Omdaarvooreenoplossing tevindenzijnperstojfgroepj toegesneden maatregelen nodig.
Opecologischgebiedblijktvooraldeinrichting enhetbeheervoorknelpuntentezorgen.Hermeanderingvanbekenenaanleg vannatuurvriendelijke oeverskunnen hierinverbetering brengen.

Inditartikelwordteenoverzichtgegeven
vandehuidige kwaliteit vanDrentse
oppervlaktewateren entrendsdiezich
daarbij inhetverleden hebben voorgedaan.
Daarnaastwordtgeanalyseerdwelkeknelpunten nogbestaanenwelke maatregelen
nodigzijn omdezeopte heffen.

ïjanuari 2000iseengedenkwaardig
moment.Nietalleenbegintdaneen nieuw
millennium, maar tevenszullen in noordNederlandviernieuwewaterschappenopgericht worden.Hetgevolgdaarvan is,dateen
aantal kwaliteits-en kwantiteitsbeheerders,
waaronder hetZuiveringsschap Drenthe,per
31 december 1999 wordenopgeheven.Voorhet
Zuiveringsschap Drenthe betekent ditonder
meerdateeneindekomtaandeDrentsemeetreeksvandekwaliteitvanhetoppervlaktewaterdiein 1972 begon.Overigenszalde
meetreeksdoordenieuwe waterbeheerders
wordenvoortgezet,mogelijk in gewijzigde
vorm.Eengoedmoment dusomterugteblikkennaar wat indeafgelopen 25jaar isbereikt,
tekijken naardehuidigeontwikkelingenen
vooruit tezien naatdetakendieerinde
toekomst nogliggen.
Deevaluatie looptalenigetijd. Inmiddels
zijn rapporten verschenen overnutriëntenbelasting1,nutriëntenconcentraticsSgebiedsvreemd wateri,ecologievanbeken«', trends
indewaterkwaliteit^en
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waterbodemkwaliteit^.Daarnaast bestaateen
interne notitieover micro-verontreinigingen.
Inditartikelzaleensystematiek gebruikt
worden,waarbijdewaterkwaliteit wordt ingedeeld invijfthema'sendewateren worden
ingedeeld inwatersystemen.Dethema's zijn:
• vermesting:nutriënten,chlorofyl endoorzicht,
• verontreiniging: zuurstofhuishouding,
• verspreiding: microverontreinigingen:
zwaremetalen,PAK'sen bestrijdingsmiddelen;zowel indewaterfase alsinde
waterbodem,
• waterinlaat:chloride,
• ecologie:floraenfauna; inditgeval
macrofauna inbekenenalgen in meren.
Watdeindeling inwatersystemen betreft,
wordt aangesloten bijdeindelingdiein het
vorigeProvincialeWatethuishoudingsplan~ is
gehanteerd. Hierin wordt Drenthe ingedeeld
in 13 gebieden,dieglobaalovereenkomen met
destroomgebieden vandeDrentsebeken
(afbeelding 2).Debeken lopen vanafhet
hogeremidden naarderanden vandeprovincie.Overdezewatetsystemen heen ligt nog
eenkanalensystcem,dat alsapart watersysteem wordt beschouwd.Dit kanalensysteem doorsnijdt namelijk de 'natuurlijke'
watersystemen. Bovendien kan hetwaterdoor
middelvangemalen vanlagerenaar hogere
pandengepompt worden,waardoor eentegengesteldestroomrichting ontstaat.
Voothet themaecologiewordtaangeslo-

ten bijdefunctictockenning vanuit het
ProvincialeWatcrhuishoudingsplan.Hoewel
hiervoor inmiddels hetProvinciaalOmgevingsplan8!vankracht is,sluit dit artikelnog
aan bijhetvorigeWatcrhuishoudingsplan.De
reden hiervoorisdatdebeootdelingsmethoden
vanhetZuiveringsschap Drentheopdegewijzigdemethodevanfunctictockenning nogniet
zijn aangepast.
Wat is bereikt?
Vermesting
Inhetalgemeen komen inDrentseoppervlaktewateren hogeconcenttaties nutriënten
voot.Daarbij iswelonderscheid temakenals
gekeken wordt naardeverschillendewatersystemen.Bijvoormaligehoogveengebicden,
zoalsbijdewatersystemenSchoonebeekerdicp.
SmildeenPeizerdiep,komendoormineralisatic
vanveenrestanten indebodemhoge
nutriëntengehaltes voor.Ookdehoeveelheid
natuurgebied oflandbouw(waarbij hetonderscheidingras-enakkerland belangrijkis)
speelteen rol bijverschillen tussen watersystemen.Watersystemen metrelatieflagere
nutriëntenconcentraties zijn deVlcdder-en
WapserveenseAa,deDrentseAaeninmindere
matedeOudevaart.Indezewatersystemen ligt
relatiefveelnatuurgebied.BijdewatersystemenNijeveen-Koldcrveen enWoldAais
nietdehoeveelheid natuurgebied, maarhet
percentagegrasland binnen het landbouwareaalvanbelang:dezeiserghoog. In
genoemdewatersystemen komen telatieflage
nutriëntengehaltes voor2.Hetkanalensysteem
kentjuist hogenutriëntenconcentraries.Hierbijspelendelozingenvandeeffluenten van
rwzi's,deafvoer uit het landelijkegebiedende
waterinlaateenrol-.
Overdeperiode 1981-1997zijn inde
meestewatersystemen significant dalende
ttendsaangetoond voorhet totaal-stikstofgehalteenmet namevoothet totaal-fosfaatgehalte.Deafnames innutriënten hebben in
genoemdeperiodeechter nietgeleid toteen
afname in hetchlotofylgehalte ofeen toename
inhetdoorzicht^.Ookinhet kanalensysteem
isopdemeestepunten een significante
dalende trend in nutriëntenconcentraties
aangetoond. Metnamededaling in het
fosfaatgehalte isgroot.Dit heeft inhetalgemeen welgeleid toteen toenamevan hetdootzicht.maar hetchlorofylgehalte laateen
wisselend beeldzien.
Verontreiniging
Opdit punt ontwikkelt dewaterkwaliteit
zich inzowel het kanalensystcem alsdebeken
gunstig.Dezuurstofgehaltes zijn toegenomen
en het biologisch zuurstofverbruik ende
ammoniumgehaltcszijn overwegend afgenomen^.Inafbeelding 1 isdeontwikkelingvan
dewaterkwaliteit vooralle hoofdmeetpunten
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waterinlaat (minder droge zomers),eenverbeterde kwaliteit vanhetVechtwater enIjsselwater enminder lozingen indewatersystemen zelfdoor meer aansluitingen op de
riolering.
• zeer stecht
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ProcentueleverdelingIMP-indexvoordehoo/dmeetpmitenvan1972t/in 1998.

weergegeven indevorm vandeIMP-index.
Deze index geeft eenindicatie van de zuurstofhuishouding opbasis vandebovengenoemde
parameters.Uitde afbeelding blijkt datde
kwalificatie 'zeer slecht' vanaf 1974en'slecht'
vanaf 15191 niet meer voorkomt. De grootste
ongezuiverde lozingen indeprovincie zijn
inmiddels gesaneerd. Daarnaast zijn dezuiveringstechnieken verbeterd. Bovendien ismeer
dan 95procent vandehuishoudens in Drenthe
nu opderiolering aangesloten. Beginjaren
zeventig wasdit nog geen 75procent.
Verspreiding
Bijzware metalen isinzoweldekanalen
alsinde lokale watersystemen geen duidelijke
ontwikkeling aantoonbaar. Een uitzondering
hierop isnikkel.Bijdeze parameter isopeen
drietal locatieseen dalende (significante) trend
waarneembaars. Eendirecte oorzaak hiervoor
isniet tegeven. Koperenzink wordenin
Drenthe als probleemstoffen aangemerkt. Deze
stoffen zijn inDrenthe vooral afkomstig van
diffuse bronnen?1.Met betrekking totmicroverontreinigingen wordt opgemerkt datvoor
de volgende parameters regelmatig normoverschrijdingen worden aangetoond: Fenantreen,
Indeno(i23cd)pyreen,Lindaan,MCPPen
Cholinesterase-remming. Wegens het gering
aantal metingen zijn geen trendanalyses
verricht voor PAK'sen bestrijdingsmiddelen.
Wat dewaterbodem betreft: in 1995was
ruim 240.000kubieke meter klasse 3-sliben
ruim 190.000kubieke meter klasse4-slib
aanwezig6!. Hiervan is inmiddels respectievelijk 25en60procent gesaneerd. De verontreinigende stoffen zijn over hetalgemeen koper,
zink enDDT.Verontreinigde waterbodems
bevinden zich vaakinde buurt vanstedelijke
gebieden (vanwege effluenten vanrwzi'sen
riooloverstorten).
Waterinlaat.
Het probleem bij watennlaat isvooralde

andere samenstelling vanhetinlaatwaterten
opzichte vanhet gebiedseigen water. Hierdoor
kan dekarakteristieke levensgemeenschapvan
bijvoorbeeld beken nivelleren10!. Onder waterinlaat wordt hier hetinlaten van water uithet
kanalensysteem in lokale watersystemen
verstaan. Daarvoor wordt water vanuitde
Vecht en de IJssel opgepompt mhetkanalensysteem. Dit water heeft doorgaans een hoger
chloridegehalte danhetgebiedseigen water.
Daarnaast vinden lozingen plaats op het
kanalensysteem van effluenten van rwzi'sen
industrie. Deze lozingen verhogenhet
chloridegehalte eveneens.
Chloride wordt
alseen goede tracer
van waterinlaat
beschouwd. Ditis
bijvoorbeeld goedte
zien bijhetOude
Diep.Hetchloridegehalte ishier zelfs
regelmatig hogerdan
de norm.Ditis voor
een Drentse beek
uitzonderlijk te
noemen. Indeoverige
beken isdeinlaat van
water minder duidelijk zichtbaars!.Bij
beken meteen
natuurfunctie op
hoog niveau wordt
overigens geen water
ingelaten.
Voordechloridegehaltes isingeringe
mate sprake van een
dalende tendenssi.
Deze tendenskan
door veel processen
veroorzaakt worden,
zoals eenverminderde

Aft).2

Ecologie
Onderzoek naar deecologie vanbeken
vindt, integenstelling totde chemische
waterkwaliteit, nog niet zo lang plaats bijhet
Zuiveringsschap Drenthe. Een trend inde
ecologische kwaliteit kan daarom niet gegeven
worden. Wel isdehuidige kwaliteit goedin
beeld gebracht. Gebaseerd op hetaantal doelsoorten (inNederland zeldzame soorten en/of
voor beken karaktensrieke soorten) zijnde
Drentse beken beoordeeld op hun natuurwaarde.Afbeelding 2geeft deze kwaliteit weer,
in vergelijking totde gestelde natuurfunctie
(hoog, midden oflaag niveau)*).Duidelijk is
dat veel beken met aan hetgestelde kwaliteitsniveau voldoen. Niet-genormaliseerde beektrajecten, zoalsgrote delen van de DrentseAa,
maar ookeen traject van hetPeizerdicp,
voldoen welaandeeis natuurfunctie hoog
niveau. Degenormaliseerde trajecten vandeze
beken voldoen niet. DeReest,die ook de functie hoog niveau heeft, enniet genormaliseerd
is,voldoet echter niet.
Op basis van de periodiciteit vandealgenpopulatie inhetZuidlaarder- en Leekstermeer
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(in respectievelijk de watersystemen Hunze en
Pcizerdicp), kan geconcludeerd worden dat de
ecologische kwaliteit van deze meren laagis.
'sZomers isvaak sprake van dominantie van
blauwalgen. Hierin isgeen duidelijke trend
waarneembaar.

Wat moet er nog gebeuren

Vermesting
De hoge nutriëntenconcentraties in voormalige hoogveengebieden moeten voorlopig
alseen onvermijdelijk gegeven worden
beschouwd. Een aangepaste normstelling voor
deze watersystemen moet overwogen worden.
Voor de overige watersystemen isgebleken dat
uitspoeling uit landbouwgronden de belangrijkste nutriëntenbron is1).Het voortzetten
van het mestbeleid, het aanleggen van bemestingsvrije zones en het ontwikkelen van meer
natuurgebieden kan de nutriëntenbelastmg
in deze watersystemen verder verlagen. De
kanalen houden waarschijnlijk last van lozingen van effluenten van de rwzi's.Het niet
halen van de waterkwaliteitsnormen voor
nutriënten moet in deze wateren als een ongewenste, maar praktisch onoplosbare situatie
worden gezien.
Verontreiniging
Er is in Drenthe alveel bereikt wat betreft
de sanering van ongezuiverde lozingen. Lokaal
vormen de riooloverstorten echter nog wel een
aanzienlijk probleem.Viadeze route wordt in
perioden van hoge neerslagextra organisch
stofaangevoerd, waardoor tijdelijk lage zuurstofgehaltes optreden. Voorde sanering van
deze bronnen wordt in Drenthe een tweesporen beleid gevoerd. Dit beleid houdt in dat
in wateren met een natuurfunctie laag niveau
de basisinspanning (eerstespoor) is vereist. Bij
wateren met een hogere natuurfunctie zijn
extra inspanningen voor verdergaande
emissiereductie vereist (tweede spoor).De
uitvoering van de sanering komt op gang,
maar devoortgang verschilt per gemeente.
Continuering van het saneringsbeleid
voor riooloverstorten iszeerzeker gewenst,
om een lokaleen tijdelijke ongewenste slechte
zuurstofhuishouding tegen te gaan.
Verspreiding
Deaanpak van diffuse bronnen staat
voorop om tot reducties te komen voor zware
metalen, PAK'sen bestrijdingsmiddelen. Een
stofgerichte aanpak is hierbij vereiste.Voor
bijvoorbeeld koper kunnen belangrijke reducties worden behaald door declontharding van
drinkwater ofdoor de vervanging van koperen
drinkwaterleidingen. Deze laatste oplossing is
echter zeer ingrijpend en kostbaar. In het
kader van stedelijk waterbeheer zal het
gebruik van niet-verzinkte bouwmaterialen
gestimuleerd moeten worden.
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Reducties voorbestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater kunnen worden behaald door
deaanleg van spuitvnjc zones en alternatieve
was-en vulplaatsen. In het DrentseAagebied
worden deze maatregelen sinds 1994toegepast
en deeerste resultaten zijn hoopgevend").
Bij het bestrijden van onkruiden op
verharde terreinen en stedelijk gebied wordt
aanbevolen milieuvriendelijk groenbeheer toe
te passen.
De nog niet gesaneerde verontreinigde
waterbodems zullen in de komendejaren
gesaneerd dienen te worden. Daarnaast isde
eerder genoemde stof[groep)gerichte emissieaanpak nodig om verdere verontreiniging van
waterbodems te voorkomen.
Waterinlaat
Bij de inlaat van water vanuit het kanalensysteem in het secundaire systeem (beken en
sloten) wordt in Drenrhe rekening gehouden
met de natuurfunctie van het oppervlaktewater. Dit biedt in principe in voldoende mate
bescherming. Maatregelen die verdroging
tegengaan en het vasthouden van gebiedseigen water hebben echter devoorkeur boven
de inlaat van water. Waar het waterpeil dit
toelaat, dient zoveel mogelijk gestreefd te
worden naar minimalisering van de waterinlaat. Bijbijvoorbeeld het beeksysteem van
het Oude Diep wordt dit principe op korte
termijn toegepast12'.
Voor het kanalensysteem is het wellicht
zinvol om te kijken naar mogelijkheden om de
chloridevracht vanuit de zuivelindustrie in
Beilen te reduceren. Het saneren van deze bron
zal een positieve doorwerking hebben voor een
groot gedeelte van het kanalensysteem.

en het tegengaan van lozingen, de hoofdtaken
waarvoor het Zuiveringsschap Drenthe in 1972
isopgericht, heeft haar vruchten afgeworpen.
Voor het oplossen van de nog bestaande knelpunten op het gebied van de waterkwaliteit
ligt het instrumentarium veelal bij andere
instellingen dan de waterkwaliteitsbeheerder.
Voor het verder terugdringen van nutriëntenconcentraties ligt bijvoorbeeld ondermeer een
taak bij de landbouw. Voorde aanpak van
probleemstoffcn (micro-verontreinigingen)
komen ook gemeentes in beeld. Voor herinrichting van wateren en aangepast beheer zijn
de waterkwantiteitsbeheerders het eerste
aanspreekpunt. Wat dat laatste betreft is het
een goedezaak dat ook in noord-Nederland
het waterkwalireits- en -kwantiteitsbeheer
binnenkort in één hand komen te liggen. Later
zal blijken dat 1januari 2000ookvoor de
oppervlaktewaterkwaliteit een gedenkwaardig
moment isgeweest. •"
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Conclusies
Het zuiveren van ingezameld rioolwater

