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Trendanalyseenbalansenvoor
hetstroomgebiedvandeHem
ROB GERRITSEN, WATERSCHAP VALLEI & EEM

concentratie indebeken.Stagnatie vande
positievetrendontwikkelingen inbekenin
agrarisch gebied vindt vooralzijn oorzaakin
uitspoeling van meststoffen, diezich gedurendede laatste vierdecennia inde bodem opgehoopt hebben. Eengroot deel van de landbouwgronden indeGelderseVallei zijn
fosfaatverzadigd. Het is niet de verwachting
dat bij hantering van evenwicht tussen mestgift enopname van voedingstoffen doorhet
gewas,defosfaatnorm indebetreffende beken
in dekomende decennia gehaald zal kunnen
worden.Uitgaande van hetautonome beleid
zullen weinbeken tnhetintensieve landbouwgebied altevreden moeten zijn met een
meetbaar dalende tendens.

FRANS DEBLES, WATERSCHAP VALLEI & EEM

Zware metalen
Vandezware metalen zijn koperenzink
veruit demeest normoverschrijdende stoffen.
Uit afbeelding 3 blijkt dat grote fluctuaties
optreden indezinkconcentraties enafvoer in
de winterperiode.Voor kopergeldt eenzelfde
beeld.Voorbeidestoffen iseen duidelijke positievecorrelatie aanwezig tussen deconcentratiesende hoeveelheid zwevende stofen vooral
het debiet').Uittrendanalyses blijkt geen ontwikkeling van concentratie inpositieveof
negatieve richting. Eenconclusie isechter niet
goed tetrekken doordesterke kwaliteitsfluctuaties endeonvoldoende hoeveelheid gegevens.

De waterkwaliteit van deEem laat alsinasjaren tewensen over.Dehuidige kwaliteitsnormen
worden voorvelestoffen inruime mate overschreden en her behalen vanhetMTR-waarde isnog niet
in zicht.Dit beeldgeldt niet alleen voor de Eem, maar voorbijna alle wateren uithetbeheersgebied
van hetwaterschap Vallei & Eem.Alsgevolg vandehoge uiitnëntenconcentraties isde belastingvan
hetEemmeeren het Gooimeer hoog. Destreefbeelden, dievoordezestagnante wateren strenger zijn
dan voordestromende wateren indeVallei, worden mede hierdoor lang metgehaald. Dechemische
kwaliteitvan deEem isindeafgelopen tweedecennia echtersterk verbeterd. Dar dit ook, ZIJ hetin
mindere mate, positieve effecten heeftgehud opde biologische kwaliteit, blijkt uitdezichtbare toenamevan het aantal beekjuffers langshet valleikanaal.
Dekwaliteit van de Eemwas tussen i960
en 1985slecht tenoemen. Door periodieke
zuurstofloosheid kwam er onder andere regelmatig vissterfte voor.Doordeverbetering van
deindebeginjaren '70(invoeringWvo)
gebouwde rwzi'sendeinde afgelopen jaren
gemaakte aanpassingen aan deze zuiveringsinstallaties (bijvoorbeeld inEdein 1995)ende
opheffing van veel kleine rwzi's (bijvoorbeeld
in Wekerom in 1990enBarnevcld in1995)die
op kleine wateren loosden, isdechemische
waterkwaliteit sterkverbeterd. Voor fosfaat is
ookdeovergangnaar het gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen eindjaren '80eenbelangrijkeverklaring voorde kwaliteitsverbetering.
Illustratiefvoor dezekwaliteitsverbetering is
dedalingvan fosfaatconcentratie inde Eem
overde periode tussen 1980enheden.
Geeft afbeelding 1 de fosfaatconcentraties
weerineendoor effluent beïnvloed systeem,
afbeelding 2 toont deconcentraties ineen
sinds 1995niet meer door effluenten belastte
beek,deGroteValksebeek.Voorstikstofwordt
een hiermee vergelijkbaar beeld verkregen.
Ookde kwaliteit van dezebeek verbeterde
blijkbaar sterk.Dekwaliteit van debeken in
landbouwgebied is,zo blijkt uit vergelijking
met afbeelding 1,beter dan insterke mate door
effluent beïnvloed oppervlaktewater, maar ook
voor dezebeken ishetbereiken van deMTR
nog met inzicht.

blijkt dat, nadat de lozingen vande effluenten
gesaneerd waren,geen significante veranderinginwaterkwaliteit meer optrad. De laatste
jaren isalsgevolgvan deinvoering van een
mestboekhouding de hoeveelheid uitgereden
mest verminderd.Ditheeft zich nogniet vertaald ineen daling van de fosfaat- enstikstof-
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Bronnen en balansstudie
Eeneerste inzicht indekwaliteitsbepalendefactoren ontstaat door hetkwaliteitsverloop

Veranderingenvanfosfaatconcentraaes'mdeEem uusen1980en2002.

Q.

en
E

S
.0

.<& >.<& ^

Jt*

f
Afb. z:

A*

#"

N<#

^

Aq,°f

jfP

A*

tffr

&*

VeranderingenvanfosfaatconcentratiesindeGroteValksebeektussen1973 en2002.
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Uit een analyse van de fosfaatconcentratie
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te schetsen vanafde inlaat uitdeRijn totde
monding van deEem (zieafbeelding 4).
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Zinkconcentratie envrachtinde Eem
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Detotaleafvoer van deEem op het Eemmeer bedroegin2001 220tonfosfaat en2150
ton stikstof Deafgevoerde vracht inhet winterhalfjaar isbijna drie maal zohoogals voor
het zomerhalfjaar: 69procent vandejaarvracht aan fosfaat en 73ptocent van dejaar2C> H 2 0 - 3-2003
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DezinkconcentratiesindeEemenafgevoerdevrachten naarhetEemmeertassenmaart2001 enmaart2002.

Invloeden opdefosfaatconcentratie (1997)
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Inafbeelding 6iseen verdeling naar bron
weergegeven van de totaalgemeten afvoer.De
totale afvoer en de bijdrage vande effluenten
van dezuiveringsinstallaties van Ede,Bennekom,Veenendaal,Woudenberg,Amersfoorten
Soestberusten op meetwaarden, deoverige bijdragen zijn berekend. Deuit- en afspoeling
vangronden (grotendeels intensief gebruikte
landbouwgronden, maar ook bijvoorbeeld bos
en wegbermen) vormen de restpost uitde
balans.Uit deeersteberekeningen met modellen (STONE)van deuitspoeling van het gehele
gebied komt naar vorendat de berekende uitspoelinggroter isdan de restpost uitde
balans2).Demodelberekening blijkt een realistische waarde voorde uitspoeling opteleveren
en duidt tevens op een redelijke retentie van
nutriënten tijdens deafvoer.
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RWZIAm ersfoorl

In afbeelding 5 isde totale afvoer vande
Eem weergegeven naar herkomst vanhet
water. Hierbij isonderscheid gemaakt inde
zomer- enwintcrsituane. Niet alleen ziende
balansen van zomer en winter ergeheel anders
uit, ookzijn deverschillen interessant voor de
mogelijkheden totaanpak van de eutrofiëring
in dezomer. Tevensisde toetswaardc van fosfaat aan het MTR het zomergemiddelde.Inde
winterperiode van 2001 vondcirca70procent
van detotale afvoer plaats.De hoeveelheid
effluent indezomer isook kleiner daninde
winter, maar het percentage van de totale
afvoer isinhet zomerhalfjaar bijna het dubbele.
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Watzijn nude mogelijkheden totverbetetingvan de kwaliteit van deEem?Welke kwaliteit ishaalbaar bij uitvoering van het autonome beleidenwat isdemaximaal haalbare
kwaliteit in2015, op het moment dat het goedeecologische potentieel (GEP)volgensde
Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moet
zijn? Om die vraag beter tekunnen beantwoorden,isin2001 een balansstudie van het
stroomgebied vande Eem uitgevoerd. In dit
onderzoek zijn deafvoer en de kwaliteit continu gemeten. Voordeafvoermetingen is
gebruik gemaakt van eenADM (akoestische
meting) indeEem teEemdijk. De watermonsterszijn tijdsproportioneel genomen. Dagelijks zijn van demengmonsters de concentraties bepaald van fosfaat en
stikstofverbindingen, zink, koperen de hoeveelheidzwevendestof1!.
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DeveranderinginjosjaatconccntranerussendeinlaateudemondingvandeEemendebelangrijkste lozingei

vtacht aanstikstofwordt dan afgevoerd. Inde
zomer wordt dagelijks gemiddeld 380kilo fosfaat en 3200kilo stikstofen inde wintermaanden dagelijks gemiddeld 825kilo fosfaaten
8580kilostikstofvanuit deEem naar het Eemmeer afgevoerd.
Hetgrotere effluentaandeel inde zomer
van de totale afvoet vertaalt zich ookineen
grotere bijdrage aan de fosfaat- enstikstofvracht.Vandeindezomet afgevoerde 70ton
fosfaat en 586ton stikstofis47 tespecticvehjk
40procent afkomstig van derwzi's. Degemiddelde bijdrage van derwzi'sin2001voor fosfaat en stikstofbedroeg31respectievelijk 28
procent.
Voordeuitspoelingvan (landbouw)gton-
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Amersfoort

den geldt het omgekeerde. Met een veel hoget
neerslagoverschot, hogetc grondwaterstanden
en een verminderde ofzelfs negatieve retentie
zal debijdtage van af-en uitspoeling inde
wintermaanden veelgrotct zijn.Niet alleende
afvoer isveelgroter, ookdeconcenttaties liggen'swinters hoger.Tijdens piekafvoeren
kunnen de concentraties zelfs hettienvoudige
bedragen van het zomergemiddelde. Dit geldt
met name voot fosfaat, maar ook voor stikstofverbindingen, kopetenzink.Vooralinde winter maakt deuit- enafspoeling van gronden
het ovetgtotedeel uit van de fosfaat- en stikstofbclasting, namelijk 75en73procent.
Debijdrage van deinlaat van Rijnwater
bedraagt slechtsdrie procent van het totale

DeajvoervandeEem indezomerenwinternaar herkomstvanhetwater.
Debietverdelingopde Eem
(winler)tofaal272miljoenm3

Debietverdelingopde Eem
(zomer)totaal135 miljoen m3

RWZI's
12.0%^

neerslagen rest
70.4%

rijnwater
inlaat
o6%
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jaarlijksedebiet,ruim tweeprocentvande
stikstof-enminderdanéénprocentvandefosfaatvtacht.
Dezewaardenzijngeschat,omdathet
inlaatdebiet vanRijnwaternognietgemeten
konworden.Vanafditjaarzalditwelmogelijk
zijn.Derelatieflagebijdrageaandefosfaat- en
stikstofvrachten zijn hetgevolgvandelagere
stikstofconcentatie endeveellagere fosfaatconcentratieinhetingelatenRijnwatet.Inlaat
vanRijnwater vindt plaatsomwatettekorten
inhetkanaal,deomliggende landbouwgrondenenEempoldersindezomettevootkomen.
Daarnaastwordtwateringelaten voorde
watervoorzieningvandestadsgtachtenvan
Amersfoort envoordedoorstromingtijdensde
uitvoetingvanonderhoudswerkzaamheden
(maaieninnazomer).
Debijdrage vanongeriolcerdbuitengebied
enoverstotten vanderiolering tezamen
bedraagt naarschattingmindetdan tweetot
drieprocent,ondankshetfeitdatnogdelen
vanhetbuitengebied,vooralrondhogere
gronden rond Ede,LunterenenHarskamp,
nietopderioleringzijnaangesloten.Lokaalis
natuurlijk saneringvandezebronnenvan
grootbelangbijhetbehalenvandegewenste
watetkwaliteit.
Bijdediverseberekeningenvandeprocentuelebijdragen zijn aannamesgedaan, waarbij
relatiefgrotefouten gemaaktkunnenworden.
VoorhetopstellenvanbalansenvandeelgebiedenenvanwatetlichamenvolgensdeKaderrichtlijn Waterzullendekleineende diffuse
verontteinigingsbronnennauwkeuriger in

A/b.6":

beeldgebrachtgaanworden.Ingiotelijnenis
hetbeeldechterduidelijk.Zonder maatregelen
indesfeervanterugdringenvandeuit-en
afspoclingzaldeMTRopdekorteenmiddellangetermijn nietgehaaldkunnen worden.
Te verwachten ontwikkelingen
Dooreensterkeverbetetingvandeeffluentkwaliteit endeopheffing vanvelekleine
installatiesmeteenlagerzuiveringsrendementishetaandeelvandebelastingmet nutriëntendoorderwzi'steruggelopenvan
gemiddeld50procentin1980totongeveer30
procentin2002.Voorfosfaat isditaandeelstetketgedaalddanvoorstikstof,zodatdehuidige
procentuelebijdragevoordezestoffen ongeveerevengrootis.Metdeinuitvoetingzijnde
tweedefasevanderwzi-Amersfoort ende
geplandeopheffing vanrwzi-Bunschotenzullenbinnenkort allezuiveringsinstallaties die
opdeEemofhetEemmeerlozengerenoveerd
zijn.Meteenzuiveringsrendement dievoor
zowelfosfaat alsstikstofnualbovende80procentligt,ishiermeedehuidigebeleidsdoelstellingruimschoots beteikt.

genhoogenhetrendement blijft twijfelachtig,indienniettegelijkertijd eenoplossing
gevondenwordtvoorhetbestrijden vande
diffuse bronnen.
Hetinzichtindeherkomstvanmetname
fosfaat enstikstofenindemogelijkheden tot
hetnemenvaneffectieve maatregelen isdoor
debalansstudiesterktoegenomen.Eeneconomischeanalyse,zoalsdezeookinhetkadervan
deEuropeseKaderrichtlijn Wateruitgevoerd
moetgaanwotden,isnoodzakelijk omvastte
kunnenstellenwelkkwaliteitsniveau haalbaar
geachtwordt.Hettevoetenbeleidvoor2015
zalhieropafgestemd moetenwotden. *
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Alsextramaatregelzouindezomermaandenopderwzi'sdooreenextrazuiveringstrap
meerstikstofenfosfaat verwijderd kunnen
worden.Ditgeeft gezienhettelatiefgroteaandeelindezomervan heteffluent opdetotale
afvoer eengoedemogelijkheid tot verbetering
vandewaterkwaliteit.Ofditechtervoldoende
effect zalhebbenophetdekwaliteitvanhet
Eemmeer,zodanigdatblauwalgenbloeivoorkomenwordteneengoeddoorzicht ontstaat,
isdevraag.Demaatschappelijke kostenvan
exttaverwijdering vanfosfaat (enstikstof) lig-

Deprocentueleverdeling vanfosfaat en srikstojbroimen voordezomerenwintersituatiesvoor hetstroomgebiedvandeEem.
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