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Waterbeheerdersen
zwaremetalenin
landelijkgebied
WieLSverantwoordelijkvoorverhoogdcgehaltcnmetaleninlietoppervlakte-en.grondwaterinlandelijkgebied?Deoorzakenzijndeelsbekend.Dan ishetverleidelijk teveronderstellendateenvoudig
isvasttestellenwelkeactiviteitenondernomenmoetenwordenenwiedaarvoorverantwoordelijkis.
Zoeenvoudig ligtlietechterniet.Dewaterbeheerderconstateertweliswaaralseersteproblemenmet
dekwaliteitvan hetoppervlaktewaterenisverantwoordelijk voorinitiatieven omdieproblemenop
telossenenkandatvooreendeelmeteigenmaatregelenookdoen.Vooreenveelbelangrijker deelzullenechterderdenaangesprokenmoetenworden,omdatdeoplossingen buitenderechtstreeksebeïnvloedingss/eervandewaterbeheerder liggen.Hetprincipedatdevervuilerbetaalt, leidtertoedat
waterbeheerdersdievervuilerdanmoetenaanspreken,rechtstreeksdanwel indirect.Maarwieisdie
vervuilerenwiezijn diederden?
Uitdeartikelen vanVoskamp,Romkens
enBontenopdepagina's 30t/m 38 vandit
nummer komenalsbelangrijkste oorzaken
vanverhoogdegehaltenmetalen in landelijk
gebied naarvoren:antropogeen aangevoerde
vrachten,antropogeen verhoogde mobiliteit,
vannatureverhoogdegehalten en vrachten
envannatureverhoogdemobiliteit.Vaakis
sprakevaneencombinatie vanoorzakendie
nietofnauwelijks opgrond vanbodem-en
waterkwaliteitsmetingen uitelkaar tehalen
zijn.Tochiserwelietsovertezeggen.

Wat weten we van de oorzaken?
Tenopzichtevanbijvoorbeeld gebieden
inFrankrijk(Vogezen),metveelertsvoorkomensindeondergrond, isinNederland
geochemischgeziensprakevanlagegehaltenaanmetalen indebodem.Alsuitgeloogdepuinwaaier vandeAlpen,ineengeologischnietergactiefgebied,zijn van nature
verhoogdegehaltenmetalen in Nederland
opgrotereschaalwaarschijnlijk beperkt tot
enkelegeologischebreuksystemen (inzuidoost-Nederland, pyriethoudende lagenen
ouderegeologischeformaties dieoppervlakkigindeondergrond voorkomen).Opkleinereschaalkanweleensterkevariatievoorkomen ingehalten (arseenhoudende
kleilagen,ijzeroerbanken). Eenbodemis
immerseenuitermate heterogeen medium.
Overigenshoevendezeverhoogdegehalten
zonderverdereversroring,vanwegehetchemischevenwicht indebodem,nietofamper
teleidentotverhoogdegehalten inhet
oppervlaktewater. Hetisaannemelijk dat
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vannatureverhoogdegehalten nauwelijks
eenrolspelen inNederland endatwaardit
welhetgevalis,ditookredelijk bekendis.
Uitdegenoemdeartikelenblijktdatde
mobiliteitvanveelmetalen,naastdehydrologie,metnamebepaaldwordtdoorzuurgraad,
redoxpotentiaalenbindingsmogelijkheden in
debodem.Natuurlijke processendiedit kunnenbeïnvloeden,zijn hetveranderendeklimaat-metnameveranderingen indeneerslagendezeespiegelstijgingenmogelijkde
temperatuurverhoging-endegeologische
kantelingvanNederland.Dezenatuurlijke
processenspelenopeenlangere tijdsschaal
danantropogeneprocessenenoefenenvooral
invloeduitopdemobiliteitviaeeneffect op
dehydrologieenderedox-porenriaal.De
zuurgraadendebindingsmogelijkheden wordenamperbeïnvloed.Algemeenwordtaangenomendatdehuidige klimaatverandering
vooreenbelangrijkdeelantropogeen is.Hetis
danookaannemelijk dateenverhoogde
mobiliteitvanmetaleninNederlandvooreen
belangrijk deelantropogeen is.Naderonderzoekhiernaarisechternodig.
Hetbovenstaande leidt onvermijdelijk
totdeconstatering dat inNederland deverhoogdegehalten metalenin oppervlaktewateroverwegend,zonietbijna uitsluitend,
antropogeen veroorzaaktzijn:doorverhoogdevrachtenenmobiliteit tengevolgevan
menselijke activiteiten.Daarbij kanhetvolgendeonderscheid gemaakt worden:
• historischaangevoerdevrachten (bij-

voorbeelddoorbemestingofverspreidingbaggerenrioolslib),
• histotischverhoogdemobiliteiten (bijvoorbeeld doorontwatering, veranderd
peilbeheer,zuredepositieofbewerking
vandebodem),
• huidigeverhoogdevrachten (bijvoorbeelddoorbemesring, bewerkenvande
bodemenuirlogende bouwmaterialen),
• huidigeverhoogdemobiliteiten (bijvoorbeelddoorontwatering,veranderdpeilbeheer,vasthoudenenzuredepositie).
Opmerkelijk isdarzowelinher verleden
alstegenwoordigvooreendeeldezelfde oorzakenspelen.Waaromishet onderscheid
danvanbelang?Omdat historische verontreinigingen enverhoogdemobiliteiten doorgaansnietmeer teverhalenzijn opveroorzakers.Enomdat huidigeveroorzakers in
principeweltebewegenzijn omwaraande
oorzaken tedoen.Hetisdaarbij weldevraag
ofeenscherpzichtopdefeitelijke veroorzakersnoodzakelijk isvooreeneffectieve aanpak.Zekerdaarwaardehistorische bijdrage
grootisennietsopdeveroorzaker teverhalenvalt,lijkteenpragmarische benadering
doordewaterbeheerder vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid demeest
aangewezenweg.Eenanderonderscheid dar
nuttig isvoordeaanpak,ishet onderscheid
tussendirecte,binnen heteigengebied aan
tepakkenbronnen endeminder gemakkelijk aantepakken atmosferische depositie
buiten deeigenregio.

Verantwoordelijkheden en rollen
Historischevrachtenendaaruirvoortvloeiendeverhoogdegehaltenkunnengezien
wordenalseenmaatschappelijksaneringsprobleem,waarvoordeoverheidofeeninitiatiefnemervanruimtelijkeontwikkelingen ineen
gebiedaandelatstaan.Ditisaljarengemeengoedinbodemsaneringsland.Daarmeetekent
deverantwoordelijkheid vandewaterbeheerderzichaf hetbevoegdgezagvootdebodem
(gemeenteofprovincie)aanspreken.
Historischverhoogdemobiliteiten brengendevraagmetzichmeeofhet mogelijk
en/ofwenselijk isomdezeteherstellen.In
eenintensiefingericht engebruikt landals
Nederland kunnen hydrologische ingrepen
nietzondermeer teruggedraaid worden.Dit
sluitaanbijdeEuropeseKaderrichtlijn
Water,dielandenderuimtelaatom,daar
waarhersreivandehydrologiemaatschappelijkonacceptabel hogekostenmetzichmeebrengt,minder scherpeecologischedoelenre
kiezen.Herstelvandehydrologieisinmiddelsalwelgemeengoed inherspoorvan

Eenvoorbeeldvanhetvoorkomenvantoekomstigebelasting:nogvoordebouwoverlegtussenwaterschapengemeenteoverhetgebruikvanuitlogendebouwmaterialen.

'Waterbeheer 21eeeuw'.Dewaterbeheerder
isdirectverantwoordelijk voordeuitvoering
hiervan.Terugdraaien vanbewerkingvande
bodemistechnischnietmogelijk, evenmin
alsdezuredepositie.Weliswattedoenaan
degevolgenhiervanvoordewaterkwaliteit.
Zozouaanpakvandedrainage,bekalkingof
eenandergebruikoverwogenkunnen worden.Bevoegdgezaghiervooriswederomde
gemeenteofdeprovincieendaarmeederol
vandewatetbeheerder hetaansprekenvan
dezemedeoverheden.Daarnaast ligterde
verantwoordelijkheid omde terreinbeheerderaantesprekendanweldoorgemeenteof
provincietelaten aanspreken.
Waarhetgaatomhet terugdringen van
huidigeverhoogdevrachtendoetzichhet
dilemma voorvangeneriekversus(aanvullend)regionaalbeleid,ofwel, degezamenlijkeoverhedenmoeteneronderling uitkomen
wathetbestegeneriekgeregeld kan worden
enwataanvullend regionaal aangepakt
moetworden.Deverantwootdelijkheid van
dewaterbeheerder isdaarbij omhetRijken
deregionalemedeoverheden aantespreken
endediscussiehierovertevoeren.Vervolgensisdewaterbeheerder (vaakalsWvo
bevoegdgezag)verantwoordelijk voorde
uitvoeringvandeaanvullende regionale
maatregelen,nadegezamenlijke gemaakte
beleidskeuzes.Evidentisdatafspraken hieroverbinnen hetvigerendbeleidvoothet
landelijkgebied,zoalshetbeleid voorde
agrarischesector,het baggerbeleid enhet
rioleringsbeleid hetuitgangspunt vormen.
Onderzochtzalmoeten wordenofde
metaalproblematiek hierin voldoendemeegenomen wotdt.Dewaterbeheerder heeft
hierbij eeninitiërenderol.
Voorhet terugdringen vanactueelverhoogdemobiliteit ligtde verantwoordelijkheidvandewaterbeheerder infeite albesloten inhetvoorstaande.Zelfde hand aande

Eenvoorbeeldvanhistorischebelastingmetzwaremetalen:uitspoelingvanvoormalige
landbouwgrondeninhetbrongebiedvandeMosbeek(foto:waterschapReggeenDinkelJ.

ploegslaanwaar hetgaatom hydrologische
veranderingen. HetRijkaansprekenals
bevoegdgezagvoorhetemissiebeleid voot
verzurendestoffen waarhetgaatomatmosferische depositievanbuiten het ambtsgebied.Deagrarischesector aanspreken als
Wvo-bevoegdgezag,voorzoverdeverzuring
hetgevolgisvanverzurende emissies vanuit
agrarischebedrijven (emissie ammoniak,
uitspoelingmest)enindustriebinnen het
ambtsgebied,aldanmetviahetRijk(generiekecomponent)endegemeenten (Wet
milieubeheer).

doelstellingen deKadettichtlijn Watet maatgevend is,metnamedetypologeringvanhet
oppetvlaktewater.Hieraan isnamelijkde
(financiële) inspanninggekoppeld dienoodzakelijk isomwatersystemen te herstellen.
Indiende(financiële) inspanning tegrootis,
kanvanherstelafgezien wordenen komen
minder scherpedoelstellingen inbeeld.Als
detypologieeenmaal beslecht is,biedtde
KaderrichtlijnWatereenuitstekendekapstokaandewaterbeheerder omderden (veroorzakers)aantespreken opde menselijke
belastingvanhetwatersysteem endeeffectendaarvan terugtedringen.

Hoe vergaan waterbeheerders?
Wanneerbeschouwtdewatetsectotde
maatschappij alsduutzaam,gegeveneen
zekerehistorischebelasting?Enwat hebben
weervooroveromsituaties tesanerenente
herstellen enbronnen aantepakken?Duidelijk isdatNedetland,endaarmeede
waterbeheerders, nietvtijzijn omdatzelfte
bepalen.Zobrengt deKaderrichtlijn Water
eenresultaatvetplichting metzichmeevoor
eenaantalstoffen, waatonderenkelezware
metalen.Envoorzoverdenormering niet
rechtstreeks voorgeschreven wordt (voorde
priorirairestoffen), moetenlanden normen
afleiden volgenseenvastgestelde methodiek.
Inditkader isookhetlandelijke Vervolgonderzoekessentiëlemetalen(VEM)van
belang.Eindditjaar worden voorstellen
voornormen vaneenaantal metalen
verwacht.Overigens biedtdiezelfde KaderrichtlijnWaterdewatetbeheerder ookde
mogelijkheid omde water(kwaliteits)doelstellingen tedifferentiëren. Nietzozeerdoor
differentiatie innormen,maardoor onderscheidinnatuurlijk, stetkveranderden
kunstmatig watet(metdaataan gekoppelde
ecologischedoelstellingen).
Jezouduskunnen stellendatvoot het
oplossenvandemetaalproblematiek inlandelijkgebiedenhetkomentot haalbare

Opgaven
Samengevat staanwaterbeheerders bij
deaanpakvandezwaremetalen inhet landelijkgebied voordevolgendeopgave:
• initiëren vanonderzoeknaaren analyse
vannatuurlijke, anttopogene,historischeenactueleootzakenvan vethoogde
metaalgehaltend;
• initiëten vanondetzoek ofdemetaalproblematiek involdoendematemeegenomenwordtinanderrelevant beleid;
• uitvoeren vanmetname hydrologische
maatregelen;
• medeoverheden aanspreken alsbevoegd
gezagvooremissies vanbedrijven, aldan
nietmetdeWvoalsstokachtetdedeut;
• metmedeoverheden tot afspraken
komenoververdelingaanvullend generiekenregionaalbeleidvooremissiesen
deambitiedaarbij;
• specifieke doelgroepen (veroorzakers,
initiatiefnemers vanruimtelijke ontwikkelingen, terreinbeheerders) rechtstreeksaanspreken oppreventie,saneting
en beheersmaatregelen;
• hetRijkaansprekenophunrolbijgrensoverschrijdende emissiebronnen, f
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