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Hetonderzoekwasgerichtopstikstof,
fosfor, koper,kwik,nikkel,zink,
benzo(a)pyreen,fluotantheen, PCB-28,dioxine,
malathion,MCPA, simazinendiuron.Om
inzicht tekrijgen intranspottptocessen is ook
zwevendstofbeschouwd.
Deuitwerking vandemethode isafhankelijkvandehoeveelheidenhet typebeschikbaregegevens.Meetgegevensoflocatiespecifiekeemissiefactoren verdienendevoorkeur,
maarzijn nietaltijd voorhanden.Danmoet
wordenteruggevallen opalgemene emissiefactorenenemissievariabelen.
Deindelingvanbronnen en belangrijkste
beschikbaregegevensisaangegeven intabel1.
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Devrachtberekeningen zijn uitgevoerdop
basisvandeverzameldegegevensoverde
periode 1993 t/m 1995. Omdatvoordeze
periodenietaltijd gegevens beschikbaar
waren,isvoorenkeleonderdelen teruggegrepennaargegevensovereeneerdereoflatere
periode.
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IndevierdeNota waterhuishouding staatdatde waterkwaliteit aanzienlijk isverbeterddoorde
afname, van puntloziitgen uit industriëleencommunale bronnen:'Omeenstapverdertekomenin
de reductievanemissiesislietnoodzakelijk denadruk teleggen opde aanpak vandijfuse bronnen'.
Maar^eldt ditookvooreen watersysteem alsbijvoorbeeld lietNoordzeekanaal?Watisheteffect
vande huidigeinspanningenenwatkunje alsbeheerder nog bereiken?Wordenweldejuisteprioriteitengesteld?DezevragensteldeRijkswaterstaat directieNoord-Holland zichbijdeinvullingvan
hetonderdeelwaterkwaliteit binnen hetBeheersplan Nat. Daarbij wordtsterkop resultaat- indit
^evalcencjoedewaterkwaliteit-aangestuurd.
In 1997 startteeenonderzoeknaarde
belastingvanhetNoordzeekanaal. Hierbij
zijn dediversepunt- endiffuse bronnengeïnventariseerd engekwantificeerd. Uitdit
onderzoekblijkt datdiffuse bronnen enhet
effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties
eengrootaandeelhebben indetotalebelastingvanhetwatersysteem.Indit artikel
wordenderesultaten vanhet onderzoek
beschreven.Naastde berekeningsmethodiek
wordtaangegeveninhoeverredebelasting
overeenkomtmetgemeten waardenenhoede
verschillendoorwaterkwaliteitsprocessen zijn
teverklaren.Ookwordtingegaanopdebetekenisvoorhet emissiebeleid.
HetNoordzeekanaal looptvanafAmsterdam totIJmuidenenvoertwaterafnaarde
Noordzee.Eengrootdeel(tweederde)vanhet
waterisafkomstig vanhetbovenstroomsgelegenAmsterdam-Rijnkanaal enhetMarkermeer.Ditwordtverderaangeduid metde
term voorbelasting.Hetoostelijken westelijk
deelvanhetkanaalliggen instedelijkgebied
metuitgebreidehaventerreinen. Hierlozen
talrijke industrieën ophetkanaal,terwijlook
heteffluent vanderioolwaterzuiveringsinstallaties (intotaal 1.4miljoen i.e.)ophet
kanaalwordtgeloosd.Het middengedeelte
wordt voornamelijk omgevendoor landelijk
gebied,waarviagemalenhetovertolligewater
vandepolders inhetomliggendgebiedwordt
uitgeslagen.Ditlozingswateris voornamelijk
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Omdatemissiebetekeningen inhetalgemeengepaardgaanmetaannames enonzeker
hedenishetessentieeldeberekendeemissies
tecontroleren.Inhetonderzoek isdeberekendebelastingvergelekenmetdeuitgaande
vrachten bijIJmuiden endewaterkwaliteit die
opdrieplaatseninhetkanaal routinematig
wordtgemeten.

belastmetdiffuse bronnen indeoverwegend
agrarischepolders.Overigerelevante diffuse
bronnen zijn scheepvaart,naleveringvanuit
dewaterbodem,overstorten, atmosferische
depositieenhavenactiviteiten (op-enoverslag).

Resultaten
Intabel 2zijndebronnen vanbelasting
aangegeven,vetgedruktegetallengevenaan
datdevrachtgroter isdantienprocentvande
totaalvracht. Hetblijktdatvoornutriënten en
zwaremetalen vooralde voorbelasting,de

Voordiversestoffen wordendenormen
voordeoppervlaktewaterkwaliteit inhet
kanaaloverschreden.Denormen voornutriënten,koper (MTR oppervlaktewater totaal)en
diverse bestrijdingsAfo.1
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Vecht.
stedelijk gebiedAmsterdam
industriële lozingen

RWZI's

effluentlozingen

waterbodemen
specieberging

emissiesdoor resuspensievanslibenstorten
baggerspecie

overigediffuse
bronnen

o.a.scheepvaart,verkeerenatmosferischedepositie

Enkelepostenverdienennadereuitleg:
-Devrachtenvan23grotebedrijvenzijn inWvoinfogeregistreerd.Debelastingvan53 kleinere
industriëlelozingenzijn afgeleid vanrecente
metingen vanbureau Handhavingvandirectie
Noord-Holland eninformatie uit Wvo-vergunningen.
Tabel1:

GEGEVENS BELASTING
debieten inlaatwerk Schellingwoude (Umeer)enMaarssen
(Amsterdam Rijnkanaal)
waterkwaliteit Markermeer (Umeer)enAmsterdam Rijnkanaal
ter hoogte van Nieuwersluis,en Loenen (laatstegegevens
afkomstigvanGemeentewaterleidingenAmsterdam).
uitwisselingVecht: RestauratieplanVecht
debieten gemalen,modelberekeningen DUFLOW(Amstel,
GooienVecht)
waterkwaliteit gemalenvandiversewaterbeheerders
bestrijdingsmiddelen a.h.v.berekeningenWSV
MilieudienstAmsterdam, kwantificeren stofstromen,
WVO-info,geregistreerdejaarvrachten
effluentkwaliteit, WVO-vergunningen eninformatie bureau
HandhavingRWS
WVO-info, geregistreerdejaarvrachten
emissiefaktoren bestrijdingsmiddelen
LAWABO-bestanden (kwaliteitwaterbodem)en
jaarverslagen gemeentelijk Havenbedrijf (storten
baggerspecie)
lokatiespecifieke emissiefaktoren resuspensie _
algemeneemissiefactoren
scheepvaarttellingen
gegevens riooloverstorten
lengteoeverbeschoeiingene.d.

-Deemissievanuitdewaterbodem isgekwantificeerdopbasisvanlocatiespecifieke emissiefactorenvooropwervelingdoorschepen.Hierbijwordt
ervanuitgegaandat hetporiewater tijdens opwervelingvanhetslibinhetoppervlaktewater
terechtkomt.Dekwaliteitvanhetporiewateris
berekendopbasisvandekwaliteitvanhetslib. De
emissiesdoorhetstortenvanbaggerspeciezijn

berekendopbasisvandeverontreinigingsgraad en
destorthoeveelheden.
-Dediffuse btonnenzijngekwantificeerd opbasis
vanemissiefacroren dieinhetkadervandeWatersysteemverkenningenzijn bepaald.Voorhet
boezemgebiedvanAmsterdamkongebruik
wordengemaaktvaneenstoffenbalans diespecifiek voorditwatersysteem isopgesteld.

indelingbronnenengebruiktegegevens

toevoer vanuit de polders en de effluentmiddelen geldt dat allegetallen minder
Vanalle stoffenbalansen isde sluitpost
lozingen van rwzi's het grootste deel van de
betrouwbaar zijn.
bepaald. Voorsommige bestrijdingsmiddelen
belasting leveren.De
voorbelasting is,zoals
gebruikelijk bij kanaTabel1: Overzichtvrachten(indiendevrachtmeerdantienprocentvandetotaalvrachtbedraagt,ishetgetalvetgedrukt).
len met grote debieten, degrootste bron,
STOF
eenheid
voorpolders
rwzi's industrie waterbooverige
totaal
sluitDost*
maar is niet zo groot
belasen boedem en
diffuse
ting
zem
baggerbronnen
alsde uitgaande
specie
497
2
4
16
vrachten bij IJmuiden.
fosfor
ton/j
352
395
19
1.269
Opvallend isdat de
stikstof
6.570
3.721
3.040
9
22
17
ton/j
843
14.205
polders,in feite een
koper
3.303
1
3.043
5.631
1.868
569
14.415
50
kg/j
diffuse bron van
Kwik
32
28
12
9
1
81
43
kg/j
belasting, zo'n
6.448
2.378
2
nikkel
898
486
19
10.231
25
kg/j
belangrijk aandeel
11.335
Zink
16.846
9.834
2.346
2
2.235
42.598
55
kg/j
leveren, kort daarop
benzo(a)pyreen
9
13,8
0,8
0,3
89
112
80
0,2
kg/j
gevolgd door de
fluorantheen
26
77
54,4
5
0,9
224
312
1,2
rwzi's.DePAK's zijn
kg/j
grotendeels afkomstig
2
0,04
57
PCB-28
4,69
nb
0,7
8
0,1
kg/j
uit de scheepvaart.
dioxine
0,37
nb
0,0041
nb
nb
0,019
0,4
g/j
VoorPCB-28isde
malathion
nb
8,9
nb
-/nb
-372
8,9
kg/j
onnauwkeurigheid in
MCPA
62,7
2
14
-/nb
-722
78
kg/j
de berekende posten
simazin
51
24
-15
10
0,2
85
kg/j
groot.Sommige relediuron
10,6
84
86
0,2
-123
181
kg/j
vante posten, zoals
rwzi'szijn zelfs niet
geengegevensbeschikbaar, bijdrage naar verwachtinggering/nietsignificant
nb geengegevensbeschikbaar, bijdrage niet bekend
bepaald.Voor dioxine
* sluitpostbepaalda.h.v.de uitgaandevrachten bijIJmuiden,volgens de formule100%*(in-uit)/in
en de bestrijdingsH 2 0 fj 1-2000
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D diffuus

het sturen van emissiebeleid mede op basis
van waterkwaliteit. Deze herbezinning op de
uitvoering van het emissiebeleid heeft bij
Rijkswaterstaat directie Noord-Holland geleid
tot een uitvoeringsstrategie, waarbij de inzet
op minder milieurelevante toepassingen van
het Wvo-instrumentarium wordt verminderd
en deaandacht meergericht wordtop een
beperkte groep industriële lozers,rwzi's,overstorten en uitslagwater vanuit de polders,f
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(malathion, MCPAen diuron) isdebalans niet
sluitend: deuitgaande vrachten zijn veel
groter dan de inkomende vrachten. Waarschijnlijk iseen aantal onbekende bronnen
van belasting niet meegenomen. Deze stoffen
worden hier niet verder beschouwd.
Belastiiuj versus waterkwaliteit
Om de relatie tussen emissie en waterkwaliteit te leggen isde waterkwaliteit
van het Noordzeekanaal berekend door de
totale emissies te delen door het totale
debiet van deemissies.Dit is in afbeelding
2weergegeven. Hierbij isde berekende
waterkwaliteit genormaliseerd weergegeven (concentratie gedeeld door de
norm).
Uit een vergelijking van berekende en
gemeten waarden komt naar voren dat deberekendeconcentraties hoger zijn dan de gemeten
concentraties.Ditzelfde beeld komt naar voren
wanneer de totaleemissies worden vergeleken
met deuitgaande vrachten;desluitpost van
tabel 2isimmers groter dano.
Desluitpost wordt bepaald door ingaande
vrachten te vergelijken met uitgaande vrachten (100*(in-uit)/in).Eerst wordt geprobeerd
de verschillen toe te schrijven aan processen;
zijn deze niet realistisch dan zijn vrachten
foutief ingeschat. Welke processen spelen een
rol?Aan zwevend stofgebonden verontreiniging kan, vooral rond het lozingspunt, sedimenteren. Ook kunnen processen, zoals
vervluchtiging en afbraak optreden. Om de
sluitpost te kunnen interpreteren isde retentie van het Noordzeekanaal ingeschat via een
eerste-orde screeningsmodel.
Het blijkt dat significante retentie
optreedt bij dezware metalen koper, kwik en
zink en de organische microverontreinigingen
benzo(a)pyreen, fluorantheen en dioxine door
'
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sedimentatie. Malathion breekt snel afen
verdwijnt daarom vooreengroot deeluit het
systeem. PCB-28en dioxine vervluchtigen voor
een deel.Deretentie van stikstofen fosfaat
(door denitrificatie resp.sedimentatie) ligt in
dezelfde orde van grote als de sluitpost. De
grootte van de retentie voor de overige stoffen
isechter een tiende tot een kwart van de sluitpost:het optreden van processen kan het
verschil tussen in- en uitgaande vrachten dus
slechtsgedeeltelijk verklaren.
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Conclusies
Het onderzoek bevestigt het landelijke
beeld dat inzet voor diffuse bronnen gewenst
is.Het gaat dan met name om de aanpak van
uitgemalen water uit polders en boezems.
Toch zijn erook belangrijke puntbronnen in
het gebied: de rwzi's leveren een relatief grote
bijdrage aan de belasting, waarbij het opvalt
dar ookde bijdrage ervan aan bestrijdingsmiddelen groot kan zijn. De vrachten van
nutriënten en zware metalen zijn vrij nauwkeurig in kaart gebracht. Het beeld voorPCB's,
dioxine en bestrijdingsmiddelen isnog niet
compleet.
Deontwikkelde methode vindt bij meer
beheerders navolging. Onlangs is Rijkswaterstaat directie Utrecht begonnen met een soortgelijk project voorhetAmsterdam Rijnkanaal.
Hierbij worden de ervaringen uit het Noordzeekanaal-project gebruikt.
Tijdens de studie bleek dat informatie
moeilijk beschikbaar kwam.Dekennis was
versnipperd aanwezig en het was niet duidelijk welke informatie voorhanden was.Dit was
een aanleiding om een informatieplan op te
stellen.Daarnaast wordt een meetstrategie
geformuleerd om de waterkwaliteit beter te
kunnen monitoren.
Destudie heeft een impuls gegeven aan
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