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PRIORITAIRE STOFFENENDEEUROPESEKADERRICHTLIJNWATER

Consequentiesvan
conceptnormenKRW
voorFlevoland
DeEuropeseKaderrichtlijn Waterbevatmilieudoelstellingenvooroppervlakte-cngrondwaterén
beschermdegebieden.Eénvandedoelstellingenvoorlietoppervlaktewaterishetbereikenvaneen
goedechemischetoestand,dieinprincipem2015bereiktmoetzijn.Metnamehetterugdringenvan
specifiekantropogeneverontreinigingenspeelthierbijeengroterol.Prioritairestojfen vormende
bclangrijksregroep.DoorhetFraunhoferInstituutzijnvoordezegroepstojfen conceptnormenopgesteld.RIZAbrachtdemogclijkegevolgenvoorheelNederlandreedsinbeeld.Maarwatzijndegevolgenopregionaalniveau,bijvoorbeeld inFlevoland?
Inopdracht vandeEuropese Commissie
werktehetFraunhofer Instituut voorstellen
uit voorkwaliteitsnormen voor prioritaire
stoffen. Dezevoorstellenverschenenvorig
jaar.Omeenindruktekrijgen vandemogelijkegevolgen voorNederland heeft RIZAde
voorgestelde normen getoetst.Hierbijis
gebruikgemaaktvaneen representatieve
datasetmetgegevensuitzowelregionaleals
rijkswateren overdeperiode 1992-2001.Uit
detoetsingbleekdatafhankelijk vanhet
toetskental (jaargemiddelde of^o-percentielwaarden) 18tot23 procent vandegebruikte
meetreeksen nietvoldoetaandevoorgesteldeconceptnormen.Deprovincie Flevoland
wildevoorhaarbeheersgebied graagweten
waarzeaantoewasmetdevoorgestelde normen.Daarom iseenquick-scan uitgevoerd
metwaterkwaliteitsgegevens vandeprovincieFlevolandenhetWaterschapZuiderzeeland.

Toetsingsmethodiek
Dewijze waaropdewaterkwaliteitsgegevensgetoetst moetenwordeninhetkader
vandeKaderrichtlijn Waterisnogniet
geheeluitgekristalliseerd. Onduidelijk is bijvoorbeeld welktoetskentalgehanteerd moet
worden.Doorlidstaten binnen Europa
wordtzowelgebruikgemaaktvanjaargemiddeldealsvan90-percentielwaarden.
Omdatuitoverlegmeteen Nederlandse
vertegenwoordiger vanhetEAF-PS(Expert
AdvisoryForumonPrioritySubstances)
bleekdatdeEuropeseCommissiewaarschijnlijk zalkiezenvoortoetsingaanjaargemiddelde waarden,ishetrekenkundig

jaargemiddelde gehanteerdalstoetskental.
Daarnaast waseenaantal bewerkingen
vanenerzijds denormen enanderzijdsde
meetgegevensnoodzakelijk.Deconceptnormenvoordeprioritairezwaremetalen hebbennamelijk betrekkinghebbenopopgelostegehaltenendievanorganische
verbindingen optotaal-gehalten.Devoorde
quick-scanbeschikbare waterkwaliteitsgegevensbetroffen totaal-gehalten.
Voordetoetsingbetekendeditdatde
voorgesteldenormen vooropgeloste metalen
omgezetzijn naar normen voortotaalgehalten.Omdat indeRIZA-studiedezeslag
alwasgemaakt,zijn denormwaardenuit
dezerapportage overgenomen.Hetbetekendeookdatdegemeten concentratiesvande
verschillende stoffen gestandaardiseerd zijn
(gecorrigeerdvoorhetzwevend stofgehalte).
Hierbij isgebruikgemaaktvande formules
uitdeCIW-nota 'Normen voorhetwaterbeheer'.Een'addertje onder hetgras'vormt
het feitdatindeomrekeningsformuleseen
standaard zwevendstofgehalte verdisconteerdzitvan30mg/l.HetFraunhofer Instituut daarentegen gaatbijdenormstelling
voororganische verbindingen uitvanEuropeesstandaardwater, dateenzwevend stofgehalteheeft van 15 mg/l.Deomrekeningformules zijn hieropaangepast (voorzware
metalenwasdezecorrectienietnodig).

Overschrijdingen
Permeerreeksuitdedataset(éénstof,
éénlocatieenéénjaar) zijnjaargemiddelde

Percenrxigejaargcmiddcidewaardenperwatersysteemdati dejaren1998totenmet2001deconceptnormvoor
benzo(k)jluorantlieenoverschreed:.
percentage overschrijding per watersysteem van
jaargemiddelde waarden in pericde 199&-2001
metingen beschikbaar

DoorhetFraunhofer Instituut zijn voor
35prioritairestoffen conceptnormen voorgesteld.DeprovincieFlevoland beschikte
voor 14vandezestoffen over waterkwaliteitsgegevens.Ditbetrofdezware metalen
cadmium,loodennikkel,dePAKnaftaleen,
anthraceen, fluorantheen, benzo(k)fluorantheenenbenzo(a)pyreen,pentachloorfenolen
debestrijdingsmiddeleny-HCH,chloorpyrifos,atrazine,simazine,alachloor,diuronen
isoproturon.
Hetgrootstedeelvandegegevensinde
datasetwasafkomstig uitdejaren1997-2001.
Vanenkelebestrijdingsmiddelen waren
tevensgegevensbeschikbaaruit1991,1996
e n 2002.
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Beoordeling kwaliteit oppervlaktewater
volgens voorstellen Fraunhofer Instituut

Benzo(k)fluorantheen
(totaalgehalte, periode 1998-2001)
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waarden berekend.Intotaalleverdedit1.375
toetswaarden op.Bijna 60procent hiervan
warenzwaremetalenencirca28procent
PAK.Hetrestant (ongeveertwaalfprocent]
betrofvooralbestrijdingsmiddelen.Uitde
toetsingbleekdatbinnen deprovincieFlevoland voorprioritaire stoffen geengebiedsdekkend beeldbestaatvandewaterkwaliteitssituatie.Metnamevoorde
bestrijdingsmiddelen, chloorfenolenenin
minder matedePAKontbreken voldoende
gegevens.
Dezwaremetalen cadmium,looden
nikkelblijken slechts inbeperktematede
conceptnormen (1,1 procentvandehetaantaljaargemiddelde waarden)teoverschrijden.
BijPAKlevertdeconceptnorm vooral
problemen opvoorbenzo(k)fluorantheen;in
doprocent vandegevallen wordtdezenorm
overschreden (ziekaartje).DeoverigePAK
(naftaleen, anthraceen, fluorantheen enbenzo(a)pyreen)overschreden deconceptnormen niet.Denormoverschrijding vanbenzo(k)fluorantheen isvooraltewijten aande
voorgesteldenorm (0,0054|Jg/l),dieveel

strenger isdandenormen voordeandere
zwarePAK. Denorm isbijvoorbeeld ruim
eenfactor9strenger dandevoorgestelde
norm voorbenzo(a)pyreen (ter vergelijking:
deMTR-waardevoorbeidePAKbedraagt0,2

Mg/l)Allegemeten bestrijdingsmiddelen overschrijden deconceptnormen. Opvallend
hierbij zijn deoverschrijdingen voor diuron
in2001en2002.Nietalleenomdatditmiddel
sinds 151519niet meermagworden toegepast,
maarookomdat ditmiddel volgensopgave
alleeninstedelijk gebiedzou worden
gebruikt.Ookalachloor(slechtsopéénlocatiegemeten)overschrijdt deconceptnorm,
terwijlditmiddel sindsdejaren '80niet
meermagwordengebruikt. Opbasis hiervankannietuitgesloten wordendat(inmiddels)verbodenpersistente bestrijdingsmiddelen,dieinhetverledenzijn toegepast,nog
eenprobleem kunnen vormen, f
HarryBouwhuis (Oranjewoud)
Pepijn Abbink Spaink
(Provincie Flevoland)

INFORMATIE

WorkshopDayWater
Op21 oktoberverzorgtadvies-eningenieursbureauTauweenworkshopoverhetdoorde
EuropeseUniegesubsidieerdeproject
DayWater.Doelhiervan iseenadaptief
beslissingondersteunendsysteem[ADSS] te
ontwikkelen,datwaterbeheerdersmoethelpen
methetmakenvankeuzesomtrentregenwater
indestad.
Het systeem wordtontwikkeld door
Tauw,samenmetuniversiteiten uitFrankrijk,Groot-Brittannië,Zweden,Denemarken,Tsjechië,GriekenlandeneenadviesbureauuitDuitsland.Hetsysteemrichtzich
met nameopwaterschappen engemeenten.
DayWaterishetZweedsewoordvoor
regenwater. <f
Voormeerinformatie:
ir.RoelValkman(0570)6951167.

advertentie

Thies distrometerdeoptimale
neerslagmetermetlaser!

Toepassingen:
Verkeersveiligheid
Meteorologie
(Lucht) haven
Wetenschappelijk onderzoek

Wereldwijd zijn eralmeer
dan 20.000 units geplaatst.
Continu zandfilter voor
Drinkwater
•Proceswater
' Koelwater
> Afvalwater
•Grondwater
•Gecombineerde SS,P
en Nverwijdering
1

DezestateoftheartneerslagmonitorvanThieswerktmeteen
optische laser waarmee zeer nauwkeurig neerslag analyses
gemaaktkunnenworden.
De sensor detecteert enonderscheidt verschillende vormen
vanneerslagzoalsmotregen,regen,hagelensneeuw.
Zowordt:
Deintensiteit(0,005...250mm/h,
Degroottevandeneerslagdeeltjes (0,16...7mm),
Desnelheid(0,2...20m/s)vandeneerslaggemeten.
Dedistrometer isinRVS uitgevoerd, onderhoudsarm en kan
t.b.v. extreme omstandigheden
(-60...+70°C) uitgerust
worden metverwarmingselementen.
Turfschipper 114
kiwira
2292JB Wateringen
f 0174-272330
0174-272340
info@catec.nl
:^*>®?

DynaSand®
het enige echte
continu zandfilter
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Biologisch filter voor
> Nitrificatie
•Denitrificatie

nordic water
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NordicWaterBenelux BV
Postbus 522
1940AM Beverwijk
Telefoon+31(0)251210012
Telefax+31(0)251224017
Internetwww.nordicwater.nl
E-mail nordicwater@ijmond.net
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