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1

WINNING VECHTERWEERD

1.1

Beschrijving van de winning

1.1.1

Inleiding
De winning Vechterweerd ligt ten westen van Dalfsen, tussen Zwolle en Dalfsen
(figuur 1.1) 1 . Het plan is om de winning in 2011 in gebruik te nemen. De
vergunningscapaciteit voor onttrekking van grondwater is 8 miljoen m3 water per jaar.
De winning zal echter in gebruik genomen voor 2 miljoen m3 per jaar, om zo in de
drinkwatervoorziening van de regio Zwolle te kunnen voorzien. Deze capaciteit is nodig
om een verkleining van de capaciteit van de winning Engelse Werk in Zwolle op te
vangen. Vanaf 1990 is de locatie Vechterweerd als oeverinfiltratiewinning in diverse
provinciale plannen opgenomen. Dit naar aanleiding van een studie van de toenmalige
WMO (Waterleidingmaatschappij Overijssel), in samenwerking met het huidige IKCNBLF (Informatie- en KennisCentrum Natuur, Bos, Landschap en Fauna).
Voor het ontwikkelen van de resterende vergunningscapaciteit van Vechterweerd van 6
miljoen m3 per jaar zijn er op dit moment geen concrete plannen. De vergunningsruimte
is vooralsnog onderdeel van de ’niet operationele reserve’, noodzakelijk om een
langdurige buiten gebruikstelling van een winning op te vangen (calamiteiten).
De vergunning betreft de onttrekking van grondwater. Het bijzondere van de winning
Vechterweerd is dat het drinkwater, na zuivering door de bodem, voor een groot deel uit
oppervlaktewater bestaat dat afkomstig is uit de Overijsselse Vecht. Hiermee is sprake
van een oeverinfiltratiewinning. Op 17 oktober 2008 hebben de provincie Overijssel, de
waterschappen Regge en Dinkel, Groot Salland en Velt en Vecht en waterbedrijf Vitens
een intentieverklaring ondertekend om de waterkwaliteit van de Vecht voor deze
drinkwaterwinning te beschermen. Van het water in de Vecht benedenstrooms is 46 tot
48% afkomstig uit het Duitse deel van het stroomgebied.
Het gebiedsdossier betreft een beschrijving van de huidige situatie en huidige risico’s.
Toekomstige ontwikkelingen zijn hierin niet opgenomen, maar worden meegenomen in
het proces dat volgt na vaststelling van het gebiedsdossier .

1

De figuurnummering in het rapport wijkt af van de nummering volgens de structuur uit de tabellen 2.1, 2.2 en 2.4.
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Figuur 1.1

Topografische ligging Vechterweerd

Het opgepompte grondwater is zowel aëroob als anaëroob en wordt sterk beïnvloed
door de Vecht. 45% van de hoeveelheid onttrokken water is afkomstig van de Vecht,
15% van het wateraanvoerstelsel (totaal 60% oppervlaktewater) en 40% is grondwater.
Het grondwater wordt behandeld en gezuiverd, zodat het leidingwater aan de wettelijke
eisen voldoet. De zuivering bestaat uit zandfiltratie, RO-filtratie, beluchting, koolfiltratie
en UV-filtratie.
1.1.2

Intrekgebied
Het intrekgebied vanaf maaiveld is het aaneengesloten gebied waarbinnen grondwater
vanaf maaiveld in de winning terecht komt. In de Omgevingsverordening Overijssel
2009 is het vigerend intrekgebied aangegeven. Het intrekgebied vanaf maaiveld en het
vigerend intrekgebied liggen ten westen van Dalfsen, langs de Vecht.
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In 1995 is een MER opgesteld voor de drinkwaterwinning Vechterweerd (Grontmij,
1995). Berekeningen in dit MER vormden destijds geen aanleiding om het tot dan toe
vastgestelde grondwaterbeschermingsgebied aan te passen.
De buitenste contour van het vigerend intrekgebied en een ruime contour rond het
intrekgebied vanaf maaiveld wordt in beginsel aangehouden als grens van het
gebiedsdossier. Dit gebied bestaat voornamelijk uit landbouwgebied.
Het in figuur 1.2 als intrekgebied vanaf maaiveld aangegeven gebied, heeft een grillige
vorm. Vanwege deze grilligheid en de onzekerheid van de berekening ervan, is in het
gebiedsdossier een ruime contour rond dit gebied als grens van het gebieddossier
aangehouden.
Figuur 1.2

Intrekgebied vanaf maaiveld en vigerend intrekgebied drinkwaterwinning Vechterweerd
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1.1.3

Kwetsbaarheid van het watersysteem
De kwetsbaarheid van de winning is afhankelijk van de geohydrologische opbouw van
het watersysteem. Het water voor de bereiding van drinkwater wordt in de winning
Vechterweerd onttrokken op een diepte van circa NAP -15 tot NAP -35 meter.
De winning vindt plaats vanuit een matig grof zandig pakket uit de Formatie van
Kreftenheye. Dit pakket ligt op een diepte van circa NAP 0 tot NAP -40 meter. Op circa
NAP -10 meter bevindt zich in dit pakket een laag van Eemklei. Omdat deze kleilaag
niet overal aaneengesloten voorkomt, is sprake van één watervoerend pakket. Dit
pakket ligt op een pakket van Drenteklei en Tegenklei (figuur 1.3).
Figuur 1.3

Schematisatie geohydrologisch profiel Vechterweerd (Bron: Vitens)

Het grondwater wordt gevoed met neerslag en staat ook onder sterke invloed van de
Vecht, door oeverinfiltratie van oppervlaktewater. Doordat weerstandsbiedende lagen
maar beperkt ontwikkeld zijn in de ondiepe ondergrond zal de neerslag snel infiltreren
en toestromen naar putten van de drinkwaterwinning. De verblijftijd vanaf maaiveld,
totdat de put wordt bereikt, varieert van minder dan 10 jaar in praktisch het hele
grondwaterbeschermingsgebied tot 50 jaar aan de randen van het vigerend
intrekgebied.
Vanuit de Vecht infiltreert veel oppervlaktewater naar het grondwater en dat maakt de
winning kwetsbaar voor bedreigingen afkomstig uit de Vecht. Het percentage
oppervlaktewater in de drinkwaterwinning bedraagt circa 60% (bron: Geohydrologische
factsheet, Vitens).
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De fysische kwetsbaarheid is geschat op basis van de REFLECT methodiek. Hierbij zijn
de bodemkaart, dikte van slecht doorlatende lagen boven putfilters en reistijden vanaf
maaiveld beoordeeld en gecombineerd. Uit deze verschillende kaartbladen is een
kwetsbaarheidskaart berekend (zie figuur 1.4).
Figuur 1.4

Fysische kwetsbaarheid Vechterweerd vastgesteld met de REFLECT-methodiek

Uit figuur 1.4 blijkt dat de winning Vechterweerd matig kwetsbaar tot kwetsbaar is.
Reden hiervoor zijn de zeer korte verblijftijden in een belangrijk deel van het
intrekgebied vanaf maaiveld en de afwezigheid van een weerstandbiedende lagen ten
noorden en zuiden van het vigerende intrekgebied en ten oosten van het
grondwaterbeschermingsgebied. De korte verblijftijd leidt met name in het centrum van
het grondwaterbeschermingsgebied tot een hoge kwetsbaarheid. Hier is wel een
(dunne) weerstandbiedende laag aanwezig. Ten oosten en ten zuidoosten van het
grondwaterbeschermingsgebied leidt een relatief korte verblijftijd in combinatie met het
ontbreken van een weerstandbiedende laag tot een hoge kwetsbaarheid.
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1.1.4

Beoordeling ruwwater: beschrijving 2
De winning Vechterweerd is nog niet gestart. Met de waterkwaliteitsgegevens van de
Vecht en het grondwater in het intrekgebied vanaf maaiveld van Vechterweerd over de
periode 1997-2007 is een analyse uitgevoerd om een inschatting te verkrijgen van de te
verwachten ruwwaterkwaliteit (Vitens, 2 december 2008). De conclusies van deze
analyse zijn onder meer:
•

•

•

1.1.5

Binnen het intrekgebied vanaf maaiveld is een drietal grondwatertypes te
onderscheiden op basis van de mate van menselijke beïnvloeding (belast/onbelast)
en de mate waarin geochemische processen het water hebben gerijpt (aëroob/
anaëroob). Deze types zijn ‘belast aëroob’, ‘belast anaëroob’ en ‘diep anaëroob’. De
verdeling waarin deze drie types gaan bijdragen aan de toekomstige
ruwwaterkwaliteit is nog onzeker. De verdeling is onder andere relevant voor het
risico op putverstoppingen en voor de gehaltes ijzer, sulfaat en hardheid in het
ruwwater. Daarnaast geeft het aan welk aandeel van het water door mensen is
beïnvloed.
Het nutriëntengehalte en de gehaltes zware metalen in het Vechtwater vormen over
het algemeen geen probleem als dit in de vorm van oevergrondwater de
ruwwaterkwaliteit van Vechterweerd mede zal bepalen. De duidelijke
seizoensfluctuatie in de kwaliteit, die bij oevergrondwaterwinning flink afgevlakt zal
worden, zorgt niet voor problematische piekconcentraties.
Er is een aantal organische microverontreinigingen in de Vecht aanwezig die
mogelijk in het ruwwater teruggevonden zullen worden in lage concentraties. Het
gaat met name om:
•
een aantal (bekende) bestrijdingsmiddelen;
•
MTBE en ETBE;
•
geneesmiddelen;
•
brandvertragers;
•
Monobutyltin.

Beoordeling ruwwater: toetsing
De beoordeling van de zuiveringsinspanning bestaat uit het toetsen van de kwaliteit van
het ruwwater en grondwater bemonsterd in de meetfilters. Omdat de drinkwinning
Vechterweerd nog niet in werking is, zijn geen gegevens beschikbaar om de toetsing uit
te voeren.

2

De beschrijving van de grondwaterkwaliteit is ontleend aan het Calamiteitenplan Vechterweerd (Krikken en
Meijer, 2009).

Gebiedsdossier Vechterweerd
6

1.2

Beschrijving van de bronnen van verontreiniging

1.2.1

Diffuse bronnen
Figuur 1.5 geeft het ruimtegebruik weer in het vigerend intrekgebied van Vechterweerd
(CBS, 2003). Uit figuur 1.5 is af te leiden dat van het vigerend intrekgebied voornamelijk
bestaat uit agrarisch gebied. Daarnaast komen in het vigerend intrekgebied bos,
openbare voorzieningen, volkstuinen en een sportterrein voor. Ten oosten van het
vigerend intrekgebied ligt de kern van Dalfsen, met stedelijke functies als woongebied,
bedrijfsterrein en detailhandel en horeca. De kern van Dalfsen valt binnen de grens van
het gebiedsdossier (zoals omschreven in paragraaf 1.1.2).
Figuur 1.5

Ruimtegebruik in het vigerend intrekgebied Vechterweerd
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1.2.2

Puntbronnen
Een overzicht van de puntbronnen die een aandachtspunt vormen staat weergegeven in
figuur 1.6. In deze figuur is onderscheid gemaakt in zowel UBI-score als de
zogenaamde categorie-indeling. De UBI-code is een score om de ernst en omvang van
de potentiële puntbron in te beeld te brengen. Hierbij zijn de puntbronnen
geclassificeerd volgens UBI 1-4, UBI 5 en 6 en UBI 7 en 8. Alleen de puntbronnen zijn
geselecteerd die liggen in het vigerend intrekgebied en binnen een ruime contour rond
het intrekgebied vanaf maaiveld. In dit gebied liggen in totaal 25 puntbronnen, waarvan
de meeste in de kern van Dalfsen. De puntbronnen in de kern van Dalfsen liggen
weliswaar buiten het intrekgebied vanaf maaiveld zoals in figuur 1.2 is opgenomen,
echter vallen deze binnen de ruime contour rondom het intrekgebied vanaf maaiveld die
samen met het vigerend intrekgebied de grens van het gebiedsdossier vormen.
Daarnaast is van de puntbronnen die een aandachtspunt vormen aangegeven in welk
onderzoeksstadium ze verkeren, via de categorie waarin ze voorkomen, namelijk:
•
•
•

categorie I: onderzocht, geen vervolgactie nodig;
categorie II: vervolgonderzoek nodig;
categorie III: wordt reeds gesaneerd.

Als basis voor de selectie van puntbronnen is gebruik gemaakt van het rapport ‘Bepaling
saneringsmaatregelen puntbronnen in relatie tot KRW doelen in de provincie Overijssel’
(Van Oorschot en Van den Brink, 2008).
Figuur 1.6

Puntbronnen die een aandachtspunt vormen op basis van de UBI-score score in het
vigerend intrekgebied en in een ruime contour rondom het intrekgebied vanaf maaiveld
van de winning Vechterweerd
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1.2.3

Lijnbronnen
De belangrijkste lijnbronnen in de omgeving van de winning Vechterweerd zijn
weergegeven in figuur 1.7. Voor het gebied dat begrensd wordt door het vigerend
intrekgebied en een ruime contour rondom het intrekgebied vanaf maaiveld zijn de
volgende lijnbronnen relevant:
•
•
•
•
•
•

De spoorweg Zwolle-Ommen.
De hoofdweg N340 (Hesserweg) en net buiten het vigerend intrekgebied, maar
binnen
het
intrekgebied
vanaf
maaiveld,
de
N757
(Poppenallee/Rondweg/Koesteeg).
Een aantal lokale wegen.
Riolering (met name in Dalfsen) en een persleiding.
De Vecht (oppervlaktewater).
Een aantal sloten en watergangen.

Figuur 1.7

Lijnbronnen in de omgeving van de winning Vechterweerd
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1.2.4

Beschermingsbeleid en -praktijk
Provinciaal en Rijksbeleid
Voor de drinkwaterwinning Vechterweerd zijn in de Omgevingsverordening Overijssel
2009
drie
beschermingszones
weergegeven,
het
waterwingebied,
het
grondwaterbeschermingsgebied en het intrekgebied (vigerend intrekgebied).
In bijlage 5 van de handleiding is een overzicht gegeven van de voor
grondwaterbescherming relevante beleidskaders van het Rijk en de provincie. In dit
overzicht zijn ook de belangrijkste doelen opgenomen.
Bestemmingsplannen
Het vigerend intrekgebied van de drinkwaterwinning Vechterweerd valt grotendeels
binnen het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Dalfsen. Een deel valt in
de gemeente Zwolle. Daar gelden de bestemmingsplannen Uiterwaarden, Hessenpoort
en Buitengebied Zwolle.
Waterovereenkomst duurzame waterwinning
Op 17 oktober 2008 hebben de provincie Overijssel, de waterschappen Regge en
Dinkel, Groot Salland, Velt en Vecht en waterbedrijf Vitens een intentieverklaring
ondertekend om de waterkwaliteit van de Vecht voor deze drinkwaterwinning te
beschermen. Deze intentieverklaring is een stap in de richting van de toekomstige
drinkwaterwinning en moet in 2009 leiden tot een waterovereenkomst die een duurzame
waterwinning bij Vechterweerd garandeert door de risico’s beheersbaar te maken. In dit
verband is gestart met verschillende onderzoeken die het volgende behelzen:
•
•
•
•

de bescherming van de waterkwaliteit voor de drinkwaterwinning Vechterweerd;
de opzet van calamiteitenplannen;
de wijze van monitoren van de waterkwaliteit uit de Vecht;
de juridische kaders.

Gebiedsdossier Vechterweerd
10

1.3

Analyse risico’s

1.3.1

Belasting met diffuse bronnen
Uitgaande van de CBS bodemgebruikskaart is een inschatting gemaakt van de actuele
risico’s door de beoordeling van de diffuse belasting te combineren met de fysische
kwetsbaarheid van de winning. Een ruimtelijk overzicht van de actuele risico’s staat
weergegeven in figuur 1.8.
Figuur 1.8

Actuele risico’s gerelateerd aan het huidige landgebruik in Vechterweerd

De (matige) kwetsbaarheid van de bodem in combinatie met functies die mogelijk
risicovol zijn voor het grondwater – zoals landbouwkundig gebruik – geeft aanleiding tot
een actueel risico in delen van het gebied. Deze actuele risico’s komen voor rondom het
waterwingebied, ten zuidoosten en ten oosten van het grondwaterbeschermingsgebied
en ten oosten van Dalfsen.
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De knelpunten in het vigerend intrekgebied zijn het gevolg van landbouwkundige
functies, in combinatie een hoge kwetsbaarheid. De knelpunten aan de oostkant van
Dalfsen worden bepaald door enerzijds een (zeer) hoge kwetsbaarheid in combinatie
met de functies landbouw en sportterrein, en anderzijds door een matige kwetsbaarheid
in combinatie met de functie bedrijfsterrein. Dit hoeft niet onmiddellijk te betekenen dat
er ook daadwerkelijk sprake is van actuele risico’s.
Het betekent wel dat de winning in die gebieden dermate kwetsbaar is dat gangbare
agrarische en bedrijfsmatige activiteiten gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot
bedreiging van de ruwwaterkwaliteit met respectievelijk nutriënten en/of
bestrijdingsmiddelen en chemische verontreinigingen.
1.3.2

Belasting met puntbronnen
Voor Vechterweerd zijn de puntbronnen geselecteerd die vallen binnen het
gebiedsdossier. In het gebied zijn in totaal 25 puntbronnen aanwezig (zie figuur 1.9).
Hiervan hebben tien punten zowel klasse UBI 7-8 én liggen in matig kwetsbaar of
kwetsbaar gebied (de zogenaamde aandachtspunten). Acht van deze punten liggen
weliswaar niet in het vigerend intrekgebied, maar vallen wel binnen de grens van het
gebiedsdossier.
Van de tien geselecteerde ‘aandachtspunten’ zijn inmiddels zes onderzocht en is
gebleken dat er geen vervolgacties nodig zijn (categorie I locatie). Er zijn vier
puntbronnen geselecteerd die verder moeten worden onderzocht (categorie II).
Dit betreft twee benzine servicestations, een lichtpetroleumpompinstallatie en een
brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare). Puntbronnen in categorie III (wordt reeds
gesaneerd) komen niet voor.
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Figuur 1.9

Puntbronnen die een aandachtspunt vormen op basis van de UBI-score, gecombineerd
met de fysische kwetsbaarheid van de winning Vechterweerd
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1.3.3

Belasting met lijnbronnen
Binnen het deel van de winning Vechterweerd dat als kwetsbaar is geclassificeerd
liggen de spoorlijn Zwolle – Ommen, de hoofdweg N757, een deel van de riolering van
Dalfsen, enkele lokale wegen, de Vecht en enkele sloten en watergangen. Binnen het
matig kwetsbare deel van de winning liggen voorts de hoofdweg N340 en een
persleiding (zie figuur 1.10).
De feitelijke risico’s worden mede bepaald door lokale omstandigheden, zoals de mate
waarin afstromend wegwater wordt opgevangen (bij wegen), of de ligging ten opzichte
van de grondwaterstand (bij riolering en kanalen). Daarom valt zonder nader onderzoek
of aanvullende informatie niets te zeggen of de lijnbronnen al dan niet een actueel risico
of aandachtspunt vormen. De belasting met lijnbronnen is gezien het type bronnen en
mate van kwetsbaarheid van de winning gescoord als een aandachtspunt.
Figuur 1.10 Lijnbronnen, gecombineerd met de fysische kwetsbaarheid van de winning
Vechterweerd
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Waterkwaliteit Vecht
Omdat een substantieel deel van het onttrokken grondwater afkomstig is van de Vecht,
vormt de Vecht een belangrijke potentiële lijnbron.
Monitoringsresultaten 2008
In 2008 is door het waterschap de oppervlaktewaterkwaliteit van de Vecht onderzocht
op nutriënten, metalen, PAK's, OCB's (organochloor bestrijdingsmiddelen) en
'natchemisch' (pH, zuurstof, temperatuur e.d.). De meetresultaten over 2008 zijn
getoetst volgens de nieuwste normen en voorschriften zoals zijn opgenomen in het
BKMW. De stoffen stikstof, fosfaat, koper en zink voldoen niet aan de gestelde
waterkwaliteitseisen. Omdat 2008 een relatief nat jaar was zijn de concentraties van
veel stoffen die gevoelig zijn voor afspoeling, hoger dan het jaar daarvoor. Fosfaat heeft
een verhoging ten opzichte van het voorgaande jaar toen net wel aan de
waterkwaliteitseis werd voldaan. Stikstof houdt de dalende trend vast. Voor de metalen
is er echter een trendbreuk in de toetsingen omdat er een andere analysemethode is
voorgeschreven. Daarbij hoort ook een andere norm die in de praktijk voor zink streng
blijkt uit te pakken. Op deze locatie wordt de norm voor zink ruim overschreden (20,2
μg/l bij een norm van 7,8 μg/l). Ook de koperconcentratie neemt iets toe.
Waterkwaliteitsanalyse 2004
In 2004 is de waterkwaliteit van de Vecht in kaart gebracht (De Straat, 2004). Aan
hand van de normen vanuit de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) en
drinkwaternorm is onder meer de waterkwaliteit van de Vecht ter hoogte van
drinkwaterwinning Vechterweerd getoetst. De resultaten van deze toetsing zijn
onderstaande tabel 1.1 opgenomen.
Tabel 1.1

Waterkwaliteit Vecht ten hoogte van de drinkwaterwinning Vechterweerd

Stofgroep

Stof

Categorie

(zware) metalen

Cadmium
Kwik
Koper
Nikkel
Lood
Zink
Chroom
Arseen
Barium
Berylium
Cobalt
Selenium
Vanadium

1
2
3
2
2
2
2
2
1
4
2
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de
de
de
in

Stofgroep

Stof

Categorie

PAK

Naftaleen
Antraceen
Fenantreen
Fluorantheen
Benzo(a)antraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indenopyreen
Ammoniak
Ammonium
Fosfaat
Nitraat
Stikstof
Sulfaat
Chloride
Chlorofyl-a
Fluoride
VOX

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

nutriënten

algemeen

Toelichting:
1
< streefwaarde (CIW-klasse 1)
2
< MTR (CIW-klasse 2)
3
< 2x MTR (CIW-klasse 3)

4
5

3
2
4
2
2
2
2
3

< 5x MTR (CIW-klasse 4)
> 5x MTR (CIW-klasse 5)
geen meetwaarden

Stoffen in CIW 3 -klassen 3 -5 worden gezien als probleemstoffen. Van de stoffen in tabel
1.1 die als probleemstof zijn aangemerkt, is alleen fosfaat een voor drinkwater relevante
probleemstof.
Naast de analyse van probleemstoffen uit tabel 1.1 zijn in de waterkwaliteitsanalyse van
de Vecht (De Straat, 2004), is een analyse gemaakt van bestrijdingsmiddelen in het
stroomgebied. Bestrijdingsmiddelen die al dan niet incidenteel aangetroffen worden
maar wel veelvuldig de MTR-norm overschrijden in het stroomgebied van de
Vecht/Zwarte Water zijn: herbiciden (simazine, diuron en terbutylazine), een groot aantal
insecticiden, fungiciden (carbendazim, ETU en DMST) en een nematocide (ethoprofos).
Het scala van MTR-overschrijdende bestrijdingsmiddelen is veel groter. Hierbij zijn de
stoffen waarvan zowel de norm als de meetwaarde onder de detectiegrens liggen niet
inbegrepen. Het beeld van de in de periode 1998-2001 vastgestelde probleemstoffen is
inmiddels alweer enigszins achterhaald, omdat sommige probleemstoffen zijn verboden
en (deels) vervangen door andere probleemstoffen. Toch worden diverse verboden
stoffen nog steeds in water en waterbodem aangetroffen. Voor het watersysteem
Beneden Vecht, waar de drinkwaterwinning Vechterweerd ligt, zijn met name
insecticiden (cholinesteraseremmer) als probleemstof aangemerkt. (De Straat, 2004).

3

Commissie Integraal Waterbeheer.
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Jaarverslag oppervlaktewaterkwaliteit Waterschap Groot Salland 2008
De drinkwaterwinning Vechterweerd ligt in het waterschap Groot Salland. Dit
waterschap heeft ook het beheer over het deel van de Vecht dat door dit waterschap
loopt. Het waterschap doet jaarlijks verslag van de oppervlaktewaterkwaliteit. Het meest
recente beschikbare verslag is het Jaarverslag oppervlaktewaterkwaliteit 2008.
Het waterschap Groot Salland meet de waterkwaliteit in de Vecht op een meetlocatie
nabij de winning Vechterweerd. De belangrijkste parameters zijn in tabel 1.2
opgenomen.
Tabel 1.2

Fysisch chemische waterkwaliteit Vecht, meetlocatie nabij Vechterweerd
Meetlocatie Vecht nabij

Toestand

Vechterweerd

Vecht

stikstof

3

voldoet niet

fosfaat

3

voldoet niet

zuurstof

2

voldoet

koper

3

voldoet niet

zink

2

voldoet

PAK’s

voldoet

Toelichting:
1
< streefwaarde (CIW-klasse 1)
2
< MTR (CIW-klasse 2)
3
< 2x MTR (CIW-klasse 3)

Stikstof:

Fosfaat:
Zuurstof:
Koper:

Zink:

waterlichaam

4
5

< 5x MTR (CIW-klasse 4)
> 5x MTR (CIW-klasse 5)
geen meetwaarden

Vrijwel alle locaties vallen in klasse 3 of 2 (matig tot goed). De locaties
met een matige kwaliteit liggen voornamelijk in het buitengebied in het
noordelijk deel van het beheersgebied. Uit- en afspoeling van
landbouwgronden is de belangrijkste bron.
De kwaliteit van de meeste locaties is matig tot goed.
De meeste watergangen in het landelijk gebied op de zandgronden
voldoen aan de norm voor zuurstof.
In de gemeten watergangen valt de kwaliteitsbeoordeling voor koper in
klasse 2 of 3. Klasse 3 locaties zijn vooral de watergangen die beïnvloed
worden door stedelijk gebied en de benedenloop van de Sallandse
Weteringen, waar de invloed vanuit de landbouw merkbaar is. Ook de
Vecht (beïnvloeding vanuit het bovenstroomse gebied) en de spoorsloot
bij Staphorst (beïnvloeding door de spoorlijn en riooloverstort) vallen in
klasse 3.
Voor zink vallen bijna alle locaties in klasse 2.

Het algemene beeld van de waterkwaliteit in het landelijke gebied is dat vanaf 2000
geen noemenswaardige verbetering in de waterkwaliteit is opgetreden. De verschillen
tussen de jaren zijn voornamelijk bepaald door de verschillen in neerslaghoeveelheden.
Natte jaren geven meer overschrijdingen. Alleen voor koper lijkt de waterkwaliteit nog te
verbeteren.
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In de eerste inventarisatie voor de KRW (zie de jaarverslagen van 2005 en 2006), zijn
de stoffen stikstof, fosfaat, koper, zink en PAK’s aangewezen als probleemstoffen.
Gedurende zes jaren wordt, tot aan de volgende KRW planperiode gerapporteerd over
deze stoffen. De rapportage wordt gedaan volgends de KRW-methodieken waarbij
wordt getoetst aan de milieukwaliteitsnorm (MKN).
Monitoring Vitens 2008
De waterkwaliteit van de Vecht nabij de winning Vechterweerd wordt door Vitens
gemonitoord. Voor een beeld van de te verwachten waterkwaliteit in de Vecht zijn de
metingen uit de negentiger jaren nog nauwelijks relevant. Daarom worden de
aandachtsstoffen door Vitens vooral afgeleid uit de metingen vanaf 2000. De
belangrijkste aandachtsstoffen zijn:
•
•
•

Bestrijdingsmiddelen, met name diuron, glyfosaat, AMPA, MCPA, MCPP en
bentazon.
Geneesmiddelen: propiconazool, terbuconazool, carbamazepine.
Overige OMIVE, met name MTBE, ETBE, brandvertragers, monobutyltin.

Voor nutriënten en metalen zijn er met het Vechtwater vanuit drinkwateroogpunt geen
problemen te verwachten (Vitens, 2008).
Vitens heeft het Vechtwater getoetst aan de AMvB drinkwater (BKMO) norm. Er zijn
enkele overschrijdingen aangetroffen. Het betreft slechts enkele incidentele
overschrijdingen, van zwevende stoffen, ammonium, organisch gebonden stikstof,
sulfaat, fosfaat en PAK’s. Omdat het hier om incidenten gaat, is voor een
oeverinfiltratiewinning (waar pieken uitvlakken in het grondwater) geen probleem met
normoverschrijding te verwachten (Vitens, 2008).
Voor de monitoring van water ligt de Ontwerp AMvB Besluit kwaliteitseisen monitoring
water (BKMW) ter beoordeling bij de Eerste en Tweede Kamer. In het Ontwerp BKMW
zijn richtwaarden en streefwaarden opgenomen voor oppervlaktewater bestemd voor de
bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water. Een deel van de parameters
(stoffen en stofgroepen) in het Ontwerp BKMW is niet goed vergelijkbaar met de huidige
BKMO.
Voor zover te beoordelen, verschilt toetsing volgens het Ontwerp BKMW niet veel van
toetsing volgens het BKMO. Richtwaarden van het Ontwerp BKMW worden
overschreden voor zuurgraad, zwevende stoffen, ammonium, organisch gebonden
stikstof, sulfaat en fosfaat. Voor deze stoffen, exclusief fosfaat, worden ook de
streefwaarden van het Ontwerp BKMW overschreden. Tevens wordt de streefwaarde
voor PAK’s overschreden.
De inzichten ten aanzien van de waterkwaliteit van de Vecht ontwikkelen zich verder. Dit
komt onder meer tot uitdrukking in de rapportage van het deelproject ‘Bescherming van
de waterkwaliteit’.
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Herkomst bedreigende stoffen
Bestrijdingsmiddelen
De landbouw is de grootste gebruiker van bestrijdingsmiddelen. Het meest
voorkomende landgebruik in het stroomgebied van de Vecht/Zwarte Water is grasland.
De meest gebruikte bestrijdingsmiddelen in de landbouw zijn glyfosaat (toegepast op
grasland) en mancozeb (toegepast in de aardappelteelt). De aardappelteelt levert de
grootste bijdrage aan het bestrijdingsmiddelengebruik, ondanks het feit dat de
aardappelteelt relatief een klein aandeel in het totale landbouwareaal heeft. Ook
kleinere teelten kunnen een voor het oppervlaktewater zeer relevant
bestrijdingsmiddelengebruik kennen. Problemen kunnen ontstaan door de intensiteit van
het gebruik of door het (voor waterorganismen) giftige en persistente karakter van de
gebruikte middelen. (De Straat, 2004).
Voor het overige gebruik van bestrijdingsmiddelen in het stroomgebied van de
Vecht/Zwarte Water zijn vooral gemeenten (79%) en de Nederlandse Spoorwegen
(14%) verantwoordelijk. Ook hier is glyfosaat het meest gebruikte bestrijdingsmiddel. Dit
wordt vooral toegepast op (half-)verhardingen en spoorbanen. Bij deze toepassingen
spoelt een belangrijk deel van de bestrijdingsmiddelen af naar het oppervlaktewater. (De
Straat, 2004).
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen zijn voornamelijk afkomstig van zorginstellingen en particulier gebruik.
Deze komen via RWZI’s en riooloverstorten in het oppervlaktewater terecht. Daarnaast
komen diergeneesmiddelen in het oppervlaktewater terecht (met name) via de
verspreiding van mest.
Overig
De belangrijkste bronnen voor nutriënten en zware metalen zijn af- en uitspoeling in het
landelijk gebied en RWZI-effluenten. Voorts worden de RWZI’s belast met afvalwater
van huishoudens, bedrijfsmatige lozingen en bouwmetalen en vuurwerk (koper). (De
Straat Milieu-adviseurs B.V., 2004).
Lozingsbronnen Vecht
In het ontwerp Stroomgebied Beheerplan van de Rijndelta, is een inventarisatie gedaan
van de lozingslocaties van rioolwaterzuiveringen en industriële en andere lozingen van
prioritaire en andere belangrijke (gevaarlijke) stoffen (Ministerie van V&W, 2008). In
figuur 1.11 is het stroomgebied van de Vecht weergegeven. In de figuren 1.12 en 1.13
zijn uitsneden gegeven van lozingslocaties van respectievelijk rioolwaterzuiveringen en
industriële en andere lozingen in de Rijndelta.
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Figuur 1.11

Watersystemen stroomgebied Vecht (Krikken en Meijer, 2009)
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Figuur 1.12

Lozingslocaties van rioolwaterzuiveringen in de Rijndelta (uitsnede) (Ministerie van
V&W, 2008)

Figuur 1.13

Lozingslocaties van industriële en andere lozingen van prioritaire en andere belangrijke
(gevaarlijke) stoffen in de Rijndelta (uitsnede) (Ministerie van V&W, 2008)

Met name rioolwaterzuiveringsinstallaties blijken op basis van de normoverschrijdende
stoffen een belangrijke puntbron voor de oppervlaktewateren. Verreweg het grootste
deel van de huishoudens (ruim 98%) en ook de meeste kleinere en middelgrote
bedrijven zijn aangesloten op een openbare RWZI. Ook een deel van de
verontreinigingen vanuit diffuse bronnen (bijvoorbeeld wegverkeer en corrosie van
bouwmetalen) komt via het rioolstelsel in de RWZI’s terecht. De beheerders van de
RWZI’s meten regelmatig de nutriënten (N-totaal en P-totaal) en de zware metalen
(cadmium, lood, kwik, nikkel, arseen, chroom, koper en zink) in het influent, het effluent
en het zuiveringsslib. (Ministerie van V&W, 2008).
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In het stroomgebied van de Vecht bevindt zich een aantal industriële lozers, die niet via
een RWZI lozen. Het huishoudelijk afvalwater van deze bedrijven is over het algemeen
aangesloten op de riolering of op een biologische zuiveringsinstallatie. Het
bedrijfsafvalwater is meestal niet met biologische methoden te zuiveren en ondergaat
daarom een fysisch-chemische zuivering. (Verkeer en Waterstaat, 2008).
De landbouw is voor 90% van de oppervlaktewaterlichamen een significante diffuse
bron. Stedelijk oppervlakkig afstromend water (achterliggende bron veelal verkeer) en
verkeer/infrastructuur zijn samen voor meer dan de helft van de waterlichamen op basis
van de normoverschrijdende stoffen als significant beoordeeld. Ook atmosferische
depositie vormt een belangrijke diffuse bron voor eenderde van de waterlichamen.
(Verkeer en Waterstaat, 2008).
1.3.4

Planologische bescherming
Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied
Het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied van de drinkwaterwinning
Vechterweerd liggen binnen het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente
Dalfsen. Dit is een actueel bestemmingsplan, dat in 2007 is vastgesteld door de
gemeenteraad van Dalfsen. Een klein stukje van het grondwaterbeschermingsgebied,
aan de noordwestkant bij de Vecht, valt binnen het bestemmingsplan Uiterwaarden van
de gemeente Zwolle. Ook dit is een actueel bestemmingsplan (2004).
Zonering
De zonering van het grondwaterbeschermingsgebied is als ‘waterwindoeleinden
(dubbelbestemming)’ in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Dalfsen
opgenomen. De zonering is correct. Een deel van het waterwingebied heeft de
bestemming ‘nutsdoeleinden’ met aanduiding ‘(drink-)waterwinning’. Deze bestemming
beslaat een deel (ongeveer de helft) van het waterwingebied. De zonering van het
waterwingebied uit de Omgevingsverordening is niet in het bestemmingsplan
opgenomen. In het waterwingebied geldt dezelfde bestemming als voor het
grondwaterbeschermingsgebied (waterwindoeleinden (dubbelbestemming)).
De zonering van het deel van het grondwaterbeschermingsgebied dat in de gemeente
Zwolle ligt, is correct in het daar geldende bestemmingsplan Uiterwaarden opgenomen.
Regels
In het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Dalfsen zijn specifieke regels
ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied opgenomen. Het gebied dat
bestemd is als nutsdoeleinden voor (drink-)waterwinning, is ook specifiek beschermd via
de regels. Bovendien gelden de regels voor het grondwaterbeschermingsgebied ook
voor het waterwingebied.
Vigerend intrekgebied
Het vigerend intrekgebied van de drinkwaterwinning Vechterweerd valt grotendeels
binnen het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Dalfsen. Daarnaast
overlapt het vigerend intrekgebied met de bestemmingsplannen Uiterwaarden,
Hessenpoort en Buitengebied Zwolle, van de gemeente Zwolle. Het
vigerend
intrekgebied is niet in deze bestemmingsplannen opgenomen. Opname van het
vigerend intrekgebied in bestemmingsplannen is dan ook niet verplicht gesteld vanuit de
Omgevingsverordening.
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Samenvattend overzicht
Een samenvattend overzicht van de planologische bescherming in bestemmingsplannen
is gegeven in tabel 1.3. Hierin is aangegeven of de bescherming van het
waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied voldoende geregeld is in de
verbeelding en in de regels van het bestemmingsplan.
Tabel 1.3

Samenvattend overzicht planologische bescherming in bestemmingsplannen
Gebied

Bestemmingsplan

Vechterweerd

Actueel

Buitengebied

1

Verbeel-

zonering

ding

4

Ja

(gemeente Dalfsen)
Vechterweerd

Type

Uiterwaarden

Ja

Wwg

-

Gwbg

5

+

Gwbg

+

Regels

3

2

+
+
+

(gemeente Zwolle)
1

Een bestemmingsplan is actueel wanneer deze minder dan tien jaar oud is.

2

Met ‘Verbeelding’ wordt beoordeeld of de zonering van het gebied overgenomen is op de verbeelding van het

3

Met ‘Regels’ wordt beoordeeld of de regels bij de functies adequaat zijn voor de bescherming van het gebied. De

bestemmingsplan.
verbeelding en regels zijn onafhankelijk van elkaar beoordeeld, waardoor beiden een verschillende uitkomst
kunnen hebben.
4

5

Wwg = waterwingebied; Gwbg = Grondwaterbeschermingsgebied.
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Resultaten analyse en mogelijke maatregelen

Vechterweerd

Tabel 1.5

3

2

1

2

gwbg

en zonering

Intrekgebied

3

vanaf maaiveld

bescherming

Planologische

Lijn

bronnen

Punt

bronnen
3

bronnen

Belasting
Diffuse

kwaliteit

Winning

Ruwwater

Resultaten analyse
winning

Tabel 1.4

Kwetsbaarheid

1.4

2

Toelichting op de resultaten van de analyse (tabel 1.4)
Geen probleem (1)

Aandachtspunt (2)

Actueel risico (3)

Kwetsbaarheid winning

Weinig kwetsbaar.

Matig kwetsbaar.

Kwetsbaar.

Ruwwaterkwaliteit

Geen verontreinigingen in het Wel verontreinigingen in

Wel verontreinigingen in

ruwwater aangetroffen.

ruwwater, maar geen

ruwwater, overschrijding van

overschrijding van de norm.

de norm.

Belasting diffuse bronnen,

Combinatie van

Belasting is zodanig, dat het

Nader onderzoek gewenst om

puntbronnen en lijnbronnen

kwetsbaarheid en belasting

grondig volgen van de

de aard en omvang van de

leidt niet tot een knelpunt.

ontwikkelingen onder en

bedreiging in te schatten. Dit

boven maaiveld voldoende

kan aanleiding zijn voor het

zal zijn.

opstellen van
maatregelenpakketten.

Planologische bescherming

Bescherming via het

-

Bescherming via het

bestemmingsplan voldoende

bestemmingsplan

gewaarborgd.

onvoldoende gewaarborgd.

Intrekgebied vanaf maaiveld en

Consensus over ligging

zonering grondwater-

intrekgebied vanaf maaiveld. intrekgebied vanaf maaiveld.

Consensus over berekening

De berekening van het
intrekgebied vanaf maaiveld

beschermingsgebied

Berekend intrekgebied komt

Berekend intrekgebied is

dient nader gecontroleerd te

overeen met provinciale

groter dan provinciale

worden. In dat geval wordt het

zonering

zonering

berekende intrekgebied in de

grondwaterbeschermings-

grondwaterbeschermings-

tekst aangeduid als een

gebied waardoor

gebied. Noodzaak van

‘zoekgebied voor

voorkantsturing voldoende

aanvullend beleid in de vorm

maatregelen’.

geborgd is.

van voorkantsturing wordt
nader onderzocht.

Kwetsbaarheid en ruwwaterkwaliteit
De winning Vechterweerd is matig kwetsbaar tot kwetsbaar. Uit de beoordeling van de
ruwwaterkwaliteit van Vitens, blijkt dat nog onbekend is in hoeverre belasting vanuit het
grondwater de ruwwaterkwaliteit zal beïnvloeden. Voor het water vanuit de Vecht geldt
dat het nutriëntengehalte en de gehaltes zware metalen over het algemeen geen
probleem vormen. Organische microverontreinigingen in de Vecht zullen mogelijk
teruggevonden worden in het toekomstige ruwwater. Hoewel het ruwwater naar
verwachting beïnvloed zal worden door menselijke activiteiten, lijkt dit in beginsel niet tot
problemen te leiden.
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Diffuse bronnen
Rondom het waterwingebied, ten zuidoosten en ten oosten van het
grondwaterbeschermingsgebied en ten oosten van Dalfsen leidt de huidige diffuse
belasting tot knelpunten. De knelpunten in het vigerend intrekgebied zijn het gevolg van
landbouwkundige functies, in combinatie een hoge kwetsbaarheid. De knelpunten aan
de oostkant van Dalfsen worden bepaald door enerzijds een (zeer) hoge kwetsbaarheid
in combinatie met de functies landbouw en sportterrein, en anderzijds door een matige
kwetsbaarheid in combinatie met de functie bedrijfsterrein. Een aanbeveling is hier om
de belasting ten gevolge van het landbouwkundig gebruik nader te onderzoeken en dit
gebruik eventueel te extensiveren (voorkantsturing). Voor het stedelijk gebruik is
extensivering lastig, omdat stedelijke functies zich moeilijk laten verplaatsen. Voor
stedelijke functies, is de aanbeveling om afspraken te maken met terreinbeheerders
over een duurzame inrichting en duurzaam beheer.
Puntbronnen
In het gebied komen vier puntbronnen voor die verder moeten worden onderzocht.
Dit betreft twee benzine servicestations, een lichtpetroleumpompinstallatie en een
brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare). Deze puntbronnen liggen in Dalfsen en
vallen buiten het vigerend intrekgebied, maar binnen de ruime contour rondom het
intrekgebied vanaf maaiveld die samen met het vigerend intrekgebied de grens van het
gebiedsdossier vormen. De puntbronnen vallen hierdoor binnen de grens van het
gebiedsdossier. Van deze puntbronnen is aangegeven dat deze verder moeten worden
onderzocht. Dit zal daadwerkelijk moeten gebeuren.
Lijnbronnen
Binnen het deel van de winning Vechterweerd dat als kwetsbaar is geclassificeerd
liggen de spoorlijn Zwolle – Ommen, de hoofdweg N757, een deel van de riolering van
Dalfsen, enkele lokale wegen, de Vecht en enkele sloten en watergangen. Binnen het
matig kwetsbare deel van de winning liggen voorts de hoofdweg N340 en een
persleiding. De aanwezige lijnbronnen kunnen niet eenvoudig verwijderd worden. Wel
kan in overleg met de eigenaren gekeken worden naar maatregelen om het risico op
belasting te verkleinen.
Vecht
Naast de ‘reguliere’ lijnbronnen zoals wegen en rioleringen, is de Vecht een belangrijke
lijnbron. Het ruwwater van de winning Vechterweerd is voor 60% afkomstig van de
Vecht.
Volgens meetgegevens van Vitens zijn er in de Vecht enkele overschrijdingen
aangetroffen van de normen van de AMvB drinkwater (BKMO). Omdat het hier om
enkele incidentele overschrijdingen gaat, is voor een oeverinfiltratiewinning (waar pieken
uitvlakken in het grondwater) geen probleem met normoverschrijding te verwachten.
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Voorts heeft Vitens een aantal aandachtsstoffen in beeld. De belangrijkste
aandachtsstoffen zijn:
•
•
•

Bestrijdingsmiddelen, met name diuron, glyfosaat, AMPA, MCPA, MCPP en
bentazon.
Geneesmiddelen: propiconazool, terbuconazool, carbamazepine.
Overige OMIVE, met name MTBE, ETBE, brandvertragers, monobutyltin.

De landbouw is de grootste gebruiker van bestrijdingsmiddelen. Voor het overige
gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn vooral gemeenten (79%) en de Nederlandse
Spoorwegen (14%) verantwoordelijk.
Met name rioolwaterzuiveringsinstallaties blijken op basis van de normoverschrijdende
stoffen een belangrijke puntbron voor de oppervlaktewateren. Geneesmiddelen en
overige verontreinigingen worden voornamelijk via RWZI’s op het oppervlaktewater
geloosd.
Over het algemeen zijn te treffen maatregelen zijn te vinden in generieke maatregelen
per sector, aangevuld met gebiedsgerichte maatregelen. Met deze maatregelen kan het
gebruik van bepaalde stofgroepen worden teruggedrongen. Per stofgroep zijn specifieke
maatregelen mogelijk. Deze maatregelen of set van maatregelen dienen te worden
afgestemd op het specifieke gebruik van de stoffen.
Voor geneesmiddelen kan bij zorginstellingen gebruik worden gemaakt van een
pharmafilter. Geneesmiddelen die via particulier gebruik in het riool worden geloosd,
worden hiermee echter niet gevangen. Voor overige stoffen zijn specifieke afspraken
met de industrie mogelijk en bestaan mogelijkheden via de vergunningverlening.
Het beeld van de potentiële dreiging van de Vecht is echter niet compleet. Dit heeft
enerzijds te maken met de complexiteit omtrent de herkomst van de stoffen in de Vecht.
Daarnaast is niet bekend in hoeverre de ondergrond van de winning Vechterweerd een
filterende werking heeft. Een aanbeveling is om deze filterende werking nader te
onderzoeken.
Planologische bescherming
De planologische bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied en het
waterwingebied is vrij goed geregeld in bestemmingsplannen. Alleen de zonering van
het waterwingebied is niet goed in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente
Dalfsen opgenomen. De aanbeveling is om het bestemmingsplan op dit punt aan te
passen. Dit kan eventueel door het gebied dat bestemd is als nutsdoeleinden voor
(drink-)waterwinning te vergroten.
Intrekgebied vanaf maaiveld en zonering grondwaterbeschermingsgebied
Het intrekgebied vanaf maaiveld van de winning Vechterweerd valt voor een groot deel
buiten het grondwaterbeschermingsgebied. Binnen het grondwaterbeschermingsgebied
is voorkantsturing onderdeel van het vigerende grondwaterbeschermingsbeleid. Omdat
er consensus is over de berekening van het intrekgebied vanaf maaiveld, is de
aanbeveling om de noodzaak van aanvullend beleid in de vorm van voorkantsturing
nader te onderzoeken als onderdeel van de planologische bescherming. Dit geldt in het
gebied dat buiten het grondwaterbeschermingsgebied ligt en binnen het intrekgebied
vanaf maaiveld.
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