Effect vervroegde invoering evenwichtsbemesting in Gelderse Vallei op
fosfaatbelasting Eem- en Gooimeer

1. Probleemstelling
De Gelderse Vallei is een gebied dat
wordt gekenmerkt door vermenging van
diverse functies. Kleinschaligheid en
versnippering geven het gebied een eigen
karakter dat over het algemeen gewaardeerd wordt. De vermenging heeft echter
nadelen omdat de verschillende functies
elkaar in negatieve zin beïnvloeden.

1 januari 1994) invoeren van de evenwichtsbemesting op de landbouwgronden
in het Valleigebied. Dit houdt in dat er
evenveel meststoffen op het land worden
gebracht als er door het gewas worden
opgenomen. Volgens het algemene beleid
wordt deze evenwichtsbemesting vanaf
het jaar 2000 landelijk ingevoerd.
Het per 1januari 1994 invoeren van deze
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Gezien de problemen die zich in de
Gelderse Vallei voordoen is dit gebied
door de ministeries van VROM,
Landbouw, Natuurbeheer &Visserij en
Verkeer &Waterstaat en door de
provincies Gelderland en Utrecht aangewezen als ROM-gebied (Ruimtelijke
Ordening en Milieu). Deze besturen
werken tezamen met de vertegenwoordigers van besturen en belangengroepen aan een plan van aanpak voor dit
gebied. Het doel van dit project is gelegen
in:
- vernieuwing van de ruimtelijke
structuur;
- vermindering van de milieubelasting;
- vernieuwing of herstel van de
landschappelijke en ecologische structuur;
- aandacht voor toeristisch-recreatieve
potenties en andere functies.
Eén van de gevolgen van de landbouw in
de Gelderse Vallei is een sterke bijdrage
aan de eutrofiëring van het oppervlaktewater door af- en uitspoeling van
nutriënten. Omdat de Gelderse Vallei via
de rivier de Eem afwatert op het Eem- en
Gooimeer is het ministerie van V & W,
i.e. Rijkswaterstaat, directie Flevoland, als
beheerder van onder andere de Randmeren betrokken bij het ROM-project.
De nutriëntenbelasting naar de Randmeren zou wellicht verminderd kunnen
worden door het vervroegd (vanaf

maatregel in de Gelderse Vallei zal op
grote praktische problemen stuiten omdat
de voorbereidingstijd voor de realisering
van een verwerkingscapaciteit voor de
overtollige mest veel te kort is. Uit het
ontwerp plan van aanpak voor de
Gelderse Vallei blijkt dat voor het
verwerken van de overtollige mest een
bedrag van tenminste 200 miljoen gulden
beschikbaar zou moeten zijn.
Om de afweging te kunnen maken ten
aanzien van het nut van vervroegde
invoering van evenwichtsbemesting is
door Rijkswaterstaat, directie Flevoland,
aan het Waterloopkundig Laboratorium
gevraagd om voor fosfaat na te gaan wat
het effect op de belasting van het oppervlaktewater zou zijn als per 1januari 1994
evenwichtsbemesting in de Gelderse
Vallei zou worden ingevoerd. Dit onderzoek moet inzicht geven in het proces van
uil- en afspoeling van meststoffen en in
de maatregel-effectverhouding. Voor de
analyse van de effecten is gebruik
gemaakt van een modelinstrument dat is
opgebouwd uit het hydrologische model
DEMGEN en het vermestingsmodel
PHOSOL.
In dit artikel worden eerst de fosfaatbalans
van de rivier de Eem en de landschappelijke indeling van de Gelderse
Vallei behandeld. Vervolgens wordt de
modelstudie beschreven en worden de
resultaten gegeven.

Samenvatting
Uit een meetcampagne is duidelijk
geworden dat ongeveer 25% van de
totale fosfaatbelasting van het Eemen Gooimeer afkomstig is uit de
landbouwgronden in de Gelderse
Vallei. Omdat de Gelderse Vallei is
aangewezen als ROM-gebied, zou
hier evenwichtsbemesting vervroegd
(per 1januari 1994) kunnen worden
ingevoerd om de fosfaatbelasting
van het oppervlaktewater te
verlagen. Het effect van deze
maatregel is door het Waterloopkundig Laboratorium bestudeerd
met een modellensysteem dat is
opgebouwd uit de modellen
DEMGEN (hydrologie) en
PHOSOL (fosfaatgedrag).
Voor de studie zijn de landbouwkundige, hydrologische en bodemkundige aspecten van het gebied
geanalyseerd en omgezet in modelinvoer. Het modellensysteem is
gekalibreerd op de resultaten van de
meetcampagne die in de jaren
1982-1984 is uitgevoerd.
Uit de studie blijkt dat verwacht mag
worden dat de fosfaatbelasting van
het oppervlaktewater weliswaar snel
afneemt door de bemestingsmaatregelen, maar dat de fosfaatvracht veel minder sterk daalt dan
de fosfaatbemesting door de hoge
fosfaatgehalten in de bodem. Ten
opzichte van het landelijke beleid,
waarbij per 1januari 2000 evenwichtsbemesting overal wordt
ingevoerd, is het effect van de
bestudeerde maatregel klein. Deze
conclusie leidt, in combinatie met de
hoge kosten die samenhangen met
de vervroegde invoering van evenwichtsbemesting ertoe dat de
betrokken overheden geen hoge
prioriteit toekennen aan vervroegde
invoering van evenwichtsbemesting.

2. Fosfaatbalans Eem en Eemmeer
De Commissie Eutrofiëringsbestrijding
Gooi- en Eemmeer heeft in de jaren
1982-1984 een uitgebreid inventariserend
onderzoek verricht naar de fosfaat- en
stikstofbelasting van het Eem- en Gooimeer [Commissie Eutrofiëringsbestrijding
Gooi- en Eemmeer, 1988a en 1988b].
Deze commissie is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de ministeries
van VROM en V & W, de provincies
Utrecht, Gelderland en Flevoland en de
Zuiveringsschappen Veluwe en Amstel &
Gooiland. In het onderzoek zijn de
vrachten aan nutriënten die in het Eem-en
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Gooimeer terechtkomen bepaald en zijn
de verschillende lozingsbronnen
geïdentificeerd en gekwantificeerd.
De totale fosfaatbelasting van het
Eemmeer was in de onderzoekpcriode
621 ton P per jaar. Het grootste deel van
de fosfaatbelasting van het Eemmeer werd
aangevoerd door de rivier de Eem (496
ton P per jaar, 80%). De rest van de
vracht was afkomstig uit enkele beken en
uit de aangrenzende Randmeren.
Het achterland van de rivier de Eem
bestaat voor een groot deel uit de bovenstrooms van Amersfoort gelegen Gelderse
Vallei. De belangrijkste bijdrage aan de
totale fosfaatbelasting (afb. 1) van de
rivier wordt geleverd door de uit- en
afspoeling van landbouwgronden in dit
gebied en de lozing van effluenten van
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's).

vracht afkomstig uit de landbouw, zodat
bij de evaluatie van maatregelen voornamelijk aan dit gebied aandacht wordt
geschonken.
3. Studiegebied
Het studiegebied bestaat uit het gedeelte
van de Gelderse Vallei dat afwatert op de
rivier de Eem (afb. 2). De belangrijkste
watergangen in dit gebied zijn het Valleikanaal, de Heiligenberger beek, de
Luntersche beek en de Barneveldse beek.
Bij Amersfoort komen deze samen in de
rivier de Eem.

gronden: 175 ton P per jaar.
Uit de ter hoogte van Amersfoort gemeten
vracht kan de totale emissie uit de
landbouw worden opgesplitst in 122 ton P
bovenstrooms en 53 ton benedenstrooms
van Amersfoort. Deze getallen geven een
kleine overschatting van de emissie uit de
landbouw omdat deze post is berekend als
sluitpost van de totale balans. Eventueel
verwaarloosde emissies zijn dus tot de
landbouw gerekend.

Het gebied bestaat uit het glaciale bekken
tussen de stuwwallen van het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug. Op de
hoogste delen aan de oostrand en de zuidwestrand liggen droge podzol- en vaaggronden (grondwatertrap (Gt) VII). Deze
zijn in de studie buiten beschouwing
gelaten omdat wordt aangenomen dat de
gronden door de zeer lage grondwaterstand geen directe invloed hebben op het
oppervlaktewater. Op de wat lager
gelegen delen komen op de droge delen
enkeerd gronden (Gt VII) en op de natte
delen veldpodzol gronden (Gt V) voor. In
het laagste deel komen vooral beekeerd
gronden (Gt III) voor, lokaal afgewisseld
met veengronden (Gt II).

De emissie van de rwzi's neemt een
belangrijke plaats in. Deze emissie is
inmiddels door de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen en door zuiveringstechnische maatregelen gereduceerd en
zal in de toekomst nog verder dalen.
Hierdoor wordt de bijdrage van de landbouw relatief steeds belangrijker. Vooral
in het gedeelte bovenstrooms van Amersfoort is een groot aandeel van de fosfaat-

De landbouw in het gebied (afb. 3)
bestaat voornamelijk uit intensieve
veehouderij. Het grootste deel van het
landbouwareaal is daarom in gebruik als
grasland. De rest is nagenoeg geheel
bebouwd met mais. Aardappels, bieten of
graan worden in het gebied vrijwel niet
verbouwd. Naast de landbouw is in het
gebied een aanzienlijk areaal aan natuur
aanwezig.

OVERIGE BRONNEN

De kwantificering van de emissie uit de
landbouw en uit de rwzi's wordt
bemoeilijkt door de retentie van fosfaat in
het stromingsstelsel. De retentie wordt
veroorzaakt doordat het fosfaat gedurende
het transport in het oppervlaktewater
onderhevig is aan opname door algen en
planten en aan adsorptie, gevolgd door
sedimentatie.

• ermelo

amersfoorï

De emissie uit de rwzi's is bij een
gemiddelde retentie vastgesteld op
288 ton P per jaar. De emissie uit de
overige bronnen zoals ongerioleerde
bebouwing, riooloverstorten, inlaten en
neerslag is vastgesteld op 33 ton P per
jaar. De totaal gemeten vracht in de
monding van de Eem minus de voor
retentie gecorrigeerde emissies van de
rwzi's en de overige bronnen geeft de
emissie afkomstig van de landbouw-

A/b. 2 - Overzicht van
het studiegebied: het
gedeelte van de Gelderse
Vallei dat tot het stroomgebied van de Eem
behoort.

studiegebied
s t r o o m g e b i e d Eem
g r e n s Gelderse Vallei
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Aß. 3 Verdelingvan liet landgebruik overdevierbodemsoorten inde Gelderse
Vallei.

4. Aanpak modellering
Voor de studie is gebruik gemaakt van
twee modellen: DEMGEN (DEMand
GENerator) voor de modellering van de
hydrologie van het gebied, PHOSOL
(PHOsphorus SOil modeL) voor de
modellering van het gedrag van fosfaat in
de bodem en in het grondwater. Een
overzicht van de benodigde invoer voor
DEMGEN en PHOSOL en de uitwisseling van gegevens tussen de
modellen is weergegeven in afbeelding 4.
DEMGEN is ontwikkeld voor de PAWNstudie [Abrahamse, 1982]. Het is een
semi-stationair model, dat voor een
bepaald bodemtype, bodemgebruik en
klimaat het vochtgehalte en de waterfluxen in de onverzadigde zone en het
ondiepe grondwater berekent. De grondwaterstand wordt iteratief bepaald aan de
hand van balansvergelijkingen en een
relatie tussen de horizontale grondwaterstroming en grondwaterstand. De hiervan
afhankelijke verticale grondwaterstroming
en het vochtprofiel worden bepaald aan
de hand van de Darcy-vergelijking voor
onverzadigde stroming.
PHOSOL is door WL ontwikkeld in
samenwerking met Rijkswaterstaat, RIZA
[Hopstaken, 1989], Het gedrag van fosfaat
wordt beschreven door een aantal procesformuleringen [Ruijgh, 1992a]. De met
DEMGEN berekende vochtgehalten en
waterfluxen worden als invoer voor het
model PHOSOL gebruikt. Verder gebruikt
PHOSOL gegevens over het landgebruik,
de bemesting en de fysische en chemische
bodemeigenschappen. Met behulp van
deze invoergegevens berekent PHOSOL
onder andere de fosfaatemissie per
hectare naar het oppervlaktewater en naar
het grondwater.

invoer

natuur

—z>

model

Afb. 4 - Overzicht van helgebruikte modelinstrument.

5. Hydrologie
De bodem wordt in DEMGEN
geschematiseerd in lagen. Per laag wordt
afhankelijk van de textuur en de diepteligging aangegeven tot welke Staringeenheid [Wösten, 1987] deze laag
gerekend kan worden. Voor iedere
Staring-eenheid zijn de relaties doorlatendheid-vochtspanning en vochtgehalte-vochtspanning bekend, die nodig
zijn om de Darcy-vergelijking op te lossen
en om het eigenlijke vochtprofiel te
bepalen. De parameters, die betrekking
hebben op het gewastype zijn afgeleid van
de al genoemde PAWN-studie
[Abrahamse, 1982].
Als representatieve hydrologische periode
zijn de jaren 1971-1990 gekozen. In deze
periode komen zowel droge als natte jaren
voor en de periode is voldoende lang om

de gehele hydrologische variatie te
representeren. Doordat een lange periode
is gekozen, zal de berekende gemiddelde
hoogste grondwaterstand (GHG) en de
gemiddelde laagste grondwaterstand
(GLG) de werkelijke waarde zo dicht
mogelijk benaderen.
De kwel en wegzijging zijn in het model
opgelegd. Waarden hiervoor zijn uit een
aantal bronnen afkomstig [Valleicommissie, 1991;Grondwaterkaart van
Nederland]. De grondwaterstand is
ingesteld met behulp van een relatie
tussen grondwaterstand en drainage.
Het model is gekalibreerd op basis van de
vergelijking van de berekende en de
werkelijke GHG en GLG (afgeleid uit de
literatuur en bodemkaarten) en de
berekende en gemeten afvoeren uit de
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Afb. 6- Vergelijking van degemeten enJeberekende debielen van deHem bij
Amersfoort inde periode oktober 1982-mei1984.

periode oktober 1982 tot mei 1984
[Commissie Eutrofiëringsbestrijding
Gooi-en Eemmeer, 1988a en 1988b].
Uit afbeelding 5 blijkt dat de grondwaterstanden in het algemeen goed gerepresenteerd worden. De berekende afvoer van
oppervlaktewater (afb. 6) is in de winter
iets te hoog en in de zomer te laag. Op
jaarbasis komen de berekende en de
gemeten afvoer echter goed overeen.
Gezien het doel van de studie zijn de
resultaten voldoende nauwkeurig.
6. Fosfaat: bepaling van de mestgiften
Recentelijk is door W'L een landelijke
studie uitgevoerd naar het gebruik van
meststoffen op landbouwgronden
[Grashoff, 1989; Menke, 1992]. In nauw
overleg met RIZA, Staring Centrum,
CABO, IB en IKC-V is een methode
ontwikkeld om het gebruik van dierlijke
mest en kunstmest op gras, maïs en
overige landbouwgewassen in het
verleden, heden en bij een aantal
toekomstscenario's te berekenen. In
afbeelding 7 wordt de fosfaatbemesting op
gras en maïs in de Gelderse Vallei
gegeven die met behulp van bovengenoemde methode is berekend. Vanaf
het jaar 1990 is de Wet Bodembescherming van toepassing. Hierdoor
moet vanaf het jaar 2000 op alle gewassen
evenwichtsbemesting worden toegepast.
Vooral op maïs neemt de bemesting door
deze wettelijke maatregel sterk af.
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1995

2000

vervroegd invoeren van de evenwichtsbemesting (vanaf het jaar 1994) leidt tot
een afname van de totale fosfaatgift in de
Gelderse Vallei in de periode 1994-2000
met 38%.
Uit de praktijk is bekend dat grote
verschillen bestaan in de bemestingsintensiteit van verschillende percelen. De
provincie Gelderland heeft gegevens
beschikbaar gesteld van de produktie van
dierlijke mest per geografische cel van 2
bij 2 km. Op basis van de variatie in de
produktie aan dierlijke mest, is de variatie
in het gebruik van de dierlijke mest
geschat. In de berekeningen is deze
variatie gebruikt voor de differentiëring
van de gemiddelde mestgiften uit de
landelijke studie.
7. Fosfaat: kalibratie van PHOSOL
De chemische invoerparameters voor het
fosfaatmodel PHOSOL zijn afgeleid uit de
bodemkaarten van het gebied en uit

2015

eerdere studies die met het model in een
nabij gelegen gebied zijn uitgevoerd
[Hopstaken, 1988; Gerrits, 1991], Het
model is gekalibreerd op de gegevens die
afkomstig zijn uit genoemde meetcampagne.
In de maanden mei en juni wordt een te
lage emissie berekend (afb. 8). In de
winterperiode is de berekende emissie
meestal hoger dan de uit de metingen
afgeleide emissie.
Voor het verschil tussen de berekende en
gemeten waarden is een aantal redenen
aan te dragen:
- De met het hydrologische model
berekende winterafvoer is iets te hoog, de
zomerafvoer is te laag (afb. 6).Als een
correcte fosfaatconcentratie wordt
berekend, leidt deze afwijking ertoe dat de
berekende fosfaatemissie in de winter te
hoog is en in de zomer te laag.

emissie in ton P
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berekende emissie

40 ^

A/b. 8 - Gemeten en
berekende fosfaatemissie
uildelandbouw in de
Gelderse Vallet in de
periode oktober 1982-mei
1984.
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Afb. 7-Fosfaauoediening op maïslandengrasland indeGelderse Vallet.
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Wanneer vanaf het jaar 1994 in de
Gelderse Vallei evenwichtsbemesting zou
worden toegepast, neemt de mestgift extra
snel af. In vergelijking tot de afname in de
periode 1985-1993 is de additionele
afname echter relatief gering. Het
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Afb. 9- Fosfaatemissie uitJelandbouw indeGeldeneVallei bijinvoeringvan
evenwichtsbemestingper 1januari 1994ofper 1januari 2000.

- Omdat de studie schematisch van opzet
is, is aangenomen dat de mestgift op hoge
en lage gronden bij eenzelfde landgebruik
hetzelfde is. In werkelijkheid zal, onder
andere door een slechte berijdbaarheid de
mestgift op de laaggelegen, vaak drassige
gronden lager zijn. Een te hoge gift geeft
in het model vooral op de laaggelegen
gronden een te hoge uitspoeling van
fosfaat.
- Omdat in het gebied bovenstrooms van
Amersfoort niet debietsproportioneel
bemonsterd wordt, bestaat de mogelijkheid dat de totale gemeten afvoer (fosfaatconcentratie maal debiet) te laag is omdat
juist bij afvoerpieken een hoge afvoer van
fosfaat plaatsvindt.
Door een nadere aanscherping van de
invoergegevens van de modellen zou de
discrepantie tussen meetwaarden en
berekende waarden verder verminderd
kunnen worden. Dit was echter voor het
doel van de studie (kwantificering van het
verschil tussen twee beleidsscenario's)
niet noodzakelijk, zodat voor de scenarioberekeningen geen verdere kalibratie is
uitgevoerd.
8. Scenarioberekeningen
Met het gekalibreerde model is de emissie
uit de landbouw berekend bij toepassing
van de twee beleidsscenario's:
- De reguliere uitvoering van de Wet
Bodembescherming. Hierbij wordt per
1 januari 2000 evenwichtsbemesting
toegepast.
- Het per 1januari 1994 invoeren van de
evenwichtsbemesting.
Voor de scenarioberekeningen is gebruik
gemaakt van de hydrologie van de jaren
1971-1990. Er is gerekend tot het jaar 2015.

Afb. 10-Absoluutenrelatiefverschil infosfaatemissie uitde landbouw in de
Gelderse Vallei bijinvoering van evenwichtsbemestingper 1januari 1994ofper
1januari 2000.

Door beide maatregelen nemen de
emissies afin de tijd (afb. 9). Het grillige
verloop van de emissies wordt veroorzaakt
doordat er is gerekend met een reële
hydrologie die natte en droge jaren kent.
Vooral de jaren 1995 en 1996 (gelijk aan
1975 en 1976) zijn erg droog. Bij
beoordeling van het verschil tussen de
scenario's moet dan ook niet het absolute
verschil, maar het relatieve verschil
beschouwd worden (afb. 10).
Uit de berekeningen blijkt dat bij
invoering van een evenwichtsbemesting
per 1januari 1994 in de periode tot en
met het jaar 2000 een afname van de
fosfaatemissie uit de landbouw optreedt
van 10% in 1994 tot maximaal 17% in
2000 ten opzichte van de autonome
situatie. De gemiddelde afname over deze
periode is 12,5%. Als de giften bij beide
scenario's na 2000 aan elkaar gelijk
worden, is het verschil in emissie na
1-2 jaar vrijwel verdwenen.
Uit een verdere analyse van de
berekeningsresultaten blijkt dat het
grootste deel van de fosfaatemissies
afkomstig is van de beekeerdgronden.
Ook de veengronden leveren, ondanks
een gering areaal, een behoorlijke bijdrage
aan de totale fosfaatemissie. De daling van
de fosfaatemissie die bij invoering van
evenwichtsbemesting wordt bereikt is
vooral het gevolg van een daling van de
emissie van grasland en maïsland op
beekeerdgronden en van grasland op
veengronden.
9. Conclusies en discussie
De belangrijkste conclusie van de modelstudie is dat in de Gelderse Vallei door

invoering van de evenwichtsbemesting
vanaf het jaar 1994 een kleine afname van
de fosfaatemissie uit de landbouwgronden
optreedt ten opzichte van de emissie die
zou optreden als de evenwichtsbemesting
vanaf het jaar 2000 van kracht zou
worden.
Door de vervroegde invoering van de
evenwichtsbemesting treedt in de periode
1994-2000 een constante reductie van de
fosfaatgift van 38% op, terwijl de jaargemiddelde emissie met ongeveer 12,5%
daalt. Hoewel het effect op de totale
fosfaataanvoer naar het Eem- en
Gooimeer beperkt is tol enige procenten,
is dit gunstiger dan uit eerdere studies
naar voren is gekomen. Uit deze studies
bleek dat ook na invoering van evenwichtsbemesting nog een geringe stijging
van de fosfaatuitspoeling uit de landbouwgronden zou optreden [Stuurgroep
Eutrofiëringsbestrijding Eem- en
Gooimeer, 1992],
De responstijd van het systeem is snel wat
blijkt uit de daling van de emissie na de
invoering van de evenwichtsbemesting.
De vermindering van de emissie is echter
klein ten opzichte van de vermindering
van de fosfaatgift. Bovendien komen de
emissies kort na het jaar 2000, wanneer de
fosfaatgift volgens beide beleidsscenario's
hetzelfde is geworden, op hetzelfde
niveau. Het systeem reageert dus sterk
gedempt. Dit duidt erop dat in het
systeem nog een grote hoeveelheid fosfaat
aanwezig is, die in de toekomst nog uit zal
spoelen.
Een groot deel van de totale emissie van
fosfaat is afkomstig van ongeveer 35% van
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het totale areaal. Door alleen op deze
gronden de maatregel in te voeren zou al
ongeveer 80% van de totale daling van de
fosfaatemissie bereikt kunnen worden.
Het gebruikte modelinstrument
(DEMGEN-PHOSOL) blijkt goed
geschikt voor een snelle analyse van het
effect van bemestingsscenario's. Dit maakt
het mogelijk in een korte tijd inzicht te
krijgen in het effect van verschillende
maatregelen.
Een belangrijke gevoeligheid van het
model ligt in de gemodelleerde
hydrologie. Dit wordt veroorzaakt doordat
buffercapaciteit van een bodem voor
fosfaat sterk afhankelijk is van de grondwaterstand. Het is dus belangrijk dat de
grondwaterstanden correct worden
gemodelleerd. De fosfaatemissie is ook
sterk afhankelijk van de hoeveelheid
neerslag in een jaar. Bij een modelberekening zal dus een voldoende grote
neerslagvariatie meegenomen moeten
worden.
10. Conclusies ten aanzien van het
beleid
Uit het onderzoek blijkt dat invoering van
evenwichtsbemesting per 1januari 1994
ten opzichte van de invoering per
1 januari 2000 tot gevolg heeft dat:
- de fosfaatgift over de jaren 1994-1999
met 38% afneemt
- de jaargemiddelde fosfaatemissie over
diezelfde periode met 12,5% afneemt
- de fosfaatbelasting van het Eem- en
Gooimeer vanuit de Eem over de jaren
1994-1999 met 5,4% daalt.
- na het jaar 2000 het effect van deze
maatregel op de fosfaatbelasting van het
Eem- en Gooimeer verwaarloosbaar klein

Door de invoering van deze maatregel zal
tussen 1994 en 2000 een extra hoeveelheid overtollige mest ontstaan, waarvan de
verwerking tenminste 200 miljoen gulden
kost.
Gezien het beperkte korte termijn effect in
relatie tot de kosten verdient deze
maatregel geen prioriteil bij de
eutrofiëringsbestrijding in het Eem- en
Gooimeer. Voor de eerstkomende jaren
streven de betrokken overheden in dit
verband eerst naar verdergaande fosfaatverwijdering op de rwzi's in het stroomgebied van de rivier de Eem. Wel wordt
door constante monitoring de fosfaatbelasting van het Eem- en Gooimeer
vanuit de Eem door het ministerie van V
& W samen met de provincie Utrecht
gevolgd.
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Ondertekening overeenkomst centrale organisatie afval- en
reststoffen
Ir. B. R. Munneke (1), namens de VEWIN, en mr. R. Bekkers (r), namens Twijnstra en
Gudde, tekenden op 23 september jl. een overeenkomst tot het ontwikkelen van een
Plan van Aanpak voor de oprichting van een centrale organisatie voor de verwerking en
verwijdering van afval- en reststoffen.

