De relatieve bijdragen vandiverse bronnen aande fosfaatbelasting
van het zoete oppervlaktewater

1. Inleiding
De gevolgen van de fosfaatbelasting van het
oppervlaktewater trekken reedsvelejaren de
aandacht. Hoewel fosfor inhet eutrofiëringsproces waarschijnlijk niet in alle gevallen de
beperkende factor is,ishet wel de enige
variabele die redelijkerwijs beperkend
gemaakt kan worden. De bestrijding van de
eutrofiëring van het zoete oppervlaktewater
door middel van beperking van de fosfaatbelasting lijkt echter nog nauwelijks
vorderingen te maken. Defosfatering van
afvalwater gebeurt op kleinere schaal dan
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enige jaren geleden het geval was [1]en de
introductie van fosfaatloze wasmiddelen is
uitgesteld tot in 1987.
Om de effecten van genomen maatregelen te
inventariseren, iser bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek een onderzoek uitgevoerd
naar het voorkomen en gebruik van fosfor in
Nederland. Recentelijk iseen complete
balansstudie verschenen van de situatie in
1980 [ 1 ]. Aansluitend op deze studie is
onderzoek verricht naar de toestand in 1983.
De gegevens van dit onderzoek worden
binnenkort eveneens gepubliceerd [2],
Bijvergelijking van degegevensover 1980en
1983 blijkt dat de fosfaatbelasting van het
Nederlandse oppervlaktewater in de tussenliggende periode ca. 10% isgedaald. In 1980
bedroeg de belasting, inclusief de grotendeels
doorstromende vracht van de grensoverschrijdende rivieren, ca. 102 min kgP;in
1983 was deze gedaald tot ca. 89 min kgP.
Deze daling werd veroorzaakt door een
verminderd gebruik van fosfor in textielwasmiddelen en een kleinere toevoer van
fosfor met de Rijn (zie tabel I).
Dankzij de verminderde fosfortoevoer isin
de periode 1980-1983 de afvoer van fosfor
via de diverse uitstromingen naar zee en de
uiteindelijke accumulatie van fosfor in water
en bodemslib eveneens verminderd.
Op basis van CBS-gegevens en met behulp
van gegevens die werden verzameld ten
behoeve van het onderzoek naar het gebruik
van fosfor in Nederland [1] wordt in dit
artikel de toedeling naar bron beschreven
van de fosfaatbelasting van het zoete
oppervlaktewater.
2. Veronderstellingen
Bij de berekeningen isgetracht de hoeveelheid fosfor vast te stellen die terechtkomt in
min of meer eutrofiëringsgevoelig zoet
oppervlaktewater. Lozingen op zout water

worden derhalve niet in de beschouwingen
betrokken. Bij gebrek aan gegevenswordt er
geen rekening gehouden met verliezen van
fosfor tijdens het riooltransport van afvalwater tengevolge van lekkage, bezinkingof
overstorten. Om dezelfde reden is verondersteld dat er geen verschil istussen de
bezinkbaarheid, en dus de verwijderbaarheid,
van fosfor in huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater.
Lozingen op de grote rivieren bereiken
slechts voor een deel het binnenwater.
Op grond van een globale balansstudie van
het grote-rivierengebied blijkt dat van het
fosfor dat met de grote rivieren wordt
meegevoerd circa 20% het binnenwater
bereikt, waarvan het grootste deel met de
IJssel naar het IJsselmeergaat. In onderstaande analyse wordt dit percentage ook
aangehouden voor de bijdrage aan de
fosfaatbelasting van de binnenlandse
lozingen op de grote rivieren. Dit moet als
een maximumbijdrage worden beschouwd
omdat een deel van de lozingen plaatsvindt in
het Rijnmondgebied en derhalve vrijwel
geheel naar zee zal uitstromen. Ook de
lozingen van de fosfaatertsverwerkende
industrie in Rijnmond zullen om diezelfde
reden nauwelijks bijdragen aan de fosfaatbelasting van het binnenwater.
Bijdragen van af- en uitspoeling, kwel,
neerslag etc. (zie tabel I) komen geheel ten
laste van het binnenwater.

3. Bronnen van fosfaatbelasting
In tabel Iisde fosforbalans van het zoete
oppervlaktewater voor 1983 samengevat.
De belangrijkste bronnen van fosfaatbelasting zijn:
1. Wasmiddelen.
2. Uitscheiding van démens.
3. Industriële lozingen.
4. Landbouw.
5. Grensoverschrijdende wateren.
De laatstgenoemde bron isuiteraard grotendeels samengesteld uit bijdragen van de vier
eerder genoemde bronnen.De bijdragen van
kwel, gas- en koelwaterbronnen, reiniging
van melkkoeltanks en neerslag zijn landelijk
gezien van weinig betekenis.
Ten behoeve van onderstaande analyse verdienen vooral huishoudelijke en industriële
lozingen een nadere toelichting.
TABEL II - Verdeling naar bron vande hoeveelheid
fosfor in huishoudelijk afvalwater per inwonerequivalent
(i.e.) per jaar.
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0.15
0.35
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1.01
0.91
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0.04
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0,04
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0,59
0.70
0.89
1.44
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1,51
1.42
1,25

TABEL I— Fosforbalans vanhet zoete oppervlaktewater in Nederland, excl.deSchelde, 1983.
Toevoer 1
min kg P
Wasmiddelen 2

Overige anorganische
P-houdende Produkten
in huishoudens
Uitscheiding mens
Industriële lozingen
waarvan
voedingsm. ind.
metaalindustrie
chemische ind.
overige
Bedrijfsafvalwater op rwzi's
Af- en uitspoeling bodem
Kwel. gas- en koclwaterbronnen
Reiniging melkkoeltanks
Neerslag
Grensoverschrijdende riv.
waarvan
Rijn
Maas
Overige
Totaal

8,5

0,6
8.9
12,8
1,6"
0,4 4
10.75
0,1 4
3,2
2-5
0,5
0,2
0,3
50
42
5
3

Onttrekking
min kg P
Uitstroming Nieuwe Waterweg
Uitstroming via sluizen
waarvan
Haringvliet
12
Noordzeekanaal
1,8
Kornwcrderzand
1,83
2.6-'
Den Oever
Overige
2,8
Lozing van huishoudelijk
afvalwater op zee (incl. effluent)
Lozing van ind.
afvalwater op zee (incl. effluent)
Terughouding P
op openbare rwzi's
waarvan
huishoudelijk
6,0
industrieel
1,3
Terughouding Pop bedrijfszuiveringen
Bodemlozineen huishoudens
Baggerspecie Rijnmond
Beregening en bevloeiing
Zuivering drinkwater
Accumulatie in zoet oppervlaktewater en sediment
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Brutotoevoer, dat wil zeggen voor zuivering op rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Excl. het gebruik van industriële wasmiddelen, dat isopgenomen in de posten 'industriële lozingen' en
'bedrijfsafvalwater op rwzi's'.
Bron: RIZA.
Bron: Emissieregistratie (Ie ronde), aangevuld met recente gegevens.
Bron: V N O .
Gegeven over 1980. Bijgebruik van decijfers van 1983ontstaat eensterk vertekend beeldomdat indatjaareen grote
hoeveelheid baggerspecie tijdelijk onderwater isopgeslagen [2].
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3.1. Huishoudelijke lozingen
In tabel II en afb. 1 ishet verloop in de tijd
van de lozing van fosfor per inwoner per jaar
weergegeven.
In 1983 werd in totaal met het rioolwater
18 min kg fosfor geloosd door 14,4 min inwoners. Dit betekent in dat jaar een lozing
van 1,25 kgP per inwoner, een daling van
12% ten opzichte van 1980toenper inwoner
1,42 kgwerd geloosd. Het gebruik van fosfor
in textielwasmiddelen heeft pas na I960 een
grote vlucht genomen enwasomstreeks 1973
het grootst (afb. 1).Nadien ishet jaarlijks
afgenomen. Het gebruik vanfosfor inlevensmiddelen stijgt langzaam maar gestaag,
vooral door een toegenomen gebruik van
varkensvlees, tarwemeel en melkprodukten
[1 ]. De totale brutolozing per inwoner van
fosfor met rioolwater neemt af sinds 1973.
In 1973 werd per inwoner 4,4 gfosfor per
dag geloosd, in 1983 wasdat 3,4 gPper dag.
Voor de hiernavolgende berekening van de
relatieve bijdrage per bron isde verhouding
van de hoeveelheid fosfor afkomstig van
wasmiddelen, uitscheiding en overige van
belang; in 1983 was dat respectievelijk
47. 50 en 3 % .Tussen 1967 en 1983wasde
hoeveelheid fosfor uit wasmiddelen groter
dan de hoeveelheid uit uitscheiding. Sinds
1983 wordt er weer meer fosfor met de
uitscheiding geloosd dan met wasmiddelen
(afb. 1).

3.1.1. Bestemming van huishoudelijk
afvalwater
Om te komen tot een enigszins betrouwbare
raming van de bijdrage der diverse bronnen
aan de fosfaatbelasting, ishet noodzakelijk
de bestemming van fosforhoudende emissies
te weten. De bestemming van huishoudelijk
afvalwater kan worden verkregen met behulp
van gegevens uit het CBS-onderzoek naar de
lozing en zuivering van afvalwater [3.4],
Enkele voor de analyse benodigde gegevens
uit genoemd onderzoek zijn opgenomen in
In 1983 werd 20% van het huishoudelijk
afvalwater ongezuiverd geloosd (2,9 min i.e.).
In tabel IVisde bestemming vandeze directe
lozingen weergegeven. Van de directe
lozingen op zoet rijkswater (1,2 min kgP)
gaat naar schatting 1min kg Pnaar de grote
rivieren en 0,2 min kg Pnaar ander zoet
rijkswater.
Ca. 8 0 % van het huishoudelijk afvalwater
werd aangeboden oprwzi's;dit komt overeen
met 11.5 min i.e.Met deze 11,5 mini.e.werd
een vracht van 11,5*1,25 min = 14,4 min kg
fosfor naar de zuiveringsinrichtingen gevoerd.
Het totale aanbod van fosfor op de rwzi's
bedroeg 17,6 min kg P:3.2 min kg komt
derhalve van het aangeboden bedrijfsafvalwater(vgl. tabel I).In hetjaarvan onderzoek
isvoor het eerst de fosforbelasting van de
gezamenlijke rwzi's teruggelopen (-3%) ten
opzichte van het voorafgaande jaar, ondanks
het toegenomen aantal aansluitingen (+3°/»).

TABEL III - Enkele parameters mei belrekking lotdelozing en zuivering vanafvalwater op openbare rwzi's.

Huishoudelijk afvalwater]
aangeboden op nvzi
P-belasting rwzi
Gewogen rendement P-terug
houding
Effluentlozing
Hoeveelheid Pin slib

19X3

Eenheid

1976

1978

1981

min i.e.

8.4
61
13.0
32

9,0
65
15,2
34

10,2
72
17,5
42

11,2
78
18,1
44

11.5
SO
17,6
42

8.8
4.2

10.1
5.1

10,2
7,3

10,2
7,9

10.3
7,3

%
min ke P

%
min ke P
min kg P

Afb. I - Me! huishoudelijk afvalwuter geloosde hoeveelheid fosfor per inwoner perjaar.

Bij het gevonden gemiddelde zuiveringsrendement van fosfor van 42% komt uiteindelijk 10,3 min kg fosfor in het effluent
terecht, waarvan 8,4 min kguit huishoudelijk
afvalwater. De resterende hoeveelheid fosfor
(7,3 min kg) blijft achter inhetslib:hiervanis
6 min kg afkomstig van de huishoudens.
Van het effluent der rwzi's isde bestemming
eveneens bekend uit het CBS-onderzoek
'zuivering van afvalwater' [4].Na vaststelling
van het huishoudelijk en industrieel aandeel
in de effluentlozingen isde bestemming van
effluent en directe lozingen totaal opgenomen
in tabel V.
Van de in de huishoudens verbruikte hoeveelheid fosfor komt 11,1 min kginhet water
terecht. Hiervan is7,5 min kgdirect van
belang voor de eutrofiëring van het zoete
oppervlaktewater (tabel V). Van de
2,6 min kg die op de grote rivieren wordt
geloosd zal echter ook een klein deel alsnog
het binnenwater bereiken. De totale belasting
van het zoete water door huishoudelijke
emissiesvan fosfor wordt op8 min kggeschat
(tabel VII).
TABEL IV - Huishoudelijke fosforemissies. 1983.
Emissie
Bestemming
Directe lozing op zout rijkswater
Directe lozing op zoet rijkswater
waarvan
naar de grote rivieren1
naar overig zoet water
Directe lozing op overig zoet water
Directe lozing op de bodem
Lozing op openbare rwzi's
waarvan
naar slib
naar effluent
waarvan
naar zee
naar grote rivieren
naar overig zoet water
Totale lozing
waarvan
naar water
1

min i.e. min ks P
0,2
0.9

0.3
1.2

0,8
0,1
1.0
0,7
1 1.5

1.0
0.2
1,2
0.9
14,4
6,0

8,4
0.7
1,6
6,1
18,0

14.4

Schattint:

chs 170461

TABEL V - Beslemmingen van industriële en huishoudelijke lozingen, 1983.
totaal

Bestemming
Industriële emissies naar water
waarvan
naar zout water
naar grote rivieren
naar overig zoet oppervlaktewater

wasmiddel

Huishoudelijke emissies naar water
waarvan
naar zout water
naar grote rivieren
naar overig zoet oppervlaktewater

uitscheiding

T T T T "
1950

1 1 11

! 1 1 1 1 1 1 11
1960

1
1970

1 1 1 1 1

1 1 1

1
1980

1 1 ! 1

Totale industriële en huishoudelijke
emissies
waarvan
naar zout water
naar grote rivieren
naar overig zoet oppervlaktewater

Hoeveelheid
min kgP
14.1
1-4
10.4
2,4
11.1
1,0
2,6
7,5
25,2
2.4
13,0
9.9
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3.2. Industriële fosfodozingen
Industriële fosfodozingen zijn in tabel I
opgenomen in de posten 'industriële lozingen'
en 'bedrijfsafvalwater op rwzi's'. De bruto
industriële lozingen bedroegen in 1983
16 min kgP,waarvan 3.2 minkgPwerd aangeboden opopenbare zuiveringsinrichtingen.
Van deze 3,2 min kg Pwordt na zuivering
1,9 min kg via de effluentstroom geloosd.
Van de resterende 12.8 min kg werd
10,7 min kg geloosd door de chemische
industrie [5], Deze lozingen vinden voor het
overgrote deel plaats in de monding van de
grote rivieren op de grens van zout en zoet
water. De lozingen van de andere bedrijfstakken bedroegen 2.1 min kg P voor
zuivering; van deze hoeveelheid wordt ca.
0,5 min kgverwijderd bij zuivering en wordt
0,3 min kg geloosd op zout water. Geschat
wordt dat 0,2 min kgwordt geloosd op de
grote rivieren [6]zodat uiteindelijk
1,1 min kg terechtkomt in overig zoet
oppervlaktewater.
3.2.1. Bestemming van industrieel
afvalwater
De bestemming van industriële fosforlozingen (na zuivering 14.1 min kg P)is
eveneens opgenomen intabel V.De emissiebronnen zijn vermeld in tabel VI.
Een hoeveelheid van 1.4min kg Pgaat direct
of via effluentlozingen naar zout water.
Op de grote rivieren wordt 10,4 min kg P
geloosd, grotendeels afkomstig van fosfaatertsverwerkende industrieën. Van de emissie
naar overig oppervlaktewater (2,4 min kg P)
isongeveer de helft (1,3 min kg P) afkomstig
van de effluentlozingen van de openbare
rwzi's; de andere helft (1,1 min kg P) komt
van de directe lozing van bedrijfsafvalwater
en van de effluentlozingen van bedrijfszuiverincsinrichtineen.
TABEL V I - - Fosforemissies naar water, 1983.
Bron
Industriële emissies naar water
waarvan
chemische industrie
bedrijfsafvalwater in effluent
openbare rwzi
overige industriële lozingen
Huishoudelijke emissies naar water
waarvan
wasmiddelen
uitscheiding
overige
Totale industriële en huishoudelijke
emissies
Overige emissies naar water
waarvan
afspoeling. uitspoeling
kwel. gas- en koelwaterbronnen
neerslag
reiniging melkkoeltanks
Totale emissies naar water

Hoeveelheid
min kg P

a. W a n n e e r de grensoverschrijdende rivieren
als bron worden ingecalculeerd

[!VllrM'[l

wasmiddelen
uitschelding
af-, uitspoelin
industrie
overige

Afb. 2 - Globale verdeling naar bronnen van defosfaatbelasting van hel zoete oppervlaktewater in 1983,
exel. de grote rivieren.

3.3. Overige bronnen
In tabel VI zijn ook de bijdragen van andere
dan huishoudelijke bronnen opgenomen.
Gegevens overaf- en uitspoeling van natuuren vooral van landbouwgronden zijn schaars
[1]: de berekende bijdrage vertoont derhalve
een niet onaanzienlijke spreiding. De fosfortoevoer van deze bron draagt echter in
belangrijke mate bijaan de eutrofiëring
omdat af- en uitspoeling veelal plaatsvindt
naar eutrofiëringsgevoelig water.
De bijdragen van de andere in tabel VI
genoemde bronnen betreffen eveneens
rechtstreekse fosfortoevoer naar overig
zoet water.
4. Relatieve bijdragen vande diverse
bronnen
De bijdragen van de diverse bronnen en hun
relatieve aandeel in de fosfaatbelasting van
het zoete oppervlaktewater zijn samengevat
in tabel VII en afb. 2.In de rechterkolommen

1.9
1,5
1 1.1

5.2
5.5
0.4
25.2
3-6

Grote rivieren
Huishoudelijke emissies
op overig zoet water
op grote rivieren 3
totaal
waarvan
wasmiddel
uitscheiding
overige
Industriële emissies
Afspoeling. uitspoeling
Overige
Totaal generaal

2-5
0.5
0,3
0,2
28-3 1

van tabel VII zijn alleen de binnenlandse
bronnen in beschouwing genomen; in de
eerste twee kolommen zijn ook de grote
rivieren tezamen alséén apartebron opgevat.
In Nederland werd in 1983 een hoeveelheid
van 15 min kg fosfor geloosd die direct ten
laste kwam van het eutrofiëringsgevoelige
binnenwater. Hiervan isruim de helft (53%)
afkomstig van de huishoudens, 17% van de
industrie, 2 3 % van af- en uitspoeling van de
bodem en 7% van andere bronnen (neerslag
etc.). Van de huishoudelijke emissies isweer
de helft (26%) afkomstig van wasmiddelen
en de helft van uitscheiding.
Als de bijdrage van de grote rivieren wordt
ingecalculeerd, wordt het Nederlandse
binnenwater belast met 25 min kg P.
De toevoer van de grote rivieren wordt
geschat op ca. 10min kg (zie §5) en draagt
derhalve 4 0 % bij aan de totale fosfaatbelasting. De relatieve bijdragen van de
andere bronnen worden dientengevolge

T A B h L Vil - Verdeling naarbron vande fosfaatbelasting van zoet oppervlaktewater, exel.degroterivieren. 1983.
Bron

10.7

b. Alleen binnenlandse bronnen

Hoeveelheid1
min kg P

Aandeel

Hoeveelheid2

7,5
0.5
8.0

30
2
32

7,5
0.5
8,0

3
53

3,9
3.9
0.2
2.4
2-5
1.0

16
16
1
in
14
4

3,9
3.9
0.2
2.4
2-5
1.0

26
26
1
17
23
7

Aandeel

min kg P

101)

15

Indien de grote rivieren als aparte bron worden beschouwd.
Indien alleen binnenlandse bronnen in beschouwing worden genomen.
Het deel van de huishoudelijke lozingen op de grote rivieren dat naar schatting het binnenwater bereikt.
Uitsluitend huishoudelijke textierwasmiddelen: 13%;deze middelen zijn onderwerp van onderhandeling tussen
wasmiddelenfabrikanten en overheid wat betreft de maximale fosforgehalten.
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