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Voordracht uit de 35e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Europees milieubeleid en de gevolgen voorde waterleidingbedrijven",
gehouden aan de TH Delft op 6en 7januari 1983.

Inleiding
Na de donkere oorlogsjaren '40-'45 en de
moeilijke herstelperiodedieeropvolgde,zijn
de meeste Westeuropese landen, vanaf het
einde van de jaren '50, in een stroomversnelling terechtgekomen wat de
economische groei en de materiële welvaart
van de bevolking betreft.
Reeds in de tweede helft van dejaren '60.
toen de exponentiële economische groei nog
een evidentie leek, werden de eerste
negatieve signalen opgevangen ten gevolge
van de snelle stijging van de welvaart.
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Eerst wat aarzelend en sporadisch, maar
spoedig meer resoluut en algemeen, werd de
bedreiging van het leefmilieu als een
werkelijk gevaar voor onze beschaving en
onze toekomst ervaren.
Van bij de aanvang van dejaren '70 werden
de problemen rond de bescherming van het
leefmilieu stilaan in het beleid opgenomen
van de verschillende Westeuropese landen.
Dat de bedreiging van de kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater reeds veel
eerder door de waterleidingbedrijven alseen
reëel gevaar onderkend werd, lag natuurlijk
in de lijn van de verwachtingen. We kunnen
gerust stellen, zonder gevaar op ernstige
tegenspraak te stuiten, dat de waterleidingbedrijven, en dan vooral deze die op het
gebruik van oppervlaktewater als waterbron
waren aangewezen, de gevaren en bedreigingen voor de kwaliteit van het water zijn
gaan opsporen en beschermende maatregelen
aan de overheid hebben gevraagd, lang vóór
de eerste contestatiegroepen de bescherming
van het leefmilieu hadden ontdekt.
Dit neemt nietwegdat heelwat contestanten
de verdiensten hebben de publieke opinie te
hebben wakker geschud en datopdie manier
de beleidsmensen verplicht werden aan de
bescherming van het leefmilieu in het
algemeen en van hetwaterinhet bijzonderde
nodige aandacht te besteden.
De Europese Gemeenschap heeft zichopdat
vlak ook actief ingezet, hetgeen al blijkt uit
het feit dat de programmacommissie voor
deze 35e vakantiecursus in drinkwatervoorziening het 'Europees milieubeleid' als
thema heeft gekozen.

Afb. I - Ligging kerncentrales inhetstroomgebied vande
Maas.

Reeds in 1973 heeft de EEG via een directie
'Leefmilieu' een eerste richtlijn aangepakt,
waarbij de drinkwaterproducenten
rechtstreeks betrokken waren.
Men kan nogal wat van mening verschillen
over het werkelijke nut van deze eerste
richtlijn i.v.m.water, namelijk de 75/440,die
de kwaliteit regelt van het oppervlaktewater
bestemd voor de produktie van drinkwater.
Een feit isdat een supranationale instelling
als de EEG in 1975deze richtlijn in de
Ministerraad heeft goedgekeurd. Hierdoor
namen de lidstaten deverplichtingopzichom
deze richtlijn vóór 1977in hun wetgeving op
te nemen.
In de praktijk loopt het welwat uit vooraleer
men in de verschillende landen zover komt,
maar men istoch bezigom de nationale
wetgeving aan deze richtlijn aan te passen.
De richtlijn 75/440 heeft in hoofde van de
E E G en dus van de lidstaten duidelijk de
bedoeling de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen en niet, zoals ze door
sommigen geïnterpreteerd wordt, de waterproduktie te bemoeilijken.
De bescherming van het oppervlaktewater
realiseren betekent in de praktijk de
volgende stappen:
stap 1: halt toeroepen aan verdere
degradatie;
stap 2: saneringsmaatregelen nemen om de
toestand te verbeteren.
De eerste stap wordt algemeen als het
'standstill'-principe erkend en daarover gaat
dit verhaal.

Standstill-principe
De ideale toepassing van het standstillprincipe hoeft te zijn: voor geen enkele
parameter mag de invloed van de vervuiling
nog verder stijgen.
We vragen u even begrip voor deze weinig
exacte en dusnogal politieke formulering van
het principe, waarop we verder met meer
cijfergegevens zullen terugkomen.
De praktische toepassing van het principe
'dat voor geen enkele parameter de invloed
van de vervuiling nog mag toenemen'
betekent dat de verdere industriële ontwikkeling,met inbegripvande inplantingvan
nieuwe industrieën en de uitbreiding van de
bestaande, gepaard moet gaan met zodanige
technologische verbeteringen in het
produktieproces dat de belasting van het
milieu, in casu de verontreiniging van het
water, niet meer toeneemt.
Daarenboven moet de stijging van het
bevolkingscijfer gecompenseerd worden
door verder doorgedreven zuivering van het
huishoudelijk afvalwater.
Hierbij kan men de vraag opperen of voor
een dergelijke benadering van het standstillprincipe ofwel heel het stroomgebied, ofwel
ieder punt afzonderlijk dient beschouwd te
worden.
In het eerste geval dient iedere bijkomende
lozingin het stroomgebied gecompenseerd te
worden door het gelijkwaardig verminderen
van een andere lozing.
Het isechter duidelijk dat het verminderen
van de vervuiling van de Maas in punt A ter
compensatie van een lozing in punt B aanleiding geeft tot een verslechtering van de
toestand tussen Ben A (afb. 1 ).
De absolute toepassing op ieder punt leidt
anderzijds tot de quasi onmogelijkheid
nieuwe nijverheid in te planten.
Het zal dan ook voor iedereen duidelijk zijn
dat het absoluut toepassen van het standstillprincipe als niet haalbaar beschouwd wordt
door diegenen dieverantwoordelijk zijn voor
het beleid.
De economische recessie heeft er wel voor
gezorgd dat het probleem i.v.m. de uitbreiding van bestaande of de inplanting van
nieuwe industrieën thans niet scherp gesteld
wordt, maar de verleiding isdan ook groot
om de inspanningen ter bescherming van de
kwaliteit van het water af te zwakken.
Wat er ook van zij,de EEG heeft in verschillende richtlijnen een zogenaamde
conservatieve clausule ingeschreven en
daardoor het standstill-principe aanvaard.
In de EEG-richtlijn 75/440 ishet artikel 7
geformuleerd als volgt:
'De toepassing van de krachtens deze richtlijn genomen maatregelen mag in geen geval
tot gevolg hebben dat rechtstreeksof indirect
achteruitgang van de huidige kwaliteit van
het oppervlaktewater mogelijk wordt
gemaakt'.

390

TABEL I- Vergelijking tussen werkelijke gehaltesenimperatieve limietwaarde vanrichtlijnEEC 731440 (fictief).
\'r

Parameter

Eenheid

I-waarde

Gemeten

Verschil

7
13
20
22

Nitraten
Zink
Cadmium
Lood

mg/l N O ,
mg/l
mg/l
mg/l

50
5
0,0050
0.050

14
0,3
0.0023
0.02 1

26
4.7
0.0027
0,029

Dezelfde tekst vinden we mits kleine aanpassing terug in de volgende richtlijnen:
76/160 zwemwater
08.12.1975 art. 7
76/464 aquatisch milieu 04.05.1976 art. 9
78/659 viswater
18.07.1978 art. 8
80/68 grondwater
17.12.1979 art.18
De toepassing van het standstill-artikel inal
deze richtlijnen (uitgezonderd 76/160
zwemwater) heeft een algemeen karakter.
In het geval van de richtlijn 75/440 betekent
zulksconcreet dat deverontreiniging opgeen
enkele plaats van de rivier mag toenemen als
gevolgvan de toepassingvande richtlijn, ook
al heeft dit geen gevolgen voor de kwaliteit
op de plaats stroomafwaarts waar het water
onttrokken wordt voor drinkwaterproduktie.
Een geruststellende vaststelling op het eerste
gezicht! Een dergelijke bepaling zou
inderdaad een belangrijke bijdrage kunnen
leveren tot de bescherming van de kwaliteit
van het oppervlaktewater.
Het lijkt inderdaad onbetwistbaar dat de
Europese Gemeenschap zeerduidelijk de pas
heeft willen afsnijden aan diegenen die de
waarden van de parameters willen interpreteren alseen grens tot dewelke de
vervuiling zonder gevaar mag toenemen,
zodat de parameters alshet ware mogen
opgevuld worden.
Anderzijds komt het ons voor dat de
begrippen 'achteruitgang' en 'huidige waterkwaliteit' niet duidelijk bepaald zijn en aldus
het artikel 7van richtlijn 75/440 (evenals de
overeenkomende artikels van de andere
richtlijnen) zonder een interpretatieve toelichting onbruikbaar wordt gemaakt.
Uit gesprekken met EEG-ambtenaren isgebleken dat men het standstill-principe niet in
de absolute betekenis maginterpreteren en
dat het feit dat de waarde van een parameter
beneden de maximum toegelaten waardevan
de richtlijn ligt, niet mag leiden tot het
versoepelen van de lozingsnormen voor
die parameter.
Voor nieuwe industriële inplantingen of
uitbreidingen van bestaande, zou volgens
dezelfde woordvoerder een stijging van de
vervuiling onvermijdelijk zijn, en kunnen
aanvaard worden, voor zover de lozingsvoorwaarden rekening houden met wat op
dat ogenblik technisch en economisch
haalbaar isen dewaarden vanderichtlijn niet
overschreden worden.
Dit voorbeeld toont terdege aan dat het
ontbreken van een duidelijke, wetenschappelijke en juridisch sluitende definitie
voor alle EEG-richtlijnen, de toepassing van
artikel 7 in de praktijk erg problematisch

maakt. De vaagheid van de tekst kan voor
velen een welgekomen gelegenheid zijn om
het standstill-principe zelf volledig uit te
hollen.
Bij wijze van voorbeeld willen we u nog de
volgende interpretatie van een belangrijke
beroepsfederatie van industriëlen in België
niet onthouden. We citeren:
'De interpretatie die gegeven wordt aan het
feit dat de huidige kwaliteit vanhetwater niet
mag verslechteren is fout.
Inderdaad, onder de verslechtering van de
kwaliteit van een oppervlaktewater moet
worden verstaan, een zodanige verslechtering dat de kwaliteit van dit water in
een andere categorie komt (bijv. overgaan
van A2 naar A3).
Er moet dus zeker niet worden onder
verstaan het strikt naleven van de
verontreinigingsconcentratie van iedere
parameter'.
Daar het gevaar van een dergelijk verkeerd
gebruik, bij gebrek aan duidelijkheid, in
Eureau onderkend werd, kwam het initiatief
tot stand een poging te ondernemen om
tussen de vertegenwoordigers van de waterleidingbedrijven tot een bruikbare interpretatie te komen, die de algemene
goedkeuring zou wegdragen van alle
aangesloten landen. De beslissing om te
pogen een dergelijke interpretatieve tekst op
te stellen werd genomen door de Raadvan
Beheer van Eureau tijdens de zitting te

Dublin op 13 maart 1981. De uitwerking
werd toevertrouwd aan de commissie EU 13
'Waterkwaliteit'.
Voor een dergelijke toelichting isde definitie
van een vergelijkings- of referentietoestand
een absolute vereiste, ten einde de verdere
kwaliteitsevolutie hieraan te toetsen.
Dergelijke toetsing staat geheel losvan de
controle of een bepaald water al dan niet
voldoet aan de kwaliteitseisen diein dezelfde
richtlijn door middel van limietwaarden voor
kwaliteitsparameters opgelegd worden'. Het
gaat er hier om vast te stellen of de kwaliteit
van een bepaald water verbeterd,
verslechterd of gelijk gebleven is, vergeleken
met een referentietoestand.
Het vastleggen van een referentietoestand
veronderstelt enerzijds de keuze van een
referentieperiode (welk tijdstip of welke
periode beschouwt men voor vergelijking?)
en anderzijds de keuze van karakteristieke
grootheden (hoe beschrijft men de
kwaliteit?).
Na herhaalde uitvoerige discussies in de
commissie EU 13werd op 19maart 1982 te
Londen het rapport met de toepassingsvoorwaarden van artikel 7(richtlijn 75/440)
goedgekeurd door de Raad van Beheer van
Eureau. Hierbij werd beslist dat in de
verschillende lidstaten het rapport naar zijn
praktische waarde zalgetoetst worden
gedurende één jaar. alvorens het aan de
EEG-verantwoordelijken over te maken.
We zullen de inhoud van dit rapport zo
dadelijk overlopen. Vooraleer verder in te
gaan op het Eureau-rapport ende motivering
die ertoe geleid heeft, achten we het nuttig
enkele algemene kenmerken van waterkwaliteitsgegevens samen te vatten.

Afb. 2 - Verloop van het ehloridegehulte inde Mauste Luik tijdensdeperiode 1962-1981.
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De minima komen steeds voor tijdens de
winterperiode, terwijl de piekwaarden
samenvallen met de zomerperiode. De
beweging die aldus ontstaat iseen cyclus met
een periode van één jaar. Een dergelijke
jaarcyclus wordt veroorzaakt door de
wisseling van de seizoenen, via diverse
klimatologische factoren zoals neerslag,
evapotranspiratie, temperatuur en insolatie.
In de eerste plaats speelt het regime van de
rivier een belangrijke rol,omdat het de
amplitudegrootte van de oscillatie
beïnvloedt. Een regenrivier alsde Maas, met
een maximum/minimum afvoerverhouding
tot 100, zal geloosd zout in de winter sterk
verdunnen, waardoor het gehalte tot op het
natuurlijke peildaalt,terwijl dedroogte inde
nazomer een forse stijgingvanhetgehalte tot
gevolg heeft. Bij een puntlozing.zoals bij
chloride het geval is,geldt de volgende
vergelijking:
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De opbouw van waterkwaliteitsgegevens
De waarde van waterkwaliteitsparameters
ondergaat in functie van de tijd min of meer
grote schommelingen, die ontstaan uit het
samenspel van diverse factoren zoals
waterafvoer, temperatuur, lozingen.
Het verloopvandeze waarde- diezoweleen
concentratie alseen dichtheid of een fysische
grootheid kan zijn - in functie van de tijd,
vormt een tijdreeks die kan aangenomen
worden alssamengesteld uit een deterministische en een stochastische component.
Als illustratie nemen we het verloop van het
chloridegehalte in de Maas te Luik vanaf
1962 tot eind 1981, afgebeeld op afb. 2.
Men stelt vast dat de waarde sterk fluctueert
tussen minima van ca. 20 mg/l en maxima tot
bijna 200 m/l in 1976. Gemiddeld bedroeg
het chloridegehalte over deze twintig jaar
46 mg/l met een standaardafwijking van
24 mg/l.
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Afb. 3 - Gecumuleerd frequentiepercentage voor
waterafvoer (a)en het chloridegehalte (b) inde Maas
te Luik tijdens deperiode 1975-1979.
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Enkel de parameters waarvan de waarde
geen wijziging ondergaat, tenzij door
verdunning, komen voor dergelijke
benadering in aanmerking: het zijn de
conservatieve parameters.
Aangezien de waterafvoer lognormaal
verdeeld is,zullen de waarden van deze
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De watertemperatuur bijvoorbeeld van de
Maas te Luik wordt gekenmerkt dooreen
normale, maar bimodale frequentieverdeling.
Hierdoor verdeelt zich bijvoorbeeld het
ammoniumgehalte dat zich gedurende de
winter nochtans alszuiver conservatief
gedraagt, alsgeheel noch normaal, noch
lognormaal (afb. 4).
Ook de temperatuur kan door het spel van
minimum en maximum (hete ofkoelezomers,
zachte of strenge winters) de amplitudegrootte van de oscillatie beïnvloeden.

Afb. 4 - Gecumuleerd frequentiepercentage voor de
temperatuur (a)en hetammoniumgehalte (b: lineair,
c:logaritmisch) inde Maas te Luik tijdens de periode
1975-1979.
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Afb. 5 - Verloop vanheljaargemiddelde chloridegehaltein
de Maas ie Luik over deperiode 1962-1981.
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waarbij het gehalte opgebouwd isuit een
'natuurlijk' gehalte, Cn(mg/1),en een term
die bij constante lozing F a (kg/s) afhankelijk
isvan de waterafvoer.
Meer algemeen geldt de veelterm:

parameters zich eveneens lognormaal
verdelen (afb. 3).
Parameters die door biologische, chemische
of fotochemische processen gewijzigd
worden zijn niet-conservatief. Naast verdunningswetten ondergaan zijook de fysicochemische wetten die de temperatuursafhankelijkheid van de snelheidsconstanten
van de omzettingen bepalen. Deze zijn in de
vorm:
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Wanneer we abstractie maken van de
cyclische beweging,danstellenwevast dat de
waarde waar rond de oscillatie gebeurt, niet
constant blijft. Tijdens deperiode 1962-1970
lag het peil duidelijk lager dan nadien. Zulks
blijkt o.m. uit het verloop van de jaargemiddelde gehaltes (afb. 5),waarop men
tussen 1965 en 1976een langzame stijging
waarneemt. Dergelijke evolutie over langere
termijn iseen trendmatige beweging.
Ze kan veroorzaakt worden door wijzigingen
zowel in de emissie van verontreinigde
stoffen als in de factoren die de immissie
bepalen.
Zo kunnen veranderende produktieprocédés
bij de industrie leiden tot verminderde lozing
of kan opvoering van de produktie een
stijging van de verontreiniging tot gevolg
hebben.
Anderzijds kan de afwisseling van natte en
droge, of warme en koude jaren, geleidelijke
wijzigingen aanbrengen in de manier waarop
de geloosde stoffen door de rivier verwerkt
worden.

392

1972-I960

*

510-

Tm

/

-C

Ü8

À

v> 6

/

/ •/
• X
>5

°S

/

1962 1971

"

/ /^

O)

•o 4
E

/

S. 2

ra
ra

()

200

400

aandacht besteed aan dit aspect van
kwaliteitscontrole. Toch iser op dit ogenblik
nog te weinig bekend om vanuit de
theoretische benadering pasklare, op de
praktijk gerichte oplossingen te kunnen
voorstellen. In afwachting van verder
onderzoek zal dan ook naar een compromis
moeten gezocht worden, wil men niet het
gevaar lopen dat het standstill-principe dode
letter blijft bij gebrek aan praktische
schikkingen.

w a t e r a f v o e r m3/s

/4/ö. 6 - Afvoerafhankelijkheid vande jaargemiddelde
chloridevracht inde Maas te Luik over de periode
1962-1981.

In het geval van het chloridegehaltc laat
voornoemde vergelijking toe een onderscheid
te maken tussen emissie-en immissiebeïnvloeding (afb. 6).
De schommelingen tijdens de periodes vóór
en na 1972 kunnen aan variaties in de
waterafvoer worden toegeschreven; in 1972
echter isde chloridevracht van nietnatuurlijke oorsprong van 2,0 tot 3,3 kg/s
gestegen.
Opgemerkt moet worden datwat hieralseen
trend isaangegeven inwerkelijkheid deel kan
uitmaken van een cyclische beweging met
lange periode, bijvoorbeeld parallel
verlopend aan de schommelingen van de
economische conjunctuur. Het is uiteraard
niet mogelijk deze thans alsdusdanig te
herkennen, aangezien de meeste tijdreeksen
nog onvoldoende lang zijn.
De cyclische beweging en de trendmatige
beweging vormen samen de deterministische
component van de waarde van de kwaliteitsparameter.
Na aftrekken van deze component blijft een
restwaarde over,die normaalverdeeld is,niet
tijdsafhankelijk isen 0 alsgemiddelde heeft,
op voorwaarde dat de bemonstering op
aselecte wijze isgeschied. Het isde
stochastische component. Afb. 7 geeft
schematisch weer hoe een tijdreeks van
kwaliteitsgegevens opgebouwd is.
Wanneer men op statistisch verantwoorde
wijze
—karakteristieke waarden voor de
gegevensreeksen wil vastleggen,
—kwaliteitsgegevens aan gestelde normen
wil toetsen,
—bemonsteringsprogramma's wil ontwerpen,
isvoorkennis over de opbouw van de tijdsafhankelijkheid van waterkwaliteitsparameters vereist. Bovendien dient men voor
ogen te houden dat door bemonstering van
rivierwater slechts een steekproef wordt
uitgevoerd, waarbij enkel een schatting kan
verkregen worden van de werkelijke
waterkwaliteit.
Dankzij het invoeren van waterkwaliteitsmodellen werd de jongste tijd meer en meer

Het Eureau-rapport overdetoepassing van
artikel 7 - richtlijn 75/440
In het Eureau-document worden achtereenvolgens behandeld:
1. Referentiedatum
2. Referentiekwaliteit
3. Duur referentieperiode
4. Analysefrequentie tijdens referentieperiode
5. Keuze referentiewaarde
6. De 'standstill'-controle van een bepaalde
parameter tijdens een willekeurig jaar.
Daar het van meetaf indebedoelinglagnate
gaan in hoever een eensgezind standpunt
rond een verklarende tekst van artikel 7kon
bereikt worden tussen de waterleidingbedrijven van de EEG-lidstaten, werd een
vragenlijst over voormelde punten gezonden
aan alle delegaties in EU 13.
Reeds bij de eerste reacties bleek dat,
ondanks bepaalde meningsverschillen over
modaliteiten, een grote eensgezindheid te
bespeuren viel bij de algemene benadering
van het probleem.
We willen dan ook onderstrepen dat het
einddocument eenparigwerdgoedgekeurd in
Eureau en dus enigszins alseen compromis
moet gezien worden, waarbij iedereen
misschien niet voor 100% zijn persoonlijke
wensen terugvindt.
We menen niettemin dat dit document toch
de verdienste heeft de kwestie van de

toepassing van artikel 7op een pragmatische
manier te behandelen.
1. Referentiedatum
Uit artikel 7van de richtlijn voor
oppervlaktewater 75/440 zou men kunnen
afleiden dat, volgens de EEG, de referentietoestand geldt op het ogenblik van de
publikatie van de richtlijn. In de meeste
landen echter zijn meerdere jaren verlopen
tussen de goedkeuring injuni 1975en het
tijdstip van opneming in de nationale
wetgeving. Indien thans,in 1983,de toestand
uit 1975 als referentie zou genomen worden,
zal dit het resultaat teniet doen van
saneringsmaatregelen dieondertussen invele
landen tot een verbeterde waterkwaliteit
hebben geleid.
Op grond van deze overweging stelt Eureau
voor om alsreferentietijdstip in ieder land te
kiezen, de datum van inwerking treden van
de wetten die de toepassing van de richtlijn
regelen. Bovendien wordt een herzieningvan
de referentiekwaliteit om de tien jaar
wenselijk geacht.
Deze optie kan echter ook nadelig zijn voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Indien in een lidstaat de wettelijke
beschikkingen voor het toepassen van de
EEG-richtlijn lang op zich laten wachten en
ondertussen geen saneringsmaatregelen
worden genomen, kan de toestand verder
verslechteren, zodat de referentiedatum
zoals door Eureau voorgesteld uiteindelijk
minder strenge verplichtingen oplegt aan
diegenen die de minste inspanningen hebben
gedaan, hetgeen dus een beloning inhoudt
voor de passiviteit.
2. Referentiekwaliteit
De waterkwaliteit in cijfers uitdrukken is
geen eenvoudige opgave.Vooreerst steltzich
de vraag of men alle kwaliteitsparameters bij
de definitie van de referentiekwaliteit moet

Afb. 7- Opbouw van waterkwaliteitsgegevens (schematisch).
x = a+ bt

Tijdreeks

-DETERMINISTISCHEcomponent
x =£C;Sin U|t

-STOCHASTISCHE
com ponent
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betrekken. De mogelijkheid bestaat immers
om kwaliteitsindexen te hanteren, die
informatie betreffende diverse kwaliteitsparameters bundelen, wat verwerking en
vergelijking sterk zou kunnen vereenvoudigen. Men moet echter vaststellen
dat zeer uiteenlopende indexen werden
uitgewerkt. Meestal beperkt hun
toepassingsdomein zich tot één bepaalde
rivier of stroomgebied en leveren ze, bij
toepassing op een ander watertype dan
waarvoor zeontworpen zijn, ontgoochelende
resultaten op.
Indien men indexen wenst te hanteren zou
voor iedere waterloop afzonderlijk,
bijvoorbeeld via factoranalyse, nagegaan
moeten worden welke parameters essentiële
informatie dragen en welke niet, waarna een
index via meervoudige regressie berekend
kan worden.
Ook zal een verslechtering van de waterkwaliteit slechts een beperkt aantal stoffen
betreffen, wat moeilijk door een algemene
kwaliteitsindex beschreven kan worden.
Eureau komt dan ook. op grond van
praktische overwegingen, tot de aanbeveling
om alle kwaliteitsparameters afzonderlijk bij
de definitie van de referentiekwaliteit te
betrekken.
3. Duur van de referentieperiode
Het isvanzelfsprekend dat de
verontreinigingstoestand van een rivier niet
door één monsterneming beoordeeld kan
worden. Gelet opde seizoensafhankelijkheid
moet minstens tijdens een volledige jaarcyclus bemonsterd worden.
We zagen hoe extreme afvoeren en
temperaturen tevens de gemiddelde
waterkwaliteit beïnvloeden. Theoretisch zou
men met statistische technieken kunnen
trachten om dergelijke invloedsfactoren te
elimineren om ten slotte waarden over te
houden die een rechtstreekse maat zijn voor
de verontreiniging.
Een dergelijke benadering isniet alleen erg
ingewikkeld, zodat het aantal toepassingen
beperkt isgebleven, maar bovendien worden
niet op alle watertypes even gunstige
resultaten bekomen. In de plaats hiervan zal
men, uit praktische overwegingen, dan ook
de voorkeur geven aan het hanteren van de
ruwe kwaliteitsgegevens zelf die men over
een langere periode zal beschouwen.
Deze periode zou, om de nodige afvlakking
van de invloedsfactoren teverwezenlijken, in
principe zo lang mogelijk dienen te zijn.
Anderzijds echter wordt verwacht dat de
referentiekwaliteit voldoende gevoelig zou
reageren op wijzigingen in het lozingsregime.
Dit kan alleen alsde referentieperiode niet te
lang gekozen is.Alscompromis tussen beide
tegenstrijdige imperatieven stelt Eureau voor
om als referentieperiode drie opeenvolgende
jaren te nemen. Deze periode zou dan

moeten voorafgaan aan het tijdstip van
opneming van de richtlijn in de nationale
wetgevingen.
Indien echter onvoldoende waarnemingen
beschikbaar zijn vóór de datum van
opneming van de richtlijn in de nationale
wetgeving, kan de referentieperiode
gedeeltelijk of zelfs geheel na voormelde
datum vallen.
Deze voorstellen om een driejarige
referentieperiode alsrepresentatief te
beschouwen lijken ons redelijk en praktisch.
4. Analysefrequentie tijdens de
referentieperiode
In de richtlijn 79/869,welke de referentieanalysemethodes vastlegt voor de toepassing
van de controle, worden weliswaar
frequenties aangegeven voor de beoordeling
van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Voor de berekening van de referentietoestand lijken deze frequenties echter
ongeschikt.
Op de vraag met welke frequentie het
oppervlaktewater dan wel moet bemonsterd
en geanalyseerd worden, met het oog op het
vastleggen van de referentiekwaliteit, kan
geen duidelijk en universeel geldend
antwoord gegeven worden. Het vastleggen
van een statistisch verantwoorde frequentie
vergt immers de toepassing van gevorderde
statistische technieken op de kwaliteitsgegevens. Mede gelet op het feit dat
historische kwaliteitsgegevens dienen
gebruikt te worden, zal het ook indit geval
nodig zijn, tegen bezwaren van theoretische
aard in, te opteren voor een conventionele
maar realistische analysefrequentie.
Na een ruime gedachtenwisselingover dit
aspect, ismen in Eureau tot het voorstel
gekomen van één watermonster per maand.
Dit betekent dus voor de driejarige periode
36 watermonsters.
Het isechter duidelijk dat voor de
parameters, waarvan de gevonden waarden
weinig variëren in de tijd, een geringer aantal
watermonsters voldoende kan zijn. Hierbij
wordt dan als absoluut minimum één watermonster per kwartaal aangehouden.
5. Keuze van de referentiewaarde
De vraag die zich stelt is:welke statistische
grootheid moet gekozen worden om de
referentiekwaliteit te karakterizeren?
Een eerste mogelijkheid ligt in het gebruik
van percentielwaarde. Zo hanteert de
richtlijn 74/440 zelf percentielnormen: om
aan de kwaliteitseisen te voldoen, mag het
aantal overschrijdingen van de opgegeven
imperatieve limietwaarden maximaal 5%
bedragen.
In het geval van de referentiewaarde geeft
het gebruik van percentielen echter
aanleiding tot een foutieve beoordeling van
de toestand. In afb. 8wordt de cumulatieve
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Afb. H - Vergelijking gecumuleerde frequentiecurven jaarj
en referentieperiode, bijgelijke 90ste percentiel.

frequentie over de referentie-periode
gekenmerkt door een grote spreiding, met
90ste percentiel p.Tijdens hetjaarj kent de
gegevensreeks een zelfde 90ste percentiel,
maar toch isde algemene toestand duidelijk
slechter dan tijdens de referentieperiode.
Met andere woorden kan het uitsluitend
hanteren van een percentiel als
karakteristieke waarde tot het 'opvullen' van
normen leiden. Het zal dus noodzakelijk zijn
om naast een 90ste percentiel ook een
grootheid op tegeven,dieeenmaat isvoorde
centrale tendens van de gegevensreeks.
Hiervoor komt op de eerste plaats
de mediaan in aanmerking, maar ook het
rekenkundig gemiddelde C a of het
of het geometrisch gemiddelde C„is
bruikbaar in combinatie met een 90ste of
95ste percentielwaarde.
C a = | ( C 1 + C 2 + ...C n )
Cg - y c i • c 2 . ... c n
Het hanteren van de mediaan heeft als
voordeel op het rekenkundig gemiddelde dat
de waarde niet beïnvloed wordt door extreme
waarden uit de gegevensreeks. In mindere
mate geldt zulks ook voor het geometrische
gemiddelde, waar extreme waarden door
middelen na logaritmeren sterk worden
afgevlakt.
Het isten slotte mogelijk om één van deze
grootheden alleen ter karakterizering van de
Afb. 9 - Vergelijking gecumuleerde frequentiecurven jaarj
en referentieperiode, bijgelijke mediaan.
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6. De'standstill'-controle vaneen bepaalde
parameter tijdens een willekeurig jaar
Om na te gaan hoe de kwaliteit van een
oppervlaktewater geëvolueerd is, vergeleken
bijde referentieperiode, kan het geometrisch
gemiddelde berekend envergeleken worden.
Zoals reeds aangestipt, verdient het echter
aanbeveling om naast degekozen karakteristieke waarde ook de overige statistische
kenmerken van de gegevensreeksen in de
vergelijking tebetrekken, zodat een duidelijk
inzicht bekomen wordt in de factoren die tot
eventuele kwaliteitswijzigingen hebben
bijgedragen.
Een voorbeeld uitde praktijk
Aan de hand van een voorbeeld worden
hierna de aanbevelingen van Eureau aan de
praktijk getoetst. Hiertoe werd uitgegaan van
de wekelijkse kwaliteitsgegevens van de
Maas te Luik,watovereen referentieperiode
van 3jaar een totaal van ca. 150 gegevens
oplevert, daar waar minimum slechts
36 gegevens vereist waren.
In het voorbeeld werd, in afwijking van wat
door Eureau wordt aanbevolen, toch de
periode voorafgaand aan de publikatie van
de richtlijn, namelijk 1973tot 1975,als

TABEl . II—Voorbeeld

uit Ù e praktijk standstill -controle — Vergelijking Maa vteLuik metrefer

Nr.

Parameter

A2 mg/l

Geometriseh gemidde 1de
1973-1975 mg/l

8
20
28

Fluoriden
Cadmium
Chloriden

1,5
0,005
200

0.88
0.0050
52

referentieperiode genomen voor de
berekening van het geometrisch gemiddelde.
Hierbij werden slechts als parameters
beschouwd: nr8 fluoriden, nr20cadmium en
nr 28 chloriden, waarvan de berekende geometrische gemiddelden vergeleken werden
met de cijfers van de richtlijn voor A2.
Tenslotte wordt een vergelijking gemaakt,
voor dezelfde parameters, van het verloop
van het geometrisch gemiddelde perjaarover
de periode 1973-1981, en dit samen met het
verloop van de waterafvoer. Het referentieniveau ishierbij berekend volgens het
Eureau-voorstel (afb. 10).
Voor de waterafvoer blijkt 1976 gevoelig
lager te liggen dan de referentieperiode,
terwijl de latere jaren natter zijn geweest met
een stijgende trend. Men zal zich herinneren
dat 1976 inderdaad een extreem droogjaaris
geweest, met minimum afvoeren tot 20 rrrVs,
terwijl 1980eenextreem nattezomer gekend
heeft, met een maximum afvoer over 2.000
m 3 /s.
Het chloridegehalte isessentieel hetzelfde
gebleven als dit tijdens de referentieperiode,
uitzondering gemaakt voor 1976,wat door
vergelijking met de grafiek voor de waterafvoer aan de droogte mag worden
toegeschreven.
Voor het cadmiumgehalte wasde referentieperiode homogeen. Men stelt vast dat de
kwaliteit slechter werd tijdens de periode
Afb. 10- Vergelijking geometrische jaargemiddelden
waterafvoer, chloride, cadmium en fluorideoverdeperiode
1976-1981. meteen referentieperiode 1973-1975.
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referentiekwaliteit te gebruiken. Men dient
hierbij echter dan wel te bedenken dat ook
dit, zoals bij het uitsluitend gebruik van een
percentielwaarde. aanleiding kan geven tot
een foutieve beoordeling van de verontreinigingstoestand.
Wanneer men in afb. 9een gegevensreeks
vergelijkt ineen willekeurigjaarjmetdezein
een referentieperiode en men voor beide
reeksen dezelfde mediaan veronderstelt, dan
heeft desterke spreiding inhet te controleren
jaar tot gevolgdat het 90ste percentiel
boven de gestelde limietwaarde uitstijgt.
Dergelijk fenomeen stelt men bijvoorbeeld
vast wanneer men overgaat vaneen lozingdie
proportioneel isaan dewaterafvoer, naar een
lozing met constante aanvoer van verontreinigende stoffen. Hoewel de kwaliteit
gemiddeld ongewijzigd bleef, dient men hier
toch teaanvaarden dat de toestand een
verslechtering ondergaat.
Alle voor- en nadelen in overweging
genomen, stelt Eureau voor het geometrisch
gemiddelde als karakteristieke waarde voor
de referentiekwaliteit te hanteren. Hierbij is
men zich er wel van bewust dat dit vanuit
theoretisch oogpunt niet steeds de beste
oplossing betekent. Men gaat er echter van
uit dat een wetenschappelijk meer verantwoorde bepaling van een representatieve
waarde voor iedere kwaliteitsparameter de
praktische toepassing van artikel 7 slechts
zou vertragen en bemoeilijken. Met het oog
op een definitieve formulering wordt het
aanbevolen dit probleem verder uitte
diepen.

r-°

\

10° -

1973

75

77
jaar

79

mg I

—

Cadmium

—

Fluoride

81

'ntiep •riode 1973-1975.

Rek onkundiggemidde Ide
1973-1975 mg/l

90ste percentiel
1973-1975 mg/l

1.05
0.0062
59

1.80
0,0117
94

1976-1978, maar daarna werd de toestand
gunstiger. Dit zou toe te schrijven zijn aan
interne maatregelen binnen de verontreinigde bedrijven.
Het verloop van het fluoridegehalte toont
eveneens een typischpatroon. De referentieperiode isechter niet geheel homogeen,
vermits voorde daling tussen 1973en 1974
een belangrijke sanering binnen het lozend
bedrijf verantwoordelijk is. De gunstige
evolutie vanaf 1974bereikt een hoogtepunt
in 1977, doch in 1979wordt de toestand
opnieuw zoals in 1974-1976, wat een
stijgende verontreiniging weerspiegelt.
Besluit
Deze enkele praktische toepassingsvoorbeelden hebben aangetoond dat het
voorstel van Eureau, om de referentiewaterkwaliteit tekarakterizeren door middel van
een geometrisch gemiddelde, een geschikt
instrument kan vormen om het standstillprincipe toe tepassen, op voorwaarde
evenwel dat ook overige kenmerken van de
reeks kwaliteitsgegevens mee in de toetsing
worden betrokken.
Verder onderzoek dient te worden
uitgevoerd, ten einde tot een statistisch meer
verantwoorde karakterizering te komen van
het begrip 'waterkwaliteit'.
Ondanks theoretische bezwaren ishet met de
voorgestelde methode echter mogelijk
onmiddellijk tot een praktische toepassing
van artikel 7van de richtlijn 75/440te
komen.
Hierbij staat de bekommernis om de
vrijwaring van de kwaliteit van het oppervlaktewater - in het bijzonder datgene wat
voor drinkwaterproduktie in aanmerking
komt - centraal.
Goede voornemens alleen, zonder de
middelen om zein daden om te zetten,
waarborgen geen verbetering van het leefmilieu. Het isde verdienste van Eureau om
met haar voorstel een initiatief inde goede
richting tehebben genomen.
We durven hopen datna het toetsingsjaar dat
thans loopt, vanuit de lidstaten nog een
positieve inbreng zal kunnen genoteerd
worden om het Eureau-document nog te
verbeteren, zodat het nadien aan de EEG
kan overhandigd worden met de verzekering
een efficiënte bijdrage tot de praktische
toepassing van dit vage artikel 7te hebben
geleverd.
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