Conflicterende functie-eisen in waterkwaliteitsbeheer

In het IMP-water 1980-1984 wordt aangekondigd dat - geregeld in een gewijzigde
Wet op de Verontreiniging van Oppervlaktewateren - een stelsel van waterkwaliteitsplannen zullen moeten worden opgesteld
en wel door de daartoe aangewezen beheerder hetzij het Rijk zelf voor rijkswateren hetzij de provinciale besturen.
Het eerste stelsel van waterkwaliteitsplannen
dient in eerste concept gereed te zijn aan
het eind van 1983 waarna een cyclus van
overleg en hoorzitting zullen volgen. Eind
van 1983 dienen de waterkwaliteitsplannen
definitief te worden vastgesteld.
Onder meer staan bij het opstellen van de
waterkwaliteitsplannen de eisen te stellen
aan het oppervlaktewater afhankelijk van
de functie centraal. De programmagroep 4
heeft 25 augustus jl. een studiedag georganiseerd waarbij een aantal van deze
functie-eisen besproken werden.
De studiedag werd door ongeveer 200 deelnemers bezocht.
Een zevental lezingen werden gehouden
waarvan hieronder de samenvattingen
volgen.

Waterkwaliteitseisen en
ecologische waterkwaliteitsdoelstelling
IR. M. H. K. GAST. voorzitter CUWVO-V

Doel van deze voordracht is u een
algemeen inzicht te verschaffen in begrippen
alsecologische waterkwaliteitsdoelstellingen,
basiskwaliteit, functies en eisen. Dit inzicht moet dan de springplank zijn vanwaar
u met de volgende sprekers het diepe water
in kunt springen.
Tevens zal ik mogelijkheden van conflicten,
genoemd in het thema van deze dag aangeven.
1. Doelstellingen
De doelstellingen van het waterkwaliteitsbeheer worden onderscheiden in
- ecologische kwaliteitsdoelstellingen
- mensgerichte kwaliteitsdoelstellingen.
De ecologische kwaliteitsdoelstellingen
hebben betrekking op het gehele aquatische
ecosysteem.
Hierbij komen aan de orde
— de fundamentele componenten van het
systeem
— de relaties en processen in het systeem
— de omgevingsfactoren als vorm,
stroming, temperatuur, etc.
Ecologische doelstellingen
- hoogste niveau:
• natuurlijke situatie,
• geen nadelige menselijke beïnvloeding,
• specifieke karakterisering;

- middelste niveau:
• beperkte nadelige menselijke beïnvloeding,
• karakterisering per type water;
- laagste niveau:
• geen overlast, visueel niet vervuild, goede
levenskansen voor aquatische levensgemeenschap,
• algemene karakterisering (basiskwaliteit),
. differentiatie mogelijk aan de hand van
natuurlijke omstandigheden.
Mensgerichte doelstellingen
- zwemwater,
- grondstof drinkwaterbereiding,
- viswater,
- water voor schelpdierteelt,
- landbouwwater, etc.
Voor de eerste vier doelstellingen zijn
bindende EG-richtlijnen opgesteld, welke
kwaliteitsnormen bevatten. Deze richtlijnen
moeten in de nationale wetgeving opgenomen worden. Concept-AMVB's zijn in behandeling. Nationaal mogen de richtlijnen
alleen aangescherpt worden.
De doelstellingen worden nader uitgewerkt
in kwaliteitsbeschrijvingen waarin voor
aangegeven parameters normen zijn gesteld.
Deze parameters kunnen gemeten of bepaald worden en daarna kan beoordeeld
worden of en in hoeverre water aan de
normen voldoet.
2. Voortgang werkzaamheden
CUWVO-V (oppervlaktewater) geeft aanbevelingen voor het meten en beoordelen
van de waterkwaliteit en voor de presentatie van de meetresultaten.
De omschrijving van het begrip basiskwaliteit laat ruimte voor (regionale) aanpassingen. CUWVO-V inventariseert welke
ervaringen er thans met dit begrip en de
erbij behorende normenserie zijn opgedaan
en welke behoeften voor bijstelling of
differentiatie er zijn.
CUWVO-V is bezig om voor ± 15 typen
oppervlaktewater (beken, rivieren, meren,
kanalen etc.) ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen (meer dan basiskwaliteit) te
formuleren. CUWVO-V hoopt hierbij mede
gebruik te kunnen maken van de uitkomsten van het STORA-onderzoek naar de
typologie van niet door afvalwater beinvloede binnenwateren.
3. Mogelijkheden van conflict
In de opzet zoals deze thans bestaat, is een
aantal mogelijkheden van conflictsituaties
aanwezig.
Deze mogelijkheden zijn:
a. Functie-eisen onderling.
De verschillende functies, die een water in
de praktijk gelijktijdig vervult en ook moet
kunnen vervullen, kunen leiden tot verschillende fuctie-eisen. Doorgaans stelt de

ene functie zwaardere eisen dan de andere
(bijv. zwemwater t.o.v. viswater) en worden
de zwaarste eisen maatgevend.
Soms echter werken de eisen tegengesteld,
bijv. natuurbescherming: hoog chloridegehalte versus landbouw: laag chloridegehalte.
b. Functie-eisen kwaliteitsbeheer versus
ander beheer.
De kwaliteit van een water wordt mede
bepaald door
- morfologische factoren (vorm, breedte,
diepte)
- samenstelling bodem
- aangrenzende oevers (terrestrisch ecosysteem)
- stromingssituatie.
Het beheer van deze factoren valt niet
onder de WVO. Eisen van het kwaliteitsbeheer kunnen mede richtinggevend zijn
voor de betreffende andere beheren. Zij
kunnen echter ook in conflict komen met
eisen van het betreffende beheer. Voorbeelden: kanalisatie, baggeren, lozing
drainwater.
c. Opgestelde junctie-eisen kwaliteitsbeheer
met de lokale werkelijkheid.
Landelijke normen hebben een algemeen
karakter. De verscheidenheid in watertypen
en in lokale situaties is echter zeer groot.
De feitelijke situatie verstoort dikwijls
aspecten die afwijken van het beeld waarop
de normen gebaseerd zijn. Als het systeem
van eisen en normen strak en dwingend
geformuleerd is ontstaan conflicten.
Voorbeeld:
- het voorkomen van weinig algen bij een
hoog P-gehalte (Alkmaardermeer, zichtdiepte > 2 m).
d. Relatie functie-eisen en de mogelijkheden van het beheer.
In het kader van het beheer van oppervlaktewater kan de beheerder een aantal
maatregelen nemen of doen nemen. Het
komt voor dat vrijwel alle maatregelen
genomen zijn en het water toch niet aan
de gestelde eisen voldoet. Dit geldt zowel
voor specifieke functies alsook voor de
basiskwaliteit.
Voorbeeld is de kwaliteit van het water in
volledig gesaneerde gebieden op de hogere
gronden maar ook in de poldergebieden.
4. Besluit
In de planvoering is een iteratieproces
ingebouwd. De ruimte die dit geeft voor
toetsing en bijstelling van de plannen zal
benut moeten worden.
CUVWO-V heeft de eerste aanzetten voor
meer differentiatie en aanpassing van doelstellingen en normen aan de feitelijk verschillende situaties reeds gegeven.
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Waterkwaliteitseisen ten behoeve
van drinkwater
DR. T. TROUWBORST, Dir. Drink- en
Industriewatervoorziening van het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

De momenteel in ontwerp zijnde en deels
reeds gereed zijnde wetgeving ten aanzien
van de kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater bestemd voor de produktie van
drinkwater ontlenen hun structuur met
name aan de hierop betrekking hebbende
EG-richtlijnen:
a. de EG-richtlijn betreffende de vereiste
kwaliteit van oppervlaktewater bestemd
voor de produktie van drinkwater (75/440/
EEG, Pb. L 194/3);
b. de EG-richtlijn inzake meetmethodes en
frequenties van bemonstering en analyse
van oppervlaktewater bestemd voor de
produktie van drinkwater (79/869/EEG,
Pb. L 271/44).
De richtlijn ad a. stelt eisen aan de kwaliteit
van het oppervlaktewater met het oog op
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en daarnaast omvat de richtlijn
verplichtingen voor de gebruiker (waterleidingbedrijf) welke kunnen inhouden een
aanpassing van de zuiveringsmethode of
een verbod tot inname van het oppervlaktewater als dit niet aan de gestelde eisen
voldoet.
De richtlijn ad b. is indirect van belang
voor de hoogte van de gestelde grenswaarden, daar vastgelegd wordt hoe de
controles moeten plaatsvinden. Bij de
uitwerking van de richtlijnen in de wetgeving is er zorg voor gedragen, dat de
soms tegengestelde belangen van waterbeheerder en gebruiker op elkaar worden
afgestemd. In de kwaliteitsdoelstellingen
AMvB ex WVO (Stcrt. 144, 31 juni 1981)
wordt vastgelegd waaraan het oppervlaktewater minstens moet voldoen. In het op te
stellen waterkwaliteitsplan moeten concrete
kwaliteitsdoelstellingen worden vastgelegd,
waarbij overleg moet plaatsvinden met betrokkenen, waaronder het waterleidingbedrijf. Voorschriften hiervoor zijn opgenomen in de zgn. kwaliteitsplannen AMvB
(Stb. 347, 7 juni 1982).
De waterkwaliteitsplannen moeten vóór
1 januari 1984 zijn vastgesteld. Oppervlaktewater voor drinkwater moet uiterlijk
1 januari 1985 aan de gestelde eisen
voldoen.
In het waterleidingbesluit zijn de verplichtingen opgenomen voor het waterleidingbedrijf. In afwijking van de kwaliteitsdoelstellingen AMvB ex WVO worden in
het Waterleidingbesluit drie categorieën van
oppervlaktewaterkwaliteit onderscheiden
welke conform de betreffende EG-richtlijn
zijn gerelateerd aan drie klassen van
zuiveringsmethoden.

In de Memorie van Toelichting bij de
kwaliteitsplannen AMvB wordt gewezen
op het belang om bij de opstelling van de
waterkwaliteitsplannen tevens de kwaliteitsklassen in het Waterleidingbesluit te betrekken met name die van de categorie A 1 ,
teneinde goede onderlinge afstemming te
waarborgen.

Waterkwaliteitseisen oppervlaktewater tenbehoeve van het gebruik
inland- en tuinbouw
DR. P. E. RIJTEMA. Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding

In het algemeen kunnen waterkwaliteitseisen pas nader worden geformuleerd, nadat
de nadelige gevolgen van bepaalde verontreinigingen zijn vastgesteld. Bij de
bepaling van de kwaliteitseisen voor landen tuinbouw is bovendien doorslaggevend
of dit oppervlaktewater als enige voorzieningsbron voor de gewassen dient, zoals
bij kasteelten, danwei als tijdelijke aanvulling op de door de regen aan de bodem
geleverde vochtvoorraad.
In principe worden de kwaliteitseisen
afgeleid uit twee verschillende aspecten
namelijk:
— Concentratie - gewaseffectrelaties;
— Accumulatie in gewas - schadelijkheid
voor gezondheid van mens en dier.
— Concentratie - gewaseffectrelaties
In dit geval kan een directe relatie worden
afgeleid tussen waterkwaliteit en gewasproduktie, resulterend in een duidelijk
beeld van de economische consequenties,
wanneer de concentratie een bepaald niveau
overschrijdt. In het algemeen zullen de
kwaliteitseisen strenger worden, wanneer
door technische ontwikkelingen en betere
beheersing van het groeiproces het maximale produktieniveau voor een gewas
stijgt. Een typisch voorbeeld hiervan is de
ontwikkeling in de richtlijn van de grondloze substraatteelt in de glastuinbouw,
waarbij de kwaliteitseisen voor het water
op een vergelijkbaar niveau komen met de
eisen voor proceswater in de industrie.
— Accumulatie in gewas - gezondheidsaspecten.
Dit aspect speelt vooral een rol in die
gevallen waarin het gewas een stof opneemt en accumuleert, zonder dat enig
effect op het produktieniveau van het
gewas merkbaar is. In dat geval moeten de
kwaliteitseisen voor het beregeningswater
worden vastgesteld op basis van de maximaal toelaatbare concentratie in het geoogst produkt. Wanneer van overheidswege
de maximaal toelaatbare concentratie in

het produkt wordt gewijzigd, heeft dit
automatisch een bijstelling in de waterkwaliteitseisen van landbouwzijde tot
gevolg.
De kwaliteitsaspecten die geschiktheid van
oppervlaktewater voor land- en tuinbouwkundig gebruik bepalen zijn:
— totaal zoutgehalte. Tijdens de groei
wordt water aan de bodem onttrokken,
terwijl de opgeloste zouten slechts in beperkte hoeveelheid worden opgenomen,
zodat zoutophoping in de bodem plaatsvindt. Grenswaarden voor kasteelten
variëren van 160 - 800 g/m" 3 voor zeer
gevoelige tot matig zouttolerante gewassen.
Bij vollegrondsteelten zijn deze waarden
respectievelijk 500 -2000 g/m""3.
— chloride concentratie. Chloride is essentieel voor de plantengroei, maar is in overmaat toxisch. Bij beregening boven het
gewas treedt chloride-adsorptie via het
blad op en komt schade voor bij een
concentratie boven 100g/m" 3 . In het algemeen kan men stellen, dat de grens voor
het optreden van schade bij kasteelten ligt
tussen 40 -200g/m" 3 voor respectievelijk
zeer gevoelige en matig tolerante gewassen.
Voor vollegrondsteelten liggen deze waarden tussen de 200 -700 g/m" 3 .
— metaalionen. Specifieke metaalionen
kunnen de ontwikkeling van een gewas
beïnvloeden. Een aantal van deze ionen
adsorbeert aan de bodem, zodat in sommige
gevallen ook met lange termijn effecten
rekening moet worden gehouden. Bij vaststelling van de kwaliteitseisen voor oppervlaktewater moet er rekening mee worden
gehouden, dat een groot aantal van deze
metaalionen ook via andere bronnen aan
het wortelsysteem kan worden toegevoegd.
Hierbij valt te denken aan verontreiniging
bij kunstmeststoffen, organische mest,
compost en zuiveringsslib. Op basis van
beschikbare gegevens is een lijst samengesteld van de toelaatbare grenswaarden
voor de kasteelt van zeer gevoelige gewassen op zeer gevoelige gronden.

Waterkwaliteitseisen en
natuurlijke waarden
DRS. J. J. P. GARDENIERS, Vakgroep
Natuurbeheer, Landbouwhogeschool Wageningen

Slechts een beperkt deel van de terreinen
die in Nederland als natuurgebied genoteerd staan, omvat ook oppervlaktewater.
Een nog geringer deel ontleent zijn betekenis vooral aan de aanwezigheid van
karakteristieke watertypen. Ecologische
kwaliteitseisen van de hoogste niveaus
lijken daarmee betrekkelijk eenvoudig te
formuleren en ruimtelijk af te bakenen.
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Om diverse redenen - met name ook vanwege in het kader van de ruimtelijke
ordening geformuleerde bestemmingen zijn voor veel meer wateren dan de eerder
aangeduide, verdergaande kwaliteitseisen
gewenst.
Door de vele verbindingen die er tussen
wateren bestaan, zal ook ter bescherming
van de wateren in natuurgebieden een
ruimere kring van wateren met de hoogste
kwaliteitseisen getrokken moeten worden
rond deze gebieden.
Uitgangspunt bij het formuleren van
ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen
dient te zijn de situatie, zoals die 'van
nature' voorkomt. Een situatie die in de
diverse geografische regio's een grote
variatie aan watertypen heeft opgeleverd.
In Nederland betekent 'van nature': een
situatie inclusief de vele onder invloed van
menselijk handelen ontstane (of zo geworden) landschappen en landschapselementen, zoals sloten, petgaten, wielen en
sprengebeken.
Met name bij deze zgn. halfnatuurlijke
landschapselementen is een scherpe scheiding tussen kwaliteitsdoelstellingen van het
middelste en hoogste niveau daardoor
moeilijk en vaak ook ongewenst.
Met de bestaande biologische waterkwaliteitsbeoordelingssystemen is het mogelijk
kwaliteitsdoelstellingen van het laagste
niveau te formuleren en te controleren.
Met behulp van deze systemen en met de
gegevens uit de op vele plaatsen in Nederland op gang zijnde onderzoeken naar de
kenmerkende soortensamenstelling en
milieufactoren van (half)natuurlijke watertypen, zal zeker een eerste - misschien
globalere - formulering van kwaliteitseisen
van het middelste en hoogste niveau
mogelijk zijn.
Deze formulering kan zowel biologische
karakteristieken, als voorwaarden scheppende fysische en chemische factoren
omvatten.

Normstelling voor recreatiewater
IR. C. KOORENNEEF, afd. Recreatietiygiëne
van de dBWS van het Dir. Gen. Milieuhygiëne
van het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne

In het recreatiepatroon neemt de waterrecreatie een belangrijke plaats in. Met de
toename van vrije tijd neemt ook de behoefte aan recreatiewater toe. Dit heeft
behalve economische consequenties ook
consequenties voor de waterkwaliteit.
Onderscheid kan worden gemaakt in verschillende soorten recreatiewater, te weten
water met de functie:
a. zwemmen, spelen in/op/aan het water
b. varen, plankzeilen e.d.
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c. natuur- en landschapsbeleving
d. sportvisserij.
Het ligt voor de hand voor a. een norm
te stellen die is gericht op hygiëne, veiligheid en attractie met het oog op de
zwemmers. Voor b. zou deze norm vergaande consequenties hebben omdat zeer
veel wateren deze functie in de praktijk
hebben. Het ligt in deze gevallen voor de
hand de basiskwaliteit aan te houden. Deze
verschilt niet veel van de zwemwaterkwaliteit.
Op de onder c. en d. genoemde functies
gaan andere sprekers in. De laatste jaren
zijn verschillende documenten verschenen
over de kwaliteit van zwemwater:
1973: Interim-rapport zwemwater van de
Gezondheidsraad
1975: EG-richtlijn inzake de kwaliteit van
het zwemwater
1980: IMP-water
1981: concept-AMvB kwaliteitsdoelstelling
ex WVO
1982: concept-AMvB ex WHVZ (Wet
hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden).
Deze documenten vertonen overeenstemming v.w.b. de systematiek, te weten:
- het stellen van normen, het voorschrijven van een bemonsteringsfrequentie
en het beoordelen op grond van een aantal
waarnemingen
- het visueel inspecteren van de zwemplaats en de omgeving.
De belangrijkste verschillen betreffen de
hoogte van de norm en de sancties ingeval
niet aan de norm is voldaan. Een soepele
norm met een strenge sanctie (bijv. een
zwemverbod) is in de praktijk strenger dan
een strenge norm zonder sanctie.
Voor de normstelling is de EG-richtlijn
van groot belang. Deze richt zich niet tot
de kwaliteitsbeheerders, maar tot de lidstaten. Deze moeten de richtlijn in de
nationale wetgeving incorporeren. In ons
land is dit gebeurd in de WVO v.w.b. de
bemonsterings- en saneringsaspecten en in
de WHVZ v.w.b. de sanctie.
Enkele overwegingen die bij de opstelling
van de EG-richtlijn hebben gegolden zijn:
- bescherming van het milieu
- bescherming van de volksgezondheid
- informatie van het publiek over de
waterkwaliteit.
Opvallend is de rol die de publieke opinie
in de richtlijn speelt. In eerste instantie
bepaalt het publiek wat als een badzone
aangemerkt moet worden door op die
plaats massaal te gaan zwemmen. Indien
de waterkwaliteit onvoldoende is dient een
sanering plaats te vinden; als dat niet
gebeurt volgt uiteindelijk een zwemverbod.
Dit dreigende verbod leidt tot een zekere
publieke pressie om de sanering uit te
voeren.
Hoewel de EG-richtlijn enerzijds stringente

regels geeft (o.a. 'richtwaarden' en 'imperitieve waarden') worden anderzijds ook
afwijkingen toegestaan (bijv. a.g.v. uitzonderlijke geografische of meteorologische
omstandigheden) of wordt een zekere interpretaticvrijheid gelaten. Ook de WHVZ
lost nog niet alle interpretatie-problemen
op. Zo zal aan het begrip 'badzone' uiteindelijk door de colleges van gedeputeerde
staten inhoud gegeven moeten worden.
Deze stellen in eerste aanleg een lijst op
van potentiële badzones. Op de op deze
inventarisatielijst voorkomende plaatsen
gaat impliciet, nl. voortvloeiend uit de
informatieverplichting aan het publiek een
bemonsteringsverplichting gelden. Een
saneringsverplichting gaat pas gelden indien deze plaatsen, na overleg met betrokkenen zoals recreatieschappen en waterkwaliteitsbeheerders, worden opgenomen
in het waterkwaliteitsplan o.g.v. de WVO.
Het aantal plaatsen dat als badzone zal
worden aangemerkt is dus nog niet bekend.
In het 'Badzone-rapport 1980' van het
ministerie van V & M zijn 383 potentiële
badzones vermeld.
Door de EG is in de lidstaten nagegaan
in hoeverre wordt voldaan aan het gestelde
in de richtlijn. In het binnenkort te verschijnen verslag is van genoemd aantal
badzoncs uitgegaan. De voorgeschreven
bemonsteringsfrequentie (tenminste 10 x
per seizoen) wordt gehaald in de volgende
gebieden:
Friesland; Drenthe; Flevoland; Noordzeestrand; Zuid-Holland; Zeeland en
Limburg.
Aan de norm voor faecale coli-bacteriën
wordt voldaan in 48 % van de gevallen;
27 % is onvoldoende en 25 % kan bij
gebrek aan gegevens nog niet beoordeeld
worden.
Aan de norm voor doorzicht van het
water wordt in 68 % van de gevallen
voldaan; 10 % is onvoldoende en 22 %
kan nog niet beoordeeld worden.
De taakverdeling bij de uitvoering van de
EG-richtlijn kan worden afgeleid uit de
verdeling van de richtlijn over de WVO en
de WHVZ. Dit betekent voor de waterkwaliteitsbeheerders naast de algemene
zorg voor de waterkwaliteit in het bijzonder
dat een bemonsteringsprogramma moet
worden uitgevoerd en dat saneringsmaatregelen genomen moeten worden m.b.t. die
plaatsen die met de functie zwemwater in
het waterkwaliteitsplan worden opgenomen.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat de
waterkwaliteitsbeheerders worden belast
met oneigenlijke recreatietaken, zoals het
beheer 'op de oever' of de uitvoering van
een ander bemonsteringsprogramma dan
voortvloeit uit de EG-richtlijn. Wel kan
invloed uitgeoefend worden op dat beheer
op de oever, bijv. bij het verlenen van

644

lozingsvergunningen of bij het opnemen
van badzones in het waterkwaliteitsplan.

Waterkwaliteitseisen en sporten beroepsbinnenvisserij
DR. P. HAGEL, Rijksinstituut voor
Visserij-onderzoek, Umuiden

In het algemeen is het niet ondenkbaar
dat verschillende gebruiksfuncties voor één
en hetzelfde water voor de waterkwaliteitsbeheerder aanleiding kunnen geven tot
conflicterende waterkwaliteitseisen. Het
aandragen van dergelijke conflicten vanuit
de functie 'Viswater' is echter beslist niet
eenvoudig wanneer men er vanuit gaat dat
alle oppervlaktewateren moeten voldoen
aan de basiskwaliteitseisen. Immers, elk
water dat voldoet aan de basiskwaliteit
moet in staat geacht worden een behoorlijke visstand te kunnen herbergen, terwijl
alle specifieke waterkwaliteitseisen voortvloeiende uit de te hanteren gebruiksfuncties voor het oppervlaktewater er
alleen maar toe kunnen leiden dat de
waterkwalitcitseisen van de basiskwaliteit
nog worden aangescherpt. Als men al wil
denken aan conflicten, dan zijn deze
behoudens extreme situaties (bijvoorbeeld
vennen) alleen denkbaar wanneer een bepaalde functie niet de waterkwaliteit maar
het gebruik van het water als viswater
zou willen beperken. Te denken valt bijvoorbeeld aan bepaalde natuurgebieden
waarin op zich naar een ook voor de visstand voortreffelijke waterkwaliteit wordt
gestreefd via de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen, doch waarin de sport- en
beroepsbinnenvisserij op andere gronden
wordt geweerd.
Heeft de visserij dan in het geheel geen
conflicterende eisen ten aanzien van het
waterkwaliteitsbeheer? Toch wel, maar
dan vooral met een gebruiksfunctie die
meestal impliciet in de waterkwaliteitsplannen verborgen zit: het gebruik van
oppervlaktewater als ontvangst- en transportmedium voor afvalstoffen ! Alhoewel
een dergelijke gebruiksfunctie in principe
net zo aanvaardbaar is als elk ander
economisch gebruik van het water, zou ik
in deze toch willen stellen dat de vis geen
last heeft van watergebruik doch uitsluitend van watermisbruik, hierbij dus in de
zin van voor de visserij onaanvaardbare
afvallozingen.
Los van de waterkwaliteit kunnen overigens
ook conflicten met de visserij optreden
door de inrichtingen van oppervlaktewateren. Te denken valt daarbij onder
meer aan het bouwen van dijken, stuwen
en sluizen, het kanaliseren van rivieren en
het ontgronden van wateren ten behoeve
van de zand- en grindwinning. Het staat

wel vast dat het verdwijnen van de eertijds
zo belangrijke visserij op steur, zalm,
houting, elft en fint in de Nederlandse
binnenwateren in overwegende mate moet
worden toegeschreven aan dergelijke
inrichtingsactiviteiten.
Het ontstaan van een grote zoetwatervisstand in het llsselmeer na de afsluiting
van de Zuiderzee met de Afsluitdijk (of
zo men wil het verdwijnen van de zoutwatervisstand, inclusief de vernietiging van
de Zuiderzeeharingpopulatie) laat zien tot
wat voor gigantische wijzigingen de mensheid los van de beïnvloeding van de
waterkwaliteit in staat is.
Zoals voor de Minister van Verkeer en
Waterstaat alle Nederlandse binnenwateren
in principe moeten voldoen aan de basiskwaliteit, zo is het een uitgangspunt voor
de Minister van Landbouw en Visserij dat
in principe alle Nederlandse binnenwateren
functies moeten vervullen voor de visstand
en de visserij. De daaruit voortvloeiende
behoefte van het Ministerie van Landbouw
en Visserij aan een goede waterkwaliteit is
gericht op:
— het stimuleren van de verbetering van
de levensomstandigheden van de vis en
de daarmee samenhangende inrichtingsaspecten,
— het stimuleren van de verbetering van
de kwaliteit van vis in samenhang met de
benutting daarvan.
Het eerste aspect gericht op een gezonde
en gevarieerde visstand benadrukt de bescherming en verbetering van aquatischc
ecosystemen en sluit aan bij het beleid
zoals verwoord in het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1980-1984.
Het tweede aspect legt de nadruk op het
aan consumenten van visserijprodukten
aan te bieden produkt: vis moet gegeten
kunnen worden zonder gevaar voor de
gezondheid van de consument.
Met betrekking tot de uit de kwaliteitseisen
voor de sport- en beroepsbinnenvisserij
voortvloeiende prioriteiten inzake de lozing
van afvalstoffen staat het Ministerie van
Landbouw en Visserij een beleid voor
gericht op:
— nullozing van giftige, weinig of niet
afbreekbare en accumulerende stoffen, met
het oog op de visstand zelf maar vooral
ter bescherming van de consument van
visserijprodukten;
— terugdringing van eutrofiëring van het
oppervlaktewater, teneinde een gevarieerde
visstand te verkrijgen en de kans op de
vorming van geur- en smaakbezwaren o.a.
door blauwwieren tegen te gaan;
— terugdringing van lozing van stoffen
die in het oppervlaktewater aanleiding
kunnen geven tot smaakbezwaren aan vis.
Het einddoel van het beleid met betrekking

tot water voor zalmachtigen is het geschikt
maken van de waterkwaliteit van de grote
rivieren en beken voor de ontwikkeling
van een natuurlijke zalmstand. Voor het
overige Nederlandse oppervlaktewater zou
ten minste de waterkwaliteitsdoelstelling
voor karperachtigen moeten worden nagestreefd.

Conflicterende functie-eisen en
waterkwaliteitsbeheer
IR. M. A. DE RUITER, Provinciale
Waterstaat van Utrecht

Aan de hand van een voorbeeld uit de
praktijk, de oppervlaktewateren in het
stroomgebied van Valleikanaal en Eem,
werd een toepassing beproken van functies
en bijbehorende functie-eisen.
Het betreft een gebied van ca. 1.000 km 2 ,
in het westen begrensd door de Utrechtse
Heuvelrug, in het oosten door het Veluwemassief, het grenst in het zuiden aan de
Nederrijn en in het noorden aan het Eemmeer, waar de gehele afwatering via
Bisschop Davidsgrift, Valleikanaal en Eem
op is gericht.
Belangrijke bevolkingsconcentraties zijn:
Veenendaal, Ede, Barneveld, Amersfoort
en Soest/Baarn.
In totaal worden in het gebied ca. 500.000
v.e.'s geproduceerd, waarvan ca. 300.000
v.e. in het Utrechtse en ca. 200.000 v.e.
in het Gelderse gedeelte.
In het begin van de zeventiger jaren is in
dit gebied voor iedere gemeentelijke kern
een rwzi gereedgekomen en sindsdien is
de kwaliteit van Valleikanaal en Eem,
daarvóór vaak zuurstofloos en oorzaak van
veel stankbezwaren, aanmerkelijk verbeterd; zuurstofloosheid en stankontwikkeling komen niet meer voor en de genoemde wateren bevatten een goede visstand
o.a. bestaande uit voorn, brasem, blei,
kolblei, paling, karper en snoek.
De oppervlaktewateren in het stroomgebied
worden (nog) niet gebruikt als grondstof
voor de drinkwatervoorziening, voor
zwemmen zijn zij niet geschikt o.a. door
de aanwezigheid van effluentlozingen,
overstorten van rioolstelsels en lozingen
van verspreide, vooral agrarische, bebouwing op het oppervlaktewater.
Voor dit gebied is daarom alleen de
functie viswater van belang, naast het
begrip 'basiskwaliteit'. In het IMP 80-84
wordt sterk de nadruk gelegd op dit begrip
basiskwaliteit, dat als volgt wordt omschreven: 'een zodanige kwaliteit van het
oppervlaktewater dat het geen overlast
(met name stank) voor de omgeving veroorzaakt, er niet vervuild uitziet (drijvend
vuil, verkleuring), goede levenskansen
biedt voor een aquatische levensgemeen-
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schap, waarvan ook hogere organismen
zoals diverse vissoorten, deel uit kunnen
maken en dat tevens ecologische belangen
buiten het water (bijv. vogels en zoogdieren
die waterdieren consumeren) worden beschermd.'
Het belang van dit begrip basiskwaliteit
wordt in het IMP 80-84 als volgt nader
uiteengezet: 'met de invoering van de
'basiskwaliteit' als waterkwaliteitsdoelstelling wordt beoogd een minimum aan te
geven in het geheel van waterkwaliteitsdoelstellingen, een minimum dat in beginsel geldt voor alle zoete Nederlandse
oppervlaktewateren en dat op korte termijn
bereikt zou moeten worden. Gelet op de
goede vorderingen die op dit punt reeds
zijn gemaakt kan hiervoor t.a.v. veel oppervlaktewateren een periode van 5 jaar
worden aangehouden'.
Deze omschrijving van het begrip basiskwaliteit uit het IMP 80-84 en het belang
ervan voor het waterkwaliteitsbeheer kan
volledig worden onderschreven.
Bij de sanering van de Nederlandse oppervlaktewateren dient een hoge prioriteit te
worden gegeven aan het opheffen van
situaties waarbij nog stankbezwaren van
omwonenden optreden en de zuurstofhuishouding nog zo slecht is dat een
normaal visbestand er zich niet kan handhaven.
Gezien de goede ervaring met de waterkwaliteit in het stroomgebied van Valleikanaal en Eem werd de toetsing van het
begrip basiskwaliteit echter met vertrouwen
uitgevoerd. De uitwerking van deze toetsing leverde echter zéér teleurstellende
resultaten. Als voorbeeld zijn genomen het
zuurstof-, het fosfaat- en zinkgehalte. Op
géén van de monsterpunten voldeden de
oppervlaktewateren t.a.v. deze factoren
aan de basiskwaliteit, de gemeten zuurstofgehalten vertoonden ieder jaar één of
meerdere malen minima van ca. 4 mg/l,
het fosfaatgehalte was altijd boven 0,3 mg/l
en vrijwel ieder jaar bevatte één van de
monsters meer dan 200 mg/l zink totaal.
De gevolgen van deze toetsing voor het
waterkwaliteitsbeheer in Utrecht zijn zeer
ernstig.
Volgens het IMP dienen de wateren daar
binnen 5 jaar, dat is dus vóór 1985, aan
de basiskwaliteit te voldoen.
Voor het stroomgebied van het Valleikanaal en Eem zijn dan binnen 5 jaar
minimaal de volgende maatregelen vereist:
— t.a.v. de zuurstofhuishouding: uitbreiding van de rwzi's van Veenendaal,
Ede, Amersfoort en Soest/Baarn met een
actief-slibgedeelte, kosten globaal
ƒ 60.000.000,-;
— t.a.v. het fosfaatgehalte: defosfateren op
alle 10 rwzi's in het gebied, kosten globaal
ƒ 5.000.000- per jaar. Uit voorlopige
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berekeningen is echter gebleken dat met
defosfateren de norm van 0,3 mg/l duidelijk nog niet wordt bereikt. Oorzaak is
vooral afspoeling van fosfaat uit agrarische
gebieden (intensieve veehouderij). Aanpak
van deze fosfaatbron is nog geheel onduidelijk.
— t.a.v. het totaal zinkgehalte: beëindiging Rijnwatertoevoer via de Grebbesluis
in de zomer, beëindiging resterende industriële zinklozingen, beëindiging diffuse
zinklozingen (de belangrijkste post) t.g.v.
gebruik van zink in dakgoten, regenpijpen,
autobanden, verzinkte voorwerpen, varkensvoer enz. Aanpak en uiteindelijke
kosten nog geheel onduidelijk.
Gezien bovengenoemde ingrijpende gevolgen voor het waterkwaliteitsbeheer in
Utrecht, maar gezien ook het merkwaardige
feit dat de oppervlaktewateren in het
beschouwde gebied géén stankbezwaren
meer opleveren en een uitgebreide visstand bevatten en dus volgens de omschrijving wèl maar volgens de bijbehorende normenreeks totaal niét aan de basiskwaliteit zouden voldoen, is nader onderzocht wat de achtergrond is van de bewuste normenreeks. Aanvankelijk ontstond
de indruk dat zij gebaseerd zijn op de
EIFAC-(European Inland Fisheries Advisory Commission) normstelling. Bij nadere
bestudering bleek dat deze echter aanzienlijk ruimer zijn gesteld. Wèl hebben deze als
basis gediend voor de EEG-normen voor
viswater, hoewel ook deze meestal scherper
bleken dan de EIFAC-normen. Uiteindelijk
bleek dat de hoogte van de normstelling
voor de basiskwaliteit gebaseerd is op de
gedachte dat de norm sanerend moet
werken, waarbij is uitgegaan van het
principe dat 'elke aanscherping in de
richting nul (voor milieuvreemde stoffen)
of van de natuurlijke gehalten (voor
natuurlijke stoffen zoals zware metalen)
milieuhygiënisch noodzakelijk en legitiem
is zodra maar enigszins mogelijkheden tot
bereiken van die doelstellingen lijken te
bestaan'.
De voordracht werd afgesloten met de
volgende stellingen:
1. De omschrijving van het begrip 'basiskwaliteit' zoals in het IMP gegeven, een
waterkwaliteit dat geen stankbezwaren
meer oplevert en een redelijke visstand
mogelijk maakt, is voor het waterkwaliteitsbeheer een goed uitgangspunt voor het
nemen van maatregelen en sluit ook aan
bij de praktijk van dat beheer.
2. De getalsmatige invulling van dit begrip
in het IMP past echter niet bij de omschrijving, zij suggereert wantoestanden
waar deze niet zijn, geeft niet aan waar
de werkelijke problemen liggen en stuurt

het waterkwaliteitsbeheer op wegen die niet
leiden tot het bereiken van resultaten.
Zij is daarom schadelijk voor dat beheer,
dient te worden heroverwogen en vooralsnog niet verder als uitgangspunt te worden
gevolgd.
3. Voorstellen voor normen, waarderingsschalen, monsternamefrequenties enz. dienen altijd te worden vergezeld van een
duidelijke motivering waarin zo volledig
mogelijk is aangegeven wat de basis voor
de normstelling is geweest.
4. Ten aanzien van de verontreiniging
van de Nederlandse oppervlaktewateren
met zware metalen en andere potentieel
toxische stoffen dient véél meer bekendheid gegeven te worden aan het feit dat
zij in belangrijke, en voor niet-rijkswateren
in overwegende mate, afkomstig zijn van
andere bronnen dan industriële lozingen.
5. Voor een werkelijk omvattend waterkwaliteitsbeheer zou de werkingssfeer van
de WVO aanmerkelijk uitgebreid dienen
te worden naar o.a. de landbouwbedrijfsvoering, de waterhuishouding in zijn algemeenheid en het peilbeheer en de verziltingsbestrijding in het bijzonder, naar de
financiering, aanleg en exploitatie van
rioleringsstelsels en naar de toepassing van
allerlei produkten en materialen in het
normale maatschappelijke leven.
6. Gezien de snel afnemende financiële
ruimte in het waterkwaliteitsbeheer is het
van het grootste belang geen doelen te
stellen waar géén duidelijke en overtuigende resultaten mee worden bereikt resp. die
eenvoudig niet haalbaar zijn.
In de geanimeerde discussie die tenslotte
de dag besloot werd in het bijzonder een
felle aanval gedaan op de bestaande normen
voor de basiskwaliteit zoals deze zijn vastgelegd in het IMP-water. Met name de
onderbouwing van een aantal normen en
de wijze waarop zij tot stand waren
gekomen werden ter discussie gesteld.
Gemakshalve werd het aspect van de
chronische toxiciteit en de no-toxic-effectlevels buiten beschouwing gelaten.
De secretaris van de
Programmagroep IV van de NVA
Dr. H. A. M.de Kruijf
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