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Effectieve implementatie KRW
vraagt om sterke, nationale
invalshoek bij grondwaterbeheer
Zeventig procent van de Nederlanders istrots op de kennis van Nederlanders
over waterbeheersing. Dat bleek onlangs uit een nationale enquête. Van
diezelfde Nederlanders schaamt echter een derde zichvoor het milieu.Dit is
het eerste thema dat zo hoog scoort na vier politiek verhitte thema's, zoals
het asielbeleid. De waterbeheerders zullen hier minder blij mee zijn, want
waterkwaliteit isook milieu. Het milieu ispolitiek gezien behoorlijk uit, maar
blijkt toch wel te leven onder de bevolking. Ishet echter ook terecht dat
de Nederlander zo'n lage dunk heeft van'het milieu'alswe kijken naar de
waterkwaliteit als onderdeel van het milieu?
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itdeNederlandse stroomgebiedanalysesdievoor de Kaderrichtlijn
Water worden uitgevoerd,blijkt
dat dekwaliteit vanhet grond-enoppervlaktewater inalgemenezin bepaald niet
goed is.Dat isopzichnietverrassend,maar
om daarinverbetering te bereiken,zoueen
actievereen krachtigere rijksoverheid nodig
zijn.Dekwaliteitsverbetering isnodig om
in2015danwei 2021 of2027 daadwerkelijk
degoedetoestand bereiktte hebben inde
diverse (grond)waterlichamen.

geregeldonvoldoende. Daarentegen scoort
hetonderdeel brakkarakter opmerkelijk
goed mettenminste matige beïnvloeding,
ondanksdeaanwezigheid vanzoute kwel in
deHaarlemmermeerpolder (zietabel 1en2)).
Deslechteecologische kwaliteit hangt
samenmet deslechtechemische kwaliteit
van hetoppervlaktewater. Frequent worden

overschrijdingen vande MTR-waarde
waargenomen.Formeel issprakevan
diverse probleemstoffen (zieafbeelding 1):
onder andereenkele bestrijdingsmiddelen,
zware metalen,nutriënten enchloride.De
problemen inhetoppervlaktewater hangen
voor eenaanzienlijk deel samenmet de
slechte kwaliteit vanhetondiepe grondwater

karakteristiek
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Voorbeeld:waterkwaliteit inde
bollenstreek
Demaatvoorwaterkwaliteit ismet de
inwerkingtreding vande KRWde chemische
toestand vangrond-danwei oppervlaktewater endeecologische toestand van
hetzelfde oppervlaktewater.Viade typische
waterhuishouding inlaag-Nederland bepaalt
dekwaliteit inpoldersdekwaliteit vande
boezemdoor het uitmalen van polderwater.
Eenwaterkwaliteitsstudie inde bollenstreek
endeHaarlemmermeer illustreert treffend
datdeecologischetoestand inde boezem
niet goed isendat dit'terugstromend'mede
istoete schrijvenaanafwenteling vanuit
hetondiepe grondwater. Eenevaluatie
vanbeschikbare waterkwaliteitsgegevens
maaktduidelijkdatdeecologische kwaliteit
indeslotenenkanalen indebollenstreekendeHaarlemmermeer volgens de
STOWA-beoordelingsystematiek slechtis
op meerdere punten.Deonderdelen trofie,
saprobie,beheereneigen karakter scoren
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Tabel 1.Ecologisch beoordeling (mtt Sals hoogste kwaliteitsniveau") van de verschillende meetpunten in
de Duin-en Bollenstreek (DB)en Haarlemmermeerpolder (HM). Voorelke karakteristiek isde totaalscore
(ecologisch niveau) getoond, die gebaseerd Isop de afzonderlijke score van meerdere maatstaven
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Afb.2:Het voorkomen vanbestrijdingsmiddelenin
grondwaterinRijn-West/Midden:hetpercentage
filtersmetbestrijdingsmiddelenenhetaantalbestrijdingsmiddelenperfilter.

Afb.1: ToestandvanhetoppervlaktewaterindebollenstreekenHaarlemmermeer.
tenaanzien vanprobleemstollen

(tot circa 10à15meter diepte).Ditwordt niet
alleenveroorzaakt door natuurlijke verontreiniging metzout en nutriënten,maar ook
doorverontreiniging met bestrijdingsmiddelenen nutriënten.Debollenstreek iseen
gebied inZuid-Holland waareen consistent
milieuknelpunt ten aanzienvan bestrijdingsmiddelen ingrondwater bestaat121.Voor de
zware metalen koper enzink valt dit niet te
zeggen;de herkomst van nikkel isniet geheel
duidelijk.

Toestandgrondwaterkwaliteit en
belasting oppervlaktewater
Dechemische toestand vanhet grondwater
isdoor menselijk handelen negatief
beïnvloed.Deklassieke problemen van
nitraat met overbemesting en lokalegrondwaterverontreiniging instedelijk gebied zijn
algemeen bekend.Veelvandegrotegrondwaterlichamen verkerenalleenop basis
vannitraat ennutriëntenbelasting van het
oppervlaktewater vanuit ondiep grondwater
daarom ineenslechtetoestand voor deKRW.
Door verzuring endediffuse belasting met
zware metalen op landbouwbodems bevat
hetondiepe grondwater ook hoge metaalconcentraties.Ditgeldt ookzekerten aanzien
vanzware metalen alszink enkoper11,41,111,
maar mogelijk ook voor bestrijdingsmiddelen.Bijderisicobeoordeling voor deKRW
ishierweinig aandacht aanbesteed.Hetis
nog niet duidelijk hoedit voor deKRWverder
wordt beoordeeld.Totop heden ishet inzicht
inhetvoorkomen van bestrijdingsmiddelen
ingrondwater beperkt envooralgeconcentreerd ronddrinkwaterwinningen. Daarom
isten behoevevandeKRWmomenteel in
veelprovincies een uitgebreide'nulmeting'
uitgevoerd.Uitdeeerste resultaten blijkt
dat eensignificant deelvande genomen
grondwatermonsters verontreinigd zijn
met bestrijdingsmiddelen (afbeelding 2).
Overdeuitspoeling hiervanzijnondanks de
nulmeting nogweinig systematische monito-
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ringsgegevens beschikbaar inNederland,
hetgeen alseenzeer serieuzeomissie gezien
moet worden81,91,131.Het probleem betreft
eenbreedscalaaan bestrijdingsmiddelen
en isniet beperkt tot ééntypetoepassing of
landgebruik. Eenverbod vooréénof twee
bestrijdingsmiddelen zal het probleem dan
ook waarschijnlijk nietoplossen51.
KRW-milieutekort grondwater
Deslechte kwaliteit vanhet ondiepe
grondwater datgedraineerdwordt middels
greppels,slotenendrainagebuizen,
vormt eenalgemeen groot knelpunt om
de kwaliteit van hetoppervlaktewater te
verbeteren.Erzijn maatregelen nodig om
de belasting vanhet oppervlaktewatersysteemdrastischte reduceren.Het ishierbij
niet op voorhand duidelijk of het alleen om
mitigerende maatregelen moetgaanvoor
dealreedsaanwezigeverontreiniging of ook
preventieve maatregelen ten aanzienvan
toekomstige belasting vandebodem en het
ondiepe grondwater.Welisduidelijk dat nog
steedsaccumulatie vanfosfaat ensporenmetalen plaatsvindt inagrarische bodems,zodat
zonder integrijpen indeemissieroute de
uitspoeling ervan optermijnzaltoenemen.
Grontmij enTNO61,71 hebbenvoor de
deelstroomgebieden Rijn-West en RijnMidden eenverkenning uitgevoerd naar
doelen,maatregelen en kostenvoor het
onderdeel grondwater.Ophoofdlijnen is
vastgesteld dat KRW-doelenniet worden
bereikt met het huidige milieubeleid en
waterbeleid.Met het huidige anti-verdrogingsbeleid worden inhet merendeel
vandegrondwaterafhankelijke Vogel-en
Habitatrichtlijngebieden de natuurdoelen
niet bereikt.Enmet de huidige bodemsaneringsprogramma's worden de bestaande
bedreigingen van grondwaterwinningen
voor menselijke consumptie door lokale
bodemverontreinigingen meestal niet
weggenomen.Het milieubeleid voor bestrij-

dingsmiddelen,met name het toelatingsbeleid,voorkomt niet dat het grondwater
voortdurend verontreinigd wordt ook op
tien meter beneden maaiveld.Het isnog niet
duidelijk ofdeimplementatie vande nieuwe
Mestwet ooktot eenvoldoende kwaliteitsverbetering met betrekkingtot nutriënten
ensporenmetalen inlandbouwgronden zal
leiden.
Noodzaak krachtiger nationale inzet
maatregelen
Bijhetopstellen van maatregelen kunnen
preventieve encuratieve maatregelen
onderscheiden worden.Wanneer we het
zogeheten DPSIR-model,toegepast voor
waterkwaliteit, inogenschouw nemen,
kunnen zoweldepreventieve alsdecuratieve
maatregelenoptweeonderdelen ingezet
worden (zieafbeelding 3).Nudoet zich het
probleem voor dat deregionale waterbeheerders (provincies voor grondwater
enwaterschappen voor regionale wateren)
welverantwoordelijk zijnvoor de waterkwaliteit en-kwantiteit endeecologische en
chemische toestand vanhet watersysteem,
maaronvoldoende gezaghebben om
regelsvoor te schrijvenvoor deactoren die
deeconomische activiteit en het watergebruik en-verbruik controleren (anders
dandelozingen vandezuivering).Ookde
waterleidingbedrijven alsgebruiker van het
water hebben dat gezag niet. Preventieve
maatregelen aandebronverdienen de
voorkeur vanuit algemeen milieuhygiënischbeginsel:devervuiler betaalt nog
steedsalshetgoed is.Vooral voor diffuse
verontreinigingsbronnen moeten de beste
te nemen maatregelen sterk leunenop het
milieugedrag vandevervuiler en preventieve
restricties dievoor het landgebruik worden
opgelegd.Preventieve maatregelen moeten
bovenalop rijksoverheidsniveau opgelegd
worden,willen zedaadwerkelijk effectief
zijn;regionale waterbeheerders kunnen
preventieve maatregelenvaak niet zonder
grote kostenenveel tijdsinspanning
afdwingen.Hetontbreekt nuaan landelijke
beleidsontwikkelingen,andersdande
implementatie vandeMestwet,die afdoende
zullenzijn.Curatieve maatregelen zijn echter
ook nodig alshetgaat om beheersing van
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Afb. 4: Chemisch hydrogeologische
van het

bestaandeverontreiniging.Deze kunnen
op alle niveau'sgenomen worden,maar
eenbindend karakter isveeleer aanwezig
bij rijksoverheidsmaatregelen. Regionale
waterbeheerders moeten vooral leunen op
good-will (stimulering). Deimplementatie is
vaakenormtijdrovend envrijblijvend.
Op basisvandeze beknopte analyse moge
hetduidelijk zijndat eeneffectieve implementatie vanKRW-maatregelenom een
sterke,nationale invalshoek vraagt bij
(grond)waterbeheer. Eenterugtredende rijksoverheid endecentralisatie zullen averechts
werkenop het herstelvan het watersysteem.
Noodzaak actievere nationale inzet
KRW-verkenningen
Erisnog eentweede,geheel andere reden
waarom eeneffectieve implementatie van
de KRWvraagt om eensterke nationale
invalshoek.Wanneer weeen Europees
perspectief innemen,moet opgemerkt
worden dat Nederland hydro(geo)logisch
nogal uniform is(zieafbeelding4).Nederland
ligtopderandvaneensedimentair bekken
enbestaat grotendeels uitongeconsolideerde afzettingen waar een paar grote
riviereninzeeuitmonden.Geologisch gezien
isNederland veel homogener danvele
andere Europese landen,ook landen met een
vergelijkbare grootte.
Hetzoudanook vanzelfsprekend zijnals
eréénnationale benaderingzouzijn bij
de implementatie vande KRW.Depolders
vanZeeland enGroningen lijkenvoor een
buitenstaander nogalopelkaar,ook al liggen
zeintweeverschillende stroomgebieden.
Demeeste waterbeheervraagstukken
doenzichóf inhoog-Nederlandvoor óf in
laag-Nederlanden bijzonder weinig alleen
inéén,enkeldeelstroomgebied zoalsRijnOost.Erzitduseengrotegemene deler in
dewaterproblematiek. Menzou eventueel
eentweedeling kunnen makentussenlaag,
Holoceen Nederland en hoog,Pleistoceen
Nederland met hetzuiden vanLimburgals
regionale uitzondering hierop.Degelijkenis
tussen Eems,Scheldeen Rijn-West isgroot,
ook alliggen zeindrie verschillende stroomgebieden.Hetzelfdegeldt voor Maasen
Rijn-Oost.Rijn-Noord enzeker Rijn-Midden

| OtfMfaquiffn

200

300

400km
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kunnengemakkelijk intweeen gesplitst
worden tussen hoog en laag-Nederland.
Het beperkte aantal,identieke problemen
vraagtomeenefficiënte,kosteneffectieve en
daarmeecentraleaansturing.

Bollenstreek en de Haarlemmermeerpolder. TNONITG. Rapport NITG04-200-B0909.

Hetisindit lichtverbazingwekkend dat
deaansturing vande Kaderrichtlijn Water
primair plaatsvindt vanuit dezeven
deelstroomgebieden en niet landelijk.De
decentrale werkwijze leidttot verschillende
implementaties vandeKRWen noodzakelijkeafstemming of integratie achteraf. Deze
werkwijze kanniet kosteneffectief zijn:op
verschillende plekken moettegelijkertijd het
wielworden uitgevonden.Enveelvande
grondwater gerelateerde KRW-problemen
(milieutekorten,effect maatregelen,
invloed autonome ontwikkelingen) komen
duidelijker op nationaal niveau naar voren
danop deelstroomgebiedsniveau.Eenterugtredende rijksoverheid en decentralisatie
bemoeilijken eenkosteneffectief herstelvan
hetwatersysteem.Dethema'sverdroging,
verspreiding,vermesting,verzuring en
verzilting spelenimmers nooit inéén, enkel
deelstroomgebied.
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