Rijkshogeschool üselland
afd.HTO-chemie
opleiding Milieu-Chemie
te Deventer -

RIJKSHOGESCHOOL

IJSEL LAND

Trendanalyse Nederlands-Duitse
grenswateren
Trendanalysefysischenchemischeparameters
vandeNederlands-Duitse grenswateren in
hetstroomgebiedvande Dinkel ende Vecht
overdeperiode 1977-1992.

Verslag vaneen afstudeerstage, uitgevoerd op
afdeling Watervande Provincie Overijssel
te Zwolle.

Trendanalyse stroomgebied Vecht/Pinkel

VOORWOORD

Het voor u liggend verslag ishet resultaat vanmijn afstudeeropdracht in
het kader van de studie Milieuchemie aan de Rijkshogeschool IJselland te
Deventer.DezeopdrachtwerduitgevoerdvoorenbijdeProvincieOverijssel
teZwolle.
Gedurende 20weken heb ikmij verdiept inhet onderwerp "Trendanalysevan
deNederlands-Duitse Grenswateren".Ditheb ikmetveelpleziermogendoen
en de Provincie Overijssel heeft de mogelijkheid gegeven mij verder te
verdiepeninmijneventueeltoekomstigwerkveld.
De begeleiders dr.H.W.J.van Dijk en drs.M.P.J.M.Kroot wil ikhierbij
bedankenvoordemanierwaaropzemijhebbenbegeleidenvoordebekritiseringvandeconceptversiesvanditverslag.Tevenswilikallemedewerkers
van het Provinciehuis bedanken die mij tijdens het uitvoeren van mijn
onderzoekhebbenbijgestaan.
Ikhoopmet ditverslag eenduidelijkbeeld tegevenvande stroomgebieden
vanderivierenVechtendeDinkelaanallendieditverslaglezen.

RobFranken,
Zwolle,mei1994
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SAMENVATTING
Inhetkadervande"PermanenteGrenswaterenCommissieNederland-Duitsland"
(PGC) wordt in het Nederlands-Duitse grensgebied op systematische en
onderlinggecoördineerdewijzewateranalysesuitgevoerd.
DezeanalyseswordenverrichtinhetstroomgebiedvandeDinkelendeVecht
vanaf 1977.Aan dehandvan eentrend-analyse kaneengoed inzichtworden
verkregen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit, zodat effecten van
verbetering/sanering of eventuele kwaliteitsproblemen beter beschreven en
geïnterpreteerd kunnen worden. De belangrijkste doelstelling van dit
verslagisdanook:

Bet vaststellen
en interpreteren
van de lange-termijn-trends
in de afzonderlijke en geïntegreerde fysische en chemische parameters van de Nederlands/Duitse grenswateren, in het stroomgebied van de rivieren de Vecht en
de Dinkel.
Detrendanalyse overdeperiode1977-1992,isuitgevoerdvoor13watergangen indit stroomgebied, die inhetkader van de PGC regelmatig perjaar
zijnbemonsterd.Dewaterenzijn:
1.)Bovendinkel
2.)Glanerbeek
3.)Goorbach
4.)Ruenbergerbeek
5.)Puntbeek
6.)Rammelbeek
7.)Geelebeek

8.)Benedendinkel
9.)Dinkel
10.)Dinkelkanaal
11.)Radewijkerbeek
12.)WielenerMoorgraben
13.)Vecht

Erisgekozenvoordeparametersdiedirectenindirectietszeggenoverde
waterkwaliteit in relatie totbeheersmaatregelen eneventueleverontreinigingsbronnen.
Deparameters zijn:temperatuur,zuurgraad,zuurstof,chloride,ammonium-,
nitraat-, nitriet-, Kjeldahl-stikstof, ortho- en totaal-fosfaat en zuurstof.
Achtvandedertienwaterenbevatteneffluentvanrioolwaterzuiveringsinstallaties (r.w.z.i.). Dewaterkwaliteit in deze waterlopenwordt danook
relatief sterk beïnvloed door de kwaliteit van de lozing van gezuiverd
afvalwateruitde
r.w.z.i.'s.
Het beoordelen van de waterkwaliteit bestaat uit het interpreteren van
parameters en kwaliteitseisen. Alle oppervlaktewateren dienen echter te
voldoen aan de grenswaarden volgens de "MILieukwaliteitsdoelstellingen
BOdem en WAter" (MILBOWA) en zijn dus hieraan getoetst. Gezien de functietoekenningvandeProvincieOverijssel aandeOverijsselscheVecht (oppervlaktewater voor deopenbare drinkwatervoorziening)wordt deparameters
aanvullend getoetst aanwaterkwaliteitsdoelstelling de "AlgemeneMaatregelenvanBestuur"vande"WetVerontreinigingOppervlaktewateren" (WVO).
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Bij de beschouwing van de resultaten is vooral ingegaan op meerjarige
trends en causale verbanden. De conclusies, betreffende trends, worden
getrokkenaandehandvanhetbeeld zoalsdat indegrafiekenvandezomeren winterperioden wordt gegeven. Causale verbanden en relaties zijn o.a.
bepaaldmetpartiëlecorrelatiematrixen.
Demeest noemenswaardige resultaten en conclusies zijnvoorhet merendeel
vandewateren:
Dalendetrendsvoor;-fosfaat;
-ammonium-stikstof;
-Kjeldahl-stikstof.
Stijgendetrendvoor;-nitraat+nitriet-stikstof;
- zuurstof.
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Hoofdstuk1:Inleiding
Inhetkadervande "PermanenteGrenswaterenCommissie Nederland-Duitsland"
(PGC) wordt in het Nederlands-Duitse grensgebied op systematische en
onderling gecoördineerde wijze wateranalyses uitgevoerd. Dit wordt gedaan
door waterkwaliteitsbeheerders van de grensoverschrijdende wateren. Het
betreft zowel fysisch/chemische als biologische bepalingen. Deze analyses
wordenverricht inhet stroomgebied van deDinkel endeVecht vanaf1977.
De resultaten van deze analyses wordt jaarlijks in een rapport gepresenteerd.Indeze rapportenwordt opeenvrij arbitrairewijze dewaterkwaliteitperwatergangvergelekenmetdiein (het)voorafgaandejaren (jaar).
De PGC is ingesteld met als doel het gezamenlijk beheren van de grenswatereninzowelkwalitatiefalskwantitatiefopzichtdoor:
-het sturenenstimulerenvanwetenschappelijk onderzoekop
hetgebiedvanoppervlaktewater;
-hetnemenvanherstelmaatregelenenhethandhavenvande
lozingsvoorschriften;
-hetbeschermentegenoverstromingen;
-hettegengaanvanwateronttrekkingen enzandafgravingenen
-hettegengaanvanbovenmatigewaterverontreiniging.
Decommissiebestaatuiteenaantalsubcommissies dieiederéénofmeerdere
grensoverschrijdendewateren "onderhunhoedehebben".
De redenen van ontstaan van de PGC werden gevormd doordat na de tweede
wereldoorlog de noodzaak bestond de grens tussen Nederland en Duitsland
vast te leggen. In1960 is deze grensvan Groningen totVaals vastgesteld
in het Grensverdrag. In 1963 is dit verdrag in werking getreden. Inhet
Grensverdrag wordt een samenwerking ingesteld tussen beide landen ten
behoeve van de oppervlaktewateren die de grens tussen beide landen overschrijden dan wel vormen. Uitzonderingen hierop zijn de Rijn, Eems en
Dollard. Deze ingestelde samenwerking vormt de basis voor de PGC. De PGC
wordtgevormddoorvertegenwoordigersuitNederlandenDuitsland.
Bijditonderzoekhebbenwetemakenmetdevolgende subcommissies:
- SubcommissieVIIIA-Dinkel
-SubcommissieVIIIB-Vecht
Sinds 1993 wordt de "subcommissie VIIIA -Dinkel"geplaatst onder denaam
"subcommissie Dinkel (Drieland)".
De "subcommissie VIIIB - Vecht" wordt vanaf 1993 geplaatst onder denaam
"subcommissieVecht".
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Inde tabel1.1worden dedeelgebiedenmet debetrokken instantiesweergegeven.
deelgebied

instanties
Landesamt fürVasserundAbfall
(LWA),Düsseldorf

Nordrhein-Westfalen
(D)

Niedersachsen
(D)

StaatlichesAmt fürVasser-und
Abfallwirtschaft (StÄWA)Münster
NiedersachsichesLandesamtfür
Wasserwirtschaft (NLW),Hildesheim
StÄWA Meppen
WaterschapRegge&Dinkel,Almelo

Overijssel
(NL)

ZuiveringschapWestOverijssel,
Zwolle
ProvincieOverijssel,Zwolle
tabel1 1.1

Na ruim 16 jaar onderzoek en jaarlijkse rapportage heeft uiteindelijk
overleg plaatsgevonden inzake onderzoek en verslaglegging vanwaterkwaliteitsgegevens vandegrenswateren, zoalsdit totnutoeheeftplaatsgevonden. Hierbij is de vraag gesteld binnen welk kader dit onderzoek plaats
vindt. In principe kan een onderzoek (en de bijbehorende verslaggeving)
zinvolwordenopgezet indiendedoelstellingbekend is.Eéndoelstellingis
ondermeeromdekwaliteitvanhetwatersysteem indetijdtekunnenvolgen.
Hierbij is dus de behoefte ontstaan aan een trendanalyse over de gehele
onderzochteperiode.
Aan dehandvan eentrend-analyse kaneengoed inzichtwordenverkregenin
de ontwikkeling van de waterkwaliteit, zodat effecten vanverbetering/saneringofeventuelekwaliteitsproblemenbeterbeschrevenengeïnterpreteerd
kunnen worden. De resultaten en conclusies van een trend-analyse leveren
veelnuttige informatie voorhet opstellenvan eenwaterbeheersplan ofbij
hetvaststellenvandebemonsteringsfrequentie.
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Hiermee komenwe,metbetrekkingtothetinditverslag beschrevenonderzoek,totdevolgendestellingen:
Doelstellingen:

„™_____™_____

• Hetvaststelleneninterpreterenvandelange-termijn-trendsinde
afzonderlijkeengeïntegreerdefysischeenchemischeparametersvan
deNederlands/Duitsegrenswatereninhetstroomgebiedvanderivieren
deVechten4eDinkel.
• Hetvaststelleneninterpreterenvancausaleverbandenenrelaties
tussen;bovengenoemd doel,debeheersmaatregelenmetbetrekkingtot
afvoer«waterkwaliteitsbeheersingendeverontreinigingsbronnen.
• Aanbevelingendoenomtrenthetbehoudc.q.verbeteringvan
de
waterkwaliteiten
decontroledaarvan,vanhetNederlands-Duits
stroomgebiedvanderivierenVechten
deDinkel.

Probleemstellingen:
• Welkelange-termijn-trendszijner
enwatzijndekarakteristiekenvan
de
vastgesteldetrends?
• Zijnercausaleverbandenenrelatiesbijdeafzonderlijkeengeïntegreerdeparameters,debeheersmaatregelenen
deverontreinigingsbronnenaantegeven?
• Kunnendelange-termijn-trendsinzichtgevenbijaanbevelingenvoor
handhavingc.q.verbeteringvandewaterkwaliteitendecontroledaarvan,
vanhetNederlands/DuitsstroomgebiedvandeVechtendeDinkel?

1.1Beperkingen
In hetvoorliggende verslag wordt vooral aandacht geschonken aan
de
temperatuur, zuurgraad, zuurstofhuishouding, stikstofhuishouding, fosfaathuishoudingenaandechloridegehalten.
Nietwordt ingegaanophetonderzoeknaarorganischemicroverontreinigingen
endewaterbodem, omdat deze onderwerpen niet overdegehele beschouwde
periode aandacht hebben gekregen. Bijdebeschouwing vanderesultaten
wordtvooralingegaanopmeerjarigetrendsencausaleverbanden.Deconclusiesworden getrokkenaandehandvanhetbeeld zoalsdat
indegrafieken
wordtgegevenenaandehandvancorrelatieberekeningen.Erisvanafgezien
om de conclusies, betreffende trends, te onderbouwen metstatistische
berekeningen.
Aangezienhet waterkwaliteitsbeheer veelal bestaatuit
eencombinatie
van
maatregelen (passiefenactief beheer)endegegevensvanexterne instantiesmoetenkomen,isernietingeslaagdominalle gevalleneenrelatie
tusseneenbepaalde maatregelenheteffectopdewaterkwaliteit vastte
stellen. Slechts bijenkele ingrijpende saneringsmaatregelen vandirecte
lozingenzaldewaterkwaliteitinbeschouwingwordengenomen.
Zoals blijktuitdeaangegeven beperkingen wordt,wanneerinditverslag
wordt gesproken over dewaterkwaliteit, hier uitsluitend gedoeld op
de
fysisch-chemische kwaliteit. Hettotale aquatisch ecosysteem (floraen
fauna)blijftbuitenbeschouwing.
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1.2Opbouwvanhetverslag
Inditverslagwordteerstingegaanophetonderzoeksgebiedvandegrenswateren commissie envervolgens op een aantal factoren dievan invloed zijn
opdewaterkwaliteit endehuidigenormen.Daarnawordtuiteengezetwaar de
betrokkenmonsterpunten,inhetkadervandePGC,indeonderhavigeperiode
gelegenzijnenwordendebetrokkenwaterkwaliteitsparametersbesproken.
Vervolgens worden de bronnen van waterverontreiniging en de bijbehorende
aspecten besproken. Daarop volgend worden de gebruikte statistische
analysesbeschreven.
Daarna wordt de waterkwaliteit besproken per watergang. Daarbij wordt
aandachtgegevenaanhetverloopvandewaterkwaliteit inhetdesbetreffendemonsterpunt,causaleverbanden ennormoverschrijdingen. Inhetalgemeen
worden de resultatengepresenteerd als zomer-enwinterjaargemiddelden.Op
dezewijzewordt eenmeerjarige trend enook de incidentele gebeurtenissen
zichtbaar gemaakt. Voor wat betreft de lineaire verbanden worden deze in
partiële correlatiematrixen weergegeven. Het verslag wordt afgesloten met
een totaaloverzicht van de waterkwaliteit, een aantal conclusies en
aanbevelingen.
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Hoofdstuk2:Beschrijvingvanhet stroomgebied
vandeVecht endeDinkel.
De grenswateren inhet stroomgebied van deDinkel endeVecht die,inhet
kader van de PGC, al geruime tijdworden bemonsterd en geanalyseerd vindt
menterugopheteerdergetoondeoverzichtskaartje.
Degrenswateren dievoor dit onderzoek zijngekozenvallen allemaal inhet
stroomgebiedvandeVechtendeDinkel.
Hetbetreft dehierondergenoemdegrenswateren.
1.)Bovendinkel
2.)Glanerbeek
3.)Goorbach
4.)Ruenbergerbeek
5.)Puntbeek
6.)Rammelbeek
7.)Geelebeek

8.)Benedendinkel
9.)Dinkel
10.)Dinkelkanaal
11.)Radewijkerbeek
12.)WielenerMoorgraben
13.)Vecht

De geomorfologische aspectenvan dedeelstroomgebieden van deze grensoverschrijdende-wateren komenmin ofmeer overeen.Alle genoemde bekenstromen
dooreenbeekdalbodem,die relatief laag gelegen is,zonderveenmetmeanderruggenengeulen.Debodembestaatmerendeeluitdekzandaldannietmet
oud bouwland-dek. Van de stroomgebieden van de Duitse grenswateren werden
geengeomorfologische gegevensgeleverd.
Omdat de verschillen betreft geomorfologie bij de bovengenoemde wateren
nihil iskunnen degeomorfologische eigenschappen van deDuitsegrenswaterenoverhetalgemeen invergelijkingwordengesteldmetdegegevensvande
dichtstbijzijndeNederlandsegrenswateren.
De natuurlijke laaglandbeken hebben in principe een meanderend verloop,
voorzoverdemensdaaringeenveranderingenheeftaangebracht.Laaglandbekenworden niet direct gevoed door bronnen,maar vanuit een oorsprongsgebied van sloten en greppels, zelf gevoed met oppervlakkig grondwater.De
watertoevoer wordt voornamelijk bepaald door neerslag (regenbeken) en
grondwater.Dezebeken zijndus sterk afhankelijkvanneerslag.Hetverval
isgering (<0,1 %)enbijgevolgisereenlagestroomsnelheidindebeken.
Voor de rivieren, Dinkel enVecht, geldt dat zij gelijkenis met de beken
tonenvoorwat betreft hun lijnvormigheid enmeanderendverloop.DeDinkel
en de Vecht zijn breder en dieper en hebben daarom een grotere afvoer
vergelekenmetdebeken.Zijkunnendusomschrevenwordenals"grote"beken
(=rivier).
Het Dinkelkanaal onderscheidt zich hydrologisch van de beken en rivieren
doordat het water vrijwel stil staat (stagnant water) in tijden van lage
afvoeren/ofweinigneerslag.
De volgende wateren zijn in de periode 1977-1992 genormaliseerd/"verbeterd":Glanerbeek, Dinkel, Dinkelkanaal, Radewijkerbeek en de Vecht (lit.
23).
Indevolgende paragrafen volgt eenbeschrijving vande stroomgebiedenvan
de Vecht en de Dinkel. Deze schetsen over het algemeen het beeld van de
eerder genoemde grenswateren. Deze beschrijving isminstens van belang om
iets tekunnen zeggen over dewaterkwaliteit en devariatie hierin, zowel
ruimtelijk alstemporeel.
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2 . 1 De V e c h t .

Het stroomgebied van deVecht omvat o.a.devolgende grenswateren:Dinkel,
RadewijkerbeekendeWielenerMoorgraben.
DeVecht is een ca. 177km lange regenrivier die ontspringt inNordrheinWestfalen inDuitsland opeenhoogtevanca.+105mN.A.P.,tenzuidenvan
destadHorstmar.DerivierdeVecht stroomtdaninnoordelijke (Duitsland)
en westelijke (Nederland) richting om uit te monden in het Zwarte Water
(hoogteisca.+0mN.A.P.)nabijdestadZwolleindeProvincieOverijssel
in Nederland. De lengte van de Vecht in Nederland bedraagt 67 km en in
Duitsland 110 km. De Vecht overschrijdt de Duits-Nederlandse grens ten
oostenvandegemeente Gramsbergen opeenhoogtevanca.+10mN.A.P..Het
totale stroomgebied van de Vecht beslaat ca. 378.500 ha, waarvan ca.
196.820haopNederlandsgebiedligt.
DeVecht ligt door een dalvan enkelekilometers breed dat uitgeslepenis
inpleistocene,hogere,zanderigegronden (lit.6).
Hoge waterstanden op de Vecht worden veroorzaakt door hoge afvoer en/of
door opwaaiing. Bij noordwesten wind ontstaat er wat het laatste betreft
opstuwingvanuithet IJsselmeerdatviahet ZwarteWaterdeVechtbereikt.
In perioden met hoge afvoer veroorzaakt deze stuwing extreem hoge waterstandentotaandeVechterweerd (lit.9).
Tervoorkoming vanderegelmatige overstromingen enterverbeteringvande
afwatering zijn in de perioden 1896-1907 en 1932-1957 belangrijke zomerbedwijzigingen (o.a. bochtafsnijdingen) aan de Vecht uitgevoerd. Ter
regulering van de waterafvoer, bevloeiing, scheepvaart en de wisselende
waterstanden, zijn inhet Nederlandse deel van deVecht ook 7 stuwengeplaatst. Vijf van deze stuwen zijn in de periode 1907-1914 gebouwd te
Hardenberg, Mariënberg, Junne, Vilsteren enVechterweerd envan 1919-1921
detweereeds,vanafmiddenvorigeeeuw,bestaande stuwenteDeHaandriken
Anevernieuwd.
DestuwteAneisin1971buitenbedrijfgesteldenin1984gesloopt.
Indeperiode1981-1987zijndestuwengemoderniseerd engeautomatiseerd.
In het Duitse deel van het stroomgebied van de Vecht heeft vanaf 1940
verruiming vanhet zomerbed plaatsgevonden.Vanaf 1960 ishier sprakevan
regulerende maatregelen zoals bochtafsnijdingen, dijkverhoging, vergroting
van het profiel en aanleg van stuwen. Deze verbeteringen in Duitsland
hebbenbijgedragen aaneenverhoging van detopafvoeren inhet Nederlandse
gedeelte.Doordekanalisatie isookdebevaarbaarheid toegenomen.Indroge
tijden kan er water ingelaten worden via het Twentekanaal (dit water is
afkomstigvanderivierdeIJssel)bijdesluizenvanDeHaandrik.
Hetdebiet isinhet zomerhalfjaar
dehelftvandetijdlagerdan7,8m3/s,
3
metmaximavanca.32,4m /s.Dezomersmet dehoogsteenlaagstegemiddeldedebietenwarenresp.1987en1982.
Het
debiet is in het winterhalfjaar de helft van de tijd lager dan 24,0
m3/s, met maxima van ca. 76,6 nr/s. De winters met de hoogste en laagste
gemiddelde debietenwarenresp.1987/1988en1992/1993.
NuisdeVechtvanbelangvoordewatervoorziening,het oppeilhoudenvan
enigekanalen ende recreatie.Voor de scheepvaart iszij inDuitslandvan
geen en inNederland vanweinig belang.Het vervalvan deVecht wordt ook
gebruikt omelektriciteit optewekken (bijstuwDeHaandrik).
De Vecht heeft een grote recreatieve aantrekkingskracht. Het toerisme
speelt zichvoornamelijk directbuitenhetdalafindebos-enheidegebieden (natuurgebieden), aangezien het dal zelf voornamelijk bestaat uit
landbouwgronden (voornamelijkgrasland) (lit.6,7).
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2 . 2 De D i n k e l

Het stroomgebied van de Dinkel (Bovendinkel/Benedendinkel) beslaat ca.
65.000ha..Ruim 22.000ha. ligt inNederland envormt 17%vanhet gehele
stroomgebied van de Vecht. De Dinkel ontspringt inHoltwick inNordrheinWestfalen. Via Gronau bij Glane komt zij ons land binnen en stroomt van
zuid naar noord door Oost-Twente over een afstand van ruim 40 km. Bij
Lattrop gaat zijweer degrens over,waarna zijbijhetplaatsje Neuenhaus
(Niedersachsen) indeVecht uitmondt.Van debron tot deuitmonding inde
Vecht isderivier84km lang.IndeDinkelmondt eengrootaantal (aldan
niet grensoverschrijdende)kleinere engrotere zijbekenuit.Dit zijno.a.
de volgende wateren: Glanerbeek, Goorbach, Ruenbergerbeek, Puntbeek,
Rammelbeek,GeelebeekenhetDinkelkanaal.
DeDinkelheeft eenrelatiefgrootverval,metname indebovenloop.Inhet
gehele Dinkel-gebied bestaan grote verschillen tussen lage enhoge afvoeren. Dit veroorzaakt oeverafkalving, zandafzetting, inundaties enaantastingvanlandschapenkunstwerken.
In het verleden werd de Dinkel daarom in Nordrhein-Westfalen (in tegenstelling tot het grootste deel van de Dinkel in Overijssel) grotendeels
verbeterd/genormaliseerd: rechtgetrokken en van "harde" oeververdediging
voorzien of ingedijkt. De verbeterde Dinkel heeft een grotere afvoercapaciteit.Waar deDinkelmeandert,neemt de stroomsnelheid vanhetwateraf
enbovendienishetdwarsprofiel daarkleiner.Ditbetekent datwaterwordt
opgestuwd.Hierdoorwordt dekansppoverstromingen inTwentebij zwareof
langdurige regenvalaanzienlijkvergroot.Indeperiode1970t/m 1979isde
Dinkelterhoogtevan deZoekerbrugviermaalbuitenzijnoeversgetreden.
Vanaf1989vindt jaarlijksvier inundaties plaats.Ofdit tewijten isaan
nieuwe normalisaties en verdere toename van het verharde oppervlak in
Duitsland, isniet duidelijk.Deneerslagisiniedergevalvanaf1989niet
noemenswaardig toegenomen. Daarnaast is in Nederland, voor de grens met
Niedersachsen, de afvoercapaciteitvan deDinkel vergroot door aanlegvan
een omleidingskanaal. Deze dient ter verbetering van de waterafvoer in
piekperioden. In Niedersachsen heeft de Dinkel nog het oorspronkelijke
profielenoverstroomt opgezettetijden.
Hetdebiet isinhet zomerhalfjaardehelftvandetijdlagerdan1,4m3/s,
metmaximavanca.22,1m3/s.Dezomersmet dehoogsteenlaagstegemiddeldedebietenwarenresp.1983en1977.
Het
debiet is in het winterhalfjaar de helft van de tijd lager dan 4,0
m3/s, met maxima van ca. 64,2 m / s . De winters met de hoogste en laagste
gemiddeldedebietenwarenresp.1986/1987en1991/1992.
De belasting, direct en indirect, van effluent op deDinkelwordt veroorzaakt door de volgende r.w.z.i.'s: Fa. Schaap (D),Heek-Nienborg (D),
Gronau (D),Glanerbrug (NL),Losser (NL),Ootmarsum (NL)enDenekamp(NL).
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Hoofdstuk3Waterkwaliteitsbeoordeling
Waterkwaliteit geeft een verschil aan, tussen de toestand (fysisch,
chemisch,biologisch)waarin een systeem verkeert en de gewenste toestand
voor dat ecosysteem. Het bepalen van de waterkwaliteit gebeurt door het
meten van enkele geselecteerde parameters. Deze geven een indruk van de
toestand van een ecosysteem. Het beoordelen van dewaterkwaliteit bestaat
uithetinterpreterenvanparametersenkwaliteitseisen.
Dewaterkwaliteitwordtvoornamelijkbepaalddoor:
-afvoer;
-kwaliteitvanhetwaterwaarmeederiviergevoedwordt;
-aardendeintensiteitvanhetgebruikvanhetomliggende
land;
- stroomgebied;
-antropogenebelasting.
In de beschouwde periode (1977-1992) zijn deze kwaliteitseisen ennormen
gewijzigd, waardoor derhalve het kwaliteitsbeeld van hetzelfde water kan
wijzigenbijconstantblijvende samenstelling.Hoewelinditverslagvooral
aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen gedurende afgelopen 16 jaar
(trendc.q.veranderingent.o.v.eerdergemetensituaties)wordthieropde
thansgeldendekwaliteitseisenennormeningegaan (ziebijlage26).
De waterkwaliteitsbeoordeling is een geheelvankwaliteitseisen ennormen
waaraaneenbepaaldoppervlaktewaternuofindetoekomstdienttevoldoen.
De waterkwaliteitsbeoordeling is afhankelijk van de functie die aan het
waterwordttoegekend.Alleoppervlaktewaterendienenechtertevoldoenaan
degrenswaardenvolgens de "MILieukwaliteitsdoelstellingen BOdemenWAter"
(MILBOWA). De provincie heeft daarnaast de mogelijkheid om functies,
waaraanverdergaandekwaliteitsdoelstellingen zijnverbonden,voorbepaalde
oppervlaktewateren vast te stellen. Gezien de functietoekenning van de
Provincie Overijssel aandeOverijsselscheVecht (oppervlaktewatervoorde
openbare drinkwatervoorziening) wordt in dit verslag als een aanvullend
waterkwaliteitsdoelstelling de "Algemene Maatregelen van Bestuur" van de
"Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren" (WVO)met als functie drinkwater
gebruikt.
De kwaliteitseisen ennormenworden genoemd indenotitie MILBOWA (kamerstukkenII,1990-1991,21990,nr.1). enindedrinkwaternormenvolgensde
WVO (AMvB,Staatsblad 606,1983). Degemetenparameterswordengetoetstaan
de streef-engrenswaardenvoorhet oppervlaktewater,welke indegenoemde
nota'svermeld zijn.Dezegetalsmatigenormenzijnnietvantoepassingwaar
alsgevolgvannatuurlijkeomstandighedendenormenwordenoverschreden.
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DeMILBOWAdienthet systeemvangrens-,richt-enstreefwaardenvoorbodem
enoppervlaktewater teoperationaliseren.Ditsysteemvoordeeffectgerichte normstelling is geïntroduceerd in het Indicatief Meerjarenprogramma
Milieubeheer 1986-1990. InMILBOWA zijn streef- en grenswaarden gekoppeld
aanrisico-grenzen.
De MILBOWA-normen hebben een ecotoxicologische basis en zijnafgestemdop
deverschillende milieucompartimenten. Demeerwaarde van deMILBOWA-normeringisvooralgelegen inhet feitdat onderling samenhangendenormenvoor
water,zwevend stof,waterbodem enlandbodemzijnafgeleid. Indetoekomst
zalookeenafstemmingmethetcompartimentluchtplaatsvinden.
Dezemilieukwaliteitsdoelstellingen hebbenals functieeenmaatlat tezijn
voordebeoordelingvan dekwaliteitvanhet compartiment alsdeelvanhet
milieu.Daarnaastwordtmethetbeschikbaarkomenvanmilieukwaliteitsdoelstellingen,enhetrelaterenvandezemilieukwaliteitsdoelstellingen aande
huidige milieukwaliteit, duidelijk wat er binnen het brongerichte beleid
aan emissiereducties bereikt dient teworden.Daarmee wordt daadwerkelijk
invulling gegevenaanheteffect gerichte spoorvanhetmilieubeleid (lit.
11).
Streefwaarde: houdt een inspanningsverplichting in en is het niveau,
waarbij de risico's voorhet milieu bij dehuidige kennis verwaarloosbaar
wordengeacht.
Grenswaarde: houdt een resultaatverplichting in en dient op of onderhet
maximaal toelaatbaar risiconiveauteliggen.Dit isdewaardewaarbovende
risico'svoorhetmilieuonaanvaardbaarzijn.
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Hoofdstuk4Monsterpuntenenparameters
Trendanalyses overdeperiode1977-1992 zijnuitgevoerdvoor13watergangen
die inhet kader van de "Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie"regelmatigzijnbemonsterd.Dezewatergangen zijnallengelegeninhet
stroomgebied van de rivier deDinkel en deVecht. Dezewatergangenworden
representatiefgeachtvoorhetbetrokken stroomgebied.
Indevolgende tabelzijnde13watergangenweergegevenmetdebijbehorende
lokatie van de monsterpunten en de instantie die de analyses hebben verricht:
lokatie

watergang

land

Bovendinkel

NL/D

Glanerbeek

NL

Gronausestraat,Glane.

R.&D.
N.R.W.
R.&D.

Goorbach

D

Goorbach.

N.R.W.

Ruenbergerbeek

NL

'tVelpelo,Overdinkel.

R.&D.

Puntbeek

NL

Beuningerveldweg,Losser.

R.&D.

Rammelbeek

D

Bookfeld,Rijksgrens.

N.S.

Geelebeek

NL

Hoofdstraat,Lattrop.

R.&D.

Benedendinkel

NL

Ottershagenweg,Lattrop.

R.&D.

Dinkel

D

Dinkelbrug,Halle.

N.S.
R.&D.
N.S.
Z.W.0.
N.S.
N.S.

Weertsstraat,Glane.

Dinkelkanaal

NL/D

Brookmanweg,Lattrop.

Radewijkerbeek

NL/D

Stobbenhaarweg,bijdegrens

VielenerMoorgraben
Vecht

opm.

• R.&D.
• Z.W.0.
• N.R.W.

•N.S.

D
NL/D

Vielen.
bruginLaar.

=waterschapRegge&Dinkel,Almelo
=ZuiveringschapWestOverijssel,Zwolle
=NordRhein-Westfalen:-Landesamt fürWasser
undAbfall,Düsseldorf.
- StÄWA Münster.
=Nieder-Sachsen:-Landesamt fürWasserwirtschaft,Hildesheim.
- StÄWAMeppen.

instantie

Z.W.0.
N.S.
tabel4.1
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Omeenlange-termijn-trendtekunnenvaststellen,moetbepaaldwordenwelke
parameters vanbelang zijnbij de trendanalyse. Inditverslag isgekozen
voor deparameters die direct en indirect iets zeggen over dewaterkwaliteit in relatie tot beheersmaatregelen en eventuele verontreinigingsbronnen.
Bijhetbepalenvandemonsterpuntenenparametersdievoordetrendanalyse
gebruikt kunnen worden, bleek er sprake van de beperking dat bepaalde
parametersgedeeltelijk ofzelfsnietbeschikbaarwaren.
Ditkomt doordat detrendanalyse overdeperiode 1977-1992 isgenomen (dus
veel archiefmateriaal) en doordat bijhet bemonsteren enhetmetenvande
parameters in die periode verschillende instanties betrokkenwarenmetde
daarbijhorende discrepantie indegebruiktemethoden.Alhoewel dediscrepantie in de gebruikte methoden de onderlinge vergelijkbaarheid van de
monsterpunten bemoeilijkt, kan er wel een trend per monsterpunt bepaald
worden.
Tijdens de hier beschreven trendanalyse vond tevens een ringonderzoek
plaatswaarbij deeerder genoemdeverschillen tussendegebruikteanalysemethodenwerdengekwantificeerd.
Inditverslagwordt,omdeeerdergenoemde redenen,geenaandachtbesteed
aandeeventueleverschillenindegebruikteanalysemethoden.
Uiteindelijkwordtermetdevolgendeparametersgewerkt:
• fysischeparameters:

-temperatuur (°C)

• chemischeparameters:

-zuurgraad (pH)
-chloride (mg/l)
- ammonium-stikstof(mgN/1)
-nitraat-stikstof (mgN/1)
-nitriet-stikstof (mgN/1)
-Kjeldahl-stikstof (mgN/1)
- totaalfosfaat (mgP/1)
- ortho-fosfaat (mgP/1)
- zuurstof (mg/l)

• biologischeparameters: -biologisch zuurstofverbruik
(mg02/l)

paeina \i
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4.1Fysischeparameters
Temperatuur
Deze parameter is van belang omdat
het zuurstofgehalte van het water
door de temperatuur beïnvloed
wordt.Namelijkhoehoger detemperatuur is, des te minder zuurstof '
kan er inwater oplossen (zie fig. :
4.1).Detemperatuur isookvanbe- ^
langvoor de activiteit van dewa- E
terorganismen. Bij verhoogde acti- •£
viteit (door hogere temperatuur) | ;
van bacteriën verlopen microbiolo- |
gische processen zoals rotting, ":
mineralisatie sneller. Met name in
de zomer kan dit een zuurstofprobleem geven,eenhogemicrobiologische activiteit (02-verbruik) gepaard met een lage lage oplosbaarheidvanzuurstof.
Tevensgeeftdetemperatuureenindicatieovereventuelekoelwaterlozingen.

Oplosbaarheid van zuiver zuurstofgas
in water bij 1 atm.

10

IS

20

ttmparatur h °C

f i g . 4.1

4 . 2 Chemische parameters
Zuurgraad (pH)
De natuurlijke pH-waarde van watertypen die vrijwel uitsluitend door
regenwater worden gevoed ligt in het traject van 4-6. Als gevolg van
overmatige algenbloei kan in eutrofiërings gevoelige wateren in de zomer
eenhogerepHgemetenwordenalsgevolgvanC02-verbruik.
Ammonium-stikstof (NH^-N)
Hetammoniumion (kortwegammonium) iseenvormwaarinstikstofindenatuur
kan voorkomen. Organisch gebonden stikstof komt bij de afbraak van organisch materiaal in de eerste instantie vrij in de vorm van ammonium
(mineralisatie of ammonificatie), een microbiologisch aëroob proces. Bij
voldoende zuurstofenvolledigverbruikvanhet aanwezigezuurstofvolgter
nitrificatie waarbij ammonium wordt omgezet vianitriet innitraat.Voorts
kanammoniumweerwordenopgenomendoorplantenenalgen.
Het ammoniumgehalte is in een weinig gestoord oppervlaktewater nauwelijks
meetbaar (uitzonderingen zijnvennen ofmeertjes inbossen).Het aanwezige
ammonium kan afkomstig zijn van: ammoniumrijk grondwater, drainwater, afspoelings-ofuitspoelingswatervanomliggendegrondenofuitdeatmosfeer.
Hoge ammoniumgehalten kunnen een gevolg zijn van afvalwaterlozingen en
duiden op de aanwezigheid van stikstofrijk organisch materiaal of sterk
humeus (lagepH)water.
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Een gevolg van hoge ammoniumgehalten is vaak het voorkomen van een laag
zuurstofgehalte en het ontstaan van giftige stoffen zoals ammoniak en
nitriet.Vooral 'swinterswanneermest ophet landwordt gebracht,kunnen
door afspoeling en uitspoeling hogere ammoniumgehalten voorkomen. Biologische processen verlopen namelijk bij lagere temperatuur langzamer zodat
bv.nitrificatievanammoniumlangzaamofgeheelnietplaatsvindt.
Ammonium kan afhankelijk van de zuurgraad en de temperatuurvanhetwater
omgezet worden in ammoniak, dat zoals eerder genoemd giftig is voor
organismen.Debelangrijkste bronvoorammoniak isechterdeontledingvan
dierlijkemest.Anderebronnenzijnkunstmestenindustriëleprocessen.
Inwaterheersthetvolgendeevenwicht:
NHi++OH"<-

->NH3+H20

Bij deze evenwichtsreaktie geldt hoe zuurder het water, des te minder
ammoniumerwordtomgezetinammoniak.
Chloride(Cl')
Chloride-ionen zijn éénvan de meest voorkomende ionen inhet oppervlaktewater. Hoge chloridegehalten komen voor in oppervlaktewater welke zijn
beïnvloeddoorzeewater,doorzoutekwelofdoorzoutlozingen (bv.effluent
vanrioolwaterzuiveringsinstallaties).
Hetchloridegehalte iso.a.vanbelangbijhetgebruikvanhetoppervlaktewater indelandbouwentuinbouw (schadeaanland-entuinbouwgewassenbij
hogeCl'-concentraties)enbijdebereidingvandrinkwater (zoutesmaakbij
>200mgCl"/1).
Vanneer het chloridegehalte sterk fluctueert, heeft dit invloed op de
stofwisseling van waterorganismen en kunnen gevoelige organismen niet
overleven.Hierdoor zouer een afnamevan de soortenrijkdom kunnenoptreden. De chloride-concentratie is ook van invloed op de oplosbaarheid van
zuurstof.De oplosbaarheid neemt afbij toenemende Cl'concentratie.Deze
relatiewordtbijveel zuurstofmeters intabelvormmet correctie-factoren
meegegevenomhetzuurstof-gehaltetecorrigeren,bijbepaaldeCl'gehaltes,
naardewerkelijkezuurstof-gehaltes (ziefiguur4.2).
Invloed van de chloride-concentratie
op de oplosbaarheid van zuurstof

5000

10000
Chlorid« in mg/l

15000

20000

fig.4.2
Opmerkinghierbijisdathogechlorideconcentraties,zoalsvermeldopdexas van figuur 4.2, in weinig gestoord zoet water niet in die grootte
voorkomen.
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Nitraat-stikstof(NO-T-N)
Evenals ammonium ishetnitraation (kortwegnitraat)eenvoedingsstofvoor
plantaardige organismen. Het ontstaat bij de nitrificatie van ammonium
onder voldoende aërobe omstandigheden. De reactie is als volgt in twee
stappen:
2NH4+ + 3 0 2
2N02" + 0 2

> 2N02" + 4 H+ + 2H20
> 2N03"

Voordevolledige omzetting bijdebovenstaande reactiesmoetdezuurstofconcentratiehogerdan0,3mg02/lzijn.
Nitraatkomtdooruit-enafspoelingvanmestvanomliggendegrondeninhet
oppervlaktewater terecht. Een hoog nitraatgehalte kan ook duiden op de
aanwezigheidvangezuiverdafvalwateren/ofkunstmest.
Nitriet-stikstof(WQ7-N)
Nitriet is een tussenprodukt bij de omzetting van ammonium in nitraat
(nitrificatie) en zal aanwezig zijn wanneer er niet voldoende zuurstof
aanwezig is voor de verdere oxidatie van nitriet (zie reaktieverg. bij
nitraat). Een hoog nitrietgehalte gaat meestal samen met een laag zuurstofgehalte.Albijlageconcentraties isnitriettoxischvoororganismen.
Kieldahl-stikstoffKield.-N)
Het stikstofgehalte, bepaalt volgens Kjeldahl, is de som van organisch
gebondenstikstof (bv.stikstofineiwitten)enammonium-stikstof.Eenhoog
Kjeldahl-stikstofgehalte ismeestal eengevolgvanverontreinigingvanhet
watermetorganischmateriaal.Sommigeblauwalgenzijninstaatomstikstof
uitdeluchttebindenendaaruitcelmateriaaltevormen.
Totaalstikstof (tot.-N)
Dit gehalte is de som van de aanwezige stikstofverbindingen die zowelin
organisch als anorganische vorm in het water opgelost of gedispergeerd
aanwezigzijn.
VormenvanNzijn:
-N2 +
(opgelostgas)
-NHA
(ammonium)
- N03"
(nitraat)
- N0 2
(nitriet)
Totaalstikstofkomtovereenmetdetotaleconcentratievan:
Kjeldahl-N (mg/l)+nitraat (mgN/1)+nitriet (mgN/1)
(organischN) +
(anorganischN)
Eenhoog stikstofgehalteduidtopdeaanwezigheidvanlozingenvanhuishoudelijke afvalwater en/of uit- en afspoeling van landbouwgronden. Tezamen
met fosfor kan stikstof een sterke ontwikkeling van algen en planten
veroorzaken (eutrofiëring).
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Totaalfosfaat (tot.-P)
Hettotaal-fosfaat isdesomvanalle fosfordatinverschillendevormenin
het water aanwezig kan zijn. Genoemd kunnen worden het organisch gebonden
fosfor (o.m.inalgenmateriaal),anorganischgebondenfosfor (aanmetaalionen) en in de vorm van ortho-fosfaat. Het totaal fosfaatgehalte is het
fosfaatgehalte van ongefiltreerd water. De fosfaathuishouding van een
oppervlaktewater is nauw gerelateerd aan de zuurstofhuishouding, het
voorkomen van metaalionen (met name ijzer en aluminium) en calcium. In
water met eenhoog zuurstofgehalte is ortho-fosfaat met name geadsorbeerd
aan ferri-oxiden en ferri-hydroxiden. Bij hoge afvoeren van de watergang
zal de verhouding tot.-P/ortho.-P stijgen (veel zwevend stof -> hoger
gehalte (an)organischgebonden fosfor).
Een groot deel van de fosfaten die in het oppervlaktewater terechtkomen
slaanneer enworden inhet bodemslib opgenomen en/of geadsorbeerd aande
bodemdeeltjes.
Eenhoog fosfaatgehalte is inhet algemeen eengevolgvan afvalwaterlozingen en/of afspoeling enkan leiden tot een grote algenontwikkeling inhet
water. Momenteel is er nog nauwelijks sprake van uitspoeling van fosfaat
naarhet grondwater,a.g.v.sterke P-adsorptie indebodem. Indetoekomst
zaldeuitspoeling uitmet fosfaatverzadigde grondenwel steedsbelangrijker worden als gevolg van doorslag van de adsorptiecapaciteit van bodemdeeltjes.
Fosfaat is evenals nitraat een voedingsstof voor plantaardige organismen,
maarisinzoetwaterweldebeperkendefactor.
Ortho-fosfaat (ortho.-P)
Het ortho-fosfaatgehalte is het (opgelost) fosfaatgehalte van gefiltreerd
water (over 45 urn).Hetkomt vrij bij de afbraakvan organische stofwaar
fosfor aan is gebonden. Ortho-fosfaat is direct opneembaar voor hogere
waterplanten en algen en kan als zodanig aanleiding zijn tot ongewenste
algengroei.Detotalehoeveelheid opgelost fosforisoverhetalgemeen
slechts gering, omdat fosfaten slecht oplosbaar zijn en bovendien sterk
wordenvastgelegd inheteerdergenoemdebodemslib.
Zuurstofgehalte
Zuurstof is een essentiële stof voor vrijwel alle organismen. De oplosbaarheid van zuurstof wordt bepaald door temperatuur, saliniteit en
luchtdruk.Hetzuurstofgehaltewordtmedebepaalddoorhetgehalteaanverontreinigende zuurstofverbruikende stoffen, zuurstofverbruik doororganismenofdoordehoeveelheid fotosynthese.
Toevoer van zuurstof aan het water vindt plaats vanuit de atmosfeer
(reaëratie)endoor zuurstofproduktievan groene chlorofylhoudendeplanten
enalgenonderinvloedvanlicht.
De hoeveelheid fotosynthese is afhankelijk van de hoeveelheid lichtinval
en/ofdeabundantievanplanteninhetwater.
B.Z.V. of C.Z.V. (Chemisch Zuurstof Verbruik) is een indicator voor de
hoeveelheid zuurstofverbruikende stoffen. Zuurstofconsumptie vindt o.a.
plaats door microbiologische afbraak van organische stof.Afwezigheid van
zuurstof kan naast schade aan aquatische levensgemeenschappen, stank
veroorzaken als gevolg van bepaalde microbiologische processen die bij
afwezigheidvanzuurstofplaatsvinden(sulfide-vorming).
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4.3Biologischeparameters
Biologischzuurstofverbruik (B.Z.V.20/5)
De B.Z.V.-waarde is een aanduiding voor de aanwezige hoeveelheid gemakkelijk afbreekbaar organische stoffen, ofwel; de hoeveelheid zuurstof (mg
02/l) die nodig is voor de afbraak van organisch stoffen onder de meetomstandigheden.Demeetomstandigheden inhet laboratorium zijnmeestalbij
eentemperatuur van20°Cenmet een incubatietijdvan 5dagen.Debepaling
van de BZV berust op de meting van het zuurstofverbruik van een monster
onderaërobeomstandigheden.
Inhet eerste deelvan debepaling (5à6dagen)vindt alleen afbraakvan
organische stof plaats tot C02, H20 en NH3. Dit gedeelte noemt menwelde
koolstoftrap. Na de koolstoftrap neemt het zuurstofverbruik weer toe als
gevolg van de inzettende nitrificatie (stikstoftrap). Hierbij wordt door
micro-organismen ammonium geoxideerd tot nitriet en verder tot nitraat.
Door toevoeging van allylthio-ureum (ATU) kan de nitrificatie worden
geremd, zodat alleen het zuurstofverbruik wordt gemeten dat veroorzaakt
wordt door afbraak van organisch materiaal. Verder is de BZV-afbraak een
biologisch proces en is dus temperatuur afhankelijk. De afbraakprocessen
verlopensnellerbijhogere temperatuur.
Deorganischafbreekbare stoffenkunnenalssubstraatvoormicro-organismen
dienen.Bijdeafbraakvanorganische stoffenwordtzuurstofverbruiktdoor
micro-organismen. Er treedt als gevolg van hoge BZV-gehaltes een sterke
dalingopvanhet zuurstofgehalte (alserteweinigreaêratieoptreedt).
Een opmerking bij dezeparagraaf isdat de "echte"biologischeparameters,
deaan-ofafwezigheidvanindicator-organismen/soortenzijn.

Trendanalyse stroomgebied Vecht/Pinkel

p a g i n a 22

Hoofdstuk5Bronnenvanwaterverontreiniging.

Het oppervlaktewater bestaat opbasis vanherkomst uit eenviertalcomponenten (watersoorten),teweten:
- directeneerslagafvoer
-overlandflow (oppervlakkigeafstroming)
- interflow (onverzadigdegrondwaterstroming indebovenstebodemlagen)
-groundwaterflow (grondwaterstroming)
Daarnaast isernogeenantropogene component teonderscheidendiebestaat
uitlozingvan,meestalverontreinigd,effluent.
We sprekenvanwaterverontreiniging indiennatuurlijk water doormenselijk
toedoen zodanig van samenstelling is veranderd dat het niet of minder
geschikt geworden is voor één of meer functies, waarvoor het in zijn
oorspronkelijke toestandkandienen.Deverontreinigingvanhetwaterwordt
veroorzaakt doorhetgebruikdoordemens,nadathetonttrokkenisaanhet
grond- of oppervlaktewater. Nahet gebruik wordt hetverontreinigde water
geloosd op het oppervlakte water of in de bodem,nadat hetmeestal eerst
eentechnischenabehandelingheeftontvangen(waterzuiveringsinstallaties).
Hetwaterkanookdirectverontreinigdwordenbijvoorbeelddooruitspoeling
van stoffenvan landbouwgrond, door atmosferische depositie ofdoorongezuiverdeafvalwaterlozingen.

5.1Rioolwater zuiveringsinstallaties
Veel stoffen,die inmeerofminderemate gevaarlijk zijnvoorhetmilieu,
komenvia rioolwater zuiveringsinstallaties (r.w.z.i.'s)inhetoppervlaktewaterterecht.Naastalhethuishoudelijk afvalwaterwordtinde
r.w.z.i.'sookeengrootgedeeltevanhetindustriëleafvalwaterverwerkt.
De zuiveringvanafvalwater richtzichopdeverwijderingvanzuurstofvragende stoffen,nutriënten en giftige stoffen uit afvalwater.De zuivering
van afvalwater isnodig,omdat daarmee directewaterkwaliteitsproblemen in
hetontvangendeoppervlaktewaterzoveelmogelijkwordtvoorkomen.
In demeeste r.w.z.i.'s gebeurt de zuivering van afvalwaternooitvoorde
volle 100%enwordt alleenhetbiologisch afbreekbare organischemateriaal
verwijderd,de slecht afbreekbare stoffenkomenmethet effluentdirectin
hetmilieu.
Hierdoor is het geloosde water vaak van minder goede kwaliteit dan het
water in de desbetreffende waterloop waarin wordt geloosd en wordt de
waterkwaliteit relatiefsterkbeïnvloeddoordekwaliteitvandelozingvan
gezuiverdafvalwateruitderioolwaterzuiveringsinstallaties.
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De risicovan een stofhangt afvan de toxiciteit van de stof,deconcentratievande stof inhetmilieu endetijdsduurwaaraan organismenworden
blootgesteld aandezeconcentratie.
Hierbij bepaalt de verdunning van effluent inbelangrijke mate deconcentratiesdieuiteindelijk inhetwaterzullenoptreden.
Verdunningsfactoren (quotiënt van effluent- en oppervlaktewaterconcentratie) voor effluent (1000 meter stroomafwaarts van het lozingspunt) in
geslotenoppervlaktewaterenneemt toevan (mediaanwaarde)10voorpolderwaterenenbekentot50voorderivieren.Hiertusseninliggendeboezemwaterenenkanalen.Deafstandvanhet lozingspunt totdeplaatswaarvolledige
menging wordt bereikt, demenglengte,varieert voordemeeste systemenvan
1tot10km.Indekleinepolderwaterenenbekenwordtvolledigemengingna
500meter bereikt, inde grote rivierenkanhij echter oplopen tot 100km
ofmeer (lit.13).
In de zomermaanden kanmenverwachten dat demenging vanhet effluentmet
het oppervlaktewater zich slecht ontwikkelt (laag waterpeil/debiet,
verdamping, minder neerslag). Het effluent zal onder deze omstandigheden
slechts in zeer geringe mate verdund worden en een relatief groot aandeel
indewatersamenstellinghebben.
Een relatief hoog aandeel van diffuse bronnen in de belasting van het
oppervlaktewater met voedingsstoffen en de eerder genoemde verdunningsfactoren heeft echter tot gevolg dat de positieve invloed van beter
werkende zuiveringsinstallaties verder benedenstrooms sterk worden afgevlakt.
Om inzicht te krijgen in de gevonden trends inwaterkwaliteit van de,in
hoofdstuk 4 genoemde, waterlopen is het van belang omhet verloop vande
effluentgegevensvander.w.z.i.'s ooktebekijken.
De r.w.z.i.'s diehun effluent stroomopwaarts van demonsterpunt lozenin
de buurt van de wateren die bij dit onderzoek zijn betrokken, worden in
tabel5.1genoemd.

pagina 24

Trendanalyse stroomgebied Vecht/Pinkel

l-l

AS AS AS AS
0) cu ai a>
cu cucu cu
.0,0.0X1
U Ui U U I
cu cu cu cu
A! A j AS AS

• H i H i-t
01 0) Q)
AS A i AS
4->

e
3
a
Ui
CU
-u
10
C
O

e

»»»»

cu a> cu cu
"O "O "O *o
cd cd cd cd
pi Pi Pi Pi

>>>

o o o
n n n

• «»»

00 00 00 M
eu eu eucu

*•*

*j *J
<d <d <d
cd <d cd
Ui Ui Ui
•p * J p
en ca ca
co co co
•U 4J -P
Ui Ui Ui
0> » Q)
0)0)0)
P

>:*:*
•p i i
O H C P
•P o o c
> a s
• -P
o.
4J m - O U
to U G 0>
14-1 0> 0> P
cd 01 0 0 to

•Hi-l-HiH

ccc

•H-H-H
•O *Ö "O
C Ö Ö
0) 0) 0)

» » »»

4»
J3
O
•H
N

•o
c
0)
00

>

•P

u
o

o

eö
<
>
c
o

0)

e

e

•H
Ui
0)

>

•H
3
N

•O
(U
•H
A
0)
00
iH

CU
0)
•o

« «c

•H
•P - - Q
Cd 0 000
r-li-l
ai cu a> • ai ai
U > » OOASA!
•P ß C tu e c
«0 0)0) S -H -H
a> o o o o c o Q
co cd cd cd
3J3J3 a - »
cd Ui Ui AS O) CU
C 0» tü O i - I H

uoonss

O P P

O I H I - I

Ui 4-) P Ui cd cd

S S S
AiJ«! A!

ASASASASASAiASASASAS

aaaaaaaeaa

ASASAiASAi AS

H * N
i H CM

o o t o i m m o H N O i n
rINCO
rH H

eg r»o • * o m
to
i-l to

c

e

cu
XI
cd
Ui

«
XI
cd

OOASA:
U I CU tu

.-li-li-l
0) 0) 0)
A! AS AS
C G C
•H-H-H
"O "O *o

c cc
>
>>
o o o

0) 0) V

co pa n

a>
•H
•P
al
t-H
I-l
(0
•u
•H
n
oo

r-li-l
cu a>
AS AS AS
0) C ( ! r l
0) - H - H cd
X f C O cd
U C C C
ai ai tu cd
Ö-O-OAS
Cd 0) O) r H
r l t S f i l )
o ai a> AS

4 iJx4i-x>ipx-i px pi x
-P
Ic
U
Udt
x
! M
<oU
cd
dI c
uuouuucdcdcdcd
aicucucucueuxixixlx:
> > > > > > C C CS G
eu eu eucu
xixtxixt
Ui Ui Ui Ui Ui 1 - 1 . 0 . 0 . 0 , 0
cdcdcdcdcdcdoooo
cdcfleflcdcclcdPPPP
j j j j j j m m m w

N
Ui
tu
•P
al
>

tu
o
cd
p

a aaaa a

•H
«d
«

UI
M

U
O CU CU O
0 . 0 . 0 o
s M uis:
0) cu
UlASAS U
CU T f r i 0)
C-*"H C
+ j j j j j 4 J p p < u ! ï S 0 )
X ! X3 Si Si Si Si »H CU » H
u u u u u u j i T i ' O a i
0>0>OiaiO)0)-H<deB-H
> > > > > > * Pi Bi *

ß H
eu co
> cd

e «
e
u i cd

cd

A S H O AS «H
A S CD eu

CO 0 )

CUOCAS 0) OCAS
eu G C co C C
X>- H - H - O H -H
ui"O"O c "ota
CU "H C cd-H C
C CU 01 i H eu tu
tdH > H r l >
•H a o o a o
O O M S O W

•»-»

oo
Ul
o
XI G
C al
eu cd
•HJ3
3 2 U
cd 1 co
CAS
o o •
Ui CU cd

o sa in

•H
Ui
a>
-P
Si
u
cd
ß H

ai
AS
U
m a
4-1 - H 0) 03
co CU "O 3
•O Si 0> cd Ui CO
C.G P X ! O c e S c
cdutoCGtuw3tu
Ui i H - H 0 0 CU "O O.f-1 CO (0
« » HO 3 h P . V H H
CdSSOCUO-H-H-HO)
J H U S Z Z i > i ? » C 3

1

ui a
l a
xt a
co a
Ul cd M Ui cd Ul
0) AS Ol cd A i 0)
c ai coa ai to
cd C » -P C «
•H CUo o tu o
O Q J O Q J

I-l

ee

•H cu
CUfH
x icd
n«p
•O P
ui w
o a>
2 »

00

i c
Ui 0)
ai co
•ax!
ai u
• H cd
S co

CU
to
to

••->
•H
Ul
tu
>
o

Trendanalyse stroomgebied Vecht/Pinkel

p a g i n a 25

Naast de afstand van de r.w.z.i. tothet eerstvolgende monsterpunt isook
eenanderefactorvanbelangbijdeeffect-bepalingvanheteffluentopde
oppervlaktewaterkwaliteit. Namelijk het debiet van het ontvangend water
t.o.v.dehoeveelheid effluent.Deze gegevens zijn echterniet voorhanden
aangeziennabijder.w.z.i.'sgeendebietmeetpuntzit.
Voor de Duitse zijde (Nordrhein-Westfalen en Nieder-Sachsen)washetniet
mogelijk om effluentgegevens, van de periode 1977-1992,van de genoemde
r.w.z.i.'s te leveren (onvoldoende personeel/tijd).Watwel bekend isvan
de r.w.z.i. te Gronau is dat in het jaar 1981 een uitbreiding van deze
groter.w.z.i.gereedisgekomen.
Met betrekking tot de r.w.z.i.'s gelegen in de Provincie Overijssel zijn
weleffluentgegevensbeschikbaaroverdegenoemdeperiode.
Voor dit verslag zijn de effluent gegevens van de volgende r.w.z.i.'s
gebruikt:
• r.w.z.i.Glanerbrug
• r.w.z.i.Denekamp
• r.w.z.i.Losser
• r.w.z.i.Ootmarsum
Van deze r.w.z.i.'s zijn de jaarvrachten (in ton/jaar) berekend over de
periode 1977-1992 van de volgende parameters: BZV, ammonium-stikstof,
nitraat-stikstofentotaalfosfaat (ziebijlage14t/m17).
Van de r.w.z.i.'s zijn de jaaroverzichten doorgenomen om inzicht te
verkrijgen inde inspanningen diezijnverricht doordeafdelingzuiveringen van de desbetreffende waterkwaliteitsbeheerders. Voor de r.w.z.i.
effluent-gegevens zie bijlage 22. De r.w.z.i.'s zijn alle van het type:
oxydatiesloot.Uit dejaaroverzichtenkanhetvolgendebeeldwordengedestilleerd.
R.W.Z.I.Glanerbrug:
1977:Hogeafvoerenagrarischgebiedopderiolering.
1978:Afkoppelinggedeeltelandelijkgebied.
1980:Der.w.z.i.isoverbelast.
1981:Der.w.z.i.isoverbelast.
1982:Der.w.z.i.isoverbelastenmenisbegonnenmetuitbreidingvande
zuiveringscapaciteit.
1983:Der.w.z.i.isoverbelastenmenisbezigmethetafrondenvande
uitbreidingbetreffendedezuiveringscapaciteit.
Indegrafiek "effluentvracht-gegevens"overdeperiode1977-1992 (bijlage
14)isdeoverbelastingendeafrondingvandeuitbreidingswerkzaamhedenin
dedesbetreffendeperiodengoedtevolgen.
De overbelasting zorgt voor een sterke toename van de BZV-, ammoniumstikstof-enfosfaat-vrachten.
Nadeafrondingvandeuitbreidingswerkzaamheden in '83vindtereensterke
dalingplaatsvaneerdergenoemdestoffen.
Vanaf deperiode '83vindt erwel een sterke toenamevannitraat-stikstof
plaats. Dit is een gevolg van toenemende nitrificatie van organische
stoffenindeverbeterder.w.z.i.
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R.W.Z.I.Denekamp:
1979:Der.w.z.i.isoverbelast.
1982:Inditjaarismenbegonnenmetdefosfatering.
1985:Der.w.z.i.isoverbelast,metnamedenitraat-stikstofconcentratie
inheteffluentwashoog.
1986:idem.
1987:idem.
1988:idem.
1989:idem.Menisbegonnenmetuitbreidingvandezuiveringscapaciteit.
1990:Der.w.z.i.isoverbelast,metnamedenitraat-stikstofconcentratie
inheteffluent.Deuitbreiding isnogvolopbezig.
1991:idem.
1992:Deuitbreiding isditjaarafgerond.
Indegrafiek "effluentvracht-gegevens"overdeperiode1977-1992 (bijlage
15) is de defosfatering die in '82 begonnen is direct zichtbaar. De
fosfaat-vracht toont vanaf de periode '82 een sterk dalende trend. Inde
periode van overbelasting is er een sterke toenamevan de BZV-,ammoniumstikstof ennitraat-stikstof-vracht.Nahetbeginvandeuitbreidingswerkzaamhedenin '89isereendalendetrendvandeBZV-enammonium-stikstofvracht zichtbaar. De nitraat-stikstof-vracht toont na de periode '89nog
eenvoortgaandestijgingenpasindeperiode '92eendaling.
R.W.Z.I.Losser:
1979:Der.w.z.i.isoverbelast.
1985:Der.w.z.i.isoverbelastenerisslibuitspoeling.
1986:idem.
1987:idem.+startdefosfatering
1988:idem.
1989:idem.
1990:idem.Menisbegonnenmetdeuitbreidingvandezuiveringsinstallatie.
1991:Der.w.z.i.isoverbelastenerisslibuitspoeling.Deuitbreiding
isnogvolopbezig.
1992:Deuitbreidingisditjaarafgerond.
De grafiek "effluent vracht-gegevens" over de periode 1977-1992 (bijlage
16)toonteenzeergrote fluctuatie voordeammonium-stikstof-ennitraatstikstof-vrachten.
DeBZV-vracht toont indeperiode '77t/m '89eenstijgendetrendenvanaf
deperiode '90eendalendetrend.
De fosfaat-vracht toont vanaf '86 een dalende trend met een stijging in
'91.
Vanaf '89toontdenitraat-stikstof-vracht eensterkstijgendetrend.
R.W.Z.I.0otmar8um:
Indeperiode1977-1992zijngeennoemenswaardige gebeurtenissenvoorgevallen.Der.w.z.i.voldoetaandeverwachtezuiveringscapacitéit.
Indegrafiek "effluentvracht-gegevens"overdeperiode1977-1992 (bijlage
17) is er een stijgende trend waarneembaar voor de BZV- en ammoniumstikstof-vracht. Een dalende trend is zichtbaar voor denitraat-stikstofvracht.Ditzoukunnenduidenopeenoverbelastingvander.w.z.i..
Voor de fosfaat-vracht geldt in de periode '77 t/m '86 een stijgende en
vanaf '86eendalendetrend.
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5.2Neerslag
Neerslag is een belangrijke factor voor watersamenstelling fluctuaties en
heeft een grote invloed op de afvoer van de watergang (met name bij
watergangen dievoorhetmerendeelworden gevoed door regenwater directof
indirect vanuit riolen). Neerslag kan ook de inspoeling van stoffenvanaf
het droge oppervlak naar de watergang bevorderen. Het via het oppervlak
afstromend regenwater kan bij intensief bewerkte landbouwgronden en in
stedelijk/industriële gebieden sterk verontreinigde stoffen naar de
watergang transporteren. Anderzijds kan dezelfde regenbui, bij relatief
schoon oevermateriaal, bijdragen aan een verdunning van eventuele verontreinigde stoffenindewatergang.
Bij oppervlaktewater kan dit een forse bron van verontreiniging zijn.De
neerslagggevens (kwantiteit) die zijn verzameld, zijn zoveel mogelijk
afkomstig uit de stroomgebieden van de Nederlands-Duitse grenswateren.
Uiteindelijk zijneruit eenaantalweerstationsvanhetK.N.M.I. (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) een aantal neerslaggebieden
samengesteld.Dezekomenzoveelmogelijk overeenmetdebetrokkenstroomgebiedenvandewaterlopen.
Deweerstations waarvan de gegevens afkomstig zijn, zijn gesitueerd opde
volgendelokaties:
-Enschede
-vliegbasisTwente
-Oldenzaal
-Denekamp
- Tubbergen
-Rheezerveen
De neerslaggegevens (mm/maand) afkomstig van de weerstations zijn tot 6
neerslaggebiedenherleid.
Van elk neerslaggebied wordt de gemiddelde neerslag berekend, van die
weerstationsdiegelegenzijninhetdesbetreffende neerslaggebied.
De neerslaggebieden met de bijbehorende weerstations enwaterlopen worden
intabel5.2 gedefinieerd.
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gebied

weerstations

waterlopen

A

Enschede

Bovendinkel,Glanerbeek,
Goorbach,Ruenbergerbeek

B

v.b.TwenteenOldenzaal

Puntbeek

C

Denekamp

Rammelbeek

D

DenekampenTubbergen

Geelebeek

E

Enschede,v.b.Twente,Oldenzaal,
DenekampenTubbergen

Benedendinkel,Dinkel
(Halle),Dinkelkanaal

F

Rheezerveen

Radewijkerbeek,Wielener
Moorgraben,Vecht (Laar)
tabel5.2

Voordeneerslagwaardenvandebepaaldegebiedenziebijlage23.
Inbijlagen18en19wordendeneerslaggrafiekengetoond.
Indeperiode 1977-1992heeft zicheenaantalminofmeerextremeweersomstandigheden voorgedaan. Hiervan kunnen de volgende natte en droge zomers/winters worden genoemd die een invloed kunnen uitoefenen op de
kwalitatieve samenstellingvanwater:
-dezeernattezomersvan '80,'85en'87;
-dezeernattewintersvan '80/'81, '82/'83en'87/'88;
-dezeerdrogezomersvan '82,'86en '90t/m'92;
- dezeerdrogewintersvan '78/'79, '84/'85, '85/'86en'90/'91.

5.3Landgebruik
De belasting van het oppervlaktewater met nutriënten is in sterke mate
afhankelijkvandemenselijke activiteiten (landbouw,bewoning,verkeer)en
hetlandgebruik.
Overmatige bemesting op landbouwpercelen veroorzaakt belasting van het
oppervlaktewater met nutriënten. Landbouwpercelen zijn over het algemeen
meer ersosiegevoelig, zodat bij regenbuien meer bodemmateriaal (inclusief
meststoffen) oppervlakkig kan afspoelen. Dit regenwater komt intensief in
contactmetdetoplaagvandebodem.
De aanwezigheid van mest en de rijkdom aan voedingsstoffen in de toplaag
vandebodemheeft eengrote invloedopdechemische samenstellingvanhet
afstromendewater.
Demeststoffen spoelen uitnaar het grondwater of spoelen oppervlakkig af
naar een aangrenzende waterloop. Meststoffen, die uitspoelen naar het
grondwaterkunnenuiteindelijkookhetoppervlaktewaterbereiken.

pagina29

Trendanalyse stroomgebied Vecht/Pinkel

Voorhetbepalenvandepercentages gewassen/landgebruikzijndewaterenin
devolgende stroomgebiedenverdeeld:
gebied
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

stroomgebied
Bovendinkel
Glanerbeek
GoorbachenRuenbergerbeek
Puntbeek,Rammelbeek enGeelebeek
BenedendinkelenDinkel
Dinkelkanaal
RadewijkerbeekenWielenerMoorgraben
Vecht

Intabel5.3wordteenindrukgegevenvanhet landgebruikperstroomgebied.
gewassenin%

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

totaal

gras
akkerbouw
(mals)
natuur
stedelijk

45
16
15
30
9

40
18
17
25
17

50
19
19
12
19

39
24
22
27
10

38
9
9
48
5

50
23
21
19
8

54
13
8
5
28

45
22
11
21
12

45
18
15
23
14

Dpm.:degewas-p« ;rcentagesg€ ilden t illeen
voorhetNederlandse deelvande
betreffende gebieden,metuitzondering
vanhetstroomgebiedvandeVecht (VIII).

tabel5.3

Denitraatconcentraties vanbronnenendrains ingebiedenmet graslandzijn
lagerdaningebiedenmetakkerland.
Akkerland heeft nl. goede omstandigheden voor denitrificatie ennitraatverplaatsing in de bodem vanwege de bodemlucht- en waterregimes. Bij
grasland, daarentegen,zullenergoedeomstandighedenaanwezigzijnvoorde
denitrificatie.
Maïs staat hoge mestgiften toe en worden ook wel "dumppercelen", met
betrekking tot bemesting, genoemd. Bovendien is de verbouwing van maïs
vooral in geomorfologisch waardevolle beekdalen ongewenst, vanwege de
aantastingvandelandschappelijke envisuelewaardenvanhetbeekdal.
Waterlopen met een hoog percentage aan agrarisch landgebruik in het
stroomgebied hebben relatief dehoogstenutriëntenconcentraties. Ditwordt
enerzijds veroorzaakt doordat landbouwgronden worden bemest met voedingsstoffen. Anderzijds is, zoals eerder genoemd, de erosiegevoeligheid van
landbouwperceleninhetalgemeenhoger.
Dedrainagesnelheid isookvanbelang.Gronden diegoed draineren,meestal
akkerland, hebben een hogere nitraatconcentratie in het uitspoelingswater
dan gronden die slecht draineren. In slecht gedraineerde gronden wordt de
nitraatconcentratie verlaagd door enerzijds een geschikt milieu voor
denitrificatie en anderzijds een langere verblijftijd van het water inde
bodem.

Trendanalyse stroomgebied Vecht/Pinkel

p a g i n a 30

Hoofdstuk6Afvoer
Het optreden van hoge afvoeren hangt sterk samen met de hoeveelheid
neerslag inhet stroomgebied.Tijdens eenhoogwaterperiodekunnenverschillendebronnenvan sediment,iedermet eenverschillendematevanverontreiniging, worden geactiveerd. Zohangt ookdewatersamenstelling sterksamen
met deafvoer.Desamenstellingvanwaterkaninhetnatteendrogeseizoen
erg verschillend zijn. Naast verdunning bij hoge afvoer van opgeloste
bestanddelenkanbijvoorbeeld doorerosiedeconcentratievangesuspendeerd
materiaalsterktoenemen.
Deafvoerwordt insterkematebepaalddoordehoeveelheidneerslag,hoewel
demeestenatuurlijke bekenworden gevoed doornatuurlijk bronwater.Inde
zomerkunnen sommige waterenvoorhetmerendeelbestaanuit effluent,voor
zover een r.w.z.i. erin loost. Hoe hoger de afvoer zal zijn des temeer
sedimentlast zal er worden verplaatst. In de winter zijn erperiodes met
inundaties.Bij hogere debieten zal erweinig kans zijnvoor de algenom
explosieftegroeien,omdatdeverblijftijd tekortis.
Er bestaat ook de mogelijkheid dat bij hoge debieten extra teruglevering
van verontreinigingen uit de sliblaag naar het oppervlaktewater plaatsvindt. Gebonden verontreinigingen komen weer in het oppervlaktewater
terecht (in gebonden vorm aan het zwevende slib) indien de slibdeeltjes,
waaraan de verontreinigingen geadsorbeerd zijn, uit de sliblaag worden
losgemaakt.Ditwordt aangeduidmet determerosie.Erosievan slibtreedt
opindiendestroomsnelheidvanhet oppervlaktewatereenbepaaldekritieke
waarde overschrijdt. Tijdens hoge afvoeren komt additioneel geërodeerd
bodemmateriaal in de waterloop, als gevolg van oppervlakkige afstroming
en/ofoever-enbodemerosie.
Bij losse metingen en metingen gedurende langere tijdreeksen (meerdere
jaren)vertoont de concentratie aan opgeloste stoffen inhet algemeen een
inverse relatiemethetdebiet.Bijhogeafvoerennadertdeconcentratiein
de waterloop na enige tijd, als gevolg van oppervlakkige afstroming, de
concentratie indeneerslag.Dezeconcentraties zijnoverhetalgemeenlaag
(lit.2).
Dedebietgegevens zijnafkomstigvandiemeetstations diededebietenmeten
vandebetrokkenwaterlopen.Deverkregendebietgegevens zijnafkomstigvan
devolgendemeetstations:
- Stokkenspiek,Benedendinkel;
-Pekkelbrug,Radewijkerbeek;
-Emlichheim,Vecht.
Voordedebietgegevens ziebijlage24.

Trendanalyse stroomgebied Vecht/Pinkel

pagina 31

Indeperiode 1977-1992heeft zicheenaantalminofmeerextremeweersomstandighedenvoorgedaan.Dezeweersinvloeden hebben indirect invloed opde
waterafvoer indewateren.Hiervankunnen inhetalgemeendevolgendehoge
enlageafvoerenindezomers/winterswordengenoemddieeeninvloedkunnen
uitoefenenopdekwalitatieve samenstellingvanwater:
-eenzeerhoogdebietindezomersvan '79,81,83en'87;
-eenzeerhoogdebietindewintersvan '81/'82, '86/'87en'90/'91;
- eenzeerlaagdebietindezomersvan '82,'90en'91;
-eenzeerlaagdebietindewintersvan '79/'80, '82/'83, '85/'86en
'89/'90.
Voordegrafischeweergavevandeafzonderlijke afvoer-verloopvandedrie
eerdergenoemdewateren,ziebijlage20.
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Hoofdstuk7Statistischeanalyses

7.1Trendanalyse
Hetlange-termijngedragvaneentijdreekswordtaangeduidmetdetermtrend
oftrendmatigeontwikkeling.
Bijhetbestuderenvaneentijdreeks ishetdebedoelingomdetrendmatige
ontwikkeling in die reeks te isoleren van andere invloeden die dehoogte
van de waargenomen uitkomsten bepaald kunnen hebben. Bij de analyse van
tijdreeksen is de belangrijkste taak om een beschrijving te gevenvande
gegevensuithetverleden.Daarnaastzijnweinhetalgemeengeïnteresseerd
in de trend, conjunctuur (golfbeweging met een "vaste" periode) en seizoensinvloed. We spreken in dit verband van de verschillende componenten
vaneentijdreeks.
Trendberekeningsanalyse is een handig hulpmiddel voor het herkennen van
algemene ontwikkelingen in gegevens, omdat hierbij de waarden in een
gegevensreeks op een verantwoorde manier worden gladgestreken oftewel
wordengemiddeld.Alsde"hobbels"ineenreekswatgeëgaliseerd zijn,komt
het patroon van de reeks beter tot uitdrukking. Deze grafische analyse
staatookbekendalstijdreeksanalyse.
Detrendanalysekanopverschillendemanierenwordenuitgevoerdb.v.metde
"methode der voortschrijdende gemiddelden", verdelingsvrije-toetsen zoals
de rangcorrelatie van Spearman, lineaire regressie en de "jaargemiddeldemethode".
Dekeuzevoordejuisteenmakkelijkstemethodeisafhankelijkvandedatareeks.Dat wil zeggen dat dekeuze b.v. afhangt vanhet feit of dedatareekswelofnietaaneengesloten isenofvoldoendemeetwaardenbeschikbaar
zijn voor bepaalde berekeningen. In dit onderzoek speelt ook nog mee of
bepaald analysemateriaal voorhanden is,bv. statistische computerprogramma's (lit.14, 19).

7.1.1 Jaargemiddelden
Bij de trendanalyse in dit verslag liggen de interesses meer in het
overbrengen van algemene indrukkenvan een gegevensverzameling dan inhet
leverenvanprecieze informatie overafzonderlijkewaarden.Hetmechanisme
vantrendberekeningsanalyse iseenvoudigtebegrijpen.
In dit onderzoek makenwe gebruik van zomer-enwinter-jaargemiddeldeals
tijdreeksanalyse.Dezekeuze isgemaakt omdatdedata-reeksnietaaneengesloten is ofniet voldoende is om er berekeningen mee uit tevoerenvoor
b.v. de "methode der voortschrijdende gemiddelden" of voor statistische
computerprogramma's.
De jaargemiddeldenworden in een grafiek uitgezet tegen de teonderzoeken
tijdsperiode, op dezemanier krijgenwe een duidelijk beeldvan eventuele
aanwezige trends. Ook krijgen we op deze manier een zicht op eventuele
incidentelegebeurtenissenperjaar.
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Behalve de trend hebben we ook de conjunctuur en het seizoenspatroon als
invloeden die bepalend zijn voor de uitkomst van de variabele die de
tijdreeksvoortbrengt.Omdathetergmoeilijk isdeconjunctuurcomponent en
de trendeomponent alsafzonderlijke grootheden teberekenen,wordt deconjunctuurcomponentverdernietbesprokenalseenafzonderlijke component.Er
wordt van uitgegaan dat eventuele conjuctuurgolven in de trendwaarde tot
uitingzijngekomen.
Voorhet seizoenspatroonkanvolgens dr.Buijs (lit.3)gewerktwordenmet
eentweetalmodellen (multiplicatiefenadditief).Omdathet inditverslag
niet direct de bedoeling is een seizoenspatroon te ontdekken envoorspellingentedoen (wantdat ishet doelvandegenoemdemodellen)enbijdeze
methode van trendanalyse het seizoenspatroon inzekerematewordtgeëlimineerd, ishetnietvanbelanghierverderopintegaan.
Dezomer-enwinterjaargemiddeldenwordengetoondindebijlagen1t/m13.

7.2Correlatie
De gewone correlatiecoëfficiënt r (=produkt-moment-correlatiecoêfficiënt
van Pearson)kan gebruikt worden om te oriënteren op de mogelijke samenhang, of causaal verband, die (paarsgewijs) tussen de verschillende
variabelen bestaat. Om eenbeeld tekunnenvormenvan demogelijke samenhang tussen de variabelen, wordt eerst een aantal correlatiecoêfficiënten
berekend door telkens twee variabelen te selecteren. Hierdoor kanvastgesteld worden welke van de variabelen de sterkste correlatie hebben met
elkaar.Deze vorm van correlatie, die iets zegt over de onderlinge samenhang van variabelen, wordt collineariteit genoemd. Het is gebruikelijk om
alle berekende correlatiecoêfficiënten te plaatsen in een schema dat de
correlatiematrizwordtgenoemd.
Hieruitkunnendandievariabelenbepaaldwordendiedesterkste (lineaire)
samenhangvertonen.
De correlatiecoëfficiënt kan met behulp van de volgende formule worden
berekend:
rm

£(*,-*)*(ij-F)

waarin:Xt=afzonderlijkeX-waarde.
X =gemiddeldevandeX-reeks.
Yt=afzonderlijkeY-waarde.
Y =gemiddeldevandeY-reeks
£ =sommatie,totaal.
*opm.:XofYkanelkewillekeurigevariabelezijnvanhetgetallenpaar
X,Y.
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Bij dit onderzoek worden variabelen gebruikt die een zekere vorm van
onderlinge samenhang vertonen (bv. zuurstof/temperatuur en totaal-fosfaat/ortho-fosfaat).Hierdoor ishetniet altijd duidelijk,hoe deinvloed
van elkevariabele afzonderlijk is.Een statistischemethodeomdeinvloed
vaneenvariabele uit te schakelen, ishet berekenenvanpartiëlecorrelatiecoftfficienten.Dezecoëfficiënt geeft decorrelatie tussentweevariabelen aan nadat voor de invloed van één ofmeerdere variabelen isgecorrigeerd.Erwordt gesproken van eeneerste ordepartiële correlatiecoëfficient als voor de invloed van één andere variabele gecorrigeerd wordt. De
partiële correlatie kan worden berekend uit de "gewone" correlatiecoefficiënten.Voordeberekeningvandepartiëlecorrelatie coëfficiëntenis
gebruik gemaakt vanhet computerprogramma STATGRAPHICSwaarmee departiële
correlatiecoëfficiënten worden berekend en in een matrix kunnen worden
uitgeprint.
Departielecorrelatiematrixenwordengetoondindebijlagen1t/m13.

7.2.1Toetsing
Hoemoeteenberekendewaardevoordecorrelatie geïnterpreteerdworden?De
correlatiecoëfficiënt neemt altijdeengetalswaarde tussen-1en+1aan.De
waarde 0wordt bereikt indien devariabelen geen (lineair)verbandvertonen.Anderzijdswordt dewaarde-1of+1bereikt indiendesamenhangtussen
devariabelenperfect lineair is.Indepraktijkwordt zeldeneenperfecte
correlatie gevonden. Bijhet gebruikvan departiële-correlatiecoëfficiënt
moet goed beseft worden dat dit een maatstaf is voor lineaire samenhang.
Vanneer er eenniet lineair verband voorkomt (log-lineair, lineair-log of
log-log)kanmenditlineariserend.m.v.log-transformatie.
Belangrijk is dat deze methode inprincipe deze alleen toepasbaar isvoor
gegevens dienormaal verdeeld zijn.De gegevens inditverslag hebbeneen
sterke neiging niet-symmetrisch verdeeld te zijn (wehebben hiernamelijk
te maken met een periodiciteit waarbij de gemiddelden en medianen vande
afzonderlijkeparametersniet samenvallen).
Een reden omtoch gebruik temakenvanpartiêle-correlatiecoëfficiêntenis
dat de berekende correlatie-coëfficiënten wel exact zijn, dus onderling
vergelijkbaar (lit. 1).Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen de rol
van de betrokken variabelen. Het betrouwbaarheidsniveau van 95%isechter
niet meer exact: de tabelwaarin dekritische waarden voor decorrelatiecoëfficiënten zijn opgenomen isnl. gebaseerd opeennormaleverdeling.Er
bestaat geentabel,diegebaseerd isopeenniet-symmetrischeverdeling.
Voor de toetsing van de berekende correlatie-coëfficiënten zijn dus geen
juiste kritieke waarden. Bij een groot aantal waarnemingen kan deze
kritieke-waarden voor de correlatie-coëfficiënten, met enige voorzichtigheid, als een benadering en lichte indicatie gebruikt worden. Er wordt
getoetstmet een5%"significantie"gebiedenweléénzijdig.Ditisomdatde
alternatieve theorie luidt dat erwelverband isendus slechtsuitzonderlijke hoge waarden van r significant kunnen zijn. In dit onderzoek wordt
bijbenaderingde "r-verdelingen"tabelgebruikt (ziebijlage25).
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Hoofdstuk8Resultateneninterpretatie
De grafischeweergavevan dezomer-enwinterjaargemiddelden,debeschrijving van de gevonden trends en de partiële correlatiematrixen zijn te
vindenindebijlagen1t/m13.
Eenopmerkingbij dezebijlagen isdat debeschrevensignificante-correlatiecoéfficiëntenwordengenoemdinvolgordevanafnemende significantie.De
termsignificantiemoet "voorzichtig"geïnterpreteerdwordenomdathethier
geen normale verdelingen betreft (zie par. 7.2.1). Alleen de hoogste
significante correlaties kan men met enige zekerheid verwerken voor de
interpretatie.
Inhetnavolgendewordtpermonsterpunt eensamenvattingvandezebijlagen
weergegeven. De trends die worden genoemd zijn de trends zoals die de
laatste jaren zijnvoorgekomen,het begin van de laatste trendwordtmet
eenjaartalindetabellenaangegeven.
Verder wordt aandacht gegeven aan eventuele relaties tussen bepaalde
omstandigheden/maatregelen engevonden trends.Daarnaast wordendeparametersgetoetstaandenormengenoemdinhoofdstuk3(hoofdzakelijkMILBOWA).
De gevonden normover- en onderschrijdingenworden statistisch beschreven.
Hetgeheelzalwordenafgeslotenmeteentotaaloverzicht.
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8 . 1 Bovendinkel
Trend
parameter

zomerperioden

winterperioden

zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
PH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof

++
+
+

+
—
++
—

+
++ = stijgende trend
+++ = s t e r k - s t i j g e n d e trend
=geenzichtbaretrend

'84
'87
'82
'83
'82
'89

+++
—
—

'87/'88

'83/'84
—
+++ '89/'90
—

= licht-dalendetrend
=dalendetrend
=sterk-dalendetrend

Correlatie
Geenopmerkelijkecorrelaties.
Normen
PH
DenormvandepHwordtoverschredenindecember1982.
Ammonium-stikstof
De drinkwaternorm voor ammonium wordt inde periode 1978-1989met 50-100%
overschreden (gemiddeld 74%).In 1990-1992 is een afname waar te nemen
waarbij de procentuele overschrijding nog maximaal 17 is. Van de 112
overschrijdingen,ligt52%inhetzomer-en48%inhetwinterhalfjaar.
Nitraatennitriet-stikstof
Van 1982-1989 (met uitzondering van 1986) wordt de norm voor nitraat en
nitrietmet 8-33% overschreden (gemiddeld 17%). Indeperiode 1990-1992is
een stijging te zienvan58naar92%.Vande 42overschrijdingen,ligt38%
inhetzomer-en62%inhetwinterhalfjaar.
Totaalfosfaat
Allejaargemiddelenoverschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Biologisch zuurstofverbruik
De drinkwaternorm voor BZVwordt over de geheleperiode met gemiddeldmet
22% overschreden (maximum is 42%). Vande37overschrijdingen, ligt14%in
hetzomer-en86%inhetwinterhalfjaar.
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Overzicht
In de betrokken periode zijn aan de Bovendinkel normalisatiewerkzaamheden
uitgevoerd, bestaande uit graven, verbreden enverdiepen. Ook zijn ereen
aantalzandafzettingenverwijdert, d.m.v.zuigwerkzaamheden.Deuitbreiding
vander.w.z.i.teGronau,diein '81gereedwas,heeftvooreenduidelijke
vermindering gezorgd van de totaal-fosfaat enortho-fosfaat belastingmaar
isnog steedsnietvoldoende.Tevens ishet zuurstofgehalte omhoog gegaan.
De hoge nitraat-stikstofconcentraties worden waarschijnlijk veroorzaakt
doorhet effluentvander.w.z.i.teGronauenduidenopeenhoogpercentage gezuiverd afvalwater. De hoge ammonium-stikstofconcentraties duiden op
een hoge organische belasting, waarschijnlijk van de omliggende landbouwgronden. In de periode '78 t/m '81 duiden de verhoudingen/concentraties
ammonium-stikstof, Kjeldahl-stikstof en nitraat+nitriet-stikstof op een
lozing van niet volledig genitrificeerd afvalwater. Hetgeen verklaard kan
worden dooreenwaarschijnlijke overbelasting van der.w.z.i.inGronauin
dieperiode.Nietvollediggenitrificeerd afvalwaterleidttothogeBZV's.
In de drogere perioden ziet men incidentele verhogingen van nitraat+nitriet-stikstof wat verklaard kan worden door het relatief grotere aandeel
effluent in drogere perioden. De hoge ammonium-stikstofconcentraties zou
verklaard kunnen worden door het relatief hoge percentage grasland (lage
nitrificatie).
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8.2Glanerbeek
Trend
parameter

zomerperioden

winterperioden

zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
pH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof

++

+

'83
'84

fluctuatie
'82
.

-

'82
'86
'82
'82

+ = l i c h t - s t i j g e n d e trend
++ = stijgende trend
+++ = s t e r k - s t i j g e n d e trend
= geen zichtbare trend

'83/'84
'88/'89
fluctuatie
'83/'84

+

'83/'84
'78/'79
'83/'84
'83/'84

dalendetrend
sterk-dalendetrend

Correlatie
Een opmerkelijke hoge significante negatieve-correlatie wordt gevonden
tussenKjeldahl-stikstof enortho-fosfaateneenpositievetussenammoniumstikstofenortho-fosfaat.
Normen
PH
DenormvandepHwordtoverschredeninfebruari1989ennovember1991.
Chloride
Het chloridegehalte is hoger dan de norm in alle jaren behalve 1985 en
1987.Gemiddeld overdezejaren isdeoverschrijding26% (maximumis 42%).
Van de 43 overschrijdingen, ligt 72%inhet zomer-en 28%inhetwinterhalfjaar.
Ammonium-stikstof
De drinkwaternorm voor ammoniumwordt inde periode 1978-1989 met 92-100%
overschreden (gemiddeld 99%). Indeperiode1984-1992 (metuitzonderingvan
1989 en 1990) is de procentuele overschrijding gemiddeld nog 26%(maximum
is 42%). Van de102overschrijdingen,ligt49%inhetzomer-en51%inhet
winterhalfjaar.
Nitraatennitriet-stikstof
Van1977-1992 (metuitzondering van 1979 1980 en 1981)wordt denormvoor
nitraat en nitriet met 8-55% overschreden (gemiddeld 29%).Van de 43
overschrijdingen,ligt37%inhetzomer-en63%inhetwinterhalfjaar.
Totaalfosfaat
Allejaargemiddelenoverschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Bioloeisch zuurstofverbruik
Deoverschrijdingvandedrinkwaternorm looptafvangemiddeld44%(maximum
is75%)indeperiode1977-1983naar16%(maximumis30%)in1984-1987.Van
de 44 overschrijdingen, ligt 57%inhet zomer-en 43%inhetwinterhalfjaar.
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Zuurstof
Van de periode 1977-1985 (met uitzondering van 1984)wordt denorm gemiddeldmet 25%onderschreden (maximum is 42%).Van de 24 onderschrijdingen,
ligt88%inhet zomer-en12%inhetwinterhalfjaar.
Overzicht
Deze genormaliseerde beekbestaat voorhetmerendeelvanhetjaaruitsluitenduiteffluentvander.w.z.i.Glanerbrug.Vooralindedrogerejarenis
ditsterkterugtevindenindehoge stikstof-enchlorideconcentraties.
De BZV, ammonium- en Kjeldahl-stikstof en fosfaatconcentraties vertonen
grote gelijkenis met de effluent vrachten van de r.w.z.i. Glanerbrug. De
afkoppeling, in '78, van een gedeelte van het landelijk gebied van de
r.w.z.i. heeft niet echt merkbare gevolgen gehad op dekwaliteit vanhet
effluent en/of van de Glanerbeek. In de periode '77 t/m '84 duiden de
verhoudingen/concentraties ammonium-stikstof, Kjeldahl-stikstof en nitraat+nitriet-stikstof op een lozing van niet volledig genitrificeerd
afvalwater. Hetgeen verklaard kan worden door een waarschijnlijke overbelasting van de r.w.z.i. in Glanerbrug in die periode. Niet volledig
genitrificeerd afvalwater leidttothogeBZV's.
De uitbreiding van de zuiveringscapaciteit van de r.w.z.i. is duidelijk
merkbaarnadeafrondinghiervan.DeBZV,fosfaat-enstikstofconcentraties
(ammonium enKjeldahl)zijnnadezeafronding sterkafgenomen.
De Glanerbeek bevat nog steeds zeer hoge chlorideconcentraties. Een
duidelijke verbetering is wel de zuurstofconcentratie in de Glanerbeek,
veroorzaakt door de sterke afname van de BZV in het effluent van de
r.w.z.i.
IndeGlanerbeek zijn indebetrokkenperiodeverbeteringen indebenedenloopuitgevoerd.Dezeaanbestedingomvatte:
-aanbrengenbodemverdedigingvanbetonenenkamatten;
-plaatsenvandamwanden;
-verbeteringoppervlakkige afstromingd.m.v.extrawatergangen;
-verbeteringzijwatergangen.
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8.3Goorbach
Trend
parameter
zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
pH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof
+ =licht-stijgendetrend
++ =stijgendetrend
+++=sterk-stijgendetrend
=geenzichtbaretrend

zomerperioden

winterperioden

-

—

'90/'91
'90
.
'87
nietgemeten
'84
.
"~
—

'89/'90
—
+
nietgemeten
'84/'85
.
'87/'88

=dalendetrend
=sterk-dalendetrend

Correlaties
Geenopmerkelijkecorrelaties.
Normen
PH
DenormvandepHwordtoverschredeninjuli1978.
Ammonium-stikstof
De drinkwaternorm voor ammonium wordt in de jaren 1983, 1985 en 1986met
respectievelijk25%,33%en50%overschreden.
Nitraatennitriet-stikstof
Van 1979-1986 (metuitzondering van 1980,1981 en 1982 aangezienvandeze
jaren geen gegevens zijn)wordt denormvoor nitraat ennitriet gemiddeld
met75%overschreden (maximumis100%),waarnain1991nogeensmet17%.
Totaalfosfaat
De jaargemiddelenvan de jaren 1978,1979 en 1984 tot enmet 1987,overschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Overzicht
Teneerste zijndebepaalde trends,correlaties enverderebepalingenniet
echt betrouwbaar door de lage monsterfrequentie in de betrokken periode.
Voor alle parameters geldt dat niet gelijk verdeeld over het jaar is
bemonsterd.
Dezomer-enwinterjaargemiddeldengevendanookeensterkefluctuatieweer
door eerder genoemde redenen. De beek bevat geen effluent. De verhoogde
concentraties eutrofiërende stoffenkunnenwordenveroorzaakt doordiffuse
bronnen,metnamedeuitspoelingvandelandbouwgronden.
Er is duidelijke verbetering zichtbaar betreffende nitraat+nitriet-stikstof, die sterk afneemt. Deze afname zou verklaard kunnen worden met de
bemesting innaastliggende gebied en/of doortoenamevandedenitrificatie
door relatiefhogere grondwaterstanden diemetnamevoorkomenbijgraslanden (stroomgebiedGoorbachbestaatvoor50%uitgrasland).

pagina41

Trendanalyse stroomgebied Vecht/Pinkel

8.4Ruenbergerbeek
Trend
parameter
zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
pH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof

zomerperioden

winterperioden

+
+
++

+++

+

+

= iiuni.-»LIJgeuue L I C U U

'87/'88
'85/'86

dalendetrend
sterk-dalendetrend

= stijgendetrend
=sterk-stijgendetrend
=geenzichtbaretrend
Correlatie
Geenopmerkelijkecorrelaties.
Normen

Ammonium-stikstof
De drinkwaternorm voor ammonium wordt in de jaren 1985 en 1986 gemiddeld
met8%overschreden.
Nitraatennitriet-stikstof
Van de jaren 1982, 1983, 1984, 1986, 1990 en 1992 wordt de norm voor
nitraatennitriet gemiddeldmet15%overschreden (maximumis 33%).Vande
11overschrijdingen,ligt27%inhetzomer-en73%inhetwinterhalfjaar.
Totaalfosfaat
Alle jaargemiddelen (met uitzondering van 1991, aangezien hiervan geen
gegevenszijn)overschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Biologisch zuurstofverbruik
De overschrijding van de drinkwaternorm van de jaren 1981 en 1989 is
gemiddeld 9%.
Overzicht
Deze beek bevat geen effluent en ligt inhet verlengde van de Goorbach.
Deze beek is nog in de natuurlijke meanderende staat. De afname van
nitraat+nitriet-stikstof, zoals bij de Goorbach wordt hier niet gevonden.
De nitraat+nitriet-stikstof vertoont zelfs een toename en ligtvrijhoog.
Dit verschil met de Goorbach kan misschien herleid worden uit specifiek
landgebruik indenabijheidvanhetmonsterpunt ofuitdediscrepantievan
monstername/analyse.
Overhet algemeen is dewaterkwaliteit in deRuenbergerbeek vrij constant
engoed.
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8.5Puntbeek
Trend
parameter
zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
PH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof
+ =licht-stijgendetrend
++ =stijgendetrend
+++=sterk-stijgendetrend
=geenzichtbaretrend

zomerperioden

winterperioden

+
++

+
+

fluctuatie
idem
~
—

'83/'84

fluctuatie
idem

=licht-dalendetrend
- dalendetrend
=sterk-dalendetrend

Correlatie
Geenopmerkelijkecorrelaties.
Normen
Ammonium-stikstof
Dedrinkwaternorm voorammoniumwordt indeperiode1977-1992 (metuitzonderingvan1991aangezienhiervangeengegevenszijn)met18-83%overschreden (gemiddeld 51%). Vande89overschrijdingen, ligt43%inhet zomer-en
57%inhetwinterhalfjaar.
Totaalfosfaat
Allejaargemiddelenoverschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Bioloeisch zuurstofverbruik
De overschrijding van de drinkwaternorm in de jaren 1986, 1987,1989 en
1990varieertvan8-20% (gemiddeld12%).
Zuurstof
De onderschrijdingvan denormvoor zuurstofvan dejaren 1977en1978is
respectievelijk 25en9%.
Overzicht
Dezebeek isaljaren soortenarm endegeringe stromingheeftslibophoping
totgevolg.Dezebeekbevatgeeneffluentenverkeertnogindenatuurlijke
meanderendestaat.
Er is een toename van de organische belasting door afspoeling van omliggende "landbouwgronden". Positief iswel de afnamevan fosfaat (totaalen
ortho-)enlichtetoenamevanzuurstof.
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8.6Rammelbeek
Trend
parameter
zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
pH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof
+ =licht-stijgendetrend
++ =stijgendetrend
+++=sterk-stijgendetrend
=geenzichtbaretrend

zomerperioden

fluctuatie
fluctuatie

'83
'86

'88/'89
fluctuatie

'84

geenmeting
++

geenmeting
fluctuatie
~
—

winterperioden

—

'84/'85

=licht-dalendetrend
=dalendetrend
=sterk-dalendetrend

Correlatie
Geenopmerkelijkecorrelaties.
Normen
PH
DenormvandepHwordtoverschredeninjuni1986.
Chloride
Hetchloridegehalte ishogerdandenorm indejaren1977totenmet1981.
In de jaren 1979 en 1980 is de overschrijding 100% en de rest van de
periodeisdeze33%.
Ammonium-stikstof
Dedrinkwaternormvoorammoniumwordt indejaren1981,1983,1984en1987
gemiddeldmet23%overschreden (maximum33%).
Totaalfosfaat
De jaargemiddelenvan de jaren 1977,1978,1979, 1981,1983,1984,1986,
1987,1988,1990en1992,overschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Opmerking
Voor alle parameters geldt dat in de eerste 5 jaren voornamelijk in de
zomerbemonsterdis.
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Overzicht
Dezebeekbevatgeeneffluentenverkeertnogindenatuurlijkemeanderende
staat. De stroomsnelheid is vrijwel altijd zeer laag en in de zomer
nagenoegnul.Destofconcentratiestonenveelfluctuaties.Dezefluctuaties
kan veroorzaakt worden door verschillen in bemonsterings-/analysetechniek
enanderzijdsdoorhetincidentelekaraktervandebemonstering.Omdatdeze
fluctuaties verder stroomafwaarts (Geele beek)niet zichtbaar zijnkunnen
er incidentele lozingen in denabijheid vanhet monsterpunt gebeurtzijn.
Gezien de hoge Kjeldahl-stikstofconcentraties (en lage nitrificatie)
voorkomen in natte perioden kan dit verklaard worden door oppervlakkige
afspoelingvanmestvanomliggendelandbouwgronden.Dezeverklaringkannog
extra ondersteunt worden met het feit dat het landgebruik voor 23%uit
maïsakkerbouw (hogemestgift).
De zuurstofhuishouding gaat achteruit. In deze beek komen vaak hoge
chlorideconcentratiesvoor.Vanaf '83wordenerminderhogechlorideconcentraties gemeten dan voorheen, waarschijnlijk is dit te wijten aan de
saneringvandechloride-lozingnabijBentheim.
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8.7Geelebeek
Trend
parameter
zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
PH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof

= licht-stijgende trend
= stijgende trend
= sterk-stijgende trend
= geen zichtbare trend

zomerperioden

winterperioden

'82

+

'83

-- '79/'80
fluctuatie

fluctuatie

++

+

+

'89/'90

=licht-dalendetrend
— =dalendetrend
=sterk-dalendetrend
Correlatie

De ortho-fosfaat en totaal-fosfaat hebben een niet zo hoge positievesignificantie.Ditintegenstellingtotdeoverigemonsterpunten.
Normen
Chloride
Hetchloridegehalte ishogerdandenormindeperiode1977-1984.Gemiddeld
overdezejarenisdeoverschrijding 46%(maximumis 75%). Vande42overschrijdingen,ligt40%inhetzomer-en60%inhetwinterhalfjaar.
Ammonium-stikstof
De drinkwaternorm voor ammoniumwordt indeperiode 1977-1989 (metuitzonderingvan1989)gemiddeldmet11%overschreden (maximumis18%).Vande16
overschrijdingen,ligt19%inhetzomer-en81%inhetwinterhalfjaar.
Totaalfosfaat
De jaargemiddelenvan alle jarenbehalve 1977en 1978 (van1991 zijngeen
gegevensbekend)overschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Bioloeisch zuurstofverbruik
De overschrijding van de drinkwaternorm in de jaren 1982, 1983 en 1990
varieertvan8-17% (gemiddeld 11%).Vande4overschrijdingen,ligt100%in
hetzomer-en0%inhetwinterhalfjaar.
Zuurstof
Deonderschrijdingvandenormvoorzuurstofvandejaren1977,1980,1982,
1986 en 1987 is gemiddeld 17%(maximum is25%).Van de 10onder
sehr
ijdingen,ligt100%inhetzomer-en0%inhetwinterhalfjaar.

Overzicht
Deze beek verkeert nog voor het merendeel in de natuurlijke meanderende
staat.De saneringvandechloride-lozingnabijBentheimin '83zorgtvoor
een sterke dalingvan de chlorideconcentratie indebeek.Er iswelenige
toename van de organische belasting die vooral in de zomerjaren voor een
probleemzorgtindevormvanhogeBZV'senlagezuurstofconcentraties.
Deze organische belasting zal voornamelijk bestaan uit Kjeldahl-stikstof
gezien de relatief lage nitraat+nitriet-stikstofconcentraties (lage
nitrificatie).Maïsakkerbouw zalwaarschijnlijk eengrootaandeelhebbenin
dezeorganischebelasting (%landgebruik is23voormaïsakkerbouw).
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8.8Benedendinkel
Trend
parameter

zomerperioden

winterperioden

zuurstof

BZV

++
+

++
-

pH

+

.

ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof

++
•

+++

chloride
totaal-fosfaat

i- =licht-stijgendetrend
=stijgendetrend
=sterk-stijgendetrend
=geenzichtbaretrend

fluctuatie

—

+

'87/'88

—
=licht-dalende ;trend
=dalendetrend
=sterk-dalendetrend

Correlaties
Opmerkelijk zijndehoge significantepositieve-correlaties indewinterjarentussen:
- temperatuurentotaal-fosfaat;
InhetalgemeenwordenbijdeBenedendinkelveelhogesignificante-correlatiesgevonden.
Normen
PH
DenormvandepHwordtoverschredeninmei1988.
Ammonium-stikstof
Deoverschrijdingvandedrinkwaternorm daaltvangemiddeld41%(maximumis
58%)indeperiode1977-1987naar10%(maximumis17%)in1988-1991.Vande
54overschrijdingen,ligt22%inhetzomer-en78%inhetwinterhalfjaar.
Nitraatennitriet-stikstof
Indejaren1977,1990,1991en1992wordtdenormvoornitraatennitriet
met8-50%overschreden (gemiddeld 25%).Vande12overschrijdingen,ligt8%
inhetzomer-en92%inhetwinterhalfjaar.
Totaalfosfaat
Allejaargemiddelenoverschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Biologisch zuurstofverbruik
De drinkwaternorm voor BZV wordt over de periode 1979-1992 gemiddeld met
15% overschreden (maximum is 25%). Vande25overschrijdingen,ligt96%in
hetzomer-en4%inhetwinterhalfjaar.
Zuurstof
Denormvoorzuurstofwordtonderschredeninjuli1977.
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Overzicht
DeBenedendinkel iseengenormaliseerde riviermeteffluent.Vergelekenmet
deBovendinkel ishet aantalkarakteristieke organismen aanzienlijkminder
lit.16).Aangezienderivierinditdeelvanhet landschapdooreengebied
stroomt met een hoog percentage natuurgebied en een laag percentage
akkerbouw, zou de waterkwaliteit beter moeten zijn. De hoge concentratie
eutrofiërende stoffen (met name nitraat+nitriet-stikstof) komen van
bovenstrooms (Bovendinkel). De concentraties van deze stoffen liggen
overigens wel lager dan de concentraties in de Bovendinkel zelf. Het
zelfreinigend vermogen van de Dinkel en het verdunningseffekt van de
schonerebeken,dieuitmondenopdeDinkel,hebbenopdezemaniereengrote
positieve invloed opdewaterkwaliteit indeBenedendinkel.Dedichtstbijzijnde stroomopwaarts lozende r.w.z.i.isdiebijDenekampinhetDinkelkanaal. De trends, zoals die voorkomen in de effluent-concentraties, zijn
niet duidelijk terug tevinden indeconcentraties dieindeBenedendinkel
zijngemeten.Kennelijk ishetverdunningseffekt indewateren grooten/of
isheteffluent debietkleint.o.v.hetontvangendwater.Eenrelatiefhoog
aandeel van diffuse bronnen in de belasting van het oppervlaktewater met
voedingsstoffen zalwaarschijnlijk ooker toebijdragen dat deverbetering
van het r.w.z.i.-effluent niet goed is terug te vinden in dewaterkwaliteit.Deafnamevanfosfaat (totaalenortho-)zalwaarschijnlijk tewijten
zijnaan eentoenemend gebruikvan fosfaatarmeenfosfaatlozewasmiddelen,
ookhet defosfateringsbeleidvan debetrokken r.w.z.i.'s zaleengroterol
spelen.DeBenedendinkelheefteensterkwisselendafvoerpatroon.
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8.9Dinkel
Trend
parameter

zomerperioden

winterperioden

zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
pH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof

fluctuatie
idem
++
'87
'87
+
nietgemeten
+++
'91
fluctuatie
'87

fluctuatie
idem
idem
'87/'88
+
'88/'89
nietgemeten
+++ '89/'90
.
'88/'89

+
++ =stijgendetrend
+++ =sterk-stijgendetrend
=geenzichtbaretrend

—

=licht-dalendetrend
=dalendetrend
=sterk-dalendetrend

Correlaties
Opmerkelijk is het grote positieve effect van de afvoer op de zuurstof
huishouding in de zomerjaren. Een hogere afvoer leidt nl. tot een afname
vandeBZVentoenamevandezuurstofconcentratie.
Normen
Ammonium-stikstof
De overschrijding van de drinkwaternorm van de periode 1977-1989 (met
uitzonderingvan1984en1982waarvande laatstegeengegevens overbekend
zijn)isgemiddeld36%(maximumis 67%).
Nitraatennitriet-stikstof
Indejaren1983,1986,1990en1991wordtdenormvoornitraatennitriet
met17-60%overschreden (gemiddeld40%).
Totaalfosfaat
Allejaargemiddelenoverschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Biologischzuurstofverbruik
De drinkwaternorm voor BZV wordt over deperiode 1977-1991 (metuitzonderingvan de jaren 1978,1982 (geen gegevens), 1988 en1989)gemiddeldmet
37%overschreden (maximumis100%).
Opmerking
Vooralleparameters geldtdat indeeerstejarenvoornamelijk indezomer
isbemonsterd.
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Overzicht
De Dinkel heeft op dit monsterpunt een sterk meanderend verloop met
plaatselijkveelinundatiesbijhogeafvoeren.DeDinkelisopditmonsterpuntweer ietsverbeterd sinds demonsterpunten Bovendinkel enBenedendinkel.Opmerkelijk iswelde grote fluctuatie bij eenaantalparameters,die
niet wordt teruggevonden bij de overige Dinkel-monsterpunten. De lagere
monsterfrequentie zou dit verschil kunnen veroorzaken. Door het effluent
aandeelvandebovenstroomser.w.z.i.'s indezerivierwordtereendalende
fosfaat (totaal en ortho-) en stikstof (ammonium en Kjeldahl) en een
stijgendenitraat+nitriet-stikstof trendgevonden.
DedalingvanfosfaatenKjeldahl-stikstofenstijgingvannitraat+nitrietstikstof heeft een later begintijdstip dan de desbetreffende trends inde
Boven- en Benedendinkel. De verbetering van de r.w.z.i.'s liggen dus
duidelijkindebovenloop.

pagina50

Trendanalyse stroomgebied Vecht/Dinkel

8.10Dinkelkanaal
Trend
parameter
zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
PH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof
+ =licht-stijgendetrend
++ =stijgendetrend
+++=sterk-stijgendetrend
=geenzichtbaretrend

zomerperioden

winterperioden

81

'79/'80

++
+
licht-dalendetrend
dalendetrend
sterk-dalendetrend

Correlaties
Geenopmerkelijkecorrelaties.
Normen
Chloride
Hetchloridegehalte ishogerdandenormindeperiode1979-1982.Gemiddeld
overdeze jaren is deoverschrijding 10% (maximum is 17%). Vande 5overschrijdingen,ligt80%inhetzomer-en20%inhetwinterhalfjaar.
Ammonium-stikstof
Dedrinkwaternormvoorammoniumwordtindeperiode1977-1990gemiddeldmet
19% (maximum 42%) overschreden. Opgeteld is de norm in het zomer- en
winterhalfjaar respectievelijk 2 en 27keer overschreden.Vande 29overschrijdingen,ligt7%inhetzomer-en93%inhetwinterhalfjaar.
Nitraatennitriet-stikstof
Indejaren1990en1992wordtdenormvoornitraatennitrietmetrespectievelijk8en18%overschreden.Vande3over-schrijdingen,ligt0%inhet
zomer-en100%inhetwinterhalfjaar.
Totaalfosfaat
Allejaargemiddelenoverschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Biologischzuurstofverbruik
De overschrijding van de drinkwaternorm in de jaren 1979, 1982, 1985 en
1990 isgemiddeld 9%.Vande4overschrijdingen,ligt25%inhetzomer-en
75%inhetwinterhalfjaar.
Zuurstof
Vandeperiode1977-1990 (metuitzonderingvandejaren1979,1983en1987)
wordt denorm gemiddeld 14% (maximum 33%)ondersehreden.Van de 18onderschrijdingen,ligt94%inhetzomer-en6%inhetwinterhalfjaar.
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Overzicht
HetDinkelkanaal iseengenormaliseerde watergang met effluent vano.a.de
r.w.z.i. in Ootmarsum. In het gehele jaar is de stroomsnelheid over het
algemeen zeer laag. De sanering van de chloride-lozing nabij Bentheim in
'83heeft tot, evenals inde Rammelbeek enGeelebeek, een directeverlagingvan de chlorideconcentraties geleidt. De stijging van denitraat+nitriet-stikstofconcentraties (vooralindewinterperioden)iswaarschijnlijk
eengevolgvande toenamevangezuiverd afvalwater.Verder zijndeconcentraties inhetDinkelkanaal overdeperiode1977-1992 redelijkconstant.De
invloed (trends)vanheteffluentvander.w.z.i.teOotmarsum isnietecht
merkbaar in de concentraties gemeten inhet Dinkelkanaal.De zuurstofconcentraties inhet Dinkelkanaal zijnvoornamelijk inde zomerperioden laag.
Dito.a.tedankenaanhetfeitdatdestromingsnelheid inhetDinkelkanaal
indezomerpraktischnulis.Doordelangereverblijftijdvanditwateren
de hogere temperatuur in de zomer kunnen de algen, bij aanwezigheid van
voldoende voedingsstoffen, explosief gaan groeien wat samengaat met grote
zuurstof dag/nacht schommelingen en uiteindelijk resulteert in zuurstof
tekorten.
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8.11Radewijkerbeek
Trend
parameter

zomerperioden

winterperioden

zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat

++

'83

fluctuatie

+
++
—
++
+++
+++

'87

+
'88/'89
.
•
++
+++ '90/'91
+++ '90/'91

pH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof

+ = licht-stijgende trend
++ = stijgende trend
+++ = sterk-stijgende trend
- geen zichtbare trend

'90
'90
'90

dalendetrend
sterk-dalendetrend

Correlaties
Geenopmerkelijkecorrelaties.
Normen
PH
DenormvandepHwordtoverschredeninjanuari1991en1992.
Ammonium-stikstof
Dedrinkwaternormvoorammoniumwordtindeperiode1977-1992gemiddeldmet
71% overschreden (maximum is 100%). Van de 130 overschrijdingen, ligt45%
inhetzomer-en55%inhetwinterhalfjaar.
Nitraatennitriet-stikstof
Denormvoornitraatennitrietwordtinmaart1981overschreden.
Totaalfosfaat
Dejaargemiddelenvandeperiode1977totenmet1988overschrijdendenorm
voortotaalfosfaat.
Biologisch zuurstofverbruik
Deoverschrijdingvandedrinkwaternorm indejaren1977,1978,1983,1990
en1992isgemiddeld 8%.Vande5overschrijdingen,ligt80%inhetzomeren20%inhetwinterhalfjaar.
Zuurstof
Vandeperiode1977-1988 (metuitzonderingvandejaren1984en1987)wordt
denormgemiddeldmet16%onderschreden (maximum is 33%). Vande19onderschrijdingen,ligt74%inhetzomer-en26%inhetwinterhalfjaar.
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Overzicht
Deze beek verkeert in een sterk genormaliseerde vorm met stroomopwaarts
nabij het monsterpunt een zandvang. In de beek komen voor het merendeel
lage stroomsnelheden voor. De Radewijkerbeek ontvangt effluent van de
r.w.z.i.teWielen.
De totaal-fosfaatconcentraties zijn,naarverhouding tot deortho-fosfaatconcentraties, laag. Dit zou verklaard kunnen worden door een verbeterde
bedrijfsvoeringopder.w.z.i.inVielenofmethet feitdatzichvlakvoor
het monsterpunt een zandvang bevindt. In de zandvang kunnen geadsorbeerde
fosfaatdeeltjeswordenweggevangen (sedimenteren)doordeverlaagde stroomsnelheid.
Dechlorideconcentraties zijnvannature laag,delaatstejarenvaltechter
een licht stijgende trendwaar tenemen, waarschijnlijk als gevolgvande
toepassing van ijzerchloride t.b.v. de defosfatering op de r.w.z.i. in
Vielen. De stikstofparameters in de Radewijkerbeek laten een enigszins
wisselend doch stijgend beeld zien. Gezien de hoge concentraties die
gemetenworden in deVielener Moorgraben ishet niet onwaarschijnlijk dat
deze gedeeltelijk veroorzaakt worden door de effluent van de r.w.z.i. in
Vielen. In de periode '77 t/m '83 duiden de verhoudingen/concentraties
ammonium-stikstof, Kjeldahl-stikstof en nitraat+nitriet-stikstof op een
lozing van niet volledig genitrificeerd afvalwater. Hetgeen verklaard kan
wordendooreenwaarschijnlijke overbelastingvander.w.z.i.inVielen.
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8.12WielenerMoorgraben
Trend

parameter

zomerperioden

winterperioden

zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
pH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof

+
fluctuatie
+++
'83

+
fluctuatie
++ '86/'87
—
nietgemeten
++
'89/'90
fluctuatie

+ =licht-stijgendetrend
++ =stijgendetrend
+++=sterk-stijgendetrend
=geenzichtbaretrend

.
nietgemeten
+++
'87
'86
—

=dalendetrend
=sterk-dalendetrend

Correlatie
Eenopmerkelijkepositieve-correlatie entevensdeenigebijdemonsterpunten, istevinden tussen depH enammonium-stikstof indewinterperioden.
Dit strooktnietmet de theorie (ziepar.4.2) enwaarschijnlijk zaldeze
correlatieoptoevalberusten (ziediscussiebijpar.7.2).
Nonnen
PH
DenormvandepHwordtoverschredeninjuli1979enfebruari1988.
Ammonium-stikstof
Dedrinkwaternormvoor ammoniumwordt indeperiode 1979-1992 (metuitzonderingvan 1980waarvangeengegevens zijn)gemiddeldmet 97%overschreden
(minimumis 83%).
Nitraatennitriet-stikstof
Van 1988-1992 wordt de norm voor nitraat en nitriet gemiddeld met 27%
overschreden (maximumis 33%).
Totaalfosfaat
Dejaargemiddelenvandeperiode1979totenmet1988 (metuitzonderingvan
1980 waarvan geen gegevens zijn), overschrijden de norm voor totaal
fosfaat.
Biologisch zuurstofverbruik
De overschrijding van de drinkwaternorm in de jaren 1979, 1985, 1991 en
1992isgemiddeld26%(maximumis33%),in1983isdit100%.
Zuurstof
Van deperiode 1979-1992 (metuitzondering van dejaren 1980waarvangeen
gegevens zijn en 1988) wordt de norm gemiddeld met 63% onderschreden
(maximumis100%).
Opmerking
Voor alle parameters geldt dat in de eerste 3 jaren van bemonstering,
voornamelijk indezomerisbemonsterd.
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Overzicht
Deze beek verkeert in een min of meer genormaliseerde vorm. De Wielener
Moorgraben ontvangt effluent van de r.w.z.i. in üelsen en Vielen. Ten
eerste zijndebepaaldetrends,correlaties enverderebepalingennietecht
betrouwbaar door de lage monsterfrequentie in de betrokken periode.Voor
alleparametersgeldt datniet gelijkverdeeld overhetjaarisbemonsterd.
Dezomer-enwinterjaargemiddeldengevendanookeensterkefluctuatieweer
dooreerdergenoemderedenen.
In de periode '77 t/m '88 duiden de verhoudingen/concentraties ammoniumstikstof, Kjeldahl-stikstof en nitraat+nitriet-stikstof op een lozing van
nietvollediggenitrificeerd afvalwateren/ofhogebelastingmetorganische
stof.Hetgeen verklaard kan worden door een waarschijnlijke overbelasting
van der.w.z.i. inWielen en/of de sterkeoverbelastingvander.w.z.i.in
Uelsen.Na een installatie van afvalwaterzuivering in '88bij eenkippenslachterij inüelsenneemt deorganische-en fosfaat-belasting sterkafen
neemtdenitraat+nitriet-stikstof-enchloridebelastingtoe.Denitraat+
nitriet-stikstof stijging kan te wijten zijn aan een verdergaande aërobe
afvalwaterzuivering (nitrificatie),dechloride stijgingwaarschijnlijkaan
het gevolg van de toepassing van ijzerchloride t.b.v.de defosfatering op
der.w.z.i.inWielenen/ofinUelsen.
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8.13Vecht
Trend

parameter

zomerperioden

zuurstof
BZV
chloride
totaal-fosfaat
pH
ortho-fosfaat
nitraat+nitriet-stikstof
ammonium-stikstof
Kjeldahl-stikstof

fluctuatie

+ =licht-stijgendetrend
++ =stijgendetrend
+++=sterk-stijgendetrend
=geenzichtbaretrend

winterperioden

fluctuatie

'80/'81
fluctuatie

fluctuatie

++

~
—

'78/'79

=licht-dalendetrend
=dalendetrend
=sterk-dalendetrend

Correlatie
Opmerkelijk zijndehoge significante positieve-correlaties indezomerjarentussen:
- zuurstofenKjeldahl-stikstof;
-BZVenpH.
endehogesignificantenegatieve-correlatie indezomerjarentussen:
-pHenKjeldahl-stikstof.
Of deze relaties daadwerkelijk significant zijn is hier discutabel (zie
par.7.2.1)
Normen
PH
DenormvandepHwordtoverschredeninmei1988en1989.
Ammonium-stikstof
Dedrinkwaternormvoor ammoniumwordt indeperiode 1977-1992 (metuitzondering van de jaren 1988, 1990 en 1991) gemiddeld met 23% overschreden
(maximumis 45%).Vande33overschrijdingen,ligt15%inhetzomer-en85%
inhetwinterhalfjaar.
Nitraatennitriet-stikstof
Vandejaren1977,1986,1991en1992wordtdenormvoornitraatennitriet
gemiddeldmet11%overschreden (maximumis17%).Vande5overschrijdingen,
ligt40%inhetzomer-en60%inhetwinterhalfjaar.
Totaalfosfaat
Allejaargemiddelenoverschrijdendenormvoortotaalfosfaat.
Biologisch zuurstofverbruik
De overschrijding van de drinkwaternorm in de periode 1977-1992 (met
uitzondering vandejaren 1980,1981,1985,1986,1987en1990)isgemiddeld 12% (maximum is 42%).Van de 13 overschrijdingen, ligt 100%inhet
zomer-en0%inhetwinterhalfjaar.
Zuurstof
Vandejaren1980,1982en1988wordtdenormgemiddeldmet11%onderschreden (maximumis17%).Vande4onderschrijdingen,ligt75%inhetzomer-en
25%inhetwinterhalfjaar.
Opgeteld isdenorminhetzomer-enwinterhalfjaarrespectievelijk 14en5
keeronderschreden.
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Overzicht
De Vecht vertoont regelmatig zuurstoftekorten. De organische belasting
vertoontwel een lichtevermindering,maar denitraat+nitriet-stikstofconcentratietoontweleenstijgendetrend (voornamelijk indewinterperioden)
diewaarschijnlijk oorzaakvindtindetoenamevangezuiverdafvalwater.De
chlorideconcentratie laateen,sterkdoordeafvoerenneerslagveroorzaakte, fluctuatie zien. De fosfaatconcentratie (totaal en ortho-) laat een
dalende trend zien waarvan de oorzaak waarschijnlijk ligt in het gebruik
vanfosfaatvrije en-armewasmiddelenen/ofhetdefosfatering-beleidvande
r.w.z.i.'s.
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Hoofdstuk9Totaaloverzicht
Toelichtingbijtabel10.1,trends:
-Bijhetmerendeelvandewatereniseenstijgendetotlicht-stijgende
trendvandezuurstofconcentratiewaartenemenoverdeperiode
1977-1992.Uitzonderingen zijndewateren:Goorbach,Ruenbergerbeek,
Rammelbeek,Dinkelkanaalen de Dinkel.Dezetrendissterkerindezomerdanindewinterperiode.Eenverklaringhiervoorzoukunnenzijndatde
negatieveinvloedvanorganischebelastingopdezuurstofhuishoudingin
dezomer-groterisdanindewinterperiode.Dehogeretemperaturen inde
zomerleidenimmers toteensnellerebiologischedegradatievanorganisch
materiaal.Wanneerdeorganischebelastingminderwordtwordtheteffect
eerderzichtbaarindezomer-danindewinterperiode.
-Bijhetmerendeelvandewatereniseenlicht-totsterkdalendetrendvan
defosfaatconcentratie (totaalenortho-)waartenemenoverdeperiode
1977-1992.Uitzonderingen zijndewateren:Ruenbergerbeek,Rammelbeeken
deGeelebeek.Dezedalingwordtkennelijkveroorzaakt doortoenemend
gebruikvanfosfaatarmeenfosfaatlozewasmiddelenentoenemendedefosfateringinder.w.z.i.'s.
-Bijhetmerendeelvandewatereniseenlicht-totsterkstijgendetrend
vandenitraat+nitriet-stikstofconcentratie waartenemenoverdeperiode
1977-1992.UitzonderinghierinisGoorbach.BijdewaterenRuenbergerbeek,Puntbeek,GeelebeekendeRammelbeekkandeoorzaakvandezetrend
deaf-en/ofuitspoelingvanomliggende landbouwgrondenofverlagingvan
degrondwaterstanden zijn.Hetpercentage (mals)akkerbouwisindeze
stroomgebieden relatiefhoog (ziepar.5.3).
Aangeziendeammonium-stikstofenKjeldahl-stikstofbijdezewateren
niet istoegenomenzouhetmogelijk zijndatdezenitraat+nitrietstikstofverhogingwordtveroorzaaktdooreenhogeconcentratieinhet
grondwater.
Bijdeoverigewaterengeldendeeerdergenoemderedenenvoordetrend
en/ofderedendateropdedezewaterengezuiverdafvalwaterdoor
r.w.z.i.'s wordtgeloosd.
Algemeen:
-Effluentlozingen endeklimatologische omstandighedenbepaleninsterke
matedekwaliteitvandegrotewatergangen.Bijhogeregenvalvindteen
sterkeverdunningplaats.Indrogeperiodeniserweinigverdunningen
zijndeverblijftijdenindebekenlang.Bijeenhogere temperatuur
verlooptdeomzettingvanammonium totnitraat snellerenkaneralgenbloeioptreden.
-Deafvoerpieken indewinterperiode zijnhogerdanindezomerperiode.
Ditkomtomdatdeberging indewinterperiode doordehogeregrondwaterstandveelkleinerisdanindezomerperiode.Hetregenwaterwordtdus
vooreengrootdeelafgevoerd.Bovendienisdeverdamping indezomer
veelgroterwaardoordeaftevoerenhoeveelheidwaterkleineris.
-Hogestikstofconcentraties (nitraat+nitriet,ammoniumenKjeldahl)komen
meestalvoorindewinter.Ditwordtwaarschijnlijkveroorzaaktdoordat
dezevoedingsstoffenminderwordenverbruikt dooralgen (enplanten)
a.g.v.eenafnamevanhetaantalzonne-urenendetemperatuur inde
winter.
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-Zuurstofconcentratieszijnindewintermeestalhogerdanindezomer.
Ditwordtwaarschijnlijkveroorzaakt doordatdesnelheidvanmicrobiologischeafbraakprocessen (verbruikzuurstof)afneemtbijeendalende
temperatuur.Ookdeoplosbaarheidvanzuurstofneemttoebijeendalende
temperatuur.
-Hetbiologischzuurstofverbruik isindezomerperiodemeestalhogerdan
indewinter.Ditwordtwaarschijnlijkveroorzaakt doordehogere
temperaturen dieerzijnindezomer.Desnelheidvanmicrobiologische
afbraakprocessenneemttoebijeenstijgende temperatuur.
-DepHindezomerperiodeismeestalhogerdanindewinterperiode.De
toenemendealgenbloei (engroeivanplanten)doordehogeretemperatuur
entoenamevanzonne-uren (bijvoldoendevoedingsstoffen)zorgtvooreen
afnamevanC02 (m.n.overdag)indewateren.DeafnamevanC02inhet
waterleidttoteenstijgendepH.
-Detotaal-fosfaatconcentratie overschrijdt inallewaterenoverde
periode1977-1992denorm.
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Toelichting enbesprekingvantabel 10.2,percentage significantecorrelatie(+/-)vanallemonsterpunten:
-Eenhoogpercentage,sterkpositieve-correlaties indezomeroverde
periode1977-1992istevindentussendeparameterstemperatuur enpH.
Dehogeretemperaturenindezomerleidenvaaktotalgenbloei(bij
voldoendeaanwezigheidvanzonlichtenvoedingsstoffen).Dezealgenbloei
leidttoteengrootC02-verbruikwatresulteertineenstijgendepH.
-Eenhoogpercentage,sterknegatieve-correlaties indezomerenwinter
overdeperiode1977-1992istevindentussendeparameterstemperatuur
enzuurstof.Deoplosbaarheidvanzuurstofinhetwaterneemtafbijtoenemendewatertemperatuur.
-Eenhoogpercentage,sterknegatieve-correlaties indezomeroverde
periode1977-1992istevindentussendeparameterstemperatuur enafvoer.Koudeennatteperiodegaanvaaksamenmetveelneerslagwatleidt
tothogerewaterafvoerenindewatergangen.Waaromdezerelatienietzo
sterkindewinterperiodenvoorkomtisniethelemaalduidelijk.Waarschijnlijkzaleenregenbui (meerafvoer)indezomermeerverkoeling
(lageretemperatuur)teweegbrengendanindewinteralshettochalkoud
is.
-Eenhoogpercentage,sterkpositieve-correlaties indezomeroverde
periode1977-1992istevindentussendeparameterspHenzuurstof.
Dezerelatiezouverklaardkunnenwordenmetalgengroeienafbraak
organischmateriaal.Indezomertreedtermeeralgengroeiop,watleidt
totstijgingvandepH (onttrekkingC02)envandezuurstof
concentratie
(m.n.overdag).
AfbraakvanorganischmateriaalleidttotC02-produktie (stijgingpH)en
onttrekkingvanzuurstof.Dusafbraakorganischmateriaal
>stijging
C02
>dalingpHenafbraakorganischmateriaal
>dalingzuurstofconcentratie.
-Eenhoogpercentage,sterkpositieve-correlaties indezomerenwinter
overdeperiode1977-1992istevindentussendeparameterstotaalfosfaatenortho-fo8faat.Totaal-fosfaatisdesomvanallefosfordatin
verschillendevormeninhetwateraanwezigkanzijn.
Dushoogortho-fosfaat
>hoogtotaal-fosfaat (zieookpar.4.2).
-Eenhoogpercentage,sterknegatieve-correlaties indezomerenwinter
overdeperiode1977-1992istevindentussendeparameterschlorideen
afvoer.Hogereafvoerenleidentotlagerechlorideconcentratiesinhet
water,dusverdunningvandeconcentratie.
-Eenhoogpercentage,sterkpositieve-correlaties indezomerenwinter
overdeperiode1977-1992istevindentussendeparameters ammoniumstikstofenKjeldahl-stikstof.Hetstikstofgehalte,bepaaltvolgens
Kjeldahl,isdesomvanorganischgebondenstikstofenammonium-stikstof.
Dushoehogerhetammonium-stikstofgehalte
>hogerKjeldahl-stikstof.
-Eenhoogpercentage,sterkpositieve-correlaties indezomeroverde
periode1977-1992istevindentussendeparametersKjeldahl-stikstofen
BZV.DeBZViseenmaatvoordehoeveelheidafbreekbaarorganischmateriaal,dusookKjeldahl-stikstof.
DushoemeerKjeldahl-stikstof
>hoemeerBZV.Waaromdezerelatie
nietzosterkindewinterperiodevoorkomtisomdathetbiologischzuurstofverbruik indewinterlaagligt.Doordelageretemperatuurdaalt
namelijkdemicrobiologischeactiviteit.
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-Eenhoogpercentage,sterknegatieve-correlaties indezomeroverde
periode1977-1992istevindentussendeparameterstotaal-fosfaat en
afvoer.Dezerelatiewordtgelegddoordeverdunningvantotaal-fosfaat
bijhogeafvoeren (zieookchloride-afvoer).Waaromdezerelatienietzo
sterkindewinterperiodevoorkomtkanwaarschijnlijkverklaardworden
methetfeitdatindewinteraltijdaleenhogereafvoeraanwezigis.
Degroteverdunningtreedtalleeninhetbeginvandewinterop,derest
vandewintertijd isernamelijkalsprakevaneenflinkeverdunningen
alleennogbijextreemhogeafvoerenzalereensterknegatieve-correlatieaanwezigzijn.
-Eenhoogpercentage,sterknegatieve-correlaties indezomeroverde
periode1977-1992istevindentussendeparametersBZVenafvoer.
Bijhogereafvoertreedtverdunningvanorganischmateriaalop,watzou
kunnenleidentoteenafnamevandeBZV.
-Eenhoogpercentage,sterkpositieve-correlaties indezomeroverde
periode1977-1992istevindentussendeparametersneerslagenafvoer.
Veelneerslagleidttothogewaterafvoeren (ziehst. 6).
-Eenhoogpercentage,sterkpositieve-correlaties indewinteroverde
periode1977-1992istevindentussendeparameterszuurstofennitraat+nitriet-stikstof.Nitraat+nitriet-stikstof ontstaatbijdenitrificatievanammonium-stikstofonder (voldoende)aërobeomstandigheden.
Aangeziennitrificatieeenaëroobprocesis,iserbijtoenemende
zuurstofconcentratie (juistetemperatuurenvoldoendevoedingsstoffen/
organischmateriaal)eentoenamevannitraat-stikstof.Dezerelatieisin
dewintersterkeromdatdandetemperatuurlageris(dusactiviteit
nitrificerendebacteriënlager)dusdezuurstofconcentratieeenbeperkendefactorwordt.
-Eenhoogpercentage,sterknegatieve-correlaties indewinteroverde
periode1977-1992istevindentussendeparameterstemperatuuren
ammonium-stikstof.Deammonificatie (microbiologischproces)vanammonium-stikstofneemttoebijhogerwordendetemperatuur.Dusbijeenhogere
temperatuurzaldeammonium-stikstofconcentratie afnemen (bijgelijk
blijvendeoveriçeinvloeden).Dezerelatieisindewintersterkeromdat
indezomeraltijdweleenvoldoendehogetemperatuuraanwezigisvoorde
ammonificatie (inaanwezigheidvanvoldoendezuurstof).
-Eenhoogpercentage,sterkpositieve-correlaties indewinteroverde
periode1977-1992istevindentussendeparametersneerslagenorthofosfaat.Indewinteriservaakmeerneerslagdiezorgtvooroppervlakkigeafspoelingvanbodemdeeltjeseneentoenamevandeafvoer.Doorde
opwervelingvanbodem-/slibdeeltjeszalhetgeadsorbeerdefosfaatmeerin
oplossinggaan.Dezerelatieisindewintersterkeromdatindezomer
minderneerslagvalt.
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Hoofdstuk10Eindconclusies
Dehierna volgende conclusies hebben betrekking op de onderzochte wateren
inhetstroomgebiedvandeVechtendeDinkeloverdeperiode1977-1992.
1)Hetmerendeelvandewateren,zoweleffluent-alsnieteffluentontvangende,toontoverdelaatstejareneendalendetrendvoorde
volgendestoffen:
- fosfaat
(totaal en ortho-); Dedalendetrendindeeffluent-ontvangende
waterenisgroterdanindenieteffluent-ontvangendewateren.De
totaal-fosfaatconcentratie voldoetinallewaterenechternogsteeds
nietaandenorm.
- ammonium-stikstof;
Deoverschrijdingenvandenormkwamenvooralvoorin
dewinterperioden.Hetaantaloverschrijdingenvandenormneemtna1989
sterkaf.Eenaantalwaterenvoldoennogsteedsnietaandenormvoor
drinkwaterbereiding.
- Kjeldahl-stikstof;
DetrendvoorKjeldahl-stikstofiseenlicht-dalende
trend.Dehogereconcentratieskomenvooralindewinterperiodenvoor.
2)Hetmerendeelvandewateren,zoweleffluent-alsnieteffluent-ontvangende,toontoverdelaatstejareneenstijgendetrendvoordevolgende
stoffen:
- nitraat+nitriet-stikstof;
Dezetrendhangtsamenmetdedalendetrend
vanammonium-stikstofenKjeldahl-stikstof.Hogenitraat+nitriet-stikstofconcentratieskomenvoornamelijkvoorindewinter.Destijgende
trendindeeffluent-ontvangendewaterenisgroterdanindeniet
effluent-ontvangendewateren.Inhetmerendeelvandewateren,die
effluentvanr.w.z.i.'sontvangen,voldoetdenitraat+nitriet-stikstofconcentratienietaandehuidigenorm.
- zuurstof; Hogerezuurstofconcentratieskomenvoornamelijkvoorinde
winter.Ondersehrijdingenvandehuidigezuurstofnormwelkeineind
zeventiger,begintachtigerjarennogregelmatigwerdenwaargenomen,
komenthansinhetalgemeennietvoor.Destijgendetrendindeeffluent-ontvangendewaterenisgroterdanindenieteffluent-ontvangende
wateren.
3)Hetmerendeelvandeeffluentontvangendewateren,toontoverdelaatste
jareneenstijgendetrendvoordevolgendestoffen:
- chloride; Ditintegenstellingtotdenieteffluentontvangendewateren,
dieoverhetalgemeeneendalendetrendweergeven.
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Hoofdstuk11Aanbevelingen
•Alserweinigofgeenveranderingenzijnwaartenemenofteverwachten,
kanopdeminderbelangrijkepuntenmeteenlagerefrequentievanbemonsteringwordenvolstaan.Dehierdoorvrijgekomen capaciteitkanvoormeer
projectmatig onderzoekwordengebruiktomwaarnodigtotmeerconcrete
beheersaanbevelingentekunnenkomen.
• Deverslagleggingkanaantrekkelijkerwordenenbovendiensnellerinzicht
gevenindeuitkomstenvanhetverrichteonderzoekdoormeergrafische
afbeeldingentoetepassen.
•Uitditverslagblijktdat,hoewelveelverbeterd is,dekwaliteitoptal
vanpuntennogtewensenoverlaat endatdekomendejarennogvolop
aandacht aandeverminderingvandenogresterendebelastingbesteed
dient teworden.Hierbijgaathetvooralomeenbelastingdiedoor
diffusebronnen (kwel,industrie,ongezuiverde lozingen,waterbodem,
enz.)wordtveroorzaakt.Indatkaderzalhetonderzoekdanookopandere
danuitsluitend fysisch-chemischeparametersgerichtmoetenzijn,
namelijkeen:
-hydrobiologischonderzoek
- floraenfaunaonderzoek
-onderzoeknaardeomvangvanverontreiniging doorlozingenvanverspreidebebouwinginhet landelijkgebied.
•Verschillen tussenderesultatenkunnenenerzijdswordenveroorzaaktdoor
verschilleninbemonsterings-/analysetechniekenanderzijdsdoorhet
incidentelekaraktervandebemonstering.Vooreengoedevergelijkingvan
dewaterkwaliteit entrendstussendewaterenzalerzoveelmogelijkgestreeftmoetenwordennaargelijkebemonstering (tijdstip,wijzevan,
frequentie)enanalysemethode.
•Alsinhetvervolgdetrendsjaarlijksgevolgdwordendanzouhethandig
zijnalsereensoort "databank"kanwordenopgerichtvooralleanalyse
resultaten,dieeensindezoveeltijdwordtbijgewerkt.Deze"databank"
moetdanookvrijopvraagbaarzijnenvooreeniedertotbeschikking
staan.Iniedergevalmoetendeonderzoeksresultatenbijdeverschillende
instanties opdezelfdemanierverwerktworden.
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