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SAMENVATTING
In dit rapport is een analyse gemaakt van de probleemstoffen voor de KRW-chemie van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Een ‘probleemstof’ is gedefinieerd als een
‘prioritaire of specifieke verontreinigende stof die in één of meer waterlichamen de norm
overschrijdt’. Voor de analyse is gebruik gemaakt van meetgegevens van HHNK over de periode
1990-2020, die zijn getoetst aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het
resultaat is gebruikt om invulling te geven aan de monitoring van chemische stoffen voor de KRW
voor de periode 2022-2027.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste probleemstoffen en de uitwerking van de
KRW-monitoring voor chemie.

Probleemstoffen
Het gaat in totaal om 133 ‘prioritaire’ en ‘specifiek verontreinigende’ stoffen, waarvan 131 stoffen
een KRW-norm hebben voor water. De beschikbare meetgegevens maken het mogelijk om voor
ruim de helft van deze stoffen te bepalen of het al of niet een probleemstof betreft. Van deze stoffen
zijn er 27 als probleemstof gedefinieerd en 56 stoffen als géén probleemstof. Voor de overige 50
stoffen is het niet mogelijk om een oordeel te kunnen geven, meestal omdat ze met een te hoge
rapportagegrens hebben of omdat ze niet vaak genoeg zijn gemeten. Deze zijn als mogelijke
probleemstof geïdentificeerd. De probleemstoffen zijn 6 gewasbeschermings/bestrijdingsmiddelen,
12 metalen, ammonium, 7 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en ‘som lineair en
vertakte perfluoroctylsulfonaat’ (slinvertPFOS).

Bronnen en handelingsperspectief
De metalen en PAK’s vormen de grootste groepen van probleemstoffen. Voor de metalen bestaat de
indruk dat de achtergrondgehalten in het beheergebied hoog zijn en dat de normoverschrijdingen
voor een belangrijk deel hier door worden veroorzaakt. Dit behoeft nadere aandacht. Voor PAK’s
geldt dat de diffuse (atmosferische) belasting waarschijnlijk de grootste bron is en dat het
handelingsperspectief voor waterbeheerders gering is. Dit is echter pas te zeggen na een nadere
analyse van (punt)bronnen in het beheergebied. Ook diverse gewasbeschermingsmiddelen zijn een
probleem, dit wordt echter reeds door HHNK en ook landelijk opgepakt, zowel qua monitoring
(landelijke- en HHNK meetnet GBM) als qua maatregelen en handhaving. Voor ammonium is een
landelijk onderzoek voorzien naar bronnen, normen en maatregelen. Voor ‘som lineair en vertakte
perfluoroctylsulfonaat’ (slinvertPFOS) zijn nog veel onduidelijkheden en voor PFOS is er veel
landelijke aandacht.

Vertalen analyse van probleemstoffen naar monitoring
Het protocol ‘monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW’ geeft richtlijnen
voor de invulling van de monitoring van verontreinigende stoffen. Globaal geldt dat probleemstoffen
en mogelijke probleemstoffen in de (TT) monitoring moeten worden opgenomen. Operationele
monitoring moet worden overwogen voor probleemstoffen, maar hoeft alleen te worden uitgevoerd
wanneer dit nuttig is. Op basis van dit protocol en de analyse van probleemstoffen is de KRWmonitoring vervolgens uitgewerkt. Onderscheid wordt gemaakt in toestand- en trendmonitoring,
operationele monitoring en aanvullende monitoring.
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Toestand- en trendmonitoring
HHNK heeft er voor gekozen om alle prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen op 5
zogenaamde TT-locaties te meten, deze locaties zijn elk representatief voor een deel van het
beheergebied. De monitoringscyclus verschilt echter per stof. Er geldt een cyclus van 3 (ééns per 3
jaar) voor ‘trend-stoffen’, een cyclus van 6 voor stoffen die ‘niet voldoen’ of ‘mogelijk niet voldoen’,
ofwel de (mogelijke) probleemstoffen en een cyclus van 18 voor stoffen die ‘voldoen’. Ook de
meetfrequentie verschilt, prioritaire stoffen worden 12x per jaar gemeten, specifiek verontreinigende
stoffen 4x per jaar.

Operationele monitoring en aanvullende monitoring
De operationele monitoring en aanvullende monitoring1 is per groep van stoffen uitgewerkt,
onderscheid is gemaakt in gewasbeschermings/bestrijdingsmiddelen, metalen, ammonium,
polycyclische aromatische koolwaterstoffen en overige verontreinigende stoffen. Er is besloten tot de
volgende invulling:

Operationele monitoring: In de komende jaren wordt géén operationele monitoring uitgevoerd
van verontreinigende stoffen voor de KRW. Wel worden gewasbeschermingsmiddelen en
ammonium reeds in bestaande meetnetten gemeten. Deze gegevens zullen worden gebruikt bij
de KRW-toetsing en -beoordeling.

Aanvullende monitoring: voor een deel van de metalen wordt de komende jaren aanvullend
gemonitord. Hiermee wordt een dekkend beeld verkregen van de gehalten van alle metalen in
het beheergebied.

Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen wordt aanbevolen om:

de gegevens uit het meetnet gewasbeschermingsmiddelen van HHNK te gebruiken om
‘beheerdersoordelen’ te geven voor specifieke stoffen en gebieden;

een nadere analyse uit te voeren van de gehalten van metalen in relatie tot de normen, de
achtergrondgehalten en de samenhang met de mariene historie van het gebied;

een nadere analyse uit te voeren van de PAK’s in relatie tot mogelijke (punt)bronnen;

de stoffen die ‘niet toetsbaar’ zijn vanwege een te hoge rapportagegrens, gebiedsbreed te
monitoren zodra geschikte meetmethoden beschikbaar zijn.

1

Naast toestand- en trendmonitoring en operationele monitoring is in dit rapport ook aanvullende monitoring opgenomen. Dit

heeft een eenmalig karakter en is bedoeld om (in alle 51 WL’s) te bepalen of en zo ja waar een stof een probleemstof is. Voor
een deel van de stoffen is dit in de periode 2019-2021 reeds gedaan. De gegevens daarvan waren echter nog niet allemaal
beschikbaar voor toetsing. Ook is een deel van de stoffen niet gemeten, voor enkele metalen wordt daarom aanvullende
monitoring gepland in 2022-2024.
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1

INLEIDING

1.1 KRW chemische toestand en probleemstoffen
Voor het bepalen van de chemische toestand van het oppervlaktewater voor de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) moet voor ruim 130 stoffen worden beoordeeld of ze een probleem
vormen in het oppervlaktewater. Een ‘probleemstof’ is gedefinieerd als een ‘prioritaire of specifieke
verontreinigende stof die in één of meer waterlichamen de norm overschrijdt’. Dit kan dus worden
bepaald door monitoring van deze stoffen in de 51 KRW-waterlichamen van HHNK en toetsing aan
de KRW-normen. Dit is echter zeer kostbaar, technisch niet altijd mogelijk en bovendien ook lang
niet altijd nodig.
In dit rapport wordt voor de ‘prioritaire’ en ‘specifiek verontreinigende’ stoffen bepaald of ze in het
beheergebied van HHNK als ‘probleemstof’ moeten worden gekarakteriseerd. Dit oordeel is
gebaseerd op historische en recente gegevens en informatie. Op basis hiervan kan de beoordeling
vaak al worden gemaakt, voor zover er informatie ontbreekt kan dat de komende jaren gericht
worden verzameld. De analyse van probleemstoffen vormt daarmee de basis voor een zinvolle en
efficiënte invulling van het KRW-monitoringsprogramma voor de periode 2022-2027. Het is een
vervolg op - en uitbreiding van - het werk van Postma [2] en van Dam [3].
Een derde categorie stoffen betreft de ‘aandachtstoffen’, hiervoor is een landelijk meetnet opgezet
[1].

1.2 Welke stoffen gaat het om?
Het gaat in totaal om 133 ‘prioritaire’ en ‘specifiek verontreinigende’ stoffen, waarvan 131 stoffen
een KRW-norm hebben voor water. Daarnaast is er een wisselende lijst van zogenaamde
‘aandachtstoffen’ zonder KRW-norm.
1.2.1 Prioritaire stoffen
Prioritaire stoffen zijn door de Europese Unie geselecteerd uit stoffen die een ‘significant risico
vormen voor of via het aquatische milieu’. Ze zijn opgenomen in de Richtlijn Prioritaire Stoffen,
2013/39/EU [12]. In totaal zijn er 56 stoffen (afzonderlijke stoffen en somparameters) benoemd, dit
betreft (zie ook bijlage I, p 41):

45 prioritaire stoffen (nr. 1 t/m 45), waarvan voor ‘stof 24’ normen zijn voor zowel 4-nonylfenol
als voor de som van isomeren van 4-nonylfenol en ‘stof 28’ Polycyclische aromatische
Koolwaterstoffen (PAK) bestaat uit 5 aparte stoffen (samen dus 50 stoffen en somparameters)

enkele aanvullende stoffen en somparameters (nr. 6a, 9a, 9b, 29a, 29b) die volgens de richtlijn
‘geen prioritaire stof zijn, maar één van de andere verontreinigende stoffen waarvoor de MKN
identiek zijn aan die welke zijn vastgelegd in de wetgeving die vóór 13 januari 2009 van
toepassing was.’ In totaal betreft dit 6 afzonderlijke stoffen en somparameters met een norm.
Voor een aantal prioritaire stoffen geldt dat ze sterk accumuleren in biota en nauwelijks op te sporen
zijn in water, zelfs niet met de meest geavanceerde analysetechnieken. Voor 11 stoffen zijn in de
Richtlijn Prioritaire Stoffen (EU, 2013/39) daarom biotanormen opgenomen. Recent is er een rapport
verschenen over de landelijk meetcampagne ‘biotamonitoring in regionale wateren’ [4] die hier naar
kijkt. HHNK was hierbij aangesloten, maar voert zelf geen biotamonitoring uit.
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Prioritaire stoffen, in totaal:

54 normen voor stoffen in water (voor ‘som dioxines’ is er alleen een biotanorm, voor
indeno(1,2,3-cd)pyreen is er geen norm),

11 normen voor stoffen in biota (vis en schelpdieren).
1.2.2 Specifiek verontreinigende stoffen
Tot de specifieke verontreinigende stoffen (SV) behoren stoffen waarvan in het internationaal
overleg voor het stroomgebied is vastgesteld dat ze grensoverschrijdend van belang zijn. In totaal
zijn er (nationale) normen voor 77 SV-stoffen (afzonderlijke stoffen en somparameters) opgenomen
in de Regeling monitoring Kaderrichtlijn Water (MR Monitoring) bij het Bkmw 2009 [13].
Voor één SV-stof is ook een biotanorm opgenomen.
Specifiek verontreinigende stoffen, in totaal (zie bijlage I, p 41):

77 normen voor stoffen in water,

1 norm voor stoffen in biota (vis)
1.2.3 Aandachtstoffen (‘watchlist’ stoffen)
Voor de monitoring van aandachtstoffen (watchlist-stoffen) is in Nederland een specifiek meetnet
ingericht. Aandachtstoffen zijn opkomende verontreinigende stoffen waarvan in de gehele Europese
Unie nog onvoldoende monitoringgegevens beschikbaar zijn voor een risicobeoordeling. Het betreft
dus stoffen die (nog) niet als prioritaire stof zijn aangemerkt en waarvoor geen norm is vastgesteld.
De Europese Commissie actualiseert de lijst van aandachtstoffen eens per twee jaar via een
Uitvoeringsbesluit.
Nederland meet deze aandachtstoffen 2 keer per jaar op 6 verschillende locaties in de rijkswateren
en het Sneekermeer [1].

1.3 Wat voor soort stoffen zijn dat eigenlijk?
In totaal moeten er op dit moment voor de KRW dus 133 prioritaire en specifiek verontreinigende
stoffen worden gemonitord, getoetst en beoordeeld. Wat voor stoffen zijn dit eigenlijk? Het is lastig
om hier een beeld van te krijgen, de informatie hierover is vaak verspreid aanwezig en de materie is
taai en complex. Daarom is in dit rapport een poging gedaan de informatie te bundelen en de stoffen
in te delen in enkele wat meer aansprekende groepen. De volgende groepen zijn onderscheiden op
basis van gebruik, herkomst en chemische samenstelling:

Bestrijdingsmiddelen: stoffen die - vroeger of nu - door de landbouw, bedrijven, overheden
en/of consumenten worden toegepast als gewasbeschermingsmiddel en biocide;

Metalen en overige elementen: stoffen die van nature voorkomen in de bodem, maar met
verhoogde gehalten in het oppervlaktewater kunnen voorkomen door belasting vanuit specifieke
bronnen of doordat ze vrijkomen bij bepaalde processen in bodem en water;

Ammonium: een stof die van nature in het oppervlaktewater voorkomt, maar door o.a. lozing,
kwel, uit- of afspoeling in verhoogde gehalten kan voorkomen;

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s): stoffen die vooral door
verbrandingsprocessen, houtverduurzamingsmiddelen en coatings in het milieu terechtkomen;

Overige verontreinigende stoffen: stoffen die met verschillende doeleinden worden
toegepast en in het milieu komen door o.a. lozing, uitloging, uitspoeling, afstroming of
atmosferische depositie.
Binnen deze groepen is het ook nog mogelijk verder te differentiëren, zoals verderop in het rapport
duidelijk wordt.
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1.4 Doel en ambitie
Het doel van dit rapport is om een onderbouwde invulling te geven van de monitoring van de
chemische stoffen voor de Kaderrichtlijn Water voor het beheergebied van HHNK in de periode 20222027.
Vanwege de omvang van het gebied en de kosten die met de monitoring gemoeid zijn, is het van
belang om een efficiënt monitoringsprogramma op te stellen. Stoffen die ‘voldoen’ hoeven maar
beperkt te worden gemeten. De inspanning voor ‘probleemstoffen’ is gewoonlijk hoger, maar een
uitgebreide monitoring hoeft alleen als dit ook zinvol is.
Handvatten voor de invulling van de (toestand- en trend)monitoring voor de KRW zijn te vinden in
het protocol ‘monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW’ [1]. Het volgen
van dit protocol helpt om aan de KRW-verplichtingen te voldoen; het ‘voldoen aan de verplichtingen’
is echter geen doel op zich. Het achterliggende doel is uiteraard om verontreiniging van het
oppervlaktewater in beeld te brengen, waarna bronnen kunnen worden geïdentificeerd en
maatregelen kunnen worden genomen om de kwaliteit te verbeteren. Dit klinkt logisch, maar het is
wel van belang om dit in het oog te houden. De materie is namelijk complex en er zitten veel haken
en ogen aan de toetsing en beoordeling van de ‘chemie’. Het is daarom lastig om een goed overzicht
te krijgen van wat de werkelijke probleemstoffen zijn.
Daarom wordt hier ook expliciet aandacht aan de ‘analyse’ kant van het verhaal besteed. Gepoogd is
om de problematiek beter inzichtelijk, behapbaar en begrijpelijker te maken. Met de daarbij
ontsloten informatie en opgedane kennis is het mogelijk om een nuttig en efficiënt
monitoringsprogramma op te stellen voor de KRW-chemie.
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2

AANPAK

De aanpak is globaal weergegeven in onderstaand schema. Postma [2] heeft de meetgegevens van
HHNK over prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen t/m 2018 getoetst aan de KRW-normen.
Hij heeft de resultaten geëvalueerd en per stof een advies gegeven over de monitoring. Dit heeft
onder andere geleid tot het inzetten van extra monitoring van de chemie in de jaren 2019-2021.
Van Dam [3] heeft een update gemaakt van het advies van Postma [2], door nieuwe meetgegevens,
stoffen en informatie toe te voegen en de monitoring af te stemmen op het nieuwe ‘protocol’ [1].
Hiermee is het advies geactualiseerd en de monitoring voor 2020 en 2021 bijgesteld. Dit was onder
andere nodig vanwege de hoge kosten die de extra monitoring op advies van Postma met zich
meebracht.
In 2021 is een update nodig van de KRW monitoring voor de chemie in de periode 2022-2027. Ten
behoeve hiervan zijn de monitoringsgegevens van 2019 en 20201 apart getoetst door HHNK, zijn de
meest recente stoflijsten en normen gedownload van de site van het WKP-IHW en de
rapportagegrenzen en kosten opgevraagd bij Waterproef. Al deze informatie is bijeengebracht om te
komen tot een overzicht van probleemstoffen en een advies voor SGBP3 (2022-2027).

1

Data van de bestrijdingsmiddelen van 2020 waren ten tijde van de toetsing nog niet beschikbaar.
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2.1 KRW-toetsing en beoordeling chemie
Meetgegevens van de chemie zijn getoetst aan de KRW-normen in de aquokit. Per stof kunnen er
meerdere normen van toepassing zijn. Hier is getoetst aan de normen voor jaargemiddelde (JGM )
en/of maximum (MAX) gehalten in water. Voor de toetsing aan biotanormen is recent een een
landelijke pilot uitgevoerd [4], HHNK voert deze metingen niet zelf uit.
De
1.
2.
3.

toetsing kan per stof en norm 3 resultaten hebben:
Voldoet: toetswaarde <= norm,
Voldoet niet: toetswaarde > norm,
Niet toetsbaar: rapportagegrens > norm of te weinig metingen

De laatste situatie komt relatief veel voor, van ruim 1/3 van de stoffen ligt de rapportagegrens (de
laagst betrouwbare meetwaarde) boven de norm. Soms is het verschil gering, soms echter meer dan
een factor 1000! Dit bemoeilijkt de toetsing en beoordeling in grote mate.

2.2 Ruimtelijke weergave KRW-beoordeling in de tijd
De resultaten van de toetsingen zijn gecombineerd en ruimtelijk weergegeven op kaartjes om een
analyse te maken van overschrijdingen van de normen per stof, in tijd en ruimte (zie bijlage II,
p43). Daarbij is:

onderscheid gemaakt in 4 perioden ‘vóór 2000’, ‘2000-2012’, ‘2013-2018’ en ‘2019-2021’

voor iedere stof, norm en locatie de ‘meest relevante score’ per periode gekozen, in de volgorde:
‘voldoet niet’  voldoet  ‘niet toetsbaar’

het resultaat weergegeven op kaartjes voor alle (133) stoffen.

2.3 Identificatie probleemstoffen
Uit de toetsresultaten (kaartjes) zijn de (mogelijke) probleemstoffen geïdentificeerd. Een
probleemstof is gedefinieerd als een ‘prioritaire of specifieke verontreinigende stof die in één of meer
waterlichamen de norm overschrijdt’. Voor stoffen waarvan géén of onvoldoende data beschikbaar
zijn of stoffen met een rapportagegrens (laagst betrouwbare meetwaarde) die boven de norm ligt,
kan op basis van de toetsing niet worden beoordeeld of ze een probleemstof zijn. Deze worden
eventueel op basis van aanvullende informatie uit Postma, 2018 en van Dam, 2020 [2,3]
geëvalueerd.
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3

OVERZICHT VAN PROBLEEMSTOFFEN HHNK

3.1 Indeling en ordening van stoffen
De prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen zijn ingedeeld in de eerder genoemde groepen,
waarbij de bestrijdingsmiddelen (ruim 70 stoffen) weer zijn onderverdeeld in 2 subgroepen. De
eerste bestaat uit de stoffen die op dit moment ook in het landelijke meetnet
gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) worden gemeten. De tweede subgroep uit de overige
gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen. De groepen zijn dan:
1. stoffen uit het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM),
2. overige gewasbeschermings/bestrijdingsmiddelen,
3. metalen en overige elementen,
4. ammonium
5. PAK’s
6. overige verontreinigende stoffen
De stoffen per groep zijn geordend op het toetsresultaat. Eerst de stoffen die niet voldoen
(probleemstoffen), dan de stoffen die niet kunnen worden getoetst vanwege een te hoge
rapportagegrens, de stoffen waar te weinig of geen metingen van zijn en ten slotte de stoffen die
wél voldoen aan de normen.

3.2 Stoffen uit het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM)
Een deel van de stoffen uit de lijst van prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen is opgenomen
in het landelijke meetnet gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM ). Zie voor meer informatie o.a.
https://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl. In het LM-GBM worden op 98 meetpunten verdeeld over 7
teelten een reeks van gewasbeschermingsmiddelen gemeten die specifiek in die zeven teelten
worden toegepast. De lijst wordt regelmatig geüpdatet, waarbij stoffen worden toegevoegd of
afgevoerd.
De keuze om deze groep van stoffen apart te onderscheiden, heeft zowel een inhoudelijke als een
praktische reden. Inhoudelijk geldt dat deze specifieke stoffen actuele aandacht hebben bij de
evaluatie van het bestrijdingsmiddelengebruik (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) door de
landbouw. Anderzijds worden deze stoffen landelijk dus al op een aantal daarvoor relevante locaties
gemeten. In het beheergebied van HHNK worden deze stoffen op 14 vaste (jaarlijks) locaties en 43
roulerende (eens per 3 jaar) locaties gemeten. Het ligt dan ook voor de hand om indien mogelijk, de
monitoring van deze stoffen in het GBM-meetnet te gebruiken voor de KRW-toetsing en beoordeling.
(Mogelijke) probleemstoffen
In bijlage II, p43, (bijlagepagina’s 1-31) is per stof het resultaat van de toetsing van de
gewasbeschermingsmiddelen voor de verschillende perioden op kaart aangegeven (NB! De
meetgegevens van 2020 en 2021 waren nog niet beschikbaar ten tijde van toetsing). Tevens is
aangegeven of de toelating van de middelen nog actueel is. Op basis van deze resultaten is
beoordeeld of de stof een probleemstof is voor het beheergebied van HHNK. In onderstaande Tabel
3.1 zijn deze stoffen opgenomen, geordend naar toetsresultaat (eerst probleemstoffen, dan stoffen
die niet beoordeeld kunnen worden en dan stoffen die voldoen). Uit de tabel komen de volgende
stoffen als probleemstof naar voren:

Carbendazim, fungicide/biocide, sinds 2016 verboden maar nog steeds norm-overschrijdend
aangetroffen, mogelijk omdat het een afbraakproduct is van een nog wel toegestaan
gewasbeschermingsmiddel (thiofanaat-methyl). Die stof is tot eind 2021 toegelaten om in de
bollenteelt te gebruiken.
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Deltamethrin, insecticide/biocide, nog toegestaan, kan meestal niet worden getoetst vanwege
een te hoge rapportagegrens (factor 1000-10.000), desondanks norm-overschrijdend
aangetroffen in 2013-2018,
Metazachloor, herbicide, nog toegestaan, norm-overschrijdend op 1 locatie,
Imidacloprid, insecticide/biocide, nog toegestaan, meerdere overschrijdingen, rapportagegrens
nog een factor 1,5 te hoog,
Methylpirimifos, insecticide/biocide, nog 1 middel toegestaan, in 2013-2018 nog normoverschrijdend waargenomen. Recent niet, echter de rapportagegrens ligt hoger dan de norm
(factor 16).





Een groot deel van de overige stoffen kan niet goed worden beoordeeld, omdat de rapportagegrens
te hoog ligt en/of er géén of weinig data beschikbaar zijn. Hiervoor zijn aanvullende metingen
wenselijk.
Tabel 3.1 Identificatie van de probleemstoffen uit de lijst van stoffen die worden gemeten in het landelijke meetnet
gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM). Het ‘stofnummer’ verwijst naar de nummering van de prioritaire stoffen uit het
BKMW2009 en van de volgorde van de specifiek verontreinigende stoffen uit de regeling monitoring KRW, het ‘kaartnummer’
naar de (pagina)nummering in bijlage II. Voor het CAS-nummer wordt verwezen naar Tabel 4.1. De stofnaam van de prioritaire
stoffen is in rood afgedrukt. Per stof zijn de KRW-normen (JGM en MAX) aangegeven, evenals de verhouding tussen de
meetwaarde en de norm voor de ‘niet- toetsbare’ waarnemingen (RG / norm), voor alle metingen en voor de meest recente
metingen. Dit laatste is een indicatie van de factor waarmee de rapportagegrens omlaag gebracht moet worden voor de
toetsing. In de toelichting is aangegeven waarom een stof al dan niet als (mogelijke) probleemstof is aangemerkt.
KRW-normen

RG / norm
alle
2019jaren
2020
-

probleem
toelichting
stof?
J
ook in 2019 en 2020 nog diverse normoverschrijdingen
in 2013-2018 enkele overschrijdingen, in 2019-2020 niet
J
maar rapportagegrens te hoog (> factor 1000)
J
overschrijding JGM norm op één locatie
J
meerdere overschrijdingen, RG (factor 1-2) te hoog
meerdere overschrijdingen tot 2018, recent (2019-2020)
J
geen overchrijdingen, maar RG (factor 16) te hoog
geen overschrijdingen, maar rapportagegrens te hoog
?
(factor 200-500)
geen overschrijdingen, maar RG (factor 500) te hoog en
?
geen recente metingen
geen overschrijdingen, maar RG (> factor 100) te hoog en
?
geen recente metingen
lijkt geen probleemstof maar JGM niet toetsbaar vanwege
?
hoge RG (factor 25-30)
geen overschrijdingen, maar RG (factor 10-20) te hoog en
?
zelfs toegenomen in 2019-2020
in 2000-2013 geen overschrijdingen, maar
?
rapportagegrens te hoog (factor 20). Geen recente
metingen
in 2012-2018 één overschrijding, recent geen maar
rapportagegrens te hoog (factor 10-50 voor resp MAX en
?
JGM)
in 2000-2012 wel enkele overschrijdingen, recent geen
?
overschrijdingen maar vanwege hoge RG (factor 2) niet
toetsbaar
geen overschrijdingen, maar rapportagegrens (factor 5) te
?
hoog voor toetsing JGM
geen overschrijdingen, maar RG (factor 3) te hoog en
?
geen recente metingen

stof kaart code
45
1
carbdzm

stofnaam
carbendazim

eenheid
ug/l

JGM
0.6

MAX
0.6

49

2

dmtn

deltamethrin

ug/l

0.0000031

0.00031

11224

1645

61
56

3
4

mzC l
imdcpd

metazachloor
imidacloprid

ug/l
ug/l

0.08
0.0083

0.48
0.2

1.5
2.3

1.4

66

5

C 1yprmfs

methylpirimifos

ug/l

0.0005

0.0016

17

16

41

6

cypmtn

cypermethrin

ug/l

0.00008

0.0006

446

209

57

7

lcyhltn

lambda-cyhalothrin

ug/l

0.00002

0.00047

494

-

69

8

pyrpxfn

pyriproxyfen

ug/l

0.00003

0.026

168

-

54

9

fenOxcb

fenoxycarb

ug/l

0.0003

0.026

24

33

39

10

abmtne

abamectine

ug/l

0.001

0.018

14

21

71

11

tefbzrn

teflubenzuron

ug/l

0.0012

0.0017

21

-

52

12

esfvlrt

esfenvaleraat

ng/l

0.19

1.7

22

32

39

13

bfnx

bifenox

ug/l

0.012

0.04

2.0

1.8

ug/l

0.01

0.03

5

-

ug/l

0.0017

0.0062

2.9

-

ug/l

1.4

15

-

-

?

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

0.13
0.3
0.12
0.065

1.6
1
0.12
0.34

-

-

?
N
N
N

58

14

C 1ymsfrn

methylmetsulfuron

68

15

pyrdbn

pyridaben

16

16

MC PA

51
19
38
45

17
18
19
20

DmtnmdP
iptrn
acnfn
terbtn

2-methyl-4chloorfenoxyazijnz
uur
dimethenamid-P
isoproturon
aclonifen
terbutrin

10

21

Dmtat

dimethoaat

ug/l

0.07

0.7

2.9

-

N

14
17
26
32

22
23
24
25

linrn
mecppP
C lidzn
bentzn

linuron
mecoprop-P
chloridazon
bentazon

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

0.17
18
27
73

0.29
160
190
450

-

-

N
N
N
N

44

26

captn

captan

ug/l

0.34

0.34

-

-

N

46
63
65
72
75

27
28
29
30
31

C lpfm
metlC l
pirmcb
terC 4yazne
tolcfsC 1y

chloorprofam
metolachloor
pirimicarb
terbutylazine
tolclofos-methyl

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

4
0.4
0.09
0.32
1.2

43
2.1
1.8
1.8
7.1

1.0
-

-

N
N
N
N
N

2013-2018 nog overschrijdingen, geen recente data muv
locaties HHGBT01-04: voldoet
geen metingen

na 2012 nog één overschrijding waargenomen, echter RG
is factor 3 te hoog

in 2013-2018 nog frequent overschrijdend, in 2019-2020
geen overschrijdingen
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3.3 Overige gewasbeschermings/bestrijdingsmiddelen
Deze stoffen uit de lijst van prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen worden gebruikt als
bestrijdingsmiddel (herbicide, fungicide, algicide etc.), maar zijn niet opgenomen in het landelijke
meetnet gewasbeschermingsmiddelen. Vaak zijn ze inmiddels verboden in Nederland (CTBG) en/of
de EU (Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009) en is de op dit moment belangrijkste bron van
deze stoffen dan ook niet de landbouw, maar overige bronnen als industrie, verkeer en RWZI’s
(bron: emissieregistratie). De enige stof met landbouw als belangrijkste bron volgens de
emissieregistratie is malathion.
(Mogelijke) probleemstoffen
In bijlage II, p43, (bijlagepagina’s 32-74) is per stof het resultaat van de toetsing voor de
verschillende perioden op kaart aangegeven (NB! De meetgegevens van de
gewasbeschermingsmiddelen van 2020 waren nog niet beschikbaar ten tijde van toetsing). Tevens is
aangegeven of de toelating van de middelen nog actueel is. Op basis van deze resultaten is
beoordeeld of de stof een probleemstof is voor het beheergebied van HHNK. In onderstaande Tabel
3.2 zijn deze stoffen opgenomen, geordend naar toetsresultaat.
Uit de tabel komt één probleemstof naar voren; ‘som heptachloor en cis-heptachloorepoxide’. Deze
stof is wel gemeten in 2019, maar is niet meegenomen in de toetsing van de data van 2019 en 2020
(mogelijk vanwege een wijziging in de codering). Volgens van Dam (2020) is er in 2019 echter
nergens een overschrijding geconstateerd. In werkelijkheid is de stof dan niet toetsbaar, de JGM
norm ligt namelijk meestal meer dan een factor 1000 lager dan de laagst gerapporteerde
meetwaarde. Desondanks worden in de periode 2013-2018 enkele overschrijdingen waargenomen.
Het stoffiche voor deze stof [5] stelt: zelfs bij de meest gevoelige analytische techniek ligt de
bepalingsgrens (0,00005 µg/l) nog een factor 250 boven de JG-MKE.
Postma [2] adviseert om biotamonitoring te overwegen. De stof is inmiddels in de landelijke pilot
voor de biomonitoring gemeten [4] en blijkt in alle regionale (23) en rijkswateren (8) de norm te
overschrijden. Opvallend hierbij is dat alle overschrijdingen worden veroorzaakt door cisheptachloorepoxide terwijl heptachloor nergens boven de rapportagegrens (0,001 µg/kg; wat lager
is dan de norm) is aangetroffen.
Daarnaast is er een behoorlijk aantal stoffen waarvan de toetsing niet mogelijk is, omdat de
rapportagegrens te hoog ligt of er géén of weinig data beschikbaar zijn. Hiervoor zijn aanvullende
metingen wenselijk. In onderstaande kaders over ‘antifouling’ en over ‘nieuwe prioritaire stoffen’ is
nog relevante informatie opgenomen over (mogelijke) probleemstoffen uit deze groep.
Antifouling (Uit van Gaalen et al, 2020 [7])
Tributyltin (TBT) en irgarol (Cybutryne) zijn beide inmiddels verboden. Irgarol lijkt af en toe in binnenwater te worden
aangetroffen, maar een goed beeld van deze stof vraagt nog wat inspanning wat betreft het aantal metingen en de
rapportagegrens. De rapportagegrens ligt nu in veel gevallen boven de norm. Voor de waterlichamen die beoordeeld zijn voor
TBT (ruim de helft) voldoet 80 procent niet aan de norm, maar in rijkswateren dalen de concentraties sterk sinds 2015 door het
verbod op TBT. Het is wel mogelijk dat nalevering uit de waterbodem nog een periode kan zorgen voor verhoogde concentratie in
oppervlaktewater, maar de verwachting is dat het aantal normoverschrijdingen de komende jaren sterk zal dalen.

Bestrijdingsmiddelen in de lijst ‘nieuwe’ prioritaire stoffen (Uit van Gaalen et al, 2020 [7])
Nieuwe prioritaire stoffen hoeven nu nog niet officieel getoetst en gerapporteerd te worden. Op basis van projectmetingen en
voorlopige monitoringsresultaten van Rijkswaterstaat in water en in biota (vis/mosselen) zijn er 3 bestrijdingsmiddelen in de lijst
van nieuwe prioritaire stoffen die waarschijnlijk tot overschrijdingen van de norm zullen leiden: de som heptachloor en
heptachloorepoxide (gewasbescherming), dichloorvos (gewasbescherming) en cybutryne/irgarol (aangroeiwerend middel op
schepen). Alle drie stoffen zijn verboden, maar worden nog steeds in norm-overschrijdende concentraties gemeten. Uitloging uit
de bodem en uit materialen, en nalevering uit sediment zijn mogelijke bronnen voor de eerste stofgroepen. Irgarol is een
antifouling (zie hiervoor). Het insecticide dichloorvos wordt nog op een aantal locaties in de rijkswateren in normoverschrijdende
concentraties aangetroffen. Een goed beeld van dichloorvos vraagt nog wat inspanning wat betreft de rapportagegrens om op het
lage normniveau te kunnen meten.
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Tabel 3.2 Identificatie van de probleemstoffen uit de lijst van overige bestrijdingsmiddelen. Het ‘stofnummer’ verwijst naar de
nummering van de prioritaire stoffen uit het BKMW2009 en van de volgorde van de specifiek verontreinigende stoffen uit de
regeling monitoring KRW, het ‘kaartnummer’ naar de (pagina)nummering in bijlage II. Voor het CAS-nummer wordt verwezen
naar Tabel 4.2. De stofnaam van de prioritaire stoffen is in rood afgedrukt. Per stof zijn de KRW-normen (JGM en MAX)
aangegeven, evenals de verhouding tussen de meetwaarde en de norm voor de ‘niet- toetsbare’ waarnemingen (RG / norm),
voor alle metingen en voor de meest recente metingen. Dit laatste is een indicatie van de factor waarmee de rapportagegrens
omlaag gebracht moet worden voor de toetsing. In de toelichting is aangegeven waarom een stof al dan niet als (mogelijke)
probleemstof is aangemerkt.
code

stofnaam

KRW-normen
JGM
MAX

RG / norm
alle
2019jaren
2020

ug/l

2E-07

0.0003

20296

eenheid

stof kaart
44

32

sHpC l1

som heptachloor en
cisheptachloorepoxide

16

33

HC B

hexachloorbenzeen

ug/l

0.000026

0.05

189

-

17

34

HxC lbtDen

hexachloorbutadiee
n

ug/l

0.00055

0.6

9

-

30

35

TC 4ySn

tributyltin (kation)

ug/l

0.0002

0.0015

21.8

15.8

34

36

Dcfl

dicofol

ug/l

0.0013

-

19

19

40

37

irgrl

Cybutryne

ug/l

0.0025

0.016

8.3

7.0

42

38

DC lvs

dichloorvos

ug/l

0.0006

0.0007

93

11

-

probleem toelichting
stof?
RG >> norm. Overschrijdingen betreft waarden op RG, die
J
>100 maal hoger ligt dan de MAX norm en >10.000!! x
hoger dan de JGM norm…
ná 2000 geen overschrijdingen, echter RG veel hoger
?
(>factor 100) dan JGM norm
ná 2000 geen overschrijdingen, echter RG fors hoger
?
(>factor 10) dan JGM norm
vóór 2000 wel (o.a. Wieringermeer), maar laatste jaren
?
waarschijnlijk geen probleemstof, echter RG (factor 15-20)
te hoog, waardoor er niet getoetst kan worden
alleen in 2019 gemeten, geen overschrijdingen echter RG
?
ruim boven norm (factor 20)
geen overschrijdingen echter RG ruim boven norm (factor
?
7-8)
vóór 2000 wel overschrijdingen (o.a. Grootslag) en laatste
jaren enkele toetsingen die niet voldoen (metingen op
?
RG), echter RG (circa factor 10) te hoog, waardoor er
meestal niet getoetst kan worden
enkele overschrijdingen, echter meestal niet toetsbaar
?
vanwege te hoge RG (circa factor 5)
na 2012 geen overschrijdingen, echter vaak niet toetsbaar
?
vanwege te hoge (factor 30-70) RG
na 2012 geen overschrijdingen meer, maar RG factor 5
?
hoger dan JGM norm
alleen gemeten in periode 2000-2012, geen
?
overschrijdingen maar RG factor 5 te hoog
alleen gemeten vóór 2012, één overschrijding maar RG
?
factor 20 te hoog
vóór 2012 enkele lichte overschrijdingen en na 2012 géén
overschrijdingen waargenomen, echter RG is factor 5 te
?
hoog
vroeger regelmatig overschrijdingen, na 2012 niet meer
?
overschrijdend, echter RG ruim factor 2 te hoog
NB! alleen metingen op TT locaties, geen overschrijdingen.
Geen bestrijdingsmiddel, maar o.a. oplosmiddel voor
?
bestrijdingsmiddelen. Voor een goed beeld aanvullend
meten.
?
geen data
?
géén data
vóór 2012 één overschrijding en na 2012 géén
overschrijdingen meer waargenomen, in periode 2019N
2020 één meting in duinen (Texel) niet toetsbaar (RG is
factor 5 te hoog) echter rest van locaties voldoet --> geen
probleemstof
niet toetsbaar vanwege te hoge RG (2019-2020 circa 2
maal JGM norm), echter ook geen enkele overschrijding,
N
dus waarschijnlijk geen probleemstof
RG iets boven norm maar geen enkele overschrijding, dus
N
zeer waarschijnlijk geen probleemstof
RG factor 1,7 boven norm maar geen enkele
N
overschrijding, dus waarschijnlijk geen probleemstof
na 2000 géén overschrijdingen, RG ligt weliswaar boven
N
norm, maar veel gemeten en geen enkele meting boven
RG
vóór 2012 enkele lichte overschrijdingen en na 2012 géén
N
overschrijdingen waargenomen
N
N
N
N
enkele lichte overschrijdingen na 2000, echter volgens van
N
Dam geen probleem, geen data 2019-2020

2

39

C 2yazfs

ethylazinfos

ug/l

0.0011

0.011

6

5.5

18

40

mevfs

mevinfos

ug/l

0.00017

0.017

67.4

30.2

27

41

Tazfs

triazofos

ug/l

0.001

0.02

16

5.0

29

42

TC lfn

trichloorfon

ug/l

0.001

-

5.0

-

30

43

TFySn

trifenyltin (kation)

ug/l

0.00024

0.49

20.0

-

55

44

heptnfs

heptenofos

ug/l

0.002

0.02

6

5

67

45

propxr

propoxur

ug/l

0.01

-

2.2

2.4

28

46

TC 4yPO4

tributylfosfaat

ug/l

66

170

-

-

20
9

47
48

omtat
DC lppP

omethoaat
dichloorprop-P

ug/l
ug/l

1.2
1

7.6

-

-

53

49

fenamfs

fenamifos

ug/l

0.012

0.027

2

5

3

50

C 1yazfs

methylazinfos

ug/l

0.0065

0.014

5.7

2.4

12

51

feNO2ton

fenitrothion

ug/l

0.009

-

1.7

1.1

13

52

fenton

fenthion

ug/l

0.003

-

2.7

1.7

24

53

C 2yprton

ethylparathion

ug/l

0.005

-

2.2

2.0

50

54

Daznn

diazinon

ug/l

0.037

-

1.6

-

1a
3
8
9

55
56
57
58

alC l
atzne
C lfvfs
C 2yC lprfs

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

0.3
0.6
0.1
0.03

0.7
2
0.3
0.1

1.6

-

9a

59

sdrin4

ug/l

0.01

-

-

-

9b

60

sDDX4

ug/l

0.025

-

-

-

N

geen overschrijdingen ná 2000, geen monitoring in 20192020

(9b) 61

44DDT

alachloor
atrazine
chloorfenvinfos
ethylchloorpyrifos
som aldrin, dieldrin,
endrin en isodrin
som 2,4'-DDT, 4,4'DDT, 4,4'-DDD en
4,4'-DDE
4,4'dichloordifenyltrichl
oorethaan

ug/l

0.01

-

1.4

-

N

geen overschrijdingen ná 2000, geen monitoring in 20192021

13

62

Durn

diuron

ug/l

0.2

1.8

-

-

N

geen overschrijdingen ná 2000, wel monitoring in 20192022, kan dus gestopt

26

63

PeC lBen

pentachloorbenzeen

ug/l

0.007

-

2.1

-

N

14

64

endsfn

endosulfan (som
alfa- en betaisomeer)

ug/l

0.005

0.01

-

-

N

27
29
33
36
7
15
19
25
47
62

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

PeC lFol
simzne
Tfrlne
quinoxfn
DC 4ySn
malton
Mlnrn
C 1yprton
C ltlrn
metbtazrn

pentachloorfenol
simazine
trifluraline
quinoxyfen
dibutyltin (kation)
malathion
monolinuron
methylparathion
chloortoluron
metabenzthiazuron

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

0.4
1
0.03
0.15
0.13
0.013
0.15
0.011
0.4
1.8

1
4
2.7
0.28
0.15
2.3
-

1.2
1.6
1.7
-

-

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

enkele toetsingen in 2013/2014 voldoen niet, wellicht als
gevolg van nieuwe labprocedure (Postma, 2018). In 2019
wel gemeten, maar onvoldoende data voor toetsing? In
2020 geen nieuwe metingen

na 2012 géén overschrijdingen waargenomen
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3.4 Metalen en overige elementen
Een volgende groep stoffen die apart is onderscheiden uit de lijst van prioritaire en specifiek
verontreinigende stoffen zijn de metalen en overige elementen. Voor een belangrijk deel komen
deze van nature voor in bodem en (grond)water, maar kunnen ze met verhoogde gehalten in het
oppervlaktewater worden gemeten door belasting vanuit specifieke bronnen of doordat ze vrijkomen
bij bepaalde processen in bodem en water.
Ook hier geldt dat er inhoudelijke redenen zijn om deze stoffen als aparte groep te onderscheiden.
Qua bronnen is er overlap, vooral voor wat betreft de ‘natuurlijke’ herkomst (bodem, mariene
afzettingen), maar ook antropogene bronnen zoals riolering en RWZI, verkeer en industrie.
(Mogelijke) probleemstoffen
In bijlage II, p43, (bijlagepagina’s 75-96) is per stof het resultaat van de toetsing voor de
verschillende perioden op kaart aangegeven. Op basis van deze resultaten is beoordeeld of de stof
een probleemstof is voor het beheergebied van HHNK. In onderstaande Tabel 3.3 zijn deze stoffen
opgenomen, geordend naar het toetsresultaat.
Tabel 3.3 Identificatie van de probleemstoffen uit de lijst van metalen en overige elementen. Het ‘stofnummer’ verwijst naar de
nummering van de prioritaire stoffen uit het BKMW2009 en van de volgorde van de specifiek verontreinigende stoffen uit de
regeling monitoring KRW, het ‘kaartnummer’ naar de (pagina)nummering in bijlage II. Voor het CAS-nummer wordt verwezen
naar Tabel 4.3. De stofnaam van de prioritaire stoffen is in rood afgedrukt. Per stof zijn de KRW-normen (JGM en MAX)
aangegeven, evenals de verhouding tussen de meetwaarde en de norm voor de ‘niet- toetsbare’ waarnemingen (RG / norm),
voor alle metingen en voor de meest recente metingen. Dit laatste is een indicatie van de factor waarmee de rapportagegrens
omlaag gebracht moet worden voor de toetsing. In de toelichting is aangegeven waarom een stof al dan niet als (mogelijke)
probleemstof is aangemerkt.
KRW-normen
code stofnaam eenheid

RG / norm

JGM

MAX

alle jaren

8.5

-

stof kaart

2019-2020 probleem- toelichting
stof?
op alle locaties in 2019 (2-5x) normoverschrijdend (JGM), alleen
J
zuidelijke deel gebied en TT locaties bemeten
alleen op TT locaties gemeten, overschrijdt behalve in duinen
J
(Zwanenwater) overal (JGM) norm
alleen op TT locaties gemeten, overschrijdt behalve in duinen
J
(Zwanenwater) overal (JGM) norm
op alle locaties behalve Twiske in 2019 (2-5x) normoverschrijdend (JGM),
J
alleen zuidelijke deel gebied en TT locaties bemeten

1

75

As

arseen

ug/l

1

34

76

B

boor

ug/l

207

477

-

59

77

Co

kobalt

ug/l

0.2

1.46

-

70

78

Se

seleen

ug/l

0.052

24.64

-

60

79

Cu

koper

ug/l

2.4

-

1.7

-

J

77

80

Zn

zink

ug/l

7.8

16.6

-

-

J

20

81

Pb

lood

ug/l

1.2

14.2

-

-

J

23

82

Ni

nikkel

ug/l

4

35

-

-

J

35

83

U

uranium

ug/l

0.97

9.4

-

-

J

37

84

Ag

zilver

ug/l

0.01

0.01

-

-

J

21

85

Hg

kwik

ug/l

0.00007

0.08

78

75

J

76

86

V

vanadium

ug/l

4.3

-

-

-

J

33

87

Ti

titaan

ug/l

20

-

-

-

?

Geen overschrijdingen, echter alleen op TT locaties gemeten

36

88

Te

telluur

ug/l

100

-

-

-

?

Geen overschrijdingen, echter alleen op TT locaties gemeten

41

89

Sb

antimoon

ug/l

5.6

200.3

-

-

?

Geen overschrijdingen, echter alleen op TT locaties gemeten

42

90

Ba

barium

ug/l

93

1122

-

-

?

Geen overschrijdingen, echter alleen op TT locaties gemeten

43

91

Be

beryllium

ug/l

0.1

0.833

-

-

?

Geen overschrijdingen, echter alleen op TT locaties gemeten

64

92

Mo

molybdeen

ug/l

136

340.5

-

-

?

Geen overschrijdingen, echter alleen op TT locaties gemeten

73

93

Tl

thallium

ug/l

0.05

0.8

-

-

?

Geen overschrijdingen, echter alleen op TT locaties gemeten

74

94

Sn

tin

ug/l

0.6002

36.0002

1.7

1.7

?

6

95

Cd

cadmium

ug/l

0.16

0.53

-

-

N

48

96

Cr

chroom

ug/l

3.6

-

-

-

N

NB! Bij de toetsing van opgelost koper is in het verleden veelal niet DOC
meegenomen, dan vaak overschrijdend. Daarom alleen recente
toetsingen gebruiken, deze overschrijden alleen in de Zaan, maar
metingen zijn niet gebiedsdekkend (alleen zuidelijke deel en TT locaties)
meerdere overschrijdingen verspreid door het gehele gebied, bij
sommige oudere metingen geen DOC gemeten en dan vaak
overschrijdend
mogelijk probleemstof op één locatie normoverschrijdend (Westzaan),
echter dataset beperkt, alleen zuidelijke deel gebied en TT locaties
op enkele locaties normoverschrijdend, geen goed overzicht want dataset
beperkt, alleen zuidelijke deel gebied en TT locaties
op circa 1/4 van de meetlocaties normoverschrijdend, geen goed
overzicht want dataset beperkt, alleen zuidelijke deel gebied, de TT
locaties en nog een locatie op Texel
meerdere overschrijdingen, vrijwel alleen op TT locaties gemeten
mogelijk probleemstof, op één locatie (Den Helder) normoverschrijdend
ondanks zeer hoge RG (factor 75 te hoog), echter dataset beperkt, alleen
zuidelijke deel gebied en TT locaties
géén toetsresultaten beschikbaar, maar vergelijking van beschikbare
meetwaarden met de norm laat zien dat de stof vermoedelijk niet overal
voldoet.

Geen overschrijdingen, echter RG factor 1.7 te hoog voor toetsing aan
JGM norm en alleen op TT locaties gemeten
lijkt geen probleemstof, echter dataset beperkt, alleen zuidelijke deel
gebied en TT locaties
lijkt geen probleemstof, echter dataset beperkt, alleen zuidelijke deel
gebied en TT locaties

Uit de tabel komt ongeveer de helft van de stoffen als probleemstof naar voren, de andere helft als
mogelijke probleemstof. Onderscheid kan gemaakt worden in:
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Stoffen die (vrijwel) overal en altijd de normen overschrijden en waarschijnlijk een relatie
hebben met ‘natuurlijke omstandigheden’ (o.a. zoute kwel, pyrietoxidatie): arseen, boor, kobalt,
seleen en uranium,
Stoffen die vaak de norm overschrijden en die zowel natuurlijke als duidelijke antropogene
bronnen kennen: koper en zink; beide blijken een minder groot probleem wanneer DOC in de
toetsing wordt meegenomen [2], beide zijn echter op één of meerdere locaties overschrijdend
en dus probleemstoffen,
Stoffen die op één of meerdere plaatsen de norm overschrijden: lood, nikkel, zilver en kwik
Vanadium, waarvan géén toetsresultaten beschikbaar zijn, echter de weinige data die er is laat
zien dat de stof waarschijnlijk lokaal in normoverschrijdende gehalten voorkomt,
Stoffen die geen overschrijdingen laten zien, maar alleen op de TT locaties zijn gemeten: titaan,
telluur, antimoon, barium, beryllium, molybdeen, thallium en tin (tevens RG > norm).
Stoffen die geen overschrijdingen laten zien en in een substantieel deel van het gebied, maar
niet gebiedsdekkend, zijn gemeten: cadmium en chroom,

3.5 Ammonium
Ammonium is een probleemstof in het gehele beheergebied van HHNK, de stof overschrijdt in circa
2/3 van de gevallen de norm, vaak met een factor 2-5 of zelfs >5. In bijlage II, p43, (bijlagepagina
97) is het resultaat van de toetsing voor de verschillende perioden op kaart aangegeven.
Dit bleek ook al bij de uitwerking van ESF7 (organische belasting) bij de systeemanalyses (van Dam
en Jaarsma, 2020 [8]). Hieruit kwam de uit- en afspoeling van meststoffen naar voren als
belangrijkste bron van de belasting van het oppervlaktewater met zuurstofvragende stoffen (voor
een belangrijk deel NH4). Overstorten en RWZI’s vormden daarnaast de belangrijkste bronnen.
Vooral in het winterhalfjaar zijn de ammoniumgehalten in het oppervlaktewater in veel gebieden
hoog, wat wijst op uit- en afspoeling. Hoge gehalten in het zomerhalfjaar wijzen op
afbraakprocessen in de waterbodem en waterkolom, eventueel aangevuld met overstorten en RWZIeffluenten.
De waterlichamen in de duinen en de meren kennen de laagste belasting door landbouw, overstorten
en RWZI’s, gevolgd door de laagveengebieden. Hier zouden dan ook de laagste ammoniumgehalten
mogen worden verwacht. Dit beeld blijkt echter niet duidelijk uit de meetgegevens (zie bijlage II,
p43, (bijlagepagina 94)). Voor de veengebieden geldt dat veenafbraak ook een bron van ammonium
is. Binnen de duinwateren zijn er enkele wateren met een hoge belasting met ammonium door
vogels (guanotrofie).

3.6 PAK’s
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) uit de lijst van prioritaire en specifiek
verontreinigende stoffen zijn in het beheergebied van HHNK in veel gevallen als probleemstof aan te
merken (zie Tabel 3.4). Uitzonderingen zijn antraceen, naftaleen en fenanthreen, die recent geen
overschrijdingen meer vertonen. Indeno(1,2,3-cd)pyreen kent geen norm. In bijlage II, p43,
(bijlagepagina’s 98-108) is per stof het resultaat van de toetsing voor de verschillende perioden op
kaart aangegeven.
Belangrijkste bronnen van PAK’s volgens de Emissieregistratie zijn ‘verkeer’ en ‘overig’.
Emissieroutes zijn vooral atmosferische depositie (luchtemissies, o.a. industrie en houtkachels),
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PAK-houdende coatings (binnenvaart, met name grotere wateren) en gecreosoteerd hout (o.a.
beschoeiingen). De diffuse belasting (via depositie) wordt op dit moment volgens Osté et al [6] als
belangrijkste ‘bron’ gezien, waardoor het handelingsperspectief van de waterbeheerder beperkt is
(zie ook §3.8). In onderstaande kader over PAK’s wordt hierover ook nog iets opgemerkt.
Uit de recent uitgevoerde landelijke pilot 'biotamonitoring in regionale wateren' [4] blijkt dat
biotamonitoring van PAK's een positiever beeld geeft dan monitoring van totale concentraties in
oppervlaktewater. In deze pilot zijn 4 PAK's bekeken, voor benzo(a)pyreen en chryseen is in geen
enkel van de 23 bemonsterde waterlichamen een overschrijding van de biotanorm vastgesteld. Ook
de metingen van fluorantheen en benzo(a)antraceen voldeden aan de biotanorm in het waterlichaam
waterrijk Waterland, wat voor HHNK was bemonsterd. In respectievelijk 4 en 6 van de landelijk 23
bemonsterde regionale wateren zijn voor deze stoffen wel overschrijdingen van de biotanorm
vastgesteld. HHNK gaat zelf nog geen biotamonitoring uitvoeren.
Tabel 3.4 Identificatie van de probleemstoffen uit de lijst van de PAK’s. Het ‘stofnummer’ verwijst naar de nummering van de
prioritaire stoffen uit het BKMW2009 en van de volgorde van de specifiek verontreinigende stoffen uit de regeling monitoring
KRW, het ‘kaartnummer’ naar de (pagina)nummering in bijlage II. Voor het CAS-nummer wordt verwezen naar Tabel 4.5. De
stofnaam van de prioritaire stoffen is in rood afgedrukt. Per stof zijn de KRW-normen (JGM en MAX) aangegeven, evenals de
verhouding tussen de meetwaarde en de norm voor de ‘niet- toetsbare’ waarnemingen (RG / norm), voor alle metingen en voor
de meest recente metingen. Dit laatste is een indicatie van de factor waarmee de rapportagegrens omlaag gebracht moet worden
voor de toetsing. In de toelichting is aangegeven waarom een stof al dan niet als (mogelijke) probleemstof is aangemerkt.

code
stof kaart
15
98
Flu

stofnaam

Eenheid
ug/l

fluorantheen

28

99

BaP

benzo(a)pyreen

ug/l

28

100

BbF

benzo(b)fluorantheen

ug/l

28

101

BkF

benzo(k)fluorantheen

ug/l

28

102

BghiPe benzo(ghi)peryleen

ug/l

21

103

BaA

benzo(a)antraceen

ug/l

22

104

C hr

chryseen

ug/l

28
2
22

105
106
107

InP
Ant
Naf

indeno(1,2,3-cd)pyreen
antraceen
naftaleen

ug/l
ug/l

23

108

Fen

fenanthreen

ug/l

KRW-normen
JGM
MAX

RG / norm
alle jaren 2019-2020 probleem- toelichting
stof HHNK?
0.0063
0.12
1.5
1.3
J
gebiedsbreed veel overschrijdingen
in het verleden veel overschrijdingen, nu vaak niet
toetsbaar, RG echter ruim 30x hoger dan JGM
0.00017
0.27
35
33
J
norm
in het verleden op de meeste locaties
overschrijdend, nu minder vaak maar nog steeds
0.017
2.6
J
overschrijdingen en geen dekkend beeld
in het verleden op veel locaties overschrijdend, nu
0.017
1.5
J
minder vaak maar nog steeds overschrijdingen en
geen dekkend beeld
in het verleden veel overschrijdingen, nu minder
0.0082
1.3
1.2
J
maar vaak niet toetsbaar, RG ligt iets boven JGM
norm, geen dekkend beeld
in het verleden veel overschrijdingen, nu minder
0.00064
0.28
8.9
8.4
J
maar vaak niet toetsbaar, RG ligt een factor 8
boven JGM norm, geen dekkend beeld
in het verleden veel overschrijdingen, nu minder
0.0029
0.17
2.2
2.0
J
maar vaak niet toetsbaar, RG ligt factor 2 boven
JGM norm, geen dekkend beeld
?
GEEN NORM
0.1
0.1
N
2
130
N
weinig overschrijdingen, op locaties waar in het
1.2
7.2
N
verleden norm werd overschreden, voldoet meest
recente toetsing

PAK’s (Uit van Gaalen et al, 2020 [7])
Atmosferische belasting is volgens de EmissieRegistratie de grootste bron voor alle PAK’s die in water worden
aangetroffen. In Nederland levert particuliere houtstook hieraan de grootste bijdrage. Ook binnenvaart (coatings
leveren 15-30 procent PAK-belasting), verkeer en RWZI’s dragen bij aan de PAK-belasting van het
oppervlaktewater.

3.7 Overige verontreinigende stoffen
Dit betreft een lijst met prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen van verschillende herkomst,
die niet zijn ingedeeld bij één van de vorige categorieën.
(Mogelijke) probleemstoffen
In bijlage II, p43, (bijlagepagina’s 109-133) is per stof het resultaat van de toetsing voor de
verschillende perioden op kaart aangegeven. Op basis van deze resultaten is beoordeeld of de stof
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een probleemstof is voor het beheergebied van HHNK. In onderstaande Tabel 3.5 zijn deze stoffen
opgenomen in volgorde van aandacht bij de monitoring (eerst probleemstoffen, dan stoffen die
nadere aandacht verdienen, dan stoffen die met beperkte inspanning kunnen worden gemonitord).
Tabel 3.5 Identificatie van de probleemstoffen uit de lijst van overige verontreinigende stoffen. Het ‘stofnummer’ verwijst naar de
nummering van de prioritaire stoffen uit het BKMW2009 en van de volgorde van de specifiek verontreinigende stoffen uit de
regeling monitoring KRW, het ‘kaartnummer’ naar de (pagina)nummering in bijlage II. Voor het CAS-nummer wordt verwezen
naarTabel 4.6. De stofnaam van de prioritaire stoffen is in rood afgedrukt. Per stof zijn de KRW-normen (JGM en MAX)
aangegeven, evenals de verhouding tussen de meetwaarde en de norm voor de ‘niet- toetsbare’ waarnemingen (RG / norm),
voor alle metingen en voor de meest recente metingen. Dit laatste is een indicatie van de factor waarmee de rapportagegrens
omlaag gebracht moet worden voor de toetsing. In de toelichting is aangegeven waarom een stof al dan niet als (mogelijke)
probleemstof is aangemerkt.
KRW-normen
code

stofnaam

stof kaart
som lineair en vertakte
perfluoroctylsulfonaat
som 4-nonylfenol-isomeren
(vertakt)

RG / norm

eenheid

JGM

MAX

alle
jaren

20192020

ug/l

0.00065

36

-

-

ug/l

0.3

2

2.1

2.1
1.3

probleem- toelichting
stof?
op alle meetlocaties wordt in 2019 en 2020 de JGM norm
J
overschreden
Geen recente overschrijdingen, echter alleen in deel van
?
het gebied en op TT locaties gemeten
na 2012 géén overschrijdingen, echter recent alleen op TT
?
locaties gemeten en RG factor 1.3 hoger dan norm
lijkt geen probleemstof, maar slechts zeer beperkt
?
gemeten, één overschrijding vóór 2012 in Zwanewater
Geen recente overschrijdingen, echter alleen in deel van
?
het gebied en op TT locaties gemeten
Geen overschrijdingen, echter alleen in deel van het
?
gebied en op TT locaties gemeten
Geen overschrijdingen, echter alleen in deel van het
?
gebied en op TT locaties gemeten
Geen overschrijdingen, echter alleen in deel van het
?
gebied en op TT locaties gemeten
Geen overschrijdingen, echter alleen in deel van het
?
gebied en op TT locaties gemeten
Geen overschrijdingen, echter alleen in deel van het
?
gebied en op TT locaties gemeten

35

109

slinvertPFOS

24

110

s4C 9yFol

31

111

TC lBen

trichloorbenzeen

ug/l

0.4

-

1.3

6

112

4C lAn

4-chlooraniline

ug/l

0.22

1.2

1.3

-

12

113

DEHP

bis(2-ethylhexyl)ftalaat
(DEHP)

ug/l

1.3

-

1.4

-

25

114

4ttC 8yFol

4-tertiair-octylfenol

ug/l

0.1

-

1.5

-

5

115

sPBDE6

som PBDE28, 47, 99, 100, 153,
154

ug/l

-

0.14

-

-

7

116

sC 10C 13C lakn som C10-C13-chlooralkanen

ug/l

0.4

1.5

-

-

24

117

4C 9yFol

4-nonylfenol

ug/l

0.3

2

-

-

43

118

sabcHBC D

som a-, b- en c-HBCD

ug/l

0.0016

0.5

-

-

38

119

OcC 1yccT4slx

octamethylcyclotetrasiloxaan

ug/l

0.2

-

-

-

?

géén data, ook landelijk niet

4

120

benzC l

benzylchloride

ug/l

0.02

-

-

-

?

géén data, ook landelijk niet

5

121

aaDC lTol

alfa,alfa-dichloortolueen

ug/l

0.0034

-

-

-

?

géén data, ook landelijk niet

37

122

sDOxns29

som 29 dioxines (Bbk, 1-12010: als TEQ)

-

-

-

-

?

GEEN NORM

4

123

Ben

benzeen

ug/l

10

50

-

-

N

6a

124

T4C lC 1a

tetrachloormethaan (tetra)

ug/l

12

-

-

-

N

10

125

12DC lC 2a

1,2-dichloorethaan

ug/l

10

-

-

-

N

11

126

DC lC 1a

dichloormethaan

ug/l

20

-

-

-

N

18

127

sHC H4

som a-, b-, c- en d-HCH

ug/l

0.02

0.04

1.3

-

N

29a

128

T4C lC 2e

tetrachlooretheen (per)

ug/l

10

-

-

-

N

29b

129

TC lC 2e

trichlooretheen (tri)

ug/l

10

-

-

-

N

32

130

TC lC 1a

trichloormethaan (chloroform)

ug/l

2.5

-

-

-

N

8

131

12DC lC 3a

1,2-dichloorpropaan

ug/l

280

1300

-

-

N

11

132

C 2yBen

ethylbenzeen

ug/l

65

220

-

-

N

31

133

sxyln

som xyleen-isomeren

ug/l

17

244

-

-

N

vooral vóór 2000 meerdere overschrijdingen, sinds 2012
geen overschrijdingen meer aangetroffen

Uit de tabel is het volgende op te maken:

‘som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat’ (slinvertPFOS) is als enige probleemstof
geïdentificeerd, deze stof is alleen in 2019 en 2020 gemeten en overschrijdt op alle locaties de
JGM norm. Osté et al [6] zeggen hierover het volgende: bronnen: 1) atmosf. depositie; 2)
(vroeger) gebruik van schuimblusmiddelen; 3) afvalwater. Zolang de (indirecte) bronnen niet
duidelijk zijn, heeft een maatregelanalyse weinig zin. Van Gaalen et al [7] zeggen hierover dat
deze ‘nieuwe’ prioritaire stof waarschijnlijk zowel in water als in biota overschrijdingen zal
vertonen, maar voorlopig niet gerapporteerd hoeft te worden (zie kader: ‘Nieuwe prioritaire
stoffen’). Overigens voldoet de stof op de locatie voor de biotameting van HHNK (in
waterlichaam ‘waterrijk Waterland’) wél aan de norm [4],

Er zijn enkele stoffen die niet kunnen worden getoetst, omdat de rapportagegrens van de meest
recente meetwaarden (soms) een factor 1-2 hoger liggen dan de norm. Dit geldt voor ‘som 4nonylfenol-isomeren (vertakt)‘, ‘trichloorbenzeen‘ en ‘4-chlooraniline‘,

Voor een substantieel deel van de stoffen ligt de (meest recente) rapportagegrens voldoende
laag en zijn geen overschrijdingen geconstateerd. Er is echter te weinig informatie om te kunnen
beoordelen of het een probleemstof is, omdat er maar beperkt is gemeten (6 stoffen), er in het
geheel niet is gemeten (3 stoffen) of er geen norm is voor de stof in water (1 stof),

11 stoffen zijn voldoende vaak, op voldoende locaties en met voldoende nauwkeurigheid
gemeten om ze als ‘geen probleemstof’ de identificeren.
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Nieuwe prioritaire stoffen (Uit van Gaalen et al, 2020 [7])
Nieuwe prioritaire stoffen hoeven nu nog niet officieel getoetst en gerapporteerd te worden. Op basis van
projectmetingen en voorlopige monitoringsresultaten van Rijkswaterstaat in water en in biota (vis/mosselen)
zullen PFOS (gebruikt in brandblusmiddelen) en de somDioxinen (bijproduct bij onvolledige verbranding)
waarschijnlijk tot overschrijdingen van de norm leiden. Beide stoffen zijn verboden, maar worden nog steeds in
norm-overschrijdende concentraties gemeten. Uitloging uit de bodem en uit materialen, en nalevering uit
sediment zijn mogelijke bronnen, maar er zitten ook nog PFOS en dioxinen in huishoudelijk afvalwater.

3.8 Landelijke lijst probleemstoffen en handelingsperspectief
Het rapport ‘Basisdocumentatie probleemstoffen KRW’ [6] is opgesteld om waterbeheerders te
ondersteunen in het ontwerpen van aangepaste monitoring- en maatregelenprogramma's voor
probleemstoffen en nieuwe prioritaire stoffen. Het bevat een actueel overzicht van alle KRWprobleemstoffen in Nederland en informatie die waterbeheerders kunnen gebruiken als die
betreffende stof overschrijdt in een bepaald waterlichaam. De informatie uit dit rapport is zeer
bruikbaar om voor de probleemstoffen in het beheergebied van HHNK het ‘handelingsperspectief’ als
waterbeheerder te bepalen.
De start van het proces is dat een waterbeheerder een normoverschrijding constateert van een
bepaalde stof in een bepaald waterlichaam. Vervolgens worden 3 stappen onderscheiden waarin de
waterbeheerder wordt ondersteund:
1. Diagnose: wat is het probleem precies en hoe groot is het? Normoverschrijding kan worden
veroorzaakt door een te hoge stofbelasting of een te strenge norm. Wanneer de monitoring
tekortschiet kan niet goed bepaald worden in welke mate de stof een probleem vormt of kan
deze zelfs niet worden getoetst. Bij de diagnose worden daarom de volgende vragen gesteld:
a. Bronnen: is het uitvoeren van een bronnenanalyse wenselijk? Dit geldt vooral wanneer er
kennishiaten zijn ten aanzien van de bronnen uit de emissieregistratie (o.a. bijdrage van de
bodem, bijdrage uit het buitenland, sterke regionale variatie,..).
b. Normstelling: is een nuancering / bijstelling van de norm wenselijk? Ook bij normen kan
sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Daarnaast wordt voor sommige stoffen rekening
gehouden met de biobeschikbaarheid of een correctie voor zwevend stof toegepast;
c. Monitoring: is het wenselijk om méér of beter te meten? Voorbeelden zijn stoffen die nog
maar een enkele keer zijn gemeten en stoffen waarvoor de rapportagegrens hoger ligt dan
de norm.
2. Bronnenanalyse: wat is de oorzaak van het probleem? Voor een selectie van stoffen waarvoor
dit wenselijk werd geacht, is in het rapport een bronnenanalyse opgenomen;
3. Maatregelenselectie: hoe los ik mijn probleem op? Voor een selectie van stoffen waarvoor dit
wenselijk werd geacht, is in het rapport een overzicht van relevante maatregelen opgenomen.
Onderscheid is gemaakt in aanpak door het Rijk, aanpak door de waterbeheerder of beide.
Tabel 3.6 vat het handelingsperspectief voor de belangrijkste landelijke probleemstoffen samen, de
bestrijdingsmiddelen zijn grotendeels buiten beschouwing gelaten. Ter toelichting op de kolommen
van de tabel [6]:

Normstelling: stoffen waarvoor een andere norm is afgeleid of waarvoor nieuwe
achtergrondconcentraties (AC’s) worden afgeleid, eventueel met regionale AC’s;

Verbetering bronnenanalyse: voor enkele metalen en PFOS. Voor de laatste zijn geen bronnen in
de emissieregistratie opgenomen. De stof is verboden. Mogelijk nog nagaan of er toch nog
producten of processen zijn waarbij PFOS vrijkomt.

Monitoring en handhaving: geldt voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen en biociden die
ofwel verboden zijn en nog norm-overschrijdend voorkomen of voor middelen die nog toegelaten
zijn. Voor gewasbeschermingsmiddelen worden al maatregelen genomen via het
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Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen en emissiereductieplannen die door
de toelatingshouder worden opgesteld en uitgevoerd. Als KRW-maatregel kan naar dit
beleid worden verwezen.
Aanpak emissies: stoffen die de norm overschrijden en waarvoor mogelijke maatregelen
geïdentificeerd zijn, onderscheid tussen rijk en regio (waterbeheerder, provincies). 1=ZZS (zeer
zorgwekkende stoffen, hoogste prioriteit) en 2 = overige stoffen.
Geen handelingsperspectief:
1. de maatregelanalyse geeft aan dat maatregelen bij de waterbeheerder zeer weinig zullen
bijdragen aan reductie van de belastingen van deze PAK’s. Initiatief ligt bij het Rijk;
2. enkele stoffen waaraan noch waterbeheerder, noch het Rijk iets kan doen (stoffen zijn
verboden maar komen nog lang in milieu voor). Dit is de groep stoffen waarvoor
motiveringen opgesteld kunnen worden.





Tabel 3.6 Samenvattende tabel van het handelingsperspectief voor de belangrijkste probleemstoffen uit de ‘Basisdocumentatie
probleemstoffen KRW’ [6]. De stoffen zijn ingedeeld in de groepen 1. gewasbeschermingsmiddelen uit LM-GBM, 2. overige
bestrijdingsmiddelen, 3. metalen+elementen, 4. Ammonium, 5. PAK's en 6. overige verontreinigende stoffen. Per stof is
aangegeven of het een probleemstof is voor HHNK (PS HHNK). Zie tekst voor nadere toelichting.

groep PS HHNK
N
?
1
N
J

2

3

4

5

6

?
?
?
?
?
?
N
J
N
J
J
J
J
J
J
?
J
?
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
N
?
J
N
?

diagnose:
normstelling
stofnaam
aclonifen
bifenox
terbutrin
som heptachloor en cisheptachloorepoxide
HCB
hexachloorbenzeen
HxClbtDen hexachloorbutadieen
TC4ySn
tributyltin (kation)
TFySn
trifenyltin (kation)
dcfl
dicofol
irgrl
Cybutryne
quinoxfn
quinoxyfen
Cu
koper
1
Cd
cadmium
Hg
kwik
Ni
nikkel
Pb
lood
Ag
zilver
1
As
arseen
1
Co
kobalt
1
Ba
barium
1
Se
seleen
1
Tl
thallium
1
V
vanadium
1
U
uranium
1
NH4
ammonium
1
BaA
benzo(a)antraceen
BaP
benzo(a)pyreen
BbF
benzo(b)fluorantheen
BghiPe
benzo(ghi)peryleen
BkF
benzo(k)fluorantheen
Chr
chryseen
Flu
fluorantheen
Fen
fenanthreen
sDOxns29
som 29 dioxines (Bbk, 1-1-2010: als TEQ)
som lineair en vertakte
slinvertPFOS
perfluoroctylsulfonaat
sHCH4
som a-, b-, c- en d-HCH
sabcHBCD
som a-, b- en c-HBCD

code
acnfn
bfnx
terbtn
sHpCl1

bronnen
analyse mon/handh
1
1
1

aanpak emissies
rijk
regio

geen
handelpersp.

2
2
2
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

2
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

2
1
1
1
1
1
1
1

1

1
2

1
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Zoals blijkt uit de tabel zijn niet alle stoffen uit Tabel 3.6 ook een probleemstof in het beheergebied
van HHNK (kolom PS HHNK). Voor een deel van de stoffen is het niet bekend of ze een probleemstof
zijn, vanwege ontoereikende monitoringsdata.
In Tabel 3.7 zijn enkele probleemstoffen voor HHNK opgenomen die ontbreken in Tabel 3.6.
Tabel 3.7 Probleemstoffen voor HHNK waarvoor het handelingsperspectief niet is uitgewerkt door Osté et al [6].

1

3

PS HHNK
J
J
J
J
J
J
J

code
carbdzm
dmtn
mzCl
imdcpd
C1yprmfs
B
Zn

stofnaam
carbendazim
deltamethrin
metazachloor
imidacloprid
methylpirimifos
Boor
Zink

evaluatie
normstelling

bronnen
analyse mon/handh
1
1
1
1
1

aanpak emissies
rijk
regio

geen
handelpersp.

1
1

1

1

Ter toelichting:

Gewasbeschermingsmiddelen: carbendazim, deltamethrin, metazachloor, imidacloprid en
methylpirimifos zijn ook door Osté et al [6] als probleemstof genoemd. Net als voor de andere
middelen wordt ingezet op monitoring en handhaving via het landelijke meetnet
gewasbeschermingsmiddelen.

Boor, wordt landelijk ook als probleemstof geïdentificeerd (overschrijding op ca. 3% van de
locaties [6]), er is door Osté et al echter geen nadere bronnen- en maatregelenanalyse
uitgevoerd. De stof is een probleemstof bij HHNK, waarbij er op basis van meetgegevens een
sterke relatie lijkt te zijn met chloride (zoute kwel). Dit wordt ook ondersteund door het stoffiche
van Boor [5], waar zoute kwel en uitspoeling als ‘natuurlijke’ oorzaken voor normoverschijding
worden genoemd.

Zink, één van de vaakst overschrijdende stoffen (43% van de locaties [6]), voor deze stof is ook
een bronnen- en maatregelenanalyse uitgevoerd.
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4

UITWERKING KRW-MONITORING CHEMIE 2022-2027

4.1 Wat, waar en wanneer monitoren
Volgens het protocol monitoring en toestandsbeoordeling KRW [1] dient tenminste elke nieuwe 6jaarlijkse planperiode, en zo nodig tussentijds, voor elke stof bepaald te worden of deze gemeten
dient te worden. In dit rapport wordt dit uitgewerkt voor de periode 2022-2027. De beslisschema’s
in het protocol vormen de leidraad hiervoor. De benadering daarbij is voor een belangrijk deel
gebaseerd op de (te verwachten) risico’s. In essentie gaat het voor de KRW-monitoring om de
volgende vragen:

Zijn er bronnen (antropogeen of natuurlijk) van verontreinigende stoffen aanwezig?

Kan de belasting vanuit die bronnen, nu of in de toekomst, leiden tot gehalten die de norm(en)
overschrijden?

Zo ja, waar en voor welke stoffen?
De vragen kunnen worden beantwoord door een combinatie van bronnenanalyse en meetgegevens.
Afhankelijk van het antwoord kan de monitoring voor een specifieke stof worden ingevuld. Er kan
worden besloten om géén monitoring, toestand- en trendmonitoring of operationele monitoring uit te
voeren. In dit rapport wordt daarnaast ‘aanvullende monitoring’ onderscheiden.
Geen monitoring
1. Geen monitoring: voor stoffen waarvan geen bronnen bekend zijn, en die ook tijdens metingen
niet zijn aangetroffen, is er ‘geen risico dat het waterkwaliteitsdoel niet wordt gehaald’. Deze
hoeven niet te worden gemeten;
Toestand- en trendmonitoring (op 5 TT-locaties)
2. Toestand- en trendmonitoring ééns per 18 jaar: voor stoffen die (mogelijk) wel bronnen hebben,
maar die voldoen aan de normen kan worden volstaan met monitoring ééns per 18 jaar.
3. Toestand- en trendmonitoring ééns per 6 jaar: voor stoffen die (mogelijk) wel bronnen hebben
en:
a. die niet voldoen aan de normen (probleemstoffen),
b. die niet volgens de richtlijn zijn gemonitord / niet getoetst konden worden, bijvoorbeeld
vanwege een te hoge rapportagegrens of te weinig metingen (mogelijke
probleemstoffen),
c. waarvan de belasting is toegenomen (mogelijk toekomstige probleemstoffen),
moet ten minste ééns per planperiode worden gemonitord.
4. Toestand- en trendmonitoring ééns per 3 jaar: voor stoffen die moeten worden gemonitord voor
lange termijn trends geldt dat ze tenminste eens in de 3 jaar moeten worden gemonitord.
Naast toestand- en trendmonitoring kan aanvullende monitoring nodig of wenselijk zijn, onderscheid
wordt gemaakt tussen ‘operationele monitoring’ en ‘aanvullende monitoring’.
Operationele of aanvullende monitoring
5. Operationele monitoring, richtwaarde jaarlijks: dit is bedoeld voor stoffen en waterlichamen die
‘at risk’ zijn om de doelstelling niet te halen, de probleemstoffen dus. Operationele monitoring
hoeft echter niet overal plaats te vinden, alleen wanneer het zinvol is. Hierop wordt in §4.3
ingegaan.
6. Aanvullende monitoring, eenmalig gedurende één jaar: voor stoffen die nog nooit zijn gemeten
of stoffen die niet getoetst konden worden, kan een éénmalige meetcampagne wenselijk zijn om
te kunnen bepalen of ze in het beheergebied een probleem vormen (zie §4.3).

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
KRW-probleemstoffen - achtergrondinformatie t.b.v. de KRW 2021
Pagina

Datum

Registratienummer

26 van 208

16 november 2021

21.1022771

De monitoringscyclus (om de hoeveel jaar er wordt gemonitord) is hierboven al ingevuld, de
monitoringsfrequentie (hoe vaak per jaar) is afhankelijk van de stof. Voor prioritaire stoffen is dat
12x per jaar, voor specifiek verontreinigende stoffen 4x per jaar. Deze frequentie is nodig om te
kunnen toetsen.

4.2 Toestand- en trendmonitoring HHNK
Binnen het beheergebied van HHNK zijn voor SGBP3 5 locaties geselecteerd voor de toestand- en
trendmonitoring. Ieder van deze ‘TT-locaties’ is representatief voor een deel van het beheergebied,
het toetsresultaat van de TT-locatie wordt hierop ‘geprojecteerd’, dit zijn (zie Figuur 4.1):

002002 in Schardam (representatief voor het oostelijke deel),

135701 in Den Helder (representatief voor het noordelijke deel),

158202 in Zaandam (representatief voor het zuidelijke deel),

204002 in het Zwanenwater (representatief voor de duinwateren),

803016 op Texel (representatief voor de polders op Texel).

Figuur 4.1 Het beheergebied van HHNK opgedeeld in de 51 waterlichamen met de 5 TT locaties en de projectie van de
toetsresultaten (rechts).

Zoals in het voorgaande reeds is aangegeven kan voor stoffen die overal voldoen aan de normen en
waarvoor geen verslechtering is te verwachten, worden volstaan met een minimale inspanning op de
locaties voor toestand- en trendmonitoring (TT). Dit is ééns per 18 jaar, of ééns per 3 jaar voor
‘trend stoffen’.
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De (mogelijke) probleemstoffen worden dan ééns per 6 jaar gemonitord, of ééns per 3 jaar in het
geval van ‘trend stoffen’.

4.3 Operationele monitoring en aanvullende monitoring
In deze paragraaf gaat het over de KRW-monitoring van verontreinigende stoffen, buiten de
toestand- en trendmonitoring. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘operationele monitoring’
en ‘aanvullende monitoring’.
Operationele monitoring heeft twee doelstellingen [1]:

De toestand vast te stellen van de waterlichamen waarvan uit de toestandsbeoordeling op basis
van de TT-monitoring gebleken is dat ze gevaar lopen de KRW-doelen niet te bereiken;

Wijzigingen in de toestand van die waterlichamen als gevolg van de maatregelprogramma’s te
beoordelen.
Operationele monitoring (OM) richt zich niet op het beoordelen van het effect van elke maatregel
afzonderlijk, maar op het effect van de combinatie van maatregelen op de toestand van het
waterlichaam. Een waterbeheerder is verplicht om af te wegen of operationele monitoring in een
waterlichaam zinvol is, als één of meerdere stoffen volgens de toestandsbeoordeling niet voldoen of
verwacht worden niet te gaan voldoen.
operationele monitoring voor probleemstoffen
Operationele monitoring is dus bedoeld voor probleemstoffen en de bijbehorende waterlichamen,
waarbij telkens de vraag wordt gesteld in hoeverre de monitoring zinvol is. Voor de stoffen die
daadwerkelijk als ‘probleemstof’ zijn geïdentificeerd is operationele monitoring zinvol wanneer:

er ruimtelijke variatie is in de belasting en de gehalten van de stof en om zodoende onderscheid
te kunnen maken tussen de waterlichamen die ‘voldoen’ en die ‘niet voldoen’ bij het toetsen en
beoordelen;

er veranderingen in de tijd worden verwacht en om zodoende te kunnen beoordelen of er trends
waarneembaar zijn in de overschrijdingen (toename door extra belasting of juist een afname
door maatregelen).
Het is niet zinvol voor stoffen die alom vertegenwoordigd zijn en geen ruimtelijke variatie laten
zien. Voor deze stoffen kan worden volstaan met monitoring op de TT-locaties en projectie op de
bijbehorende waterlichamen, eventueel met een hogere inspanning.

aanvullende metingen voor mogelijke probleemstoffen
Aanvullende monitoring is vooral bedoeld om extra informatie te verzamelen over stoffen waarvoor
nog niet kan worden bepaald of ze de normen overschrijden (mogelijke probleemstoffen). Dit geldt
voor de stoffen die weinig zijn gemeten en voor de stoffen met een te hoge rapportagegrens. In het
laatste geval geldt dat aanvullende metingen uiteraard pas zinvol zijn als er gemeten kan worden
met een voldoende lage rapportagegrens (onder of nabij de norm).
Deze aanvullende monitoring zal meestal ‘eenmalig’ zijn (gedurende één meetjaar) en vindt plaats
op de locaties die in dat geval relevant zijn. Dit kunnen zijn de rapportagepunten van de
waterlichamen, de meetlocaties van de gewasbeschermingsmeetnet of de ‘witte vlekken’ voor die
stof in het beheergebied.
Voor deze stoffen is aanvullende monitoring niet zinvol (en dus niet nodig) in het geval van stoffen
die ‘niet toetsbaar’ zijn omdat de rapportagegrens vér boven de norm ligt en blijft liggen.
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4.4 Invulling KRW monitoring per groep van stoffen
De uitwerking van de monitoring per stof (advies) is, naast het resultaat van de toetsingen, voor een
belangrijk deel gebaseerd op Postma, 2018 en van Dam, 2020 [2,3]. In bijlage III, vanaf p177 is per
stof de informatie en het monitoringsadvies van beide auteurs opgenomen.
Voor stoffen die ‘voldoen’ aan de norm, maar waarvan mogelijk wel bronnen aanwezig zijn in het
gebied, kan met een minimale cyclus en frequentie worden gemeten op de TT-locaties. Dit verschilt
per stof en is weergegeven in bijlage IV, p203. Voor de overige (mogelijke) probleemstoffen is de
monitoring onderstaand uitgewerkt.
4.4.1 Stoffen uit het landelijke meetnet gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM)
Op dit moment worden alle stoffen uit deze lijst gemeten op de locaties van het landelijke meetnet
gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en op de overige locaties van het
gewasbeschermingsmeetnet (GBM) van HHNK2. Deze data zouden mogelijk kunnen worden gebruikt
voor toetsing en -beoordeling. Daarbij gelden de volgende aandachtspunten:

De geïdentificeerde probleemstoffen worden allen gemeten, ook de komende jaren. Er is echter
aandacht nodig voor de rapportagegrenzen van met name deltamethrin en methylpirimifos;

Voor de als mogelijke probleemstof geïdentificeerde stoffen ligt de rapportagegrens in veel
gevallen boven de norm, zodat ze niet getoetst kunnen worden. Vaak zijn er ook geen recenteof zelfs géén (dimethenamid-P) toetsresultaten beschikbaar (zie Tabel 3.1). Deze stoffen zijn
echter de afgelopen jaren (vanaf 2020) wel gemeten en de data zullen op een later tijdstip
beschikbaar komen. Dit geldt ook voor cypermethrin en lambda-cyhalothrin, ondanks dat deze
stoffen vanaf 2020 niet (meer) in de opgave zitten (Ooms, 2020 [9]). Desondanks zouden ze
volgens waterproef na succesvolle validatie van de nieuwe meetmethoden wel moeten worden
gerapporteerd. Mogelijk dat hiermee ook de problemen met de rapportagegrenzen deels worden
oplost;

De cyclus in het GBM van HHNK is jaarlijks op 14 locaties en eens per 3 jaar op 43 locaties, de
frequentie is 6x per jaar. Voor de specifiek verontreinigende stoffen wordt daarmee voldaan aan
de voor de KRW vereiste monitoringfrequentie (4x per jaar), voor de prioritaire stoffen (12x per
jaar) is de meetfrequentie te laag;

Het is op dit moment nog niet mogelijk om meetpunten buiten het waterlichaam te gebruiken
voor de KRW-toetsing van de chemie (alleen metingen op de rapportagepunten). Er loopt nog
een discussie in het RAM (John Hin) over het invullen van de OM in de KRW-monitoring voor
chemie. De wens en de intentie is om dit wel mogelijk te maken;

Niet alle waterlichamen (WL’s) worden bemeten in het LM-GBM. De keuze van de locaties is
destijds gebaseerd op het landgebruik en de relatie tussen het landgebruik en
bestrijdingsmiddelengebruik (van der Helm, 2011 [10]). Dit is een risicobenadering, de gebieden
met de hoogste risico’s worden bemeten, wat niet wil zeggen dat er elders geen overschrijdingen
zijn.

TT en OM monitoring
Gezien bovenstaande aandachtspunten wordt het lastig, zo niet onmogelijk, om de toetsing en
beoordeling voor de Kaderrichtlijn water in zijn geheel te baseren op de meetgegevens uit het
gewasbeschermingsmeetnet. Wel kunnen de uitkomsten uit het gewasbeschermingsmeetnet worden
gebruikt om voor specifieke waterlichamen en stoffen de beoordeling bij te stellen. Daarom wordt de
volgende aanpak voorgesteld:
2

Hoewel de meetpakketten in het meetnet gewasbeschermingsmiddelen voor 2021 in principe alle stoffen afdekken, is op dit
moment voor een deel van de stoffen nog niet duidelijk of deze daadwerkelijk gemeten kunnen worden en wat de
rapportagegrenzen zijn. Dit heeft te maken met een wijziging in de analysemethoden van laboratorium Waterproef. De
komende tijd worden de methoden gevalideerd en zal dit duidelijk worden.
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Alle probleemstoffen en mogelijke probleemstoffen worden gemeten op de 5 TT-locaties
De resultaten hiervan worden geprojecteerd op de 51 waterlichamen
Het resultaat wordt ‘overruled’ met een beheerdersoordeel als blijkt uit de GBM-monitoring dat
een stof een probleem is (de KRW-norm overschrijdt) voor het waterlichaam waar de
overschrijding is gemeten. Omgekeerd geldt overigens ook (stof voldoet in WL, maar niet op
bijbehorende TT-locatie). Het GBM is dan te zien als een soort van ‘operationele monitoring’,
gericht op de waterlichamen waar de grootste problemen worden verwacht.

Tabel 4.1 Overzicht van de KRW-monitoring voor de bestrijdingsmiddelen uit het landelijke meetnet
gewasbeschermingsmiddelen. TT (5)=toestand- en trendmonitoring op 5 locaties, OM=operationele monitoring,
AANV=aanvullende monitoring in 51 waterlichamen. C=cyclus (om de x jaar) en f=frequentie (x per jaar).

CAS-nr

carbdzm
dmtn
mzCl
imdcpd
C1yprmfs

carbendazim
deltamethrin
metazachloor
imidacloprid
methylpirimifos

cypmtn
lcyhltn
pyrpxfn
fenOxcb
abmtne
tefbzrn
esfvlrt
bfnx
C1ymsfrn
pyrdbn
MCPA

cypermethrin
lambda-cyhalothrin
pyriproxyfen
fenoxycarb
abamectine
teflubenzuron
esfenvaleraat
bifenox
methyl-metsulfuron
pyridaben
2-methyl-4chloorfenoxyazijnzuur
DmtnmdP dimethenamid-P
iptrn
isoproturon
acnfn
aclonifen
terbtn
terbutrin
Dmtat
dimethoaat
linrn
linuron
mecppP
mecoprop-P
Clidzn
chloridazon
bentzn
bentazon
captn
captan
Clpfm
chloorprofam
metlCl
metolachloor
pirmcb
pirimicarb
terC4yazne terbutylazine
tolcfsC1y
tolclofos-methyl

PS

C

F

10605-21-7
52918-63-5
67129-08-2
138261-41-3
29232-93-7

J
J
J
J
J

6
6
6
6
6

4
4
4
4
4

52315-07-8
91465-08-6
95737-68-1
72490-01-8
71751-41-2
83121-18-0
66230-04-4
42576-02-3
74223-64-6
96489-71-3
94-74-6

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12
4
4
4
4
4
4
12
4
4
4

163515-14-8
34123-59-6
74070-46-5
886-50-0
60-51-5
330-55-2
16484-77-8
1698-60-8
25057-89-0
133-06-2
101-21-3
51218-45-2
23103-98-2
5915-41-3
57018-04-9

?
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

6
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

4
12
12
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

OM
C

F

AANV (51)
C

F

type stof, bijzonderheden
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof

1 jaar meten, zodra
rapportgegrens voldoende naar
beneden kan

stofnaam

operationele monitoring (OM) op locaties van landelijke meetnet gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en
GBM HHNK

TT (5)
code

6

4

6

4

prioritaire stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
prioritaire stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof

Aanvullende monitoring
Voor een deel van de stoffen is nog te weinig informatie beschikbaar om te kunnen beoordelen of
het een probleemstof betreft. Deels hangt dit samen met de rapportagegrenzen, deels met het
ontbreken van voldoende metingen. Daarom wordt aanbevolen om:

Zodra een geschikte meetmethode met een voldoende lage rapportagegrens beschikbaar is, een
KRW-toetsing uit te voeren met de beschikbare gegevens voor de stoffen: fenoxycarb,
cypermethrin, teflubenzuron, bifenox, esfenvaleraat, methyl-metsulfuron, lambda-cyhalothrin,
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pyridaben, pyriproxyfen, abamectine. Tabel 3.1 geeft een indicatie van de benodigde verlaging
van de rapportagegrens ten opzichte van norm, voor de meest recente metingen. Indien dit
onvoldoende informatie geeft om te bepalen of een stof een probleemstof is, kan worden
overwogen om deze stoffen te meten in meer (alle 51) waterlichamen;


De stof die wel toetsbaar is (2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur) en de stof waarvan geen data
beschikbaar was (dimethenamid-P), na oplevering van de meetdata van 2020 en 2021 te
toetsen en op basis van het resultaat te besluiten of het wenselijk is om aanvullend te meten in
51 waterlichamen.

4.4.2 Overige gewasbeschermings/bestrijdingsmiddelen
Voor de overige gewasbeschermings/bestrijdingsmiddelen geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de
stoffen uit het landelijke meetnet (LM-GBM); de meetfrequentie in het GBM van HHNK is voldoende
voor toetsing van de specifiek verontreinigende stoffen maar te gering voor de prioritaire stoffen.
Van deze lijst worden de meeste, maar niet alle stoffen gemeten. Vanaf 2021 worden 3 van de 17
(mogelijke) probleemstoffen niet (meer) gemeten. Ook hier geldt dat, voor een deel van de stoffen,
de analysemethoden nog moeten worden gevalideerd.
Er is één stof als probleemstof geïdentificeerd; ‘som heptachloor en cis-heptachloorepoxide’. Deze
stof wordt wel gemeten in het GBM van HHNK, echter de stof is niet toetsbaar. Zelfs bij de meest
gevoelige analytische techniek ligt de bepalingsgrens nog een factor 250 boven de JGM-norm (zie
stoffiche [5], zie ook bijlage I, p41). Ook ligt de meetfrequentie in het GBM te laag voor deze
prioritaire stof.
Gezien de hoge rapportagegrens is operationele monitoring voorlopig echter weinig zinvol en kan er
worden volstaan met TT-monitoring met een frequentie van 12x per jaar. Ondertussen wordt
geadviseerd te blijven zoeken naar alternatieve meetmethoden.

TT en OM monitoring
Voor deze groep van stoffen wordt (net als voor de stoffen uit het landelijk meetnet
gewasbeschermingsmiddelen) het volgende voorgesteld:
Alle probleemstoffen en mogelijke probleemstoffen worden gemeten op de 5 TT-locaties, met
uitzondering van propoxur. Deze stof zit niet in één van de meetpakketten met
gewasbeschermingsmiddelen, kan niet voldoende nauwkeurig worden gemeten en is relatief duur
om te meten. Daarom is besloten deze stof niet in de TT-monitoring op te nemen
(monitoringsfrequentie staat in Tabel 4.2 op “0”);
 De resultaten van de TT-monitoring worden geprojecteerd op de 51 waterlichamen;
 Het resultaat wordt ‘overruled’ met een beheerdersoordeel als blijkt uit de GBM-monitoring dat
een stof een probleem is (de KRW-norm overschrijdt), voor het waterlichaam waar de
overschrijding is gemeten. Het GBM is dan te zien als een soort van ‘operationele monitoring’,
gericht op de waterlichamen waar de grootste problemen worden verwacht.
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Tabel 4.2 Overzicht van de KRW-monitoring voor de overige bestrijdingsmiddelen. TT (5)=toestand- en trendmonitoring op 5
locaties, OM=operationele monitoring; GBM betekent dat betreffende stof wordt gerapporteerd bij de meetresultaten van het
meetnet gewasbeschermingsmiddelen van HHNK, AANV=aanvullende monitoring in 51 waterlichamen. C=cyclus (om de x jaar)
en f=frequentie (x per jaar).

HCB
HxClbtDen
TC4ySn
Dcfl
irgrl
DClvs
C2yazfs
mevfs
Tazfs
TClfn
TFySn
heptnfs
propxr
TC4yPO4
omtat
DClppP
fenamfs
C1yazfs
feNO2ton
fenton
C2yprton
Daznn
alCl
atzne
Clfvfs
C2yClprfs
sdrin4
sDDX4
44DDT

Durn
PeClBen
endsfn
PeClFol
simzne
Tfrlne
quinoxfn
DC4ySn
malton
Mlnrn
C1yprton
Cltlrn
metbtazrn

stofnaam
som heptachloor en cisheptachloorepoxide
hexachloorbenzeen
hexachloorbutadieen
tributyltin (kation)
dicofol
Cybutryne
dichloorvos
ethylazinfos
mevinfos
triazofos
trichloorfon
trifenyltin (kation)
heptenofos
propoxur
tributylfosfaat
omethoaat
dichloorprop-P
fenamifos
methylazinfos
fenitrothion
fenthion
ethylparathion
diazinon
alachloor
atrazine
chloorfenvinfos
ethylchloorpyrifos
som aldrin, dieldrin,
endrin en isodrin
som 2,4'-DDT, 4,4'-DDT,
4,4'-DDD en 4,4'-DDE
4,4'dichloordifenyltrichloor
ethaan
diuron
pentachloorbenzeen
endosulfan (som alfaen beta-isomeer)
pentachloorfenol
simazine
trifluraline
quinoxyfen
dibutyltin (kation)
malathion
monolinuron
methylparathion
chloortoluron
metabenzthiazuron

CAS-nr
NVT

PS
J

TT (5)
C
F
3
12

OM
C F
GBM

AANV (51)
C
F
type stof, bijzonderheden
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
prioritaire stof, trend, met biotanorm
prioritaire stof, trend, met biotanorm
prioritaire stof, trend, ubiquitair
prioritaire stof, trend, met biotanorm
prioritaire stof
prioritaire stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
6
4
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof

118-74-1
87-68-3
36643-28-4
115-32-2
28159-98-0
62-73-7
2642-71-9
7786-34-7
24017-47-8
52-68-6
668-34-8
23560-59-0
114-26-1
126-73-8
1113-02-6
15165-67-0
22224-92-6
86-50-0
122-14-5
55-38-9
56-38-2
333-41-5
15972-60-8
1912-24-9
470-90-6
2921-88-2
NVT

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
12
12
12
12
12
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
12
12
12

GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM

NVT

N

18

12

GBM

prioritaire stof

50-29-3

N

18

12

GBM

prioritaire stof

330-54-1
608-93-5
115-29-7

N
N
N

18
3
18

12
12
12

GBM
GBM

prioritaire stof
prioritaire stof, trend
prioritaire stof

87-86-5
122-34-9
1582-09-8
124495-18-7
14488-53-0
121-75-5
1746-81-2
298-00-0
15545-48-9
18691-97-9

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

18
18
18
3
18
18
18
18
18
18

12
12
12
12
4
4
4
4
4
4

GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
-

prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof, trend
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof

1 jaar meten, zodra rapportgegrens
voldoende naar beneden kan

code
sHpCl1
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aanvullende monitoring
Mede op basis van Postma, 2018 en van Dam, 2020 [2,3] (zie bijlage III, p183), wordt daarnaast
geadviseerd om:

Zodra een geschikte meetmethode met een voldoende lage rapportagegrens beschikbaar is, een
KRW-toetsing uit te voeren met de beschikbare gegevens voor de stoffen: hexachloorbenzeen,
hexachloorbudadieen, tributyltin (kation), dicofol, Cybutryne, dichloorvos, ethylazinfos,
mevinfos, triazofos, trichloorfon, trifenyltin (kation), heptenofos en propoxur. Tabel 3.2 geeft
een indicatie van de benodigde verlaging van de rapportagegrens ten opzichte van norm, voor
de meest recente metingen. Indien de beschikbara data onvoldoende informatie geven om te
bepalen of een stof een probleemstof is, kan worden overwogen om deze stoffen te meten in
meer (alle 51) waterlichamen. NB! Met uitzondering van tributyltin (kation), trifenyltin (kation)
en propoxur worden deze volgens opgave van Waterproef momenteel in het GBM-meetnet
gemeten. Met uitzondering van propoxur de komende jaren ook op de TT-locaties;

Beide stoffen waarvan geen (recente) data beschikbaar waren, omethoaat en dichloorprop-P,
zijn al vóór of rond 2000 in Nederland verboden (zie bijlage III, vanaf p183). Daarom kan met
een beperkte inspanning (op TT locaties) worden volstaan. De stoffen blijken overigens reeds op
de TT-locaties te zijn gemeten, maar waren nog niet getoetst. Ook worden ze volgens opgave
van Waterproef momenteel in het GBM-meetnet gemeten. Daarmee is er t.z.t. voldoende data
voor toetsing beschikbaar en hoeft niet aanvullend te worden gemonitord.

Na definitieve oplevering van de data uit het GBM-meetnet voor 2020 en 2021, kan worden
bekeken of het nodig is om aanvullend tributylfosfaat te meten in 51 waterlichamen (volgens
toetsingsdata is de stof alleen éénmalig gemeten op TT locaties).

4.4.3 Metalen en overige elementen
Binnen deze groep van stoffen zijn veel overschrijdingen van de normen geconstateerd. Voor een
behoorlijk deel van de stoffen bestaat de indruk dat de hoge gehalten een sterke (dominante) relatie
hebben met ‘natuurlijke omstandigheden’ (o.a. uitspoeling uit de bodem, zoute kwel, pyrietoxidatie).
Voor andere stoffen zoals koper en zink dragen de antropogene bronnen naar verwachting ook zeker
substantieel bij aan de gehalten (en daarmee de overschrijdingen). Een bronnenanalyse in
combinatie met een gebieds-brede analyse van de gehalten, zou hier meer inzicht in kunnen
verschaffen.
Vanadium is niet getoetst, maar blijkt wel te zijn gemeten op de 5 TT-locaties in 2020 en 2021 en
enkele overige locaties in 2017. Hieruit blijkt dat er ook waarden zijn gemeten die liggen boven de
JGM-norm. Er is echter niet, zoals bij de toetsing in Aquo-kit, gecorrigeerd voor
achtergrondwaarden. Aanbevolen wordt om de data van deze stof mee te nemen bij de
eerstvolgende toetsing en aanvullend te meten in alle 51 waterlichamen.
Dat zelfde geldt voor zilver, boor, barium, beryllium, kobalt, molybdeen, antimoon, seleen, tin,
telluur, titaan, thallium en uranium. Voor deze stoffen wordt aanbevolen de komende jaren
aanvullend te meten op de KRW-monitoringslocaties. Dit geldt voor de stoffen en locaties waarvoor
geen recente data (na 2019) beschikbaar zijn. Er wordt gedurende één jaar gemeten met een
frequentie van 4 keer per jaar. Seleen en uranium zijn reeds gemeten op de locaties in het
roulerende meetnet in 2020 en 2021, zodat een eenmalige ronde in 2022 voldoende is voor een
gebiedsdekkend beeld, de overige stoffen zouden in de periode 2022 t/m 2024 moeten worden
gemeten voor een gebiedsdekkend beeld. Ook de saliniteit dient hierbij te worden bepaald, voor de
correctie op achtergrondgehalten.
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Voor een zinvolle invulling van de KRW-monitoring, -toetsing en -beoordeling van de metalen na
2024 is nader onderzoek nodig naar normen, bronnen en natuurlijke achtergrondgehalten. Er moet
o.a. worden bepaald in hoeverre een stof door natuurlijke omstandigheden verhoogd is, of dat er
significante antropogene bronnen zijn. In bijlage V, p207 is reeds relevante informatie hierover
gebundeld. Vooralsnog zijn de mogelijke probleemstoffen opgenomen in de TT-monitoring voor
2022-2027, evenals de ‘trend’stoffen.
Geadviseerd wordt de operationele monitoring in te vullen na analyse van aanvullende
monitoringsdata 2019-2024 en eventuele verdere landelijke discussie over de normen en
achtergrondconcentraties voor metalen3. NB! Bij de toetsing van de data van 2019-2020 is reeds
getoetst aan deze (deels gewijzigde) normen.
Tabel 4.3 Overzicht van de KRW-monitoring voor de metalen en overige elementen. TT (5)=toestand- en trendmonitoring op 5
locaties, OM=operationele monitoring, AANV=aanvullende monitoring in 51 waterlichamen. C=cyclus (om de x jaar) en
f=frequentie (x per jaar).

V
Ti
Te
Sb
Ba
Be
Mo
Tl
Sn
Cd
Cr

stofnaam
arseen
boor
kobalt
seleen
koper
zink
lood
nikkel
uranium
zilver
kwik
vanadium
titaan
telluur
antimoon
barium
beryllium
molybdeen
thallium
tin
cadmium
chroom

CAS-nr
7440-38-2
7440-42-8
7440-48-4
7782-49-2
7440-50-8
7440-66-6
7439-92-1
7440-02-0
7440-61-1
7440-22-4
7439-97-6

PS
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

TT (5)
C
F
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
3
12
6
12
6
4
6
4
3
12

7440-62-2
7440-32-6
NVT
7440-36-0
7440-39-3
7440-41-7
7439-98-7
7440-28-0
7440-31-5
7440-43-9
7440-47-3

J
?
?
?
?
?
?
?
?
N
N

6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
18

4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
4

OM
C

F

nader invullen na analyse van de monitoringsdata van 2019-2024, i.r.t.
bronnen en normen

code
As
B
Co
Se
Cu
Zn
Pb
Ni
U
Ag
Hg

AANV (51)
C
F type stof, bijzonderheden
specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
prioritaire stof, trend
prioritaire stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
6
4 specifiek verontreinigende stof
prioritaire stof, trend
specifiek verontreinigende stof

3
Gewijzigde normen (overgenomen uit Osté et al, 2020 [6])
Voor de volgende stroomgebiedbeheerplanperiode (2022-2027) zijn naar aanleiding van voortschrijdend inzicht wijzigingen in de
normen van enkele stoffen voorgesteld. Deze wijzigingen worden vastgesteld door de Klankbordgroep normstelling water en lucht
en de Stuurgroep Water. Het betreft de volgende wijzigingen:

Barium: de JG-MKN gaat van 73 naar 93 μg/l; minder waterlichamen overschrijden de norm.

Koper (zout): de JG-MKN is 3,5 μg Cu/L de MAC-MKN is 4,5 μg Cu/L bij 1,4 mg DOC/l. Deze waarde geldt bij een gemeten
DOC-gehalte van 1,4 mg DOC/L. Bij toetsing van de norm kan een locatiespecifieke DOC-correctie worden toegepast;
minder zoute waterlichamen overschrijden de norm.

Esfenvaleraat: de JG-MKN gaat van 0,1 naar 0,19 ng/l, de MAC-MKN van 0,85 naar 1,7 ng/l; minder waterlichamen
overschrijden de norm.

Terbutylazine: zoet: de JG-MKN gaat van 0,2 naar 0,32 μg/l, de MAC-MKN van 1,3 naar 1,8 μg/l; minder waterlichamen
overschrijden de norm; zout: de JG-MKN wordt 0,032 μg/l, de MAC-MKN 0,18 μg/; zou tot overschrijdingen in zoute
wateren kunnen leiden.

Ook ligt er een voorstel bij de Klankbordgroep normstelling voor een wijziging of vaststelling van negen
achtergrondconcentraties voor metalen voor zoete wateren en vijf voor zoute wateren. Voor een enkel metaal kan dit leiden
tot een lichte toe-of afname van het aantal normoverschrijdingen.
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4.4.4 Ammonium
Voor de monitoring geldt dat ammonium op veel locaties in het basismeetnet wordt gemeten als
‘biologie ondersteunende parameter’ (OM-ECO) en dat deze metingen voldoende zijn voor de KRWvereisten (jaarlijks, 12 x op de KRW-monitoringslocaties). Extra monitoring op de TT-locaties is
daarom ook niet nodig. Aanbevolen wordt wel verder de bronnen van ammonium te onderzoeken en
daarbij aan te sluiten bij de landelijke initiatieven die daartoe in gang zullen worden gezet naar
aanleiding van het ‘actieplan ammonium’ (Osté & de Jong, 2021 [11]).
Tabel 4.4 Overzicht van de KRW-monitoring voor ammonium. TT (5)=toestand- en trendmonitoring op 5 locaties,
OM=operationele monitoring, AANV=aanvullende monitoring in 51 waterlichamen. C=cyclus (om de x jaar) en f=frequentie (x
per jaar).

code
NH4

stofnaam
ammonium

CAS-nr
14798-03-9

PS
J

TT (5)
C
F
-

C
1

OM
F
12

AANV (51)
C
F
type stof, bijzonderheden
specifiek verontreinigende stof, OM-ECO

4.4.5 PAK’s
Onder de PAK’s zitten veel probleemstoffen. norm-overschrijdingen worden gebiedsbreed
aangetroffen, er zijn geen duidelijke patronen zichtbaar (zie bijlage II). Dit komt ook overeen met
de verwachting dat, net als landelijk, in het beheergebied van HHNK diffuse belasting de
belangrijkste bron is [6]. Wanneer er van een stof geen lokale bronnen aanwezig zijn en er geen
ruimtelijke variatie aanwezig in de gehalten, kan worden volstaan met TT monitoring.
Voor de KRW-monitoring kan voorlopig worden volstaan met het meten van het ‘PAK pakket’ op TTlocaties. Naast de probleemstoffen zitten hierin ook indeno(1,2,3-cd)pyreen (niet toetsbaar, geen
norm), fenantreen, antraceen en naftaleen (allen geen probleemstoffen). Om de eventuele
operationele monitoring (OM) in te vullen op een zinvolle manier, is eerst nadere analyse nodig van:

mogelijke puntbronnen en daar gemeten gehalten (beschoeiingen, scheepvaart, afstromend
water wegen, RWZI’s),

trends in de tijd, die mogelijk zijn te relateren aan maatregelen (o.a. beperken PAK’s in coatings
en verduurzaamd hout, depositie).
Tabel 4.5 Overzicht van de KRW-monitoring voor de Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s). TT (5)=toestand- en
trendmonitoring op 5 locaties, OM=operationele monitoring, AANV=aanvullende monitoring in 51 waterlichamen. C=cyclus (om
de x jaar) en f=frequentie (x per jaar).

stofnaam
fluorantheen
benzo(a)pyreen

CAS-nr
206-44-0
50-32-8

PS
J
J

BbF
BkF
BghiPe
BaA

benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(ghi)peryleen
benzo(a)antraceen

205-99-2
207-08-9
191-24-2
56-55-3

J
J
J
J

3
3
3
6

12
12
12
4

Chr

chryseen

218-01-9

J

6

4

InP
Ant
Naf
Fen

indeno(1,2,3-cd)pyreen
antraceen
naftaleen
fenanthreen

193-39-5
120-12-7
91-20-3
85-01-8

?
N
N
N

3
3
18
18

12
12
12
4

OM
C F

OM PAK's eventueel nader invullen na
analyse van bronnen en trends

TT (5)
C
F
3
12
3
12

code
Flu
BaP

AANV (51)
C
F
type stof, bijzonderheden
prioritaire stof, trend, met biotanorm
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
prioritaire stof, trend, ubiquitair
prioritaire stof, trend, ubiquitair
prioritaire stof, trend, ubiquitair
specifiek verontreinigende stof, met
biotanorm
specifiek verontreinigende stof, met
biotanorm
prioritaire stof, trend, ubiquitair
prioritaire stof, trend
prioritaire stof
specifiek verontreinigende stof

4.4.6 Overige verontreinigende stoffen
Er is één stof als probleemstof geïdentificeerd; ‘som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat’
(slinvertPFOS). Omdat op alle locaties de JGM norm wordt overschreden, er weinig ruimtelijke
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variatie is en de bronnen niet duidelijk zijn, is operationele monitoring weinig zinvol. Er kan worden
volstaan met TT-monitoring.
De resultaten van de landelijke pilot biomonitoring laten voor PFOS in biota overigens een ander
beeld zien, het aantal overschrijdingen in biota is veel lager dan in oppervlaktewater [4]. Zoals al
eerder opgemerkt voldoet de stof op de locatie voor de biotameting van HHNK (in waterlichaam
‘waterrijk Waterland’) wél aan de norm. Echter wanneer voor PFOS wordt getoetst aan de recente
advieswaarde van het RIVM, dan blijkt de huidige toestand in geen van de 23 onderzochte
waterlichamen te voldoen [4]. Gezien bovenstaande kan voor deze stof voorlopig worden volstaan
met TT-monitoring in oppervlaktewater en moeten de verdere ontwikkelingen in de biotamonitoring
(norm, plaats van biotamonitoring in de KRW-toetsing en -beoordeling) worden afgewacht.
De mogelijke probleemstoffen zijn opgenomen in de TT-monitoring voor 2022-2027, evenals de
‘trend’ stoffen.
Aanvullende monitoring (éénmalig in alle waterlichamen) is mogelijk zinvol:

Bij verlaging van de rapportagegrens voor de stoffen ‘som 4-nonylfenol-isomeren (vertakt) ‘ en
‘trichloorbenzeen‘, met een factor 1-2;


Voor 7 stoffen die recent geen overschrijdingen laten zien, maar te weinig zijn gemeten om goed
te kunnen beoordelen. Voor deze stoffen zou aanvullende monitoring kunnen worden
overwogen. Besloten is echter om geen aanvullende monitoring uit te voeren omdat wordt
verwacht dat ze, op basis van KRW-normen in water, géén probleemstof zijn in het
beheergebied van HHNK. Het gaat om:
o 4-chlooraniline, deze stof lijkt ook landelijk geen probleemstof, de stof is niet
opgenomen in de basisdocumentatie probleemstoffen [6],
o bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), lijkt ook landelijk geen probleemstof, niet opgenomen in
[6],
o 4-tertiair-octylfenol, landelijk zeer beperkt overschrijdend in slechts 1 waterlichaam [6],
o som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 154, toetsing aan MAC in water, landelijk geen
overschrijdingen. In biota echter 100% overschrijdingen [4],
o som C10-C13-chlooralkanen, lijkt landelijk geen probleemstof, niet opgenomen in [6],
o 4-nonylfenol, lijkt landelijk geen probleemstof, niet opgenomen in [6],
o som a-, b- en c-HBCD, ‘nieuwe’ stof, vooralsnog geen overschrijdingen bekend, maar
beeld is niet compleet [6].
Voor 3 stoffen die in het geheel niet zijn gemeten (Octamethylcyclotetrasiloxaan, benzylchloride, en
alfa,alfa-dichloortolueen). Deze stoffen zijn echter volgens van Gaalen et al (2020) ook landelijk
nergens gemeten. Zowel Waterproef, Omegam als Aqualysis heeft geen geschikte meetmethode
voor deze stoffen, wat doet vermoeden dat er op dit moment nergens in Nederland een geschikte
meetmethode voorhanden is. De monitoringsfrequentie is daarom in Tabel 4.6 op “0” gezet.
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Tabel 4.6 Overzicht van de KRW-monitoring voor de overige verontreinigingen. TT (5)=toestand- en trendmonitoring op 5
locaties, OM=operationele monitoring, AANV=aanvullende monitoring in 51 waterlichamen. C=cyclus (om de x jaar) en
f=frequentie (x per jaar).

TT (5)

s4C9yFol
TClBen
4ClAn
DEHP

4ttC8yFol
sPBDE6
sC10C13Clakn
4C9yFol
sabcHBCD
OcC1yccT4slx
benzCl
aaDClTol
sDOxns29
Ben
T4ClC1a
12DClC2a
DClC1a
sHCH4
T4ClC2e
TClC2e
TClC1a
12DClC3a
C2yBen
sxyln

C

F

AANV
(51)
C F type stof, bijzonderheden
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm

stofnaam
som lineair en
vertakte perfluoroctylsulfonaat
som 4-nonylfenolisomeren (vertakt)
trichloorbenzeen

CAS-nr
NVT

PS
J

C
3

F
12

84852-15-3

?

6

12

12002-48-1

?

6

12

4-chlooraniline
bis(2ethylhexyl)ftalaat
(DEHP)
4-tertiair-octylfenol
som PBDE28, 47, 99,
100, 153, 154
som C10-C13chlooralkanen
4-nonylfenol
som a-, b- en c-HBCD

106-47-8
117-81-7

?
?

6
3

4
12

specifiek verontreinigende stof
prioritaire stof, trend

140-66-9
NVT

?
?

6
3

12
12

85535-84-8

?

3

12

prioritaire stof
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
prioritaire stof, trend

104-40-5
NVT

?
?

6
3

12
12

octamethylcyclotetra
siloxaan
benzylchloride
alfa,alfadichloortolueen
som 29 dioxines (Bbk,
1-1-2010: als TEQ)
benzeen
tetrachloormethaan
(tetra)
1,2-dichloorethaan
dichloormethaan
som a-, b-, c- en dHCH
tetrachlooretheen
(per)
trichlooretheen (tri)
trichloormethaan
(chloroform)
1,2-dichloorpropaan
ethylbenzeen
som xyleen-isomeren

556-67-2

?

6

0

100-44-7
98-87-3

?
?

6
6

0
0

NVT

?

3

12

71-43-2
56-23-5

N
N

18
18

12
12

prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
prioritaire stof
prioritaire stof

107-06-2
75-09-2
NVT

N
N
N

18
18
3

12
12
12

prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof, trend

127-18-4

N

18

12

prioritaire stof

79-01-6
67-66-3

N
N

18
18

12
12

prioritaire stof
prioritaire stof

78-87-5
100-41-4
NVT

N
N
N

18
18
18

4
4
4

specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof

Bij lagere
RG

code
slinvertPFOS

OM

prioritaire stof
prioritaire stof

prioritaire stof
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
specifiek verontreinigende stof, met
biotanorm
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
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5

DISCUSSIE

5.1 Databeschikbaarheid
Om te kunnen beoordelen of een stof als probleemstof moet worden beschouwd in het beheergebied
van HHNK is de beschikbaarheid van data essentieel. In 2018 is door Postma [2] reeds een toetsing
uitgevoerd van de historische reeksen aan meetgegevens van de chemie. Op basis van de resultaten
hiervan is besloten om een uitgebreide meetcampagne uit te voeren in alle waterlichamen in 20192021. Hiermee zou in principe voor het gehele beheergebied data aanwezig moeten zijn om een
onderbouwde beoordeling te kunnen maken van chemie en de probleemstoffen te kunnen
identificeren. Hierbij moeten de volgende kanttekeningen worden gemaakt:

Ten tijde van het opstellen van dit rapport waren nog niet alle data van de periode 2019-2021
beschikbaar voor toetsing. De monitoring wordt uitgevoerd in een roulerend meetnet, met 3
regio’s. De data van de regio die in 2021 wordt bemonsterd (circa 1/3 deel van het gebied), was
derhalve nog niet beschikbaar,

Vanwege aanpassingen aan de meetapparatuur van laboratorium Waterproef, waren ook de
gegevens van de gewasbeschermingsmiddelen van 2020 nog niet beschikbaar ten tijde van het
opstellen van dit rapport,

Voor enkele stoffen (dimethenamid-P, Omethoaat, dichloorprop-P en vanadium) waren in het
geheel geen toetsresultaten beschikbaar, voor deze stoffen blijken echter door Waterproef wel
metingen te zijn gedaan, maar zullen de data pas op een later tijdstip beschikbaar komen. Van
de stoffen octamethylcyclotetrasiloxaan, benzylchloride en alfa,alfa-dichloortolueen zijn zowel bij
HHNK als landelijk geen gegevens bekend,

Voor een deel van de stoffen (vooral enkele metalen en enkele overige verontreinigende stoffen)
zijn alléén of vrijwel alléén gegevens beschikbaar van de TT-locaties.
Desalniettemin kon op basis van de toetsingen, soms in combinatie met de literatuur, voor de
meeste stoffen een goede inschatting worden gemaakt of het een probleemstof betreft of niet. Dit
geldt niet voor de stoffen met een rapportagegrens die hoger ligt dan de norm (zie §5.2).
Voor een groot deel van de stoffen is geput uit het meetnet voor gewasbeschermingsmiddelen.
Omdat dit meetnet al langere tijd operationeel is en een goede spreiding heeft over het
beheergebied, is de beoordeling van deze stoffen in veel gevallen het best onderbouwd.

5.2 Rapportagegrenzen
Een belangrijk punt bij de toetsing is de hoogte van de rapportagegrens van een stof ten opzichte
van de norm. Dit kwam al naar voren bij de identificatie van probleemstoffen, voor circa 1/3 van de
stoffen geldt dat deze voor HHNK ‘niet toetsbaar’ zijn. In bijlage I, p41 wordt een overzicht gegeven
van de ‘prestatiekenmerken analysemethoden’ per stof. Hierin zijn naast de normen per stof ook de
(landelijke ranges van de) gehanteerde rapportagegrenzen weergegeven. Deze verschillen soms per
lab. Dit bevestigt het beeld dat een substantieel deel van stoffen niet voldoende nauwkeurig
meetbaar is om te kunnen toetsen aan de normen.
Een analyse van de meest recente rapportagegrenzen van laboratorium Waterproef laat zien dat het
weliswaar voor enkele stoffen nu (of in de toekomst) wél mogelijk is om voldoende nauwkeurig te
meten, maar dat het probleem voor veel stoffen zal blijven bestaan. De grootste onzekerheid zit
daarom in de stoffen met een rapportagegrens die hoger ligt dan de norm. Dit punt verdient daarom
(landelijke) aandacht.
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5.3 Normen
In een aantal gevallen zijn de normen wellicht nog onvoldoende onderbouwd en daarmee mogelijk te
streng. In het rapport ‘Basisdocumentatie probleemstoffen KRW’ [6] is daar ook op ingegaan. Dit
geldt vooral voor enkele metalen en ammonium, zie ook §3.8.
Voor het beheergebied van HHNK lijkt er een duidelijke relatie te zijn met enkele metalen en de
(historische) mariene invloed. Veel bodems bevatten mariene afzettingen en er is in een deel van
het gebied sprake van brakke kwel. Door oxidatie- en reductieprocessen kunnen dergelijke stoffen
vrijkomen. Er is naar verwachting een verband tussen de uitspoeling van deze stoffen en het
landgebruik, via de drooglegging en het peilbeheer (lagere grond- en oppervlaktewaterpeilen leiden
tot meer kwel en een hogere uitspoeling). Desondanks is de herkomst (bron) van de stoffen te zien
als ‘natuurlijk’. Bij de toetsing wordt deels rekening gehouden met de mariene invloed doordat er
een correctie is van de normen o.b.v. het zoutgehalte. Desondanks is de vraag of de nu gehanteerde
(gecorrigeerde) normen wel realistisch zijn voor het beheergebied van HHNK.
In bijlage V, p207, is enige achtergrondinformatie opgenomen over normen voor metalen in relatie
tot natuurlijke achtergrondgehalten. Hierin is o.a. te zien dat ‘natuurlijke omstandigheden” (af- en
uitspoeling bodem; KRW-artikel 4.4.a.iii) en ‘technisch onhaalbaar’ (onvolledig inzicht in emissies;
KRW-artikel 4.4.a.i) als grond voor het niet behalen van de doelen kunnen worden opgevoerd.
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BIJLAGE I OVERZICHT STOFFEN, NORMEN EN RAPPORTAGEGRENZEN
KRW-prioritaire stoffen (zoet)
Overzicht stoffen, rapportagegrenzen en normen. Bron: WKP-achtergronddocumenten SGBP3,
bestand prestatiekenmerken analysemethoden, gedownloaded op 21-5-2021
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NVT

OW

KRW Prioritaire stof
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5436-43-1

PBDE47

NVT

OW

2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether
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68631-49-2 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether
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KRW Prioritaire stof

25

140-66-9

26

608-93-5

KRW Prioritaire stof

HxClbtDen
sHCH4
iptrn

Nikkel en nikkelverbindingen
Octylfenolen (4-(1,1′,3,3′-tetramethylbutyl)- fenol)
Pentachloorbenzeen

Ni

nf

OW

s4C9yFol

NVT

OW

4ttC8yFol

NVT

OW

PeClBen

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

27

87-86-5

Pentachloorfenol

PeClFol

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

28

50-32-8

Benzo(a)pyreen

BaP

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

28

205-99-2

Benzo(b) fluoranteen

BbF

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

28

191-24-2

Benzo(g,h,i)-peryleen

BghiPe

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

28

207-08-9

Benzo(k) fluoranteen

BkF

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

28

193-39-5

Indeno(1,2,3-cd)pyreen

InP

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

29

122-34-9

Simazine

simzne

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

29a

127-18-4

Tetrachloorethyleen

T4ClC2e

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

29b

79-01-6

Trichloorethyleen

TClC2e

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

30

36643-28-4 Tributyltin verbindingen

TC4ySn

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

31

12002-48-1 Trichloorbenzenen

TClBen

NVT

OW

32

67-66-3

KRW Prioritaire stof

33

1582-09-8

KRW Prioritaire stof

KRW Prioritaire stof

34

115-32-2

KRW Prioritaire stof

35

1763-23-1 Perfluoroctaan sulfonzuur en zijn derivaten (PFOS)

PFOS

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

36

124495-18-7 Quinoxyfen

quinoxfn

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

37

sDOxns29

TEQ

OW

KRW Prioritaire stof

38

acnfn

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

39

NVT

Trichloormethaan (chloroform)

TClC1a

NVT

OW

Trifluralin

Tfrlne

NVT

OW

Dicofol

Dcfl

NVT

OW

Dioxinen en dioxineachtige verbindingen

74070-46-5 Aclonifen
42576-02-3 Bifenox

bfnx

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

40

28159-98-0 Cybutryne

irgrl

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

41

52315-07-8 Cypermethrin

cypmtn

NVT

OW

KRW Prioritaire stof

42

KRW Prioritaire stof

43

KRW Prioritaire stof

43

62-73-7
3194-55-6

Dichloorvos
1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan

43

134237-50-6 alfa-hexabroomcyclododecaan
134237-51-7 beta-hexabroomcyclododecaan

KRW Prioritaire stof

43

134237-52-8 gamma-hexabroomcyclododecaan

KRW Prioritaire stof

43

KRW Prioritaire stof

44

KRW Prioritaire stof

44

76-44-8

KRW Prioritaire stof

44

1024-57-3

KRW Prioritaire stof

45

886-50-0

KRW Prioritaire stof

NVT

OW

NVT

OW

NVT

OW

sabcHBCD

NVT

OW

sabcHBCD

NVT

OW

sabcHBCD

NVT

OW

Heptachloor en -epoxide

sHpCl2

NVT

OW

Heptachloor
Heptachloor-epoxide

HpCl

NVT

OW

cHpClepO

NVT

OW

Terbutryn

terbtn

NVT

OW

25637-99-4 som a-, b- en c-HBCD (1,2,5,6,9,10-HBCD)
NVT

DClvs
sabcHBCD
sabcHBCD

50
47
55
64
45
50
60
60
60
60
25
69
43
50
50
35
50
50
35
50
50
50
50
40
128
75
50
32
56
95
50
69
15
65
61
28
60
51
50
52
39
24
35
32
42
65
69
50
18
15
50
65
68
30
36
43
46
42
119
60
50
50
65

Is laagste RG < 30% van JGM norm?

OW

NVT

PBDE28

21
15
18
11
16
23
23
19
25
27
8
11
19
24
17
15
14
22
21.3
19
15
19
10
16
42
18
26
10
20
36
19
13
5.4
8
10
8.1
60
15
22
13
20
10
11
10
20
20
11
13
10
15
14
13
47
30
10
12
34
17
37
20
15
18
14

30% van JGM norm in µg/l

NVT

sPBDE6

41318-75-6 2,4,4'-tribroomdifenylether

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Eenheid

Gebromeerde difenylethers (som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 154)

Ben

5
5a

0.02
0.01
0.02
0.2
0.001
0.001
0.001
0.002
0.001
0.001
0.2
0.2
0.5
0.02
0.05
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.05
0.5
1
1
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.005
0.01
1
0.02
0.05
2
0.3
0.3
0.01
0.1
0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.04
0.2
0.2
0.005
0.5
0.2
0.02
0.05
0.01
0.02
0.1
0.05
0.05
0.1
0.02
0.01
0.015
0.015
0.015
0.01
0.01
0.005
0.02

Norm (MAC MKN in µg/l)

Benzeen

KRW Prioritaire stof

0.0006
0.0002
0.0004
0.01
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.02
0.01
0.1
0.001
0.001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.00009
0.01
0.1
1
0.0006
0.001
0.001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0003
0.03
0.0001
0.01
0.03
0.025
0.005
0.00002
0.02
0.00005
0.00009
0.0002
0.00007
0.0002
0.0008
0.01
0.01
0.00001
0.5
0.01
0.0004
0.0002
0.0002
0.0003
0.002
0.002
0.0007
0.0009
0.0002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.00005
0.00005
0.0003

Normen

Norm (JGM MKN in µg/l)

Matrix

Hoedanigheid

(NVT = Niet van toepassing; nf = Na filtratie)

Aquo-code

OW
OW

KRW Prioritaire stof
KRW Prioritaire stof

NVT

OW

NVT
NVT

Hoogste Meetonzekerheid (%)

71-43-2

NVT

Ant
atzne

Laagste Meetonzekerheid (%)

4

alCl

Anthraceen
Atrazine

Eenheid

120-12-7
1912-24-9

KRW Prioritaire stof

Parameter omschrijving

CAS-nr
15972-60-8 Alachloor

2
3

Hoogste Rapportagegrens (µg/l)

1

KRW Prioritaire stof
KRW Prioritaire stof

Rapportagegrens en meetonzekerheid
Laagste Rapportagegrens (µg/l)

KRW Prioritaire stof

Nummer wetgeving

Stofgroep

Algemene informatie stoffen

0.3
0.1
0.6
10
0,08 - 0,25
12
0.4
0.1
0.03
0.01
0.025
0.01
10
20
1.3
0.2
0.005
0.0063
0.000026
0.00055
0.02
0.3
1.2
0.00007
2
4
0.3
0.1
0.007
0.4
0.00017
1
10
10
0.0002
0.4
2.5
0.03
0.0013

0.7
0.1
2
50
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0,45 - 1,5
1.4
0.3
0.1
1.8
0.01
0.12
0.05
0.6
0.04
1
14
0.07
130
34
2
1
0.27
0.017
0.0082
0.017
4
0.0015
36
2.7
0.12
0.04
0.016
0.0006
0.0007
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.0003
0.34

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0.09
0.03
0.18
3
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.024
3.6
0.12
0.03
0.009
0.003
0.0075
0.003
3
6
0.39
0.06
0.0015
0.00189
0.0000078
0.000165
0.006
0.09
0.36
0.000021
0.6
1.2
0.09
0.03
0.0021
0.12
0.000051
0.3
3
3
0.00006
0.12
0.75
0.009
0.00039
0.000195
0.045
0.036
0.0036
0.00075
0.000024
0.00018
0.00048
0.00048
0.00048
0.00048
0.00048
0.00000006
0.0195

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

0.00065

0.15
0.12
0.012
0.0025
0.00008
0.0006
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0000002
0.065

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
KRW-probleemstoffen - achtergrondinformatie t.b.v. de KRW 2021
Pagina

Datum

Registratienummer

42 van 208

16 november 2021

21.1022771

KRW-specifiek verontreinigende stoffen (zoet)
Overzicht stoffen, rapportagegrenzen en normen. Bron: WKP-achtergronddocumenten SGBP3,
bestand prestatiekenmerken analysemethoden, gedownloaded op 21-5-2021

Benzylchloride (alfa-chloortolueen)

benzCl

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

10

98-87-3

Benzylideenchloride (alfa,alfa-dichloortolueen)

aaDClTol

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

KRW Specifieke verontreinigende stof

19

9

106-47-8

100-44-7

4-Chlooraniline

4ClAn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

49

14488-53-0

Dibutyltin (kation)

DC4ySn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

49

683-18-1

Dibutyltin dichloride

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

50

818-08-6

Dibutyltin oxide

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

51

1002-53-5

Di-n-butyltin

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

65

78-87-5

1,2-Dichloorpropaan

12DClC3a

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

69

15165-67-0

Dichloorprop-P

DClppP

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

73

60-51-5

Dimethoaat

Dmtat

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

79

100-41-4

Ethylbenzeen

C2yBen

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

80

122-14-5

Fenitrothion

feNO2ton

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

81

55-38-9

Fenthion

fenton

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

88

330-55-2

Linuron

linrn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

89

121-75-5

Malathion

malton

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

90

94-74-6

MCPA (2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur)

MCPA

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

91

16484-77-8

Mecoprop-P

mecppP

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

94

7786-34-7

Mevinfos

mevfs

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

95

1746-81-2

Monolinuron

Mlnrn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

97

1113-02-6

Omethoate

omtat

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

99

56-55-3

Benz(a)antraceen

BaA

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

99

218-01-9

Chryseen

Chr

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

99

85-01-8

Fenantreen

Fen

NVT

KRW Specifieke verontreinigende stof

100

56-38-2

Parathion

C2yprton

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

100

298-00-0

Parathion-methyl

C1yprton

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

105

1698-60-8

Pyrazon (Chloridazon)

Clidzn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

113

24017-47-8

Triazophos

Tazfs

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

114

126-73-8

Tributylfosfaat

TC4yPO4

NVT

KRW Specifieke verontreinigende stof

116

52-68-6

Trichloorfon

TClfn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

125

668-34-8

Trifenyltin totaal

TFySn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

125

900-95-8

Trifenyltinacetaat

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

126

639-58-7

Trifenyltinchloride

KRW Specifieke verontreinigende stof

127

76-87-9

Trifenyltinhydroxide

KRW Specifieke verontreinigende stof

129

NVT

Xylenen

NVT
sxyln

OW

OW

OW

NVT

OW

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

129

95-47-6

1,2-xyleen

12xyln

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

129

108-38-3

1,3-xyleen

13xyln

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

129

106-42-3

1,4-xyleen

14xyln

NVT

KRW Specifieke verontreinigende stof

132

25057-89-0

Bentazon

bentzn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

A

7440-32-6

Titaan

Ti

nf

OW

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

B

7440-42-8

Borium

B

nf

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

C

7440-61-1

Uranium

U

nf

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

D

13494-80-9

Tellurium

Te

nf

KRW Specifieke verontreinigende stof

E

7440-22-4

Zilver

Ag

nf

KRW Specifieke verontreinigende stof

F

556-67-2

Octamethylcyclotetrasiloxaan

OcC1yccT4s NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

71751-41-2

Abamectine

abmtne

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

14798-03-9

Ammonium-N

NH4

N

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-36-0

Antimoon

Sb

nf

OW

OW
OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-39-3

Barium

Ba

nf

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-41-7

Beryllium

Be

nf

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

133-06-2

Captan

captn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

10605-21-7

Carbendazim

carbdzm

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

101-21-3

Chloorprofam

Clpfm

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

15545-48-9

Chloortoluron

Cltlrn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-47-3

Chroom

Cr

nf

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

52918-63-5

Deltamethrin

dmtn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

333-41-5

Diazinon

Daznn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

163515-14-8 Dimethenamid-P

DmtnmdP

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

66230-04-4

Esfenvaleraat

esfvlrt

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

22224-92-6

Fenamiphos

fenamfs

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

72490-01-8

Fenoxycarb

fenOxcb

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

23560-59-0

Heptenofos

heptnfs

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

138261-41-3 Imidacloprid

imdcpd

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

91465-08-6

Lambda-cyhalothrin

lcyhltn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

74223-64-6

Metsulfuron-methyl

C1ymsfrn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-48-4

Kobalt

Co

nf

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-50-8

Koper

Cu

nf

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

67129-08-2

Metazachloor

mzCl

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

18691-97-9

Metabenzthiazuron

metbtazrn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

87392-12-9

S-metolachloor

SmtlCl

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

7439-98-7

Molybdeen

Mo

nf

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

23103-98-2

Pirimicarb

pirmcb

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

29232-93-7

Pirimifos-methyl

C1yprmfs

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

114-26-1

Propoxur

propxr

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

96489-71-3

Pyridaben

pyrdbn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

95737-68-1

Pyriproxyfen

pyrpxfn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

7782-49-2

Selenium

Se

KRW Specifieke verontreinigende stof

83121-18-0

Teflubenzuron

tefbzrn

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

5915-41-3

Terbutylazine

terC4yazne

NVT

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-28-0

Thallium

Tl

nf

OW

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-31-5

Tin

Sn

KRW Specifieke verontreinigende stof

57018-04-9

Tolclofos-methyl

tolcfsC1y

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-62-2

Vanadium

KRW Specifieke verontreinigende stof

7440-66-6

Zink

nf

OW

OW

nf

OW

NVT

OW

V

nf

OW

Zn

nf

OW

Is laagste RG < 30% van JGM norm?

OW

30% van JGM norm in µg/l

OW

NVT

Eenheid

NVT

C1yazfs

Norm (MAC MKN in µg/l)

OW

C2yazfs

Azinfos-methyl

Norm (JGM MKN in µg/l)

nf

Azinfos-ethyl

86-50-0

Hoogste Meetonzekerheid (%)

Arseen (en anorganische verbindingen daarvan) As

2642-71-9

6

Laagste Meetonzekerheid (%)

7440-38-2

5

KRW Specifieke verontreinigende stof

Eenheid

4

KRW Specifieke verontreinigende stof

Hoogste Rapportagegrens (µg/l)

KRW Specifieke verontreinigende stof

Normen

Laagste Rapportagegrens (µg/l)

Matrix

Hoedanigheid

Aquo-code

(NVT = Niet van toepassing; nf = Na filtratie)

Rapportagegrens en meetonzekerheid

Parameter omschrijving

CAS-nr

EG-nummer

Stofgroep

Algemene informatie stoffen

0.01
0.0006
0.001
0.1
0.05
0.00005
0.01
0.01
0.0003
0.01
0.0003
0.0003
0.002
0.00007
0.01
0.01
0.0002
0.001
0.01
0.0001
0.0007
0.002
0.0003
0.0003
0.001
0.00004
0.05
0.002
0.0001
0.2
0.01
0.06
7
0.009
0.08
0.003
1
0.01
0.03
0.02
0.3
0.01
0.05
0.002
0.001
0.0003
0.07
0.001
0.0002
0.001
0.002
0.0002
0.00006
0.0002
0.0005
0.0008
0.002
0.008
0.1
0.001
0.0001
0.0005
0.02
0.0002
0.0001
0.001
0.0002
0.000005
0.01
0.01
0.001
0.005
0.02
0.001
0.02
1

2
0.02
0.1
0.1
0.2
0.01
0.5
0.05
0.05
0.2
0.1
0.01
0.02
0.01
0.05
0.05
0.01
0.02
0.05
0.01
0.01
0.01
0.06
0.02
0.06
0.03
0.1
0.01
0.005
0.2
0.03
5
10
0.1
0.5
2
1
0.2
100
0.6
2
1
0.3
0.02
0.04
0.03
1
0.1
0.02
0.01
0.05
0.06
0.02
0.02
0.05
0.02
0.05
1
10
0.01
0.02
0.02
1
0.01
0.02
0.05
0.04
0.02
1
0.05
0.05
5
2
0.08
5
20

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

8
27
28
64
20
22
11
15
11
13
13
23
7
21
15
13
18
17
24
10
10
10
16
20
8
17
10
26
148
13
12
7.6
6
12
10
50
0
6.9
9.6
8
41
13
21
11
8.1
21
22
18
35
36
30
23
14
22
19
7.5
10
15
16
16
10
15
20
16
14
20
5
29
22
5
6.9
13
10
10

16
52
116
64
94
43
47
40
50
53
51
50
80
70
35
44
132
50
121
33
37
42
34
42
58
65
28
48
148
63
40
20
10
20
33
82
10
20
20
35
81
54
50
50
17
102
50
40
84
105
77
50
54
50
40
14
25
50
47
50
25
69
26
62
65
65
20
60
65
12
40
65
20
30

0.5
0.0011
0.0065
0.02
0.0034
0.22
0.13
280
1
0.07
65
0.009
0.003
0.17
0.013
1.4
18
0.00017
0.15
1.2
0.00064
0.0029
1.2
0.005
0.011
27
0.001
66
0.001
0.00024
17
73
20
180
0.17
100
0.01
0.2
0.001
304
5.6
93
0.08
0.34
0.6
4
0.4
3.4
3.1E-06
0.037
0.13
0.00019
0.012
0.0003
0.002
0.0083
0.00002
0.01
0.2
2.4
0.08
1.8
0.4
136
0.09
0.0005
0.01
0.0017
0.00003
0.052
0.0012
0.32
0.05
0.6
1.2
3.5
7.8

8
0.011
0.014
1.2
0.28
1300
7.6
0.7
220
0.29
15
160
0.017
0.15
0.28
0.17
7.2
190
0.02
170
0.49
244
450
450
8.6
0.01
0.018
608
200
1100
0.813
0.34
0.6
43
2.3
0.00031
1.6
0.0017
0.027
0.026
0.02
0.2
0.00047
0.03
1.36
0.48
2.1
340
1.8
0.0016
0.0062
0.026
24.6
0.0017
1.8
0.76
36
7.1
15.6

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0.15
0.00033
0.00195
0.006
0.00102
0.066
0.039
84
0.3
0.021
19.5
0.0027
0.0009
0.051
0.0039
0.42
5.4
0.000051
0.045
0.36
0.000192
0.00087
0.36
0.0015
0.0033
8.1
0.0003
19.8
0.0003
0.000072
5.1
21.9
6
54
0.051
30
0.003
0.06
0.0003
91.2
1.68
27.9
0.024
0.102
0.18
1.2
0.12
1.02
9.3E-07
0.0111
0.039
0.000057
0.0036
0.00009
0.0006
0.00249
0.000006
0.003
0.06
0.72
0.024
0.54
0.12
40.8
0.027
0.00015
0.003
0.00051
0.000009
0.0156
0.00036
0.096
0.015
0.18
0.36
1.05
2.34

Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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BIJLAGE II KAARTJES TOETSINGEN
Stofgroep

pagina's

1. gewasbeschermingsmiddelen uit landelijke meetnet (LM-GBM)

1-31

2. overige gewasbeschermings/bestrijdingsmiddelen

32-74

3. metalen+elementen

75-96

4. ammonium

97

5. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
6. overige verontreinigende stoffen
pag.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

code
carbdzm
dmtn
mzCl
imdcpd
C1yprmfs
cypmtn
lcyhltn
pyrpxfn
fenOxcb
abmtne
tefbzrn
esfvlrt
bfnx
C1ymsfrn
pyrdbn
MCPA
DmtnmdP
iptrn
acnfn
terbtn
Dmtat
linrn
mecppP
Clidzn
bentzn
captn
Clpfm
metlCl
pirmcb
terC4yazne
tolcfsC1y

stofnaam
carbendazim
deltamethrin
metazachloor
imidacloprid
methylpirimifos
cypermethrin
lambda-cyhalothrin
pyriproxyfen
fenoxycarb
abamectine
teflubenzuron
esfenvaleraat
bifenox
methyl-metsulfuron
pyridaben
2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur
dimethenamid-P
isoproturon
aclonifen
terbutrin
dimethoaat
linuron
mecoprop-P
chloridazon
bentazon
captan
chloorprofam
metolachloor
pirimicarb
terbutylazine
tolclofos-methyl

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

sHpCl1
HCB
HxClbtDen
TC4ySn
Dcfl
irgrl
DClvs
C2yazfs
mevfs
Tazfs
TClfn
TFySn
heptnfs
propxr
TC4yPO4
omtat
DClppP
fenamfs
C1yazfs
feNO2ton
fenton
C2yprton
Daznn
alCl
atzne
Clfvfs
C2yClprfs
sdrin4
sDDX4
44DDT
Durn
PeClBen
endsfn
PeClFol
simzne
Tfrlne

som heptachloor en cis-heptachloorepoxide
hexachloorbenzeen
hexachloorbutadieen
tributyltin (kation)
dicofol
Cybutryne
dichloorvos
ethylazinfos
mevinfos
triazofos
trichloorfon
trifenyltin (kation)
heptenofos
propoxur
tributylfosfaat
omethoaat
dichloorprop-P
fenamifos
methylazinfos
fenitrothion
fenthion
ethylparathion
diazinon
alachloor
atrazine
chloorfenvinfos
ethylchloorpyrifos
som aldrin, dieldrin, endrin en isodrin
som 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, 4,4'-DDD en 4,4'-DDE
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
diuron
pentachloorbenzeen
endosulfan (som alfa- en beta-isomeer)
pentachloorfenol
simazine
trifluraline

98-108
109-133

pag.
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

code
stofnaam
quinoxfn
quinoxyfen
DC4ySn
dibutyltin (kation)
malton
malathion
Mlnrn
monolinuron
C1yprton
methylparathion
Cltlrn
chloortoluron
metbtazrn
metabenzthiazuron
As
arseen
B
boor
Co
kobalt
Se
seleen
Cu
koper
Zn
zink
Pb
lood
Ni
nikkel
U
uranium
Ag
zilver
Hg
kwik
V
vanadium
Ti
titaan
Te
telluur
Sb
antimoon
Ba
barium
Be
beryllium
Mo
molybdeen
Tl
thallium
Sn
tin
Cd
cadmium
Cr
chroom
NH4
ammonium
Flu
fluorantheen
BaP
benzo(a)pyreen
BbF
benzo(b)fluorantheen
BkF
benzo(k)fluorantheen
BghiPe
benzo(ghi)peryleen
BaA
benzo(a)antraceen
Chr
chryseen
InP
indeno(1,2,3-cd)pyreen
Ant
antraceen
Naf
naftaleen
Fen
fenanthreen
slinvertPFOS som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat
s4C9yFol
som 4-nonylfenol-isomeren (vertakt)
TClBen
trichloorbenzeen
4ClAn
4-chlooraniline
DEHP
bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
4ttC8yFol
4-tertiair-octylfenol
sPBDE6
som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 154
sC10C13Clakn som C10-C13-chlooralkanen
4C9yFol
4-nonylfenol
sabcHBCD
som a-, b- en c-HBCD
OcC1yccT4slx octamethylcyclotetrasiloxaan
benzCl
benzylchloride
aaDClTol
alfa,alfa-dichloortolueen
sDOxns29
som 29 dioxines (Bbk, 1-1-2010: als TEQ)
Ben
benzeen
T4ClC1a
tetrachloormethaan (tetra)
12DClC2a
1,2-dichloorethaan
DClC1a
dichloormethaan
sHCH4
som a-, b-, c- en d-HCH
T4ClC2e
tetrachlooretheen (per)
TClC2e
trichlooretheen (tri)
TClC1a
trichloormethaan (chloroform)
12DClC3a
1,2-dichloorpropaan
C2yBen
ethylbenzeen
sxyln
som xyleen-isomeren
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BIJLAGE III STOFINFORMATIE EN EERDERE MONITORINGSADVIEZEN
1. Stoffen uit landelijke meetnet gewasbeschermingsmiddelen
Stof + groep

1.
carbendazim
(carbdzm)
groep 1 stofnr
45 SVS

2.
deltamethrin
(dmtn) groep
1 stofnr 49
SVS

3.
metazachloor
(mzCl) groep
1 stofnr 61
SVS

4.
imidacloprid
(imdcpd)
groep 1 stofnr
56 SVS

5.
methylpirimif

Monitoringsadvies en argumentatie
Postma (2018)
monitoren: Ja In de periode 2012-2017 in
32 waterlichamen gemonitord en in 22
daarvan voldoet carbendazim aan de
norm. Daarmee is de algehele indruk dat
de kans op een normoverschrijding klein
is maar niet verwaarloosbaar.
Carbendazim is niet toegelaten, maar
wordt nog steeds aangetroffen (als
afbraakproduct van thio-fanaatmethyl).
Voortzetting van monitoring daarom
wenselijk en wellicht uitbreiden naar niet
gemonitorde waterlichamen. In de niet
eerder onderzochte waterlichamen vooral
richten op locaties verbonden aan het
mogelijk vroeger gebruik van
carbendazim.
monitoren: Ja Kijk of RG verder verlaagd
kan worden In drie waterlichamen zijn
recent normoverschrijdingen aangetroffen
(Anna Paulowna Laag; SchermerboezemNoord en Wieringermeer-west); Naast
een oude vaststelling (1999 in PAGR03)
valt op dat deltamethrin in geen enkel
jaar is aangetroffen behalve in 2017 (3
van de 24 locaties). Dit heeft niet te
maken met een verlaagde RG (sinds 014
= 0,03 µg/l) en duidt daarmee op een
gestegen kans op aantreffen. Voortzetten
van de monitoring daarom wenselijk
ondanks de te hoge RG.
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) In de periode 2000-2011
ligt de frequentie van
normoverschrijdingen hoger dan in de
periode 2012-2016 (4,2% versus 0,6%).
In VRNK-boezem is recent nog een
normoverschrijding aangetroffen
(GBM006). Daarnaast kan een
normoverschrijding in waterdelen
Geestmerambacht niet worden
uitgesloten omdat recente gegevens
ontbreken. Ook geadviseerd vanuit
LMGBM

monitoren: Ja Kijk of RG verder verlaagd
kan worden In tien waterlichamen zijn
recent normoverschrijdingen
aangetroffen; In acht andere zijn die
aangetroffen in de periode 2000-2011
terwijl recente gegevens weliswaar geen
normoverschijding te zien geven maar
waarbij de RG te hoog ligt. In andere
waterlichamen is niet of soms wel
gemeten, maar de stof is niet
aangetroffen. Gezien de andere
normoverschrijdingen en een RG die te
hoog is zijn normoverschrijdingen dan
niet uit te sluiten.

monitoren: Ja Kijk of RG verder verlaagd
kan worden In meerdere waterlichamen
zijn recent normoverschrijdingen
aangetroffen; In meerdere andere zijn die

Monitoringsadvies en stofinformatie van Dam (2020)
Carbendazim zat in 31 verschillende fungiciden die tussen 19952007 verboden zijn, daarnaast zat de stof in 10 biociden die
tussen 1996-2016 verboden zijn (ctgb), ook volgens de
Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer
toegestaan (PPDB). Landelijk voldoen 10 van de 150
bemonsterde waterlichamen niet aan de norm voor
carbendazim, overschrijdingen worden verspreid over het land
aangetroffen (ref. Deltares). Tussen 2000-2018 is de stof in 59
van de 142 locaties overschrijdend aangetroffen en ook landelijk
worden de laatste jaren verspreid over het land overschrijdingen
aangetroffen (bestrijdingsmiddelenatlas). In 2019 is tijdens 225
metingen (KRW en GBM) 110 keer carbendazim aangetroffen,
hiervan zijn 98 metingen onder de 0,6 µg/L en 7,3 µg/L als
hoogste waarde. Alle metingen op de KRW locaties zijn onder de
JG en MAC normen. Geadviseerd wordt om in 2020 alleen op de
TT locaties te meten, omdat deze in 2019 niet voldoende zijn
bemonsterd.
Deltamethrin zat in 103 verschillende biociden die tussen 19952017 zijn verboden en de stof zit in 12 biociden die nog zijn
toegestaan. Daarnaast zat deltamethrin in 40 insecticiden die
tussen 1995-2017 zijn verboden en zit de stof in 12 insecticiden
die nog zijn toegestaan (ctgb). Tussen 2000-2018 werd
Deltamethrin slechts tijdens 3 van de 1219 metingen
aangetroffen en ook in 2019 werd de stof tijdens 225 metingen
(KRW en GBM) niet aangetroffen. Landelijk werd deltamethrin in
2015 op 15 van de 378 locaties, in 2016 op 8 van de 436
locaties en in 2017 op 24 van de 463 locaties overschrijdend
aangetroffen (bestrijdingsmiddelenatlas). Geadviseerd wordt om
pas uitgebreid te meten als de rapportagegrens lager is als in
ieder geval de MAC norm.
Metazachloor zat in 4 herbiciden die tussen 1995-2017 verboden
zijn, daarnaast zie de stof in 4 herbiciden die nog zijn
toegestaan (ctgb). Landelijk voldoen 11 van de 272
bemonsterde waterlichamen niet aan de norm voor
metazachloor, overschrijdingen worden verspreid over het land
aangetroffen (ref. Deltares). Tussen 2000-2018 is metazachloor
in 263 van de 3679 metingen aangetroffen, waarvan 183 onder
de 0,08 µg/L en slechts 10 boven de 0,48 µg/L (alle voor 2011).
In 2019 is tijdens 225 metingen (KRW en GBM) 11 keer
metazachloor aangetroffen, met waarde tussen 0,03 en 0,41
µg/L, alle op GBM locaties. De bestrijdingsmiddelenatlas toont
dat metazachloor tussen 2015-2017 in 38-42% van de 346-430
locaties wordt aangetroffen waarbij 11-20 overschrijdingen
verspreid over het land werden gevonden. Aangezien de stof
nog is toegelaten en verspreid over het land en verspreid binnen
het gebied van HHNK wordt aangetroffen, wordt geadviseerd om
metazachloor uitgebreider te monitoren, in ieder geval op de TT
locaties.
Imidacloprid zat in 26 insecticiden die tussen 1996 en 2019
verboden zijn en zit in 2 insecticiden die nog zijn toegestaan.
Daarnaast zat de stof in 22 biociden die tussen 2011 en 2018
verboden zijn en zit in 14 biociden die nog zijn toegestaan
(ctgb). Landelijk voldoen 58 van de 148 bemonsterde
waterlichamen niet aan de norm voor imidacloprid,
overschrijdingen worden verspreid over het land, maar
voornamelijk in Zuid-Holland, aangetroffen (ref. Deltares).
Tussen 2000-2018 is op 69 van de 142 locaties een
overschrijding voor imidacloprid gevonden. Ook landelijk zijn
18-42% van de 402-519 locaties overschrijdend tussen 20152017 (bestrijdingsmiddelenatlas). In 2019 is tijdens 20 van de
225 metingen (KRW en GBM) imidacloprid aangetroffen, met
waarde tussen de 0,02 en 0,1 µg/L, waarvan slechts 3 op KRW
locaties. Geadviseerd wordt om in 2020 in ieder geval op de TT
locaties voldoende te monitoren en eventueel uitgebreider te
monitoren als de rapportagegrens is verlaagd.
Methylpirimifos zat in 1 biocide die in 2000 verboden is en in 4
verschillende insecticiden die tussen 2003-2013 verboden zijn,
daarnaast zit de stof in 1 insecticide die nog is toegestaan
(ctgb). Landelijk voldoen 7 van de 66 bemonsterde
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os
(C1yprmfs)
groep 1 stofnr
66 SVS

6.
cypermethrin
(cypmtn)
groep 1 stofnr
41 PRIO

7. lambdacyhalothrin
(lcyhltn)
groep 1 stofnr
57 SVS
8.
pyriproxyfen
(pyrpxfn)
groep 1 stofnr
69 SVS

9. fenoxycarb
(fenOxcb)
groep 1 stofnr
54 SVS

10.
abamectine
(abmtne)
groep 1 stofnr
39 SVS

aangetroffen in de periode 2000-2011
terwijl recente gegevens weliswaar geen
normoverschijding te zien geven maar
waarbij de RG te hoog ligt. In andere
waterlichamen is niet of soms wel
gemeten, maar de stof is niet
aangetroffen. Gezien de andere
normoverschrijdingen en een RG die te
hoog is zijn normoverschrijdingen dan
niet uit te sluiten.

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
De stof is in 2012-2017 op 4 locaties met
voldoende hoge frequentie gemonitord en
op meer locaties met een lagere
frequentie; Nergens aangetroffen maar
RG is te hoog

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op voldoende locaties gemeten
(maar niet recent) en nergens boven de
RG aangetroffen, maar RG is groter dan
norm en daarom niet toetsbaar;
Monitoring is alleen zinvol als RG is
verlaagd

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op voldoende locaties gemeten
(maar niet recent) en nergens boven de
RG aangetroffen, maar RG is groter dan
norm en daarom niet toetsbaar;
Monitoring is alleen zinvol als RG is
verlaagd
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op veel locaties gemeten en nergens
boven de RG aangetroffen, maar RG is
groter dan norm en daarom niet
toetsbaar; Monitoring is alleen zinvol als
RG is verlaagd

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er zijn geen normoverschrijdingen
vastgesteld maar de RG is te hoog.
Monitoring heeft alleen zin als de RG
voldoende is verlaagd om met zekerheid
te kunnen stellen dat abamectine geen
probleemstof is.

waterlichamen niet aan de norm voor methylpirimifos,
overschrijdingen worden verspreid over het land aangetroffen
(ref. Deltares). Tussen 2000-2018 is de stof 265 keer
aangetroffen wat tot overschrijdingen op 59 locaties heeft
geleidt. De rapportagegrens is hoger als de normen dus bij
aantreffen is de stof altijd overschrijdend maar de JG-MKE is ook
vaak niet toetsbaar. Ook landelijk is tussen 2015-2017 85% van
de 382-448 locaties niet toetsbaar, er waren, met name in
Noord- en Zuid-Holland, 9-16 locaties met overschrijdingen.
Omdat er elk jaar wel overschrijdingen worden gevonden wordt
geadviseerd de monitoring uit te breiden, hierbij is het wel
wenselijk dat de rapportagegrens omlaag gaat.
Cypermethrin zat in 6 verschillende insecticiden die tussen
1995-1999 zijn verboden, daarnaast zat de stof in 8 biociden die
tussen 1995-2015 zijn verboden en zit de stof in 3 insecticiden
die nog zijn toegestaan (ctgb). Landelijk zijn slechts 18
waterlichamen op cypermethrin bemonsterd (ref. deltares), de
bestrijdingsmiddelenatlas toont in de laatste jaren 81-186
metingen waarbij cypermethrin 1x (Limburg) overschrijdend is
aangetroffen en de resterende metingen niet toetsbaar waren.
In het gebied van HHNK zijn 11 waterlichamen voldoende
frequent bemonsterd, hierbij zijn geen overschrijdingen
gemeten. Alle waarnemingen waren tot nu toe onder de
rapportagegrens waardoor het jaargemiddelde niet toetsbaar is,
het is dus zeer wenselijk dat de rapportagegrens omlaag gaat.
Ook in 2019 is tijdens 225 metingen (KRW en GBM) geen enkele
keer cypermethrin aangetroffen. Zolang de rapportagegrens te
hoog is wordt geadviseerd alleen de TT punten te meten, daarna
kan opnieuw geëvalueerd worden in welke meetcyclus
gemonitord moet blijven worden.
Lambda-cyhalothrin zat in 5 insecticiden die tussen 2003-2018
verboden zijn, daarnaast zit de stof in 5 insecticiden en 1 biocide
die nog zijn toegestaan (ctgb). Tussen 2008-2010 is nergens
lambda-cyhalothrin aangetroffen, echter is de rapportagegrens
een stuk hoger als de normen. Ook landelijk is 94-100% van de
locaties tussen 2015-2017 niet toetsbaar voor deze stof, er zijn
echter wel 18 overschrijdingen (Zuid-Holland en Brabant) in
2015 en 9 overschrijdingen (Zuid-Holland, Flevoland en
Limburg) in 2016 aangetroffen (bestrijdingsmiddelenatlas).
Geadviseerd wordt om pas uitgebreid te gaan monitoren als de
rapportagegrens verlaagd is.
Pyriproxyfen zat in 2 biociden die in 2018 verboden zijn,
daarnaast zit de stof in 3 insecticiden die nog zijn toegestaan
(ctgb) De bestrijdingsmiddelenatlas toont tussen 2015-2017 dat
81-85% van de 309-413 locaties niet toetsbaar is, er zijn wel 25 overschrijdingen voor pyriproxyfen gevonden. Er is in het
gebied van HHNK nog niet veel en niet recent gemeten maar dit
is alleen zinvol als de rapportagegrens wordt verlaagd.
Fenoxycarb zat in 5 insecticiden die tussen 1997 en 2017
verboden zijn, daarnaast zat de stof in 6 biociden die tussen
2002 en 2006 verboden zijn (ctgb). Maar volgens de Europese
verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof nog toegestaan
(PPDB). In de 1290 metingen tussen 2000-2018 en in de 225
metingen in 2019 (KRW en GBM) is fenoxycarb geen enkele keer
aangetroffen. De rapportagegrens is echter boven de JG-MKE
waardoor de metingen niet toetsbaar zijn aan de norm. Ook
landelijk is 81-90% van de 341-430 locaties niet toetsbaar, wel
zijn tussen 2015-2017 1-7 overschrijdingen verspreid over het
land aangetroffen (bestrijdingsmiddelenatlas). Geadviseerd
wordt om pas uitgebreid te meten als de rapportagegrens lager
is als de JG-MKE norm.
Abamectine zat in 19 insecticiden die tussen 2000 en 2018
verboden zijn, daarnaast zit de stof nog in 17 insecticiden en 1
biocide die nog zijn toegestaan (ctgb). Landelijk voldoen 5 van
de 106 bemonsterde waterlichamen niet aan de norm voor
abamectine, overschrijdingen worden verspreid over het land
aangetroffen (ref. Deltares). Tussen 2000-2018 is abamectine
niet aangetroffen en dus niet toetsbaar omdat de
rapportagegrens hoger is als de JG en MAC normen. Landelijk
zijn veel locaties niet toetsbaar maar werden ook enkele
overschrijdingen verspreid over het land aangetroffen, 6 in 2015
(321 locaties), 7 in 2016 (406 locaties) en 14 in 2017 (473
locaties; bestrijdingsmiddelenatlas). Als de rapportagegrens
lager is als de norm wordt aangeraden abamectine weer te
meten om uit te sluiten dat de stof voorkomt in het gebied.
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11.
teflubenzuron
(tefbzrn)
groep 1 stofnr
71 SVS

12.
esfenvaleraat
(esfvlrt)
groep 1 stofnr
52 SVS

13. bifenox
(bfnx) groep
1 stofnr 39
PRIO

14. methylmetsulfuron
(C1ymsfrn)
groep 1 stofnr
58 SVS

15. pyridaben
(pyrdbn)
groep 1 stofnr
68 SVS

16. 2-methyl4chloorfenoxya
zijnzuur
(MCPA) groep
1 stofnr 16
SVS

17.
dimethenami
d-P
(DmtnmdP)

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op voldoende locaties gemeten
(maar niet recent) en nergens boven de
RG aangetroffen, maar RG is groter dan
norm en daarom niet toetsbaar;
Monitoring is alleen zinvol als RG is
verlaagd

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Esfenvaleraat is in 2016 en 2017 op 37
locaties in 20 waterlichamen gemonitord.
Van alle 320 metingen is de stof 1*
aangetroffen in een concentratie gelijk
aan de RG (0,02 µg/l; GBM022;
Schermerboezem-Noord). Dit is meteen
een overschrijding van de MAC-MKE.
Monitoring wordt geadviseerd
(normoverschrijdingen worden in
Nederland vaker aangetroffen) maar de
trefkans bij HHNK is zo laag dat verdere
monitoring pas zinvol is als de RG is
verlaagd.
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
De stof is in 2012-2017 op 4 locaties met
voldoende hoge frequentie gemonitord en
op meer locaties met een lagere
frequentie; Niet normoverschrijdend
aangetroffen maar RG is te hoog. In 2009
zijn drie normoverschrijdingen
aangetroffen; In twee gevallen zijn er
recentere metingen in het waterlichaam
(andere locaties) waar bifenox niet werd
aangetroffen maar voor locatie PAGT12
(Amstelmeerboezem) ontbreken die

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op veel locaties gemeten en nergens
boven de RG aangetroffen, maar RG is
groter dan norm en daarom niet
toetsbaar; Monitoring is alleen zinvol als
RG is verlaagd

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op voldoende locaties gemeten
(maar niet recent) en nergens boven de
RG aangetroffen, maar RG is groter dan
norm en daarom niet toetsbaar;
Monitoring is alleen zinvol als RG is
verlaagd
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Ook in laatste zes jaar
normoverschrijdingen; Vooral monitoren
in Schermerboezem-Noord en VRNKboezem (>MAC-MKE), maar in Anna
Paulowna-hoog, Beemster,
Wieringerwaard en Uitgeester en
Heemskerkerbroekpolder zijn ook
concentraties MCPA tussen 1 en 10 µg/l
aangetroffen. Dan zou een toevallige piek
concentratie best eens tot een
normoverschrijding kunnen leiden. Ook
geadviseerd vanuit LMGBM
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check of stof wordt
meegenomen in landelijk meetnet
Dimethanamide is in 2008 - 2010 met
voldoende hoge frequentie in 5
waterlichamen gemonitord. De stof is drie
keer aangetroffen maar nergens

Teflubenzuron zit in 1 insecticide die verboden werd in
november 2019 maar opgebruikt mag worden tot mei 2021
(ctgb), volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is
de stof nog toegestaan (PPDB). De bestrijdingsmiddelenatlas
toont tussen 2015-2017 dat 97-99% van de 175-291 locaties
niet toetsbaar zijn, er zijn wel 1-4 overschrijdingen voor
teflubenzuron gevonden. Er is in het gebied van HHNK nog niet
veel en niet recent gemeten maar dit is alleen zinvol als de
rapportagegrens wordt verlaagd.
Esfenvaleraat zat in 1 insecticide die in 1994 verboden is en de
stof zit in 2 insecticiden die nog zijn toegestaan (ctgb). Landelijk
voldoen 9 van de 26 bemonsterde waterlichamen niet aan de
norm voor esfenvaleraat (ref. Deltares). De overschrijding op
locatie GBM022 is ook gelijk de enige meting waarbij
esfenvaleraat is aangetroffen in het gebied van HHNK. Ook in
2019 is tijdens de 225 metingen (KRW en GBM) geen enkele
keer esfenvaleraat aangetroffen. De bestrijdingsmiddelenatlas
toont tussen 2015-2017 verspreid over het land 20-47
overschrijdingen bij metingen op 266-400 locaties, de rest is
niet toetsbaar. Uitbreiding van monitoring heeft pas zin als de
rapportagegrens lager is als de norm.

Bifenox zat in 7 herbiciden die tussen 2000-2014 zijn verboden
en zit in 1 herbicide die nog is toegestaan (ctgb). Landelijk is
slechts 8% van de waterlichamen bemonsterd voor bifenox (ref.
deltares), de bestrijdingsmiddelenatlas toont in de laatste jaren
139-348 metingen waarbij maar een enkele keer bifenox is
aangetroffen (4 overschrijdingen in Friesland, 1 in Drenthe). De
3 MAC overschrijdingen die zijn gemeten zijn ook gelijk de enige
3 metingen boven de rapportagegrens. In 2019 is tijdens 225
metingen (KRW en GBM) geen enkele keer bifenox aangetroffen.
De rapportagegrens is hoger als de JG-MKE en MAC-MKE dus
het is zeer wenselijk dat de rapportagegrens omlaag gaat.
Zolang de rapportagegrens te hoog is wordt geadviseerd alleen
de TT punten te meten, daarna kan opnieuw geëvalueerd
worden in welke meetcyclus gemonitord moet blijven worden.
Methyl-metsulfuron zat in 10 verschillende insecticiden die
tussen 2000-2017 verboden zijn, daarnaast zit de stof in 6
insecticiden die nog zijn toegestaan (ctgb). Tussen 2000-2018 is
de stof geen enkele keer aangetroffen. De
bestrijdingsmiddelenatlas toont dat methyl-metsulfuron sinds
2017 beter meetbaar is, in 2016 was nog 71% van de 217
locaties niet toetsbaar, in 2017 was dit nog maar 20% van de
414 locaties. In beide jaren is er slechts 1 overschrijding
gevonden, in 2016 in Zuid-Holland en in 2016 in Flevoland. Als
de rapportagegrens voldoende laag is wordt aangeraden methylmetsulfuron te monitoren aangezien de stof nog is toegelaten.
Pyridaben zat in 2 insecticiden die in 2004 en 2015 verboden
zijn, daarnaast zit de stof in 2 insecticiden die nog zijn
toegestaan (ctgb). De bestrijdingsmiddelenatlas toont tussen
2015-2017 dat 80-98% van de 283-432 locaties niet toetsbaar
is, in 2016 zijn voor pyridaben 3 en in 2017 4 overschrijdingen
gevonden. Er is in het gebied van HHNK nog niet veel en niet
recent gemeten maar dit is alleen zinvol als de rapportagegrens
wordt verlaagd.
Deze stof zat in 41 verschillende herbiciden die tussen 19922018 verboden zijn en zit nog in 5 herbiciden die zijn toegestaan
(ctgb). De bestrijdingsmiddelenatlas toont het beeld dat MCPA
landelijk redelijk veel wordt aangetroffen, in 2015 op 72% van
256 locaties, in 2016 op 75% van 303 locaties en in 2017 op
56% van 348 locaties. Echter is de stof in deze jaren elk jaar
maar 1 keer norm overschrijdend aangetroffen, in 2015 in
Brabant, 2016 in zeeland en in 2017 in Noord-Holland. In 2019
is MCPA in 225 metingen 146 keer aangetroffen waarvan 132
keer op GBM locaties (tussen 0,01 en 0,78 µg/L) en 14
metingen op KRW locaties (tussen 0,01 en 0,03 µg/L). Omdat
de stof nog wordt toegelaten en in 2019 niet voldoende is
gemeten wordt geadviseerd om in 2020 in ieder geval de TT
locaties te meten.
Dimethenamid-P zat in 1 herbicide die in 2017 verboden is en de
stof zit in 6 herbiciden die nog zijn toegestaan (ctgb). De stof is
in het gebied van HHNK nog nooit gemeten. Zowel bij
Waterproef als Eurofins Omegam is momenteel geen goede
techniek om dimethenamid-P te meten, als deze techniek wordt
ontwikkeld wordt geadviseerd de stof te meten.
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groep 1 stofnr
51 SVS

18.
isoproturon
(iptrn) groep
1 stofnr 19
PRIO

19. aclonifen
(acnfn) groep
1 stofnr 38
PRIO

20. terbutrin
(terbtn)
groep 1 stofnr
45 PRIO

21.
dimethoaat
(Dmtat)
groep 1 stofnr
10 SVS

22. linuron
(linrn) groep
1 stofnr 14
SVS

normoverschrijdend. Er zijn echter
nergens recente analyses terwijl de stof
nog wel is toegelaten. Ook in de atlas
gewasbeschermingsmiddelen zijn geen
gegevens voorhanden. Enige monitoring
zou daarom aangeraden kunnen worden
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Isoproturon is in periode
2000-2008 op verschillende locaties
normoverschrijdend aangetroffen (in
Amstelmeerboezem, Beemster en
Schermer-Noord). Op al die locaties is de
stof niet normoverschrijdend in latere
jaren (1-3 jaar) maar nooit met juist
meetfrequentie van 12* vastgesteld.
Verificatie kan wenselijk zijn.

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) De stof is in 2008-2010 in
12 waterlichamen gemeten en nergens
aangetroffen terwijl RG<JG-MKE. Echter
het is een (nieuwe) prioritaire stof
waardoor toetsing een maandelijkse
monstername vraagt. Dit zou daarom
formeel herhaald moeten worden, maar
kans op overschrijding is klein. Ook
geadviseerd vanuit LMGBM

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
2012-2017: In 6 waterlichamen met
juiste en in 26 waterlichamen met een te
lage frequentie, terwijl RG voldoende
gevoelig en niet normoverschrijdend.
Over alle jaren in 35 waterlichamen
geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) In periode 2012-2017
slechts 6 keer meetbaar aangetroffen
waarvan 5* in Schermerboezem-Noord.
Daar zijn echter geen
normoverschrijdingen aangetroffen. Dat
is wel het geval in Anna Paulowna-hoog
(locatie GBM032; 2014) maar latere jaren
(2015, 2016 en 2017) voldeden.

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Ook in laatste zes jaar
normoverschrijdingen; Frequentie
waarmee de stof >RG wordt aangetroffen
lijkt wel iets af te nemen. Vooral
monitoren in Wieringermeer Oost en
West. Ook geadviseerd vanuit LMGBM

Isoproturon zat in 23 verschillende herbiciden die tussen 19952016 zijn verboden en zit in 1 biocide die nog is toegelaten
(ctgb). Van de 7 locaties waar overschrijdingen zijn gemeten, is
alleen op meetlocatie 485103 voldoende frequent gemeten, in
2009 was hier geen overschrijding. Op locaties PAGT01, PAGT02
en PAGT11 is tussen 2000-2003 maximaal 4 keer per jaar
gemeten. Op locaties PAGT12 en PAGT14 is tussen 2000-2005
en 2008-2010 maximaal 8x per jaar gemeten (gemiddeld 5x).
En op locatie 540012 is in 2006 en 2007 met 6 metingen geen
overschrijding gemeten. Landelijk is isoproturon geen
probleemstof, er is wel een lokaal probleem in Zuid-Limburg en
Zuiderzeeland (ref. Deltares). De bestrijdingsmiddelenatlas
toont dat isoproturon in de laatste jaren op 23-38% van de 404507 meetlocaties wordt waargenomen, in 2015 waren er 2, en in
2017 1 overschrijding in Zuid-Limburg. Tijdens 225 metingen
(KRW en GBM) in 2019 is geen enkele keer isoproturon
aangetroffen, de stof voldoet sinds 2009 aan de normen. De
monitoring kan naar 1x per 18 jaar dus de TT locaties moeten in
2034 weer bemonsterd worden omdat de TT locaties in 2016
voor het laatst zijn bemonsterd.
Aclonifen zat in 1 herbicide die in 2009 is verboden en zit in 2
herbiciden die nog zijn toegestaan (ctgb). Landelijk is slechts
14% van de waterlichamen bemonsterd voor aclonifen (ref.
deltares), de bestrijdingsmiddelenatlas toont in de laatste jaren
162-410 metingen waarbij maximaal in 12% aclonifen zijn
aangetroffen en 2 overschrijdingen in zowel Zeeland en Drenthe.
Tussen 2008-2010 zijn in het gebied van HHNK 8 waterlichamen
bemonsterd, hierbij zijn geen overschrijdingen gemeten. In
2019 (t/m 4 dec) is tijdens 237 metingen geen enkele keer
aclonifen aangetroffen. Vanwege de kosten is besloten de
andere waterlichamen niet te bemonsteren. De TT locaties
moeten in 2025 weer bemonsterd worden.
Terbutrin zat in 3 herbiciden die tussen 1995-1999 zijn
verboden, daarnaast zat de stof in 1 biocide die in 2018 is
verboden en in 3 biociden die nog zijn toegestaan (ctgb). In de
periode 2000-2018 is zowel op de 27 KRW locaties als op de 128
overige locaties geen overschrijding gemeten voor terbutrin, er
is zelfs maar bij 1 waarneming terbutrin aangetroffen. Ook in
2019 is tijdens 225 metingen (KRW en GBM) geen enkele keer
terbutrin aangetroffen. Landelijk is 22% van de waterlichamen
bemonsterd en zijn geen overschrijdingen van terbutrin
aangetroffen (ref. Deltares), volgens de
gewasbestrijdingsmiddelenatlas wordt de stof de laatste jaren in
4-22% van de 305-430 meetlocaties aangetroffen maar nergens
norm overschrijdend. De monitoring kan naar 1x per 18 jaar op
de TT meetlocaties dus de stof hoeft in 2034 pas weer gemeten
te worden, omdat de TT locaties in 2016 voor het laatst zijn
bemonsterd.
Dimethoaat zat in 11 verschillende insecticide die tussen 19962016 verboden zijn, daarnaast zit de stof in 4 insecticiden die
nog zijn toegestaan (ctgb). Landelijk voldoet 1 (Zuid-Holland)
van de 38 bemonsterde waterlichamen niet aan de norm voor
dimethoaat (ref. Deltares). De bestrijdingsmiddelenatlas toont
het beeld dat dimethoaat steeds minder wordt aangetroffen, in
2015 nog op 27% van 361 locaties, in 2016 op 23% van 455
locaties en in 2017 op 15% van 474 locaties. Ook het aantal
overschrijdingen neemt af van 22 in 2015, 13 in 2016 tot 5 in
2017, voornamelijk in Zuid-Holland. Omdat de stof nog wordt
toegelaten, wordt geadviseerd om te monitoren, omdat in 2019
niet voldoende is gemeten wordt geadviseerd om in 2020 op de
TT locaties te meten.
Deze stof zat in 20 verschillende herbiciden die tussen 19952017 verboden zijn (ctgb), ook volgens de Europese verordening
(EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB).
Landelijk voldoen 12 van de 300 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor linuron, overschrijdingen worden
verspreid over het land aangetroffen (ref. Deltares). Ook de
bestrijdingsmiddelenatlas toont het beeld dat linuron landelijk
regelmatig wordt aangetroffen, in 2015 op 46% van 414
locaties, in 2016 op 55% van 449 locaties en in 2017 op 32%
van 524 locaties. Ook de overschrijdingen worden verspreid in
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23.
mecoprop-P
(mecppP)
groep 1 stofnr
17 SVS

24.
chloridazon
(Clidzn) groep
1 stofnr 26
SVS

25. bentazon
(bentzn)
groep 1 stofnr
32 SVS

26. captan
(captn) groep
1 stofnr 44
SVS

27.
chloorprofam
(Clpfm) groep
1 stofnr 46
SVS

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) In het verleden is er een
eenmalige normoverschrijding
vastgesteld (PAGR14 in 2009; piek
concentratie van 310 µg/l). In 2010
voldeed deze locatie weer wel aan de
normen, maar daarna niet meer
gemonitord. Ook alle andere meetpunten
in waterlichaam alsmede alle andere
waterlichamen voldoen. In polder
Grootslag is er een locatie recent
gemonitord (GBM049) en daar voldoet
Mecoprop. Als die locatie maatgevend is,
kan men met monitoring stoppen. Anders
valt een verdere verificatie van mecoprop
in polder Grootslag te overwegen.
monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

monitoren: Ja In de periode 2012-2017
in 31 waterlichamen gemonitord en in 26
daarvan voldoet captan aan de norm.
Daarmee is de algehele indruk dat de
kans op een normoverschrijding klein is
maar niet verwaarloosbaar. Monitoring in
de niet eerder onderzochte
waterlichamen vooral richten op locaties
verbonden aan het mogelijk gebruik van
captan als fungicide.
monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

het land gemeten, in 2015 waren er 10 JG-MKE en 28 MAC-MKE
overschrijdingen, in 2016 25 JG-MKE en 49 MAC-MKE
overschrijdingen en in 2017 5 JG-MKE en 14 MAC-MKE
overschrijdingen. Ondanks dat Linuron niet meer wordt
toegelaten wordt, vanwege het landelijke beeld en de historische
overschrijdingen binnen het gebied van HHNK, geadviseerd de
stof weer op te nemen in de monitoring.
Mecoprop zat in een herbicide die in 1956 is geïntroduceerd
maar volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is
de stof niet meer toegestaan (PPDB). Op locatie PAGR14 is in
2010 gemonitord en voldeed mecoprop aan de normen, ook
andere locaties in het waterlichaam voldeden in latere jaren.
Landelijk gezien wordt mecoprop tussen 2015-2017 op 46-58%
van de 241-316 locaties aangetroffen maar nergens norm
overschrijdend (bestrijdingsmiddelenatlas). In 2019 zijn 225
metingen (KRW en GBM) gedaan waarbij 114 keer mecoprop is
aangetroffen. 102 van deze metingen waren onder de 0,05 µg/L
en de hoogste waarde was 0,1 µg/L, nog ver onder de normen.
De monitoring kan worden gestopt.

Chloridazon zat in 22 verschillende herbiciden, 20 van deze
herbiciden zijn tussen 1995 en 2015 verboden, de laatste 2 zijn
eind 2018 verboden maar mogen opgebruikt worden tot juni
2020 (ctgb). Volgens de Europese verordening (EG) Nr.
1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). Tussen
2000-2018 is chloridazon in 2147 van de 3285 metingen
aangetroffen, maar heeft dit nergens tot overschrijdingen
geleidt. 1698 metingen waren onder de 0,1 µg/L en slechts 16
metingen waren boven de 1 µg/L. De hoogste waarde was 10
µg/L, wat slechts 1/3 van de JG-MKE norm is. Ook landelijk
wordt chloridazon op 39-485% van de 390-465 locaties
aangetroffen maar nergens norm overschrijdend
(bestrijdingsmiddelenatlas). In 2019 is chloridazon tijdens 225
metingen (KRW en GBM) 127 keer aangetroffen, met waarden
tussen 0,01 en 0,4 µg/L. De monitoring kan worden gestopt.
Bentazon zat in 14 verschillende herbiciden die tussen 1995 en
2019 zijn verboden, 1 van deze herbicide was toegelaten tot juni
2019, de stof zit ook in 3 andere herbiciden die nog zijn
toegelaten (ctgb). Tussen 2000-2018 is bentazon bij 1667 van
de 2404 metingen aangetroffen maar dit heeft nergens tot
overschrijdingen geleidt. 1169 metingen waren onder de 0,1
µg/L en slechts 22 boven de 1 µg/L. De hoogste waarde was 6,6
µg/L, wat nog ver onder de normen is. Ook landelijk wordt
bentazon in 57-77% van de 223-348 locaties aangetroffen maar
leidt die nergens tot overschrijdingen
(bestrijdingsmiddelenatlas). Ook in 2019 is tijdens 225 metingen
(KRW en GBM) 81 keer bentazon aangetroffen, met waarde
tussen de 0,02 en 1,1 µg/L. De monitoring kan worden gestopt.
Captan zat in 20 fungiciden die tussen 1995-2018 zijn verboden,
daarnaast zit de stof in 10 fungiciden die nog zijn toegestaan
(ctgb). Tussen 2011-2018 is de stof in 12 van de 62 locaties
overschrijdend aangetroffen. De bestrijdingsmiddelenatlas toont
naast de overschrijdingen binnen het gebied van HHNK geen
andere overschrijdingen in 2015 (86 locaties), 1 overschrijding
in 2016 in Brabant (91 locaties) en 1 overschrijding in 2017 in
Overijssel (100 locaties). In 2019 is tijdens 225 metingen (KRW
en GBM) slechts 4 keer captan aangetroffen, met waarden
tussen 0,03 en 0,05 µg/L. Omdat de stof nog is toegestaan
wordt geadviseerd om in 2020 op de TT locaties te meten.
Chloorprofam zat in 34 herbiciden die tussen 1995-2018
verboden zijn, daarnaast zit de stof in 6 herbiciden die in 2019
zijn verboden maar nog opgebruikt mogen worden tot juli 2020
en in 20 herbiciden die begin 2020 verboden worden maar tot
eind 2020 gebruikt mogen worden (ctgb). Ook volgens de
Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer
toegestaan (PPDB). Tussen 2000-2018 is chloorprofam in 759
van de 3742 metingen aangetroffen, hiervan waren 355
metingen onder de 0,1 µg/L en slechts 3 boven de 4 µg/L welke
niet tot overschrijdingen leiden. In 2019 is tijdens 225 metingen
(KRW en GBM) 21 keer chloorprofam aangetroffen, waarvan 20
metingen onder de 0,6 en 1 meting van 1,6 µg/L. Ook landelijk
wordt chloorprofam in de laatste jaren op 38-47% van de 342392 locaties aangetroffen maar nergens norm overschrijdend.
Aangezien de stof niet meer is toegestaan en al niet
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28.
metolachloor
(metlCl)
groep 1 stofnr
63 SVS

29. pirimicarb
(pirmcb)
groep 1 stofnr
65 SVS

30.
terbutylazine
(terC4yazne)
groep 1 stofnr
72 SVS

31. tolclofosmethyl
(tolcfsC1y)
groep 1 stofnr
75 SVS

monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Meeste
normoverschrijdingen zijn vastgesteld in
de periode 1997-2000 en in latere jaren
op die locaties niet aangetroffen;
Uitzondering in Glas02 (overschrijding in
2010 en daarna niet meer gemonitord).
Verificatie is te overwegen, alhoewel er
op andere plekken in WieringermeerWest wel wordt gemonitord en voldaan.
Stof kan lokaal voorkomen maar lijkt
geen bedreiging voor kwaliteit van
waterlichaam als geheel. Wel geadviseerd
vanuit LMGBM
monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

overschrijdend werd aangetroffen kan met de monitoring
worden gestopt.
Metolachloor zat in 9 verschillende herbiciden die tussen 19951999 verboden zijn (ctgb), ook volgens de Europese verordening
(EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB).
Landelijk voldoen 3 van de 357 bemonsterde waterlichamen niet
aan de norm voor metolachloor (ref. Deltares). Tussen 20002018 is metolachloor in 132 van de 705 metingen aangetroffen,
waarvan 129 keer onder de 0,4 µg/L en 0,63 µg/L als hoogste
waarde, dit heeft geen overschrijding opgeleverd. In 2019 is
tijdens 225 metingen (KRW en GBM) 75 keer metolachloor
aangetroffen, waarbij slechts 2 metingen boven de 0,4 µg/L
(0,45 en 1,6 µg/L) waren. De bestrijdingsmiddelenatlas toont
dat metolachloor tussen 2015-2017 op 57-70% van de 383-480
locaties wordt aangetroffen waarbij slechts 2-6 locaties
verspreid over het land overschrijdend zijn. Metolachloor wordt
nog regelmatig aangetroffen maar is al 20 jaar verboden en is in
het gebied van HHNK nooit overschrijdend aangetroffen dus de
monitoring kan worden gestopt.
Pirimicarb zat in 13 verschillende insecticiden, waarvan er 11
tussen 1994 en 2001 verboden zijn, 1 in 2018 en 1 in 2019 die
tot eind van het jaar opgebruikt mag worden. Daarnaast zit de
stof in 3 insecticiden die nog zijn toegestaan (ctgb). Tussen
2000-2018 is pirimicarb in 239 van de 3684 metingen
aangetroffen, waarvan 221 keer onder de 0,09 µg/L en 0,34
µg/L als hoogste waarde. In 2019 is tijdens 225 metingen (KRW
en GBM) 9 keer pirimicarb aangetroffen, met waarden tussen
0,01 en 0,26 µg/L. De bestrijdingsmiddelenatlas toont dat
pirimicarb tussen 2015-2017 op 37-41% van de 403-508
locaties wordt aangetroffen waarbij slechts 12-16 locaties
verspreid over het land overschrijdend zijn. Aangezien de stof
tussen 2000-feb 2019 bijna niet wordt aangetroffen, ook
landelijk voor niet veel overschrijdingen zorgt en in 2020 niet
meer is toegestaan kan met de monitoring worden gestopt.
Terbutylazine zat in 14 herbiciden die tussen 1995-2017
verboden zijn, daarnaast zit de stof in 6 verschillende herbiciden
die nog zijn toegestaan (ctgb). Landelijk voldoet 1 van de 257
bemonsterde waterlichamen niet aan de norm voor terbutylazine
(ref. Deltares). Tussen 2000-2018 is terbutylazine in slechts 141
van de 3641 metingen aangetroffen, waarvan 136 metingen
onder de 0,2 µg/L en 0,49 µg/L als hoogste waarde. In 2019 is
terbutylazine tijdens 225 metingen (KRW en GBM) 39 keer
aangetroffen waarvan 37 keer onder de 0,2 µg/L en 1,2 µg/L als
hoogste waarde, alle op GBM locaties. De
bestrijdingsmiddelenatlas toont dat terbutylazine in 55-74% van
de 392-473 locaties wordt aangetroffen, op slechts 2-11 locaties
worden overschrijdingen gevonden. Terbutylazine wordt slechts
enkele keren aangetroffen en is nog nooit overschrijdend
geweest in het gebied van HHNK, de monitoring kan worden
gestopt.
Tolclofos-methyl zat in 3 fungiciden die tussen 1995-2011
verboden zijn, daarnaast zit de stof in 2 fungiciden die nog zijn
toegestaan (ctgb). Tussen 2000-2018 is in 385 van de 3715
metingen tolclofos-methyl aangetroffen, waarvan 382 metingen
onder de 1,2 µg/L en 3,2 µg/L als hoogste waarde. In 2019 is
tijdens 225 metingen (KRW en GBM) geen enkele keer tolclofosmethyl aangetroffen. De bestrijdingsmiddelenatlas toont dat
tolclofos-methyl tussen 2015-2017 op 50-78 van de 372-438
locaties is aangetroffen maar nergens norm overschrijdend. Op
de enige overschrijding in 2000 na zijn er geen overschrijdingen
gemeten in het gebied van HHNK en ook de laatste jaren wordt
landelijk geen overschrijding aangetroffen, de monitoring kan
worden gestopt.
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2. Overige gewasbeschermings/bestrijdingsmiddelen
Stof + groep

32. som
heptachloor
en cisheptachloorep
oxide
(sHpCl1)
groep 2 stofnr
44 PRIO

33.
hexachloorbe
nzeen (HCB)
groep 2 stofnr
16 PRIO

34.
hexachloorbut
adieen
(HxClbtDen)
groep 2 stofnr
17 PRIO

35. tributyltin
(kation)
(TC4ySn)
groep 2 stofnr
30 PRIO

Advies en argumentatie Postma
(2018)
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Overweeg biotamonitoring
Overschrijdingen zijn niet
onwaarschijnlijk (zijn in andere delen van
Nederland in water en/of biota
aangetroffen) maar voor HHNK betreft
normoverschrijding meestal een meting
op de RG die dan tevens >MAC-MKE is.

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
De stof is in 2012-2017 op 9 locaties (6
waterlichamen) met voldoende hoge
frequentie gemonitord; Daarnaast nog
eens in 30 waterlichamen met een te lage
frequentie en/of in eerdere jaren. Niet
normoverschrijdend aangetroffen maar
RG is te hoog. Er is 1 uitzondering
(locatie 675201-1995; Noorder Koogen 2,2) waar recente metingen ontbreken.

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
De stof is in 2012-2017 op 9 locaties (6
waterlichamen) met voldoende hoge
frequentie gemonitord; Daarnaast nog
eens in 10 waterlichamen met een te lage
frequentie en/of in eerdere jaren. Niet
normoverschrijdend aangetroffen maar
RG is te hoog. Normoverschrijdingen zijn
alleen in 1998 aangetroffen maar in dat
jaar is een opvallend lage RG gehanteerd,
die in latere jaren ook niet meer werd
gehaald. Kans op vals positieve uitslagen
is hierdoor wellicht groter geweest.
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is veel gemeten maar RG ligt boven
JG-MKE en MAC-MKE; Drie
normoverschrijdingen zijn telkens
waarnemingen op de RG die dan direct
tot normoverschrijding op MAC leidt.
Daarmee minder betrouwbaar, maar
normoverschrijdingen zijn niet uit te
sluiten. Daarom niet gemonitorde
waterlichamen toch op "waarschijnlijk
niet voldoen" gezet

Monitoringsadvies en toelichting van Dam (2020)
Heptachloor is in 1951 geïntroduceerd en volgens de Europese
verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan
(PPDB). Voor stoffen met een biotanorm mag de
rapportagegrens voor het meten in oppervlaktewater maximaal
1/3 van JG-MKE zijn, dit is hier niet het geval, de
rapportagegrens is ook hoger dan de JG-MKE. Landelijk voldoet
24% van de 296 bemonsterde waterlichamen niet aan de
normen voor som HpCl2, in zoete waterenlichamen wordt
landelijk 20% bemonsterd waarbij nauwelijks boven de
rapportagegrens wordt gemeten (ref. Deltares). Op de
meetlocaties van HHNK waar overschrijdingen zijn gemeten is
tussen 2008-2015 voldoende frequent gemeten en in andere
jaren geen overschrijding aangetroffen. In 2019 (t/m 13 dec) is
tijdens 223 metingen geen enkele keer een deelparameter
aangetroffen. In afwachting van het biota meetnet en een
lagere rapportagegrens wordt geadviseerd om 1x per 3 jaar op
de TT punten in het oppervlaktewater te meten. Vanwege de
lange termijn trend verplichting is dit minimaal nodig, verdere
uitbreiding is pas zinvol bij een lagere rapportagegrens.
Voor stoffen met een biotanorm mag de rapportagegrens voor
het meten in oppervlaktewater maximaal 1/3 van JG-MKE zijn,
dit is hier niet het geval, de rapportagegrens is ook hoger dan
de JG-MKE. In de periode 2000-2018 zijn op de 43 KRW locaties
en de 33 overige locaties alle JG-MKE voor hexachloorbenzeen
niet toetsbaar en de MAC-MKE waarden voldoen allemaal. In
2019 (t/m 13 dec) is hexachloorbenzeen tijdens 223 metingen
geen enkele keer aangetroffen. Landelijk kan 30% van de
waterlichamen worden getoetst en zijn alleen overschrijdingen
gevonden in een vijftal RWS wateren (ref. Deltares). In
afwachting van het biota meetnet en een lagere
rapportagegrens wordt geadviseerd om enkel 1x per 3 jaar op
de TT punten te meten. Dit is minimaal nodig vanwege de lange
termijn trend verplichting.
Voor stoffen met een biotanorm mag de rapportagegrens voor
het meten in oppervlaktewater maximaal 1/3 van JG-MKE zijn,
dit is hier niet het geval, de rapportagegrens is ook hoger dan
de JG-MKE. In de periode 2000-2018 zijn op de 43 KRW locaties
en de 33 overige locaties alle JG-MKE voor hexachloorbutadieen
niet toetsbaar en de MAC-MKE waarden voldoen allemaal. In
2019 (t/m 13 dec) is hexachloorbutadieen tijdens 223 metingen
geen enkele keer aangetroffen. Landelijk kan 30% van de
waterlichamen worden getoetst en zijn overschrijdingen
verspreid over het land gevonden (ref. Deltares). In afwachting
van het biota meetnet en een lagere rapportagegrens wordt
geadviseerd om enkel 1x per 3 jaar op de vier TT punten te
meten. Dit is minimaal nodig vanwege de lange termijn trend
verplichting.
Landelijk voldoet 27% van de 460 bemonsterde waterlichamen
niet aan de normen voor tributyltin (ref. Deltares). Op de
meetlocaties waar overschrijdingen zijn aangetroffen zijn
voldoende metingen geweest, op locatie 135802 en 158202 is
tussen 2008 en 2017 gemeten, op 158201 en 770304 alleen het
jaar na de overschrijding en op 171202 is niet meer gemeten na
2006. De rapportagegrens voor tributyltin is hoger als de JGMKE en de MAC-MKE, het jaargemiddelde is daardoor ondanks
voldoende metingen bijna nooit toetsbaar. Aangezien de stof
ubiquitair is hoeft deze alleen elk jaar gemeten te worden als er
lokale bronnen bekend zijn.In 2019 (t/m 13 dec) is tributyltin
tijdens 295 metingen nergens aangetroffen. Geadviseerd wordt
om, zolang de rapportagegrens hoger is als de JG-MKE en MACMKE normen, alleen 1x per 3 jaar op de TT punten te
bemonsteren. Daarnaast moet tributyltin jaarlijks gemeten
worden voor het waterakkoord.
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36. dicofol
(Dcfl) groep 2
stofnr 34
PRIO

37. Cybutryne
(irgrl) groep 2
stofnr 40
PRIO

38.
dichloorvos
(DClvs) groep
2 stofnr 42
PRIO

39.
ethylazinfos
(C2yazfs)
groep 2 stofnr
2 SVS

monitoren: Ja Check of rapportagegrens
voldoende laag is (of overweeg
biotameting) Er worden geen
overschrijdingen verwacht, maar er is
geen monitoring uitgevoerd; Nieuwe
prioritaire stof opnemen in
monitoringsprogramma

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
De stof is in 2012-2017 op 4 locaties met
voldoende hoge frequentie gemonitord en
op meer locaties met een lagere
frequentie; Niet normoverschrijdend
aangetroffen maar RG is te hoog

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
De stof is in 2012-2017 op 9 locaties met
voldoende hoge frequentie gemonitord en
op meer locaties met een lagere
frequentie; Nergens aangetroffen maar
RG is te hoog. In eerdere jaren is
dichloorvos 9* aangetroffen en telkens
normoverschrijdend (want RG>MAC),
maar in alle gevallen laten recentere
metingen op die locatie of het
waterlichaam zien dat dichloorvos
momenteel niet meer boven de RG wordt
aangetroffen

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Ethylazinfos is over de jaren 1449 keer
gemonitord en slechts 1 keer
aangetroffen (PAGT12; 2000). Dit betreft
een opvallende waarneming aangezien er
in dat gehele jaar nergens anders
ethylazinfos is bepaald en op PAGT12
slechts één keer is gemonsterd. Wellicht
invoerfout? Maar RG>JG-MKE

Deze stof zat in 6 verschillende acariciden die tussen 1995-1997
zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese verordening (EG)
Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). Voor
stoffen met een biotanorm mag de rapportagegrens voor het
meten in oppervlaktewater maximaal 1/3 van JG-MKE zijn, dit is
hier niet het geval, de rapportagegrens is ook hoger dan de JGMKE. Landelijk is slechts 4% van alle waterlichamen op dicofol
bemonsterd, hierbij is geen indicatie voor overschrijdingen maar
het aandeel "niet toetsbaar" is nog vrij hoog (ref. Deltares). In
2019 (t/m 4 dec) is dicofol tijdens 237 metingen nergens
aangetroffen. In afwachting van het biota meetnet en een lagere
rapportagegrens wordt geadviseerd om 1x per 3 jaar op de TT
punten in het oppervlaktewater te meten. Vanwege de lange
termijn trend verplichting is dit minimaal nodig, verdere
uitbreiding is pas zinvol bij een lagere rapportagegrens, dan is
gewenst om alle waterlichamen te bemonsteren.
Deze stof zat in 22 verschillende biociden die tussen 1997-2014
zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese verordening (EG)
Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). Landelijk
zijn slechts 18 waterlichamen op cybutryne bemonsterd (ref.
deltares), de bestrijdingsmiddelenatlas toont alleen in 2017 8
metingen waarbij 5x cybutryne is aangetroffen. Alleen in 2016
zijn in het gebied van HHNK 4 meetlocaties voldoende frequent
bemonsterd, hierbij zijn geen overschrijdingen gemeten. Alle
waarnemingen waren tot nu toe onder de rapportagegrens
waardoor het jaargemiddelde niet toetsbaar is, het is dus zeer
wenselijk dat de rapportagegrens omlaag gaat. Ook in 2019 is
tijdens 225 metingen (KRW en GBM) geen enkele keer
cybutryne aangetroffen. Zolang de rapportagegrens te hoog is
wordt geadviseerd alleen de TT punten te meten, daarna kan
opnieuw geëvalueerd worden in welke meetcyclus gemonitord
moet blijven worden.
Dichloorvos zat in 18 verschillende insecticiden die tussen 19921999 zijn verboden, daarnaast zat de stof in 19 verschillende
biociden die tussen 1995-2012 verboden zijn (ctgb), ook
volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof
niet meer toegestaan (PPDB). Landelijk voldoen 3 van de 452
bemonsterde waterlichamen niet aan de normen voor
dichloorvos (ref. Deltares). De bestrijdingsmiddelenatlas toont
de laatste jaren 362-434 metingen waarvan 59-86% niet
toetsbaar is en 5-12 overschrijdingen verspreid over het land
worden aangetroffen. De overschrijding op locatie 276401 is
gebaseerd op 5 metingen, in 2007-2009 is wel voldoende
frequent gemeten, op locatie 670126 is in 2005 en 2006
voldoende gemeten en op locatie 280217 is tussen 2006-2010
max 7x gemeten. De rapportagegrens voor dichloorvos is hoger
als de JG-MKE en de MAC-MKE, het jaargemiddelde is daardoor
ondanks voldoende metingen bijna nooit toetsbaar. Geadviseerd
wordt om zolang de rapportagegrens hoger is als de JG-MKE en
MAC-MKE alleen op de TT punten te meten.
Ethylazinfos zat in één insecticide die in 1955 is geïntroduceerd
maar volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is
de stof niet meer toegestaan (PPDB). Landelijk voldoen 2
(Zeeland) van de 272 bemonsterde waterlichamen niet aan de
norm voor ethylazinfos (ref. Deltares). Het overgrote deel van
de metingen is, net als bij HHNK, niet toetsbaar aan de JG-MKE
norm (Deltares & bestrijdingsmiddelenatlas). In 2016 is
ethylazinfos op 3 van de 375 locaties aangetroffen en in 2017 op
5 van de 433 locaties waarvan 1 keer overschrijdend in
Friesland. De overschrijding bij HHNK op locatie PAGT12 is
gebaseerd op slechts 1 meting, welke ook gelijk de enige is van
de 1291 waarnemingen waarbij ethylazinfos is aangetroffen. In
2001-2003 zijn op deze locatie respectievelijk 4,3 en 1 meting
uitgevoerd en is de stof dus niet aangetroffen. Ook op de 21
KRW locaties waar in januari en februari van 2019 is gemeten is
ethylazinfos niet aangetroffen. Aangezien de stof niet meer is
toegelaten en in alle jaren slechts in enkele metingen wordt
aangetroffen kan de monitoring voor nu worden gestopt. Als de
rapportagegrens onder de normen komt is monitoring wenselijk.
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40. mevinfos
(mevfs) groep
2 stofnr 18
SVS

41. triazofos
(Tazfs) groep
2 stofnr 27
SVS

42.
trichloorfon
(TClfn) groep
2 stofnr 29
SVS

43. trifenyltin
(kation)
(TFySn)
groep 2 stofnr
30 SVS

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Mevinfos is na 2007 nergens meer
aangetroffen. Normoverschrijdingen zijn
alleen aangetroffen in periode 1998-2007
en wel op 5 locaties. In vier daarvan zijn
er recentere metingen waarbij de stof
niet is aangetroffen. In één geval (locatie
MM0006; Anna Paulowna-laag) ontbreken
die maar zijn er wel voldoende recentere
metingen op andere locaties in
dwaterlichaam. De kans op
normoverschrijdende conc is dan ook erg
klein temeer daar mevinfos niet meer is
toegelaten. De RG is echter groter dan de
norm. Monitoring s daarom alleen zinvol
als de RG voldoende is verlaagd om ook
formeel aan te kunnen tonen of de
toestand vodoet.

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Triazofos is in vier
waterlichamen (4 locaties)
normoverschrijdend aangetroffen.Voor
Noorder Koggen -3,7m betrof dit 1997 en
1998 maar telkens slechts één
waarneming. Voor Grootslag en
Amstelmeer boezem zijn er voldoende
recente resultaten waarbij triazofos niet
is aangetroffen. Voor Anna
Paulownapolder-laag is dat niet het geval.
Hier is de stof éénmalig in 2012
aangetroffen (GBM033) en niet in 2017.
Dit is een te kleine grondslag om
afwezigheid aan te nemen. Echter, de
kans op aantreffen is erg laag (mede
doordat triazofos niet is toegelaten) en de
RG ligt een factor 30 boven de JG-MKE
norm. Monitoring is met name zinvol als
RG is verlaagd.
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op voldoende locaties gemeten en
nergens boven de RG aangetroffen, maar
RG is groter dan norm en daarom niet
toetsbaar; Monitoring is alleen zinvol als
RG is verlaagd

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
In 2012-2017 is trifenyltin niet
gemonitord. In eerdere jaren zijn er op 4
locaties aantoonbare conc vastgesteld
(1998, 1999, 2003 en 2005). In drie
locaties zijn er recentere metingen van
hetzelfde punt waarbij de stof niet werd
aangetroffen. Voor PADM11
(Schermerboezem-noord) is dit niet het
geval. Hier is de stof uitsluitend op de RG
aangetroffen (maar wel 3*). De kans op
het aantreffen van normoverschrijdende
conc is dan ook laag. Monitoring is alleen
zinvol als RG voldoende is verlaagd.

Deze stof zat in 2 verschillende insecticiden die in 1999
verboden zijn (ctgb), ook volgens de Europese verordening (EG)
Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). Landelijk
voldoet 1 (Flevoland) van de 271 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor mevinfos (ref. Deltares). Het overgrote
deel van de metingen is, net als bij HHNK, niet toetsbaar aan de
JG-MKE norm (Deltares & bestrijdingsmiddelenatlas). De
bestrijdingsmiddelenatlas toont alleen in 2017 3
overschrijdingen in Zuid-Holland en Brabant. Voor de MAC-MKE
is maar een klein deel niet toetsbaar en wordt mevinfos meestal
niet aangetroffen, in 2016 1 keer en in 2017 2 keer maar niet
overschrijdend. Op locatie 276451 zijn tussen 2007 en 2010 3-7
metingen uitgevoerd maar is geen mevinfos aangetroffen, op
locatie MM0009 zijn in 2008, 2009 en 2011 5-7 metingen
uitgevoerd en is geen mevinfos aangetroffen en op locatie
MM0006 is in 2007 1 meting gedaan en daarna niks meer
gemeten. Wel is er tussen 2008 en 2017 in Anna Paulowna Laag
205 keer, op 24 locaties, mevinfos gemeten maar nergens
aangetroffen. Op de 21 KRW locaties waar in januari en februari
van 2019 is gemeten is ook geen mevinfos aangetroffen. De
rapportagegrens is recent verlaagd en daardoor lager geworden
als de MAC norm, geadviseerd word om in 2020 alleen op de TT
locaties te meten.
Triazofos zat in 2 insecticiden die in 1995 en 2000 verboden zijn
(ctgb), ook volgens de Europese verordening (EG) Nr.
1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). Triazofos is
tussen 2000-2018 bij 3 van de 3634 metingen aangetroffen,
welke alle 3 leiden tot overschrijdingen. Op locatie PAGR03 was
totaal 4x gemeten in 2001 en ook in 2002 en 2003 is gemeten.
Op locatie PAGT12 was in 2003 8x gemeten, ook in 2004, 2005
en 2008-2010 is op deze locatie gemeten. Op locatie GBM033 is
in 2012 6x gemeten en ook in 2017 is deze locatie bemonsterd.
De rapportagegrens is hoger als de JG-MKE dus bijna alle
metingen zijn niet toetsbaar, ook landelijk zijn 73-77% van de
323-430 locaties niet toetsbaar (bestrijdingsmiddelenatlas).
Tussen 2015-2017 werd triazofos landelijk 15-18 keer
aangetroffen, waarbij in 2015 2 overschrijdingen (Zuid-Holland
en Friesland) werden gevonden en in 2016 1 (Zuid-Holland).
Alleen als de rapportagegrens onder de JG-MKE komt wordt
aangeraden triazofos te meten om uit te sluiten dat de stof
voorkomt in het gebied.

Trichloorfon zat in 6 verschillende insecticiden die tussen 19952002 verboden zijn, daarnaast zat de stof ook in 17
verschillende biociden die tussen 1994-2006 verboden zijn
(ctgb). Volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is
de stof niet meer toegestaan (PPDB). Tussen 2008-2010 is
trichloorfon bij geen enkele meting aangetroffen. Ook tussen
2015-2017 toont de bestrijdingsmiddelenatlas dat alle 70-151
locaties in Nederland niet toetsbaar zijn. Alleen als de
rapportagegrens onder de JG-MKE komt wordt aangeraden
trichloorfon te meten, om uit te sluiten dat de stof voorkomt in
het gebied.
De deelparameter trifenyltinacetaat (CAS nr. 900-95-8) was een
bestandsdeel van 33 verschillende fungiciden die tussen 1995 en
2002 verboden zijn (ctgb). De deelparameter fentinhydroxide
(CAS nr. 76-87-9) was een bestandsdeel van 3 verschillende
fungiciden die tussen 1997 en 2001 verboden zijn (ctgb). Zowel
trifenyltinchloride (CAS nr. 639-58-7) als bovenstaande
deelparameters zijn volgens de Europese verordening (EG) Nr.
1107/2009 niet meer toegestaan (PPDB). Landelijk voldoen 3
van de 277 bemonsterde waterlichamen niet aan de norm voor
trifenyltin, overschrijdingen worden in Zuid-Holland en Zeeland
aangetroffen (ref. Dletares). Tussen 2000-2009 waren alle
metingen in het gebied van HHNK niet toetsbaar aan de JG-MKE
omdat de rapportagegrens hoger is als de norm. Toekomstige
monitoring is alleen zinvol als de rapportagegrens onder de JGMKE komt, bij Waterproef is momenteel geen techniek om deze
stof goed te meten en bij Eurofins Omegam wordt hier nog
onderzoek naar gedaan.
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44.
heptenofos
(heptnfs)
groep 2 stofnr
55 SVS

45. propoxur
(propxr)
groep 2 stofnr
67 SVS

46.
tributylfosfaat
(TC4yPO4)
groep 2 stofnr
28 SVS
47.
omethoaat
(omtat) groep
2 stofnr 20
SVS
48.
dichloorpropP (DClppP)
groep 2 stofnr
9 SVS

49. fenamifos
(fenamfs)
groep 2 stofnr
53 SVS

50.
methylazinfos
(C1yazfs)
groep 2 stofnr
3 SVS

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Heptenofos is in totaal 3* aangetroffen: 2
keer in 2008 en 1* in 1998. In twee van
deze gevallen betekende dit ook een
overschrijding van de MAC-MKE (waarde
van beide metingen was 0,03; RG=0,02
maar MAC-MKE is 0,02). Heptenofos is
momenteel niet toegelaten en op de
aangetroffen locaties zijn ondertussen
ook recente metingen waarbij geen
meetbare heptenofis conc is
aangetroffen. Monitoring is alleen zinvol
als RG is verlaagd.
monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; in 2012-2016
nergens normoverschrijdend (in eerdere
jaren wel maar in die gevallen zijn er van
hetzelfde waterlichaam ook telkens
metingen in een latere periode die wel
voldoen); specifieke stof dus geen
herhaling na 18 jaar

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn.
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn.

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn.

monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; De stof is niet
langer toegelaten. Sinds 2015 is de RG
voldoende laag (<JG-MKE). Sindsdien zijn
er 441 metingen op 45 locaties in 24
waterlichamen uitgevoerd. De stof is drie
keer op de RG aangetroffen maar
nergens normoverschrijdend.
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Methylazinfos is over de jaren 1772 keer
gemonitord en nergens boven de RG
aangetroffen maar RG>JG-MKE

Heptenofos zat in 2 insecticiden die in 1995 en 2000 zijn
verboden (ctgb), ook volgens de Europese verordening (EG) Nr.
1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). Tussen
2000-2018 is bij 3634 metingen slechts 2 keer heptenofos
aangetroffen, beide in 2008 op 2 verschillende locaties. Op beide
locaties is in latere jaren geen heptenofos meer aangetroffen net
als tijdens de 225 metingen (KRW en GBM) in 2019. De
rapportagegrens is echter boven de JG-MKE waardoor de
metingen niet toetsbaar zijn aan de norm. Ook landelijk is 6790% van de 322-429 locaties niet toetsbaar en zijn tussen
2015-2017 geen overschrijdingen gevonden
(bestrijdingsmiddelenatlas). Geadviseerd wordt om pas
uitgebreid te meten als de rapportagegrens lager is als de JGMKE norm.
Propoxur zat in 8 verschillende insecticiden die tussen 19962001 verboden zijn, daarnaast zat de stof in 15 verschillende
biociden die tussen 1997-2010 verboden zijn (ctgb). Ook
volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof
niet meer toegestaan (PPDB). Landelijk voldoen 15 van de 139
bemonsterde waterlichamen niet aan de norm voor propoxur
(ref. Deltares). Tussen 2000-2018 is propoxur in slechts 15 van
de 3658 metingen aangetroffen, alle voor 2014. In 2019 is
tijdens 225 metingen (KRW en GBM) geen enkele keer propoxur
aangetroffen. De bestrijdingsmiddelenatlas toont tussen 20152017 dat propoxur op 12-22 locaties van de 353-437
bemonsterde locaties wordt aangetroffen, waarbij 1-3 locaties
overschrijdend zijn. Propoxur is al bijna 5 jaar niet meer
toegestaan en in het gebied van HHNK is de stof tussen 20002018 heel weinig aangetroffen en de laatste 5 jaar helemaal niet
meer, de monitoring kan worden gestopt. Als de
rapportagegrens wordt verlaagd is beperkte monitoring nog wel
wenselijk.
Tributylfosfaat is nog nooit gemeten, de rapportagegrens ligt ver
onder de normen dus wordt geadviseerd in 2020 te starten met
het bemonsteren van de TT locaties.

Deze stof zat in een insecticide die in 1994 verboden is en in één
acaricide die in 2000 verboden is (ctgb), ook volgens de
Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer
toegestaan (PPDB). De bestrijdingsmiddelenatlas toont dat
omethoaat slechts enkele keren (op 70-147 locaties) wordt
aangetroffen, 2 keer in 2015 en 2016 (Zuid-Holland en
Overijssel) en 1 keer in 2017 (Zuid-Holland). De
rapportagegrens is lager als de JG-MKE dus wordt geadviseerd
om in 2020 de TT locaties te bemonsteren.
De stof zat in 4 verschillende herbicide die tussen 1995-1999
zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese verordening (EG)
Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). In de
laatste jaren toont de bestrijdingsmiddelenatlas 68 metingen
waarbij in 2016 en 2017 op 1 locatie in Limburg dichloorprop-P
is aangetroffen, maar niet norm overschrijdend. Voor
dichloorprop-P bestaat bij Waterproef geen goede meettechniek
dus de stof wordt in 2020 niet gemeten.
Fenamifos zat in 2 verschillende nematicide die in 1998 en 2008
verboden zijn (ctgb), maar volgens de Europese verordening
(EG) Nr. 1107/2009 is de stof nog toegestaan (PPDB). Tussen
2000-2018 is fenamifos slechts bij 4 van de 1290 metingen
aangetroffen, in 2019 is de stof tijdens geen enkele van de 225
metingen (KRW en GBM) aangetroffen. Ook landelijk wordt
fenamifos tussen 2015-2017 slechts 2-5 keer aangetroffen op
175-252 locaties en nergens norm overschrijdend. De
monitoring kan worden gestopt.
Deze stof zat in 4 verschillende insecticiden die tussen 19961999 zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese verordening
(EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan
(PPDB).Landelijk voldoet 1 (Zuid-Holland) van de 275
bemonsterde waterlichamen niet aan de norm voor
methylazinfos (ref. Deltares). Het overgrote deel van de
metingen is, net als bij HHNK, niet toetsbaar aan de JG-MKE
norm (Deltares & bestrijdingsmiddelenatlas). In 2016 is
methylazinfos op 2 van de 348 locaties aangetroffen waarvan 1
overschrijdend in Utrecht en in 2017 op 3 van de 433 locaties.
Ook op de 21 KRW locaties waar in januari en februari van 2019
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is gemeten is methylazinfos niet aangetroffen. Aangezien de stof
niet meer is toegelaten en in alle jaren slechts in enkele
metingen wordt aangetroffen kan de monitoring voor nu worden
gestopt. Als de rapportagegrens onder de normen komt is
monitoring wenselijk.

51.
fenitrothion
(feNO2ton)
groep 2 stofnr
12 SVS

52. fenthion
(fenton)
groep 2 stofnr
13 SVS

53.
ethylparathio
n (C2yprton)
groep 2 stofnr
24 SVS

54. diazinon
(Daznn)
groep 2 stofnr
50 SVS

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op veel locaties gemeten en nergens
boven de RG aangetroffen, maar RG is
groter dan norm en daarom niet
toetsbaar; Monitoring is alleen zinvol als
RG is verlaagd

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op veel locaties gemeten en nergens
boven de RG aangetroffen, maar RG is
groter dan norm en daarom niet
toetsbaar; Monitoring is alleen zinvol als
RG is verlaagd

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Parathion is na 2005 nergens meer
aangetroffen. Normoverschrijdingen zijn
alleen aangetroffen in periode 1995-1998
en wel op 5 locaties. In vier daarvan zijn
er recentere metingen waarbij de stof
niet is aangetroffen. In één geval (locatie
670105; polder Grootslag) ontbreken die
maar zijn er wel voldoende recentere
metingen op andere locaties in de polder.
De kans op normoverschrijdende conc is
dan ook erg klein temeer daar parathion
niet meer is toegelaten. De RG is echter
groter dan de norm. Monitoring s daarom
alleen zinvol als de RG voldoende is
verlaagd om ook formeel aan te kunnen
tonen of de toestand vodoet.
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Diazinon is sinds 2007
verboden. Het aantal keer dat de stof
wordt aangetroffen neemt over de jaren
af. In de periode 2012-2017 zijn er
slechts 3 metingen boven de RG
(GBM042 2* en 528011) maar de JG
wordt niet overschreden. Voorzetting van
de monitoring is daarmee niet
noodzakelijk, maar zou in de Beemster
(GBM042) en het Wormer&Jisperveld
(528011) overwogen kunnen worden om
aan te tonen dat de stof inderdaad
verdwijnt.

Fenitrothion zat in 5 verschillende insecticiden die in 1995 en
1999 zijn verboden, daarnaast zat de stof in 3 verschillende
biocide die in 1996, 1999 en 2004 verboden zijn (ctgb). Ook
volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof
niet meer toegestaan (PPDB). In alle metingen die tussen 20002018 voor HHNK zijn gedaan is fenitrothion nooit aangetroffen
en daardoor niet toetsbaar omdat de rapportagegrens hoger is
als de JG-MKE norm. Ook in de bestrijdingsmiddelenatlas is de
laatste jaren 71-79% van de 159-422 locaties niet toetsbaar, op
de overige locaties (voornamelijk Rijkswaterstaat) is fenitrothion
niet aangetroffen. In januari en februari 2019 is fenitrothion ook
op geen enkele van de 21 KRW locaties aangetroffen.
Fenitrothion wordt niet meer toegestaan en wordt landelijk
verspreid niet aangetroffen door Rijkswaterstaat, verdere
monitoring is pas zinvol als de rapportagegrens wordt verlaagd.
Fenthion zat in een insecticide die in 1960 is geïntroduceerd
maar volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is
de stof niet meer toegestaan (PPDB). In alle metingen die
tussen 2000-2018 voor HHNK zijn gedaan is fenthion nooit
aangetroffen en daardoor niet toetsbaar omdat de
rapportagegrens hoger is als de JG-MKE norm. Ook in de
bestrijdingsmiddelenatlas is de laatste jaren 71-89% van de
323-422 locaties niet toetsbaar, op de overige locaties
(voornamelijk Rijkswaterstaat) is fenthion niet aangetroffen. In
januari en februari 2019 is fenthion ook op geen enkele van de
21 KRW locaties aangetroffen. Fenthion wordt niet meer
toegestaan en wordt landelijk verspreid niet aangetroffen door
bv Rijkswaterstaat, verdere monitoring is pas zinvol als de
rapportagegrens wordt verlaagd.
Ethylparathion zat in 13 verschillende insecticide die tussen
1996-2002 zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese
verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan
(PPDB). In het gebied van HHNK is sinds 2005 nergens meer
ethylparathion aangetroffen, omdat de rapportagegrens boven
de JG-MKE ligt is de stof niet toetsbaar. Ook op de 21 KRW
locaties die in januari en februari van 2019 zijn bemonsterd is
de stof niet aangetroffen. Landelijk toont de
bestrijdingsmiddelenatlas ook dat 72-89% van de locaties niet
toetsbaar is, echter zijn er in 2015 wel 6 overschrijdingen en in
2016 1 overschrijding gemeten. Alleen als de rapportagegrens
onder de JG-MKE komt wordt aangeraden ethylparathion te
meten om uit te sluiten dat de stof voorkomt in het gebied.

Diazinon zat in 24 verschillende insecticiden die tussen 19941998 zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese verordening
(EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB).
Diazinon is tussen 2000-2018 slechts in 27 (laatste in 2014) van
de 3658 metingen aangetroffen, wat nergens tot
overschrijdingen heeft geleidt. Landelijk zijn tussen 2015-2017
slecht 1-3 overschrijdingen (Brabant en Zuid-Holland) gemeten
op 361-462 locaties. Omdat de stof al verboden is en in januari
en februari van 2019 ook niet is aangetroffen op de 21 KRW
locaties kan met de monitoring worden gestopt.
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55. alachloor
(alCl) groep 2
stofnr 1a
PRIO

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend en nog eens in 26
waterlichamen met een te lage
frequentie. Over alle jaren in 35
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend

Alachloor zat in een herbicide die in 1969 is geïntroduceerd
maar volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is
de stof niet meer toegestaan (PPDB). In de periode 2000-2018
is zowel op de 87 KRW locaties als op de 89 overige locaties
geen overschrijding gemeten voor alachloor. In 2019 is
alachloor 225 keer gemeten (KRW en GBM) en nergens
aangetroffen. Landelijk is alachloor geen probleemstof (ref.
Deltares) en ook volgens de bestrijdingsmiddelenatlas is de stof
de laatste jaren maximaal op 3 locaties (van de ±400)
aangetroffen en waren hier geen normoverschrijdingen. De
monitoring kan naar 1x per 18 jaar op de TT meetlocaties dus
de stof hoeft pas in 2037 weer gemeten te worden.

56. atrazine
(atzne) groep
2 stofnr 3
PRIO

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend en nog eens in 26
waterlichamen met een te lage
frequentie. Over alle jaren in 36
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend

Atrazine zat in 11 verschillende herbiciden die tussen 1996-1999
zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese verordening (EG)
Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). In de
periode 2000-2018 is zowel op de 27 KRW locaties als op de 128
overige locaties geen overschrijding gemeten voor atrazine. In
de 225 metingen in 2019 (KRW en GBM) is atrazine geen enkele
keer aangetroffen. Landelijk is atrazine geen probleemstof (ref.
Deltares), volgens de gewasbestrijdingsmiddelenatlas wordt de
stof de laatste jaren wel regelmatig (11-20% van de 344-459
meetlocaties) aangetroffen maar nergens norm overschrijdend.
De monitoring kan naar 1x per 18 jaar op de TT meetlocaties
dus de stof hoeft in 2037 pas weer gemeten te worden.

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) In 2 waterlichamen is in
het verleden een normoverschrijding
aangetroffen, nl Schermerboezem-Noord
en Anna Paulowna-laag.
Schermerboezem-Noord is sindsdien
conform eisen (RG en meetfrequentie)
gemonitord en voldoet. Verificatie voor
Aana Paulowna-Laag is te overwegen.

Chloorfenvinvos zat in 8 verschillende insecticiden die tussen
1997-2007 zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese
verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan
(PPDB). De enige overschrijding voor chloorfenvinfos in het
gebied van HHNK is gebaseerd op slechts 2 metingen. Op locatie
280209 is tussen 2001 en 2010 maximaal 8x per jaar gemeten
en na 2000 geen overschrijding meer aangetroffen. Op de 26
andere KRW locaties en de 128 overige locaties zijn geen
overschrijdingen aangetroffen. In 2019 is chloorfenvinfos tijdens
225 metingen (KRW en GBM) geen enkele keer aangetroffen.
Landelijk is chloorfenvinfos geen probleemstof (ref. Deltares),
de bestrijdingsmiddelenatlas toont dat chloorfenvinfos de laatste
jaren in maximaal 5% van de ±300 metingen is aangetroffen,
alleen in 2015 waren er enkele overschrijdingen van de MACMKE in Zuid-Holland. De monitoring kan naar 1x per 18 jaar op
de TT meetlocaties dus de stof hoeft pas in 2034 weer gemeten
te worden, omdat de TT locaties in 2016 voor het laatst zijn
bemonsterd.
Ethylchloorpyrifos zat in 25 verschillende biociden die tussen
1995-2008 verboden zijn, daarnaast zat de stof in 16
verschillende insecticiden die tussen 1999-2010 verboden zijn
en zit de stof in 1 insecticide die nog wordt toegelaten (ctgb).
Ethylchloorpyrifos wordt in de meeste Europese landen
toegelaten (PPDB). Op locatie 431007, waar een overschrijding
is gemeten, is alleen in 2009 gemeten. In het waterlichaam
waarin dit punt ligt is verder slechts op 1 locatie gemeten in
2014, namelijk GBM037, hier is geen overschrijding gemeten. In
2019 is ethylchloorpyrifos tijdens 225 metingen (KRW en GBM)
geen enkele keer aangetroffen. Landelijk is ethylchloorpyrifos
geen probleemstof (ref. Deltares), maar de
bestrijdingsmiddelenatlas toont de afgelopen jaren wel elk jaar
4-7 overschrijdingen (JG-MKE en MAC-MKE), voornamelijk in
Zuid-Holland. In het gebied van HHNK voldoet ethylchloorpyrifos
aan de normen, de monitoring kan naar 1x per 18 jaar. De TT
locaties zijn in 2016 voor het laatst bemonsterd dus de stof
moet in 2034 weer gemeten worden.
Alle vier de deelparameters zijn geïntroduceerd in de jaren
1940-1950 en momenteel volgens de Europese verordening
(EG) Nr. 1107/2009 niet meer toegestaan (PPDB). Op alle drie
de KRW meetlocaties waar normoverschrijdingen zijn gemeten
zijn in de twee daaropvolgende jaren voldoende metingen
geweest en is geen normoverschrijding meer gevonden.
Landelijk is de som drin4 geen probleemstof (ref. Deltares). In
de bestrijdingsmiddelenatlas staan aldrin, dieldrin, endrin en
isodrin afzonderlijk, met totaal respectievelijk 1, 13, 4 en 0
overschrijdingen tussen 2015-2017 (150-150-209 meetlocaties).
Alle overschrijdingen voor dieldrin en endrin bevinden zich langs
1 watergang in Zuid-Holland, de aldrin overschrijding was in
Brabant. In 2019 is tijdens 223 metingen (t/m 13 dec) geen
enkele deelparameter aangetroffen. De monitoring kan naar 1x

57.
chloorfenvinfo
s (Clfvfs)
groep 2 stofnr
8 PRIO

58.
ethylchloorpy
rifos
(C2yClprfs)
groep 2 stofnr
9 PRIO

59. som
aldrin,
dieldrin,
endrin en
isodrin
(sdrin4)
groep 2 stofnr
9a PRIO

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) In 1 waterlichaam is in het
verleden een normoverschrijding
aangetroffen, nl Uitgeester en
Heemskerkerbroekpolder. Hier is recent
niet conform KRW-eisen (RG en vooral
meetfrequentie) gemonitord. Verificatie is
te overwegen.

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) In twee waterlichamen zijn
in 2013 normoverschrijdingen
aangetroffen. In beide gevallen zijn deze
normoverschrijdingen in latere jaren niet
nogmaals gevonden. Verlengen van
monitoring is nodig om tijdreeks aan te
vullen; Voor andere waterlichamen zou
regel kunnen gelden dat monitoring kan
stoppen en pas na 18 jaar weer eens
nodig is.
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60. som 2,4'DDT, 4,4'DDT, 4,4'DDD en 4,4'DDE (sDDX4)
groep 2 stofnr
9b PRIO

61. 4,4'dichloordifeny
ltrichlooretha
an (44DDT)
groep 2 stofnr
(9b) PRIO

62. diuron
(Durn) groep
2 stofnr 13
PRIO

63.
pentachloorbe
nzeen
(PeClBen)
groep 2 stofnr
26 PRIO

64.
endosulfan
(som alfa- en
beta-isomeer)
(endsfn)
groep 2 stofnr
14 PRIO

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) In meerdere
waterlichamen zijn in het verleden (19901993) normoverschrijdingen
aangetroffen. In de meeste gevallen zijn
er ondertussen meer recente metingen
die wel voldoen. Uitzondering is
Schermer-Zuid (locatie 485310). De
normoverschrijding stamt uit 1990 en in
1993, 1994 en 1996 is deze locatie ook
gemonitord en voldoet maar het aantal
monsters was 6 en geen 12 per jaar.
Verificatie is te overwegen maar niet echt
urgent.
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) In meerdere
waterlichamen zijn in het verleden (19901993) normoverschrijdingen
aangetroffen. In de meeste gevallen zijn
er ondertussen meer recente metingen
die wel voldoen. Uitzondering is
Schermer-Zuid (locatie 485310). De
normoverschrijding stamt uit 1990 en in
1993, 1994 en 1996 is deze locatie ook
gemonitord en voldoet maar het aantal
monsters was 6 en geen 12 per jaar.
Verificatie is te overwegen maar niet echt
urgent.
monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
2012-2017: In 6 waterlichamen met
juiste frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend en nog eens in 26
waterlichamen met een te lage frequentie
en niet overschrijdend. Over alle jaren in
35 waterlichamen geanalyseerd en
nergens normoverschrijdend op basis van
de laatste metingen per meetpunt. Er zijn
in het verleden drie normoverschrijdingen
geconstateerd (telkens in 1998 en wel
voor Schermerboezem-Noord en -Zuid;
meetpunten 135802, 158201
(enkelvoudige meting) en 158202. Voor
zowel 135802 als 158202 zijn metingen
uit 2016 beschikbaar met juiste aantal
metingen en zonder normoverschrijding.
monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend. Over alle jaren in 39
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Eventueel nagaan of
analysemethode in 2013/2014 is
gewijzigd In 2012-2017 zijn
normoverschrijdingen vastgesteld in 5
waterlichamen (Noord NHN; Schermer
Noord en Zuid; VRNK en WieringermeerOost) maar telkens op dezelfde locaties
ook in latere jaren gemonitord en die
voldoen wel. Normoverschrijdingen zijn
alleen in 2013 en 2014 vastgesteld. Dat
is opvallend. Wellicht ook beinvloedt door
wijziging in analyseprocedure (RG is
vanaf dat moment van 0,01 naar 0,005
verlaagd; norm is 0,01). Daarnaast wordt
beta-endosulfan pas vanaf 2010
geanalyseerd. Dit verhoogd de kans op
normoverschrijding van de som norm
(beide op RG vastgesteld wordt dan een

per 18 jaar, dus de som drins moet in 2037 weer gemeten
worden.
DDD en DDT zijn in 1944 geïntroduceerd als insecticiden en in
1972 weer verboden (PPDB). In de periode 2000-2018 is zowel
op de 42 KRW locaties als op de 16 overige locaties geen
overschrijding gemeten voor de som DDX4. Landelijk is sDDX4
geen probleemstof (ref. Deltares). In de
bestrijdingsmiddelenatlas staan 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, 4,4'-DDD
en 4,4'-DDE afzonderlijk, met totaal respectievelijk 9, 0, 1 en 2
overschrijdingen tussen 2015-2017 (114-211 meetlocaties). De
overschrijdingen voor 2,4'-DDT zijn verspreid over het land, de
3 overschrijdingen voor 4,4'-DDD en 4,4'-DDE zijn in Brabant.
In 2019 is tijdens 223 metingen (t/m 13 dec) geen enkele
deelparameter aangetroffen. De monitoring kan naar 1x per 18
jaar, dus de som DDX4 moet in 2037 weer gemeten worden.
idem

Diuron zat in 30 verschillende herbiciden die tussen 1995-1999
verboden zijn, daarnaast zat de stof in 15 verschillende biociden
die tussen 1997-2005 verboden zijn en zit de stof in 2 biociden
die nog zijn toegestaan (ctgb). In de periode 2000-2018 is zowel
op de 27 KRW locaties als op de 108 overige locaties geen
overschrijding gemeten voor diuron. In 2019 is diuron 225 keer
gemeten (KRW en GBM) en slechts 1 keer, op de
rapportagegrens, aangetroffen. Landelijk is diuron geen
probleemstof, er is wel een lokaal probleem in Zuid-Limburg
(ref. Deltares). De bestrijdingsmiddelenatlas toont dat diuron in
de laatste jaren op 25-30% van de (407-503) meetlocaties
wordt waargenomen maar de laatste overschrijdingen waren in
2015 in Zuid-Limburg. De monitoring kan naar 1x per 18 jaar op
de TT meetlocaties dus de stof hoeft in 2034 pas weer gemeten
te worden, omdat de TT locaties in 2016 voor het laatst
bemonsterd zijn.
In de periode 2000-2018 is zowel op de 43 KRW locaties als op
de 33 overige locaties geen overschrijding gemeten voor
Pentachloorbenzeen. Ook landelijk is Pentachloorbenzeen geen
probleemstof (ref. Deltares). In 2019 (t/m 13 dec) is
pentachloorbenzeen tijdens 223 metingen geen enkele keer
aangetroffen. Vanwege de verplichting van een lange termijn
trend analyse blijft pentachloorbenzeen 1x per 3 jaar gemeten
worden op de TT meetlocaties, waardoor de stof in 2022 weer
gemeten moet worden.

Beide isomeren zijn volgens de Europese verordening (EG) Nr.
1107/2009 niet meer toegestaan (PPDB). Beta-endosulfan wordt
pas sinds 2010 geanalyseerd, sindsdien is de stof op 18 locaties
gemeten. Op 8 locaties is maar 1 meting uitgevoerd, op de
andere locaties zijn voldoende metingen uitgevoerd. De 3
meetlocaties waar overschrijdingen zijn gemeten vallen ook
onder de 10 locaties waar beta-endosulfan voldoende frequent is
gemeten. Op meetlocatie 135201 en 528011 is daarna alleen in
2015 gemeten, op 204002 is in 2015 en 2016 gemeten en geen
overschrijding waargenomen. Landelijk is endosulfan in minder
dan 20% van de waterlichamen gemeten, de enige
overschrijdingen zijn die van HHNK en in Zuid-Limburg (ref
Deltares). De bestrijdingsmiddelenatlas toont slechts 21-37
metingen in de laatste jaren, waarvan 4-5 overschrijdingen in
het zuiden van het land en de rest wordt als niet toetsbaar
weergegeven. In 2019 is tijdens 223 metingen (t/m 13 dec)
geen enkele keer alfa- of beta endosulfan aangetroffen.
Vanwege de te hoge rapportagegrens en de hoge kosten van de
meting, is besloten de stof in 2020 niet te meten. De TT locaties

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
KRW-probleemstoffen - achtergrondinformatie t.b.v. de KRW 2021
Pagina

Datum

Registratienummer

190 van 208

16 november 2021

21.1022771

65.
pentachloorfe
nol (PeClFol)
groep 2 stofnr
27 PRIO

66. simazine
(simzne)
groep 2 stofnr
29 PRIO

67. trifluraline
(Tfrlne) groep
2 stofnr 33
PRIO

68.
quinoxyfen
(quinoxfn)
groep 2 stofnr
36 PRIO

69. dibutyltin
(kation)
(DC4ySn)
groep 2 stofnr
7 SVS

normoverschrijding van de MAC-MKE). In
eindoordeel op "voldoet" gezet op basis
van laatste jaren maar monitoring in deze
5 waterlichamen wordt wel aanbevolen
om datareeks langer te maken.

moeten in 2025 weer bemonsterd worden.

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 3 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend en nog eens in 18
waterlichaam met een te lage frequentie.
Over alle jaren in 41 waterlichamen
geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend

In de periode 2000-2018 is zowel op de 30 KRW locaties als op
de 63 overige locaties geen overschrijding gemeten voor
pentachloorfenol. In 2019 is pentachloorfenol tijdens 225
metingen (KRW en GBM) geen enkele keer aangetroffen. Ook
landelijk is pentachloorfenol geen probleemstof (ref. Deltares).
De monitoring kan naar 1x per 18 jaar op de TT meetlocaties
dus de stof hoeft pas in 2034 weer gemeten te worden, omdat
de TT locaties in 2016 voor het laatst voldoende bemonsterd
zijn.

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Simazine is slechts 1 keer
normoverschrijdend aangetroffen
(PAGT12 in 2000) maar die was
gebaseerd op slechts 2 metingen en in de
jaren er na voldoet ook deze locatie
telkens (maar nog steeds is n<12). In
totaal in de periode 2012-2017 in 7
waterlichamen met voldoende frequentie
en 28 waterlichamen met een te lage
frequentie gemonitord en nergens een
overschrijding, maar in Amstelmeer
boezen (en vooral PAGT12) is simazine
niet in latere jaren met juiste
meetfrequentie gemonitord. Verificatie is
te overwegen.

Simazine zat in 12 verschillende herbiciden die tussen 19951999 zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese verordening
(EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). De
enige overschrijding voor simazine op locatie PAGT12 is
gebaseerd op slechts 2 metingen. Tussen 2001-2005 en 20082010 is op deze locatie gemiddeld 5 keer gemeten (max 8) en
geen overschrijding meer aangetroffen. In hetzelfde
waterlichaam is op locatie 171202 in 2005 en 2006 wel
voldoende frequent gemeten en geen overschrijding
aangetroffen. In 2019 is simazine 225 keer gemeten (KRW en
GBM) maar geen enkele keer aangetroffen. Landelijk is simazine
geen probleemstof (ref. Deltares). De bestrijdingsmiddelenatlas
toont dat simazine in de laatste jaren op 17-21% van de 367440 meetlocaties wordt waargenomen, waarbij geen enkele
overschrijding is aangetroffen. De monitoring kan naar 1x per
18 jaar op de TT meetlocaties dus de stof hoeft in 2034 pas
weer gemeten te worden, omdat de TT locaties in 2016 voor het
laatst voldoende zijn bemonsterd.
Trifluraline zat in een herbicide die in 1961 is geïntroduceerd
maar volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1107/2009 is
de stof niet meer toegestaan (PPDB). In de periode 2000-2018
is zowel op de 27 KRW locaties als op de 111 overige locaties
geen overschrijding gemeten voor trifluraline, er is zelfs maar bij
3 waarnemingen boven de rapportagegrens gemeten (max. 0,3
µg/L). Ook in 2019 is tijdens 225 metingen (KRW en GBM) geen
enkele keer trifluraline aangetroffen. Landelijk is trifluraline geen
probleemstof (ref. Deltares) en ook volgens de
bestrijdingsmiddelenatlas is de stof de laatste jaren slechts op 1
locatie (Drenthe; van de ±370) aangetroffen en was hier geen
normoverschrijding. De monitoring kan naar 1x per 18 jaar op
de TT meetlocaties dus de stof hoeft in 2034 pas weer gemeten
te worden.

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend en nog eens in 26
waterlichamen met een te lage
frequentie. Over alle jaren in 34
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) De stof is in 2008-2010 in
12 waterlichamen gemeten en nergens
aangetroffen terwijl RG<JG-MKE. Echter
het is een (nieuwe) prioritaire stof
waardoor toetsing een maandelijkse
monstername vraagt. Dit zou daarom
formeel herhaald moeten worden, maar
kans op overschrijding is klein

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Veel metingen met juiste
frequentie en RG; In 2012-2017 nergens
meer normoverschrijdend aangetroffen
(in 13 waterlichamen gemonitord). In
eerdere jaren normoverschrijdend in 4
waterlichamen. Alleen voor
Amstelmeerboezem zijn geen recente
metingen uitgevoerd om huidige toestand
te toetsen. Dat verdient aandacht. Voor
andere normoverschrijdende locaties
tonen recente monsters aan dat de stof
niet meer normoverschrijdend voorkomt.

Quinoxyfen zaten in 1 fungicide die in 2002 werd toegelaten en
in 2006 weer werd verboden (ctgb). Landelijk is slechts 6% van
de waterlichamen bemonsterd voor quinoxyfen (ref. deltares),
de bestrijdingsmiddelenatlas toont in de laatste jaren 88-227
metingen waarbij maar een enkele keer quinoxyfen zijn
aangetroffen. In het gebied van HHNK zijn maar 8
waterlichamen in 2008-2010 geanalyseerd, hierbij zijn geen
overschrijdingen gemeten. In 2019 (t/m 4 dec) is tijdens 238
metingen geen enkele keer quinoxyfen aangetroffen. Vanwege
de kosten is besloten de andere waterlichamen niet te
bemonsteren. Vanwege de lange termijn trend verplichting is de
monitoring voor quinoxyfen minimaal 1x per 3 jaar dus de TT
locaties moeten in 2022 weer gemeten worden.
Op alle locaties waar overschrijdingen zijn gemeten is minstens
in de twee opvolgende jaren gemeten en geen overschrijding
meer aangetroffen. Tussen 2000-2018 is bij de 1692
waarnemingen slechts 89 keer dibutyltin aangetroffen, hiervan
waren 74 metingen onder de 0,13 µg/L en 9 metingen boven de
0,28 µg/L. Alle metingen boven de 0,13 waren op 1 na (2010)
van voor 2004. In 2019 is dibutyltin (t/m 13 dec) in slechts 25
van de 295 metingen aangetroffen waarvan 18 metingen onder
de 0,05 en de hoogste waarde was 0,11. De monitoring kan
worden gestopt. Echter wordt dibutyltin met dezelfde techniek
gemeten als de prioritaire stof tributyltin, welke komend jaar
gemeten gaat worden om OM_TBT en waterakkoord locaties.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
KRW-probleemstoffen - achtergrondinformatie t.b.v. de KRW 2021
Pagina

Datum

Registratienummer

191 van 208

16 november 2021

21.1022771

70. malathion
(malton)
groep 2 stofnr
15 SVS

71.
monolinuron
(Mlnrn) groep
2 stofnr 19
SVS

72.
methylparathi
on (C1yprton)
groep 2 stofnr
25 SVS

73.
chloortoluron
(Cltlrn) groep
2 stofnr 47
SVS

74.
metabenzthia
zuron
(metbtazrn)
groep 2 stofnr
62 SVS

monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op veel locaties gemeten en nergens
boven de RG aangetroffen, maar RG is
groter dan norm en daarom niet
toetsbaar; Monitoring is alleen zinvol als
RG is verlaagd

monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie (maar niet recent) en
RG; nergens normoverschrijdend;
specifieke stof dus geen herhaling na 18
jaar
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Er is op veel locaties gemeten en nergens
boven de RG aangetroffen, maar RG is
groter dan norm en daarom niet
toetsbaar; Monitoring is alleen zinvol als
RG is verlaagd

monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

Deze stof zat in 5 verschillende insecticiden die tussen 19952007 verboden zijn (ctgb), ook volgens de Europese verordening
(EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB).De
bestrijdingsmiddelenatlas toont dat malathion in 2015-2017 op
75-86% van de 336-431 locaties niet is aangetroffen. In deze
jaren (2015, 2016 en 2017) is de stof op respectievelijk 3,1 en 5
locaties aangetroffen maar niet norm overschrijdend, de rest
van de metingen was niet toetsbaar. Ook binnen het gebied van
HHNK voldoen de meeste metingen aan de norm en is een deel
niet toetsbaar. In januari en februari 2019 is malathion op geen
enkele van de 21 KRW locaties aangetroffen. Omdat de stof al
meer dan 10 jaar niet meer is toegestaan en sinds 2000 niet
norm overschrijdend is aangetroffen kan met de monitoring
worden gestopt.
Monolinuron is tussen 2001-2008 op alle 42 locaties geen enkele
keer aangetroffen. Er is geen monitoring nodig.

Deze stof zat in 3 verschillende insecticiden die in 1999 en 2003
zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese verordening (EG)
Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan (PPDB). In het
gebied van HHNK is tussen 2000-2018 nergens methylparathion
aangetroffen, omdat de rapportagegrens boven de JG-MKE ligt is
de stof niet toetsbaar. Ook op de 21 KRW locaties die in januari
en februari van 2019 zijn bemonsterd is de stof niet
aangetroffen. Landelijk toont de bestrijdingsmiddelenatlas ook
dat 56-67% van de locaties niet toetsbaar is, echter is er in
2017 wel 1 overschrijding in Flevoland gemeten. Alleen als de
rapportagegrens onder de JG-MKE komt wordt aangeraden
methylparathion te meten om uit te sluiten dat de stof voorkomt
in het gebied.
Chloortoluron zat in 3 verschillende herbiciden die in 2000
verboden zijn (ctgb), de stof is volgens de Europese verordening
(EG) Nr. 1107/2009 nog niet verboden (PPDB). Tussen 20002018 is chloortoluron 3248 gemeten en slechts 1 keer (0,02
µg/L) aangetroffen in 2012. Ook in 2019 is tijdens 225 metingen
(KRW en GBM) geen enkele keer chloortoluron aangetroffen.
Landelijk wordt chloortoluron de laatste jaren op 8-16% van de
355-471 locaties aangetroffen en zijn er alleen in 2017 2
overschrijdingen in Limburg waargenomen. De monitoring kan
worden gestopt.
Metabenzthtiazuron zat in 4 verschillende herbiciden die in 1995
en 1997 zijn verboden (ctgb), ook volgens de Europese
verordening (EG) Nr. 1107/2009 is de stof niet meer toegestaan
(PPDB). Metabenzthiazuron is tussen 2000-2018 in slechts 24
van de 3061 metingen aangetroffen waarvan alle metingen
onder de 0,16 µg/L, ruim onder de norm. In 2019 is tijdens 225
metingen (KRW en GBM) geen enkele keer metabenzthiazuron
aangetroffen. Landelijk wordt de stof tussen 2015-2017 op 923% van de 207-447 locaties aangetroffen maar nergens norm
overschrijdend gemeten (bestrijdingsmiddelenatlas). De
monitoring kan worden gestopt.

3. Metalen en overige elementen
Stof + groep

75. arseen
(As) groep 3
stofnr 1 SVS

Advies en argumentatie Postma
(2018)
monitoren: Ja Opgeloste arseen conc zijn
alleen in 2016 en 2017 geanalyseerd (6
locaties; 6 waterlichamen) en
overschrijden de JG-MKE in alle gevallen.
Overschrijdingen worden ook voor andere
waterlichamen verwacht. Tegelijkertijd is
dat niet onverwacht voor arseen, dus
vooral extra monitoren als arseen kan
meeliften op andere metalen.

Monitoringsadvies en toelichting van Dam (2020)
Landelijk voldoen 61 van de 425 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor arseen, overschrijdingen worden
verspreid over het land aangetroffen (ref. Deltares). In het
gebied van HHNK zijn de metingen van voor 2016 van totaal
arseen in plaats van opgeloste stof waardoor deze niet getoetst
kunnen worden aan de JG-MKE en MAC-MKE. Alle locaties waar
in 2016 en 2017 is gemeten waren norm overschrijdend en in
2019 (t/m 13 dec) is tijdens 186 van de 189 metingen arseen
aangetroffen, waarvan 163 metingen boven de 0,5 µg/L en 10
zelfs boven de 8 µg/L. De monitoring blijft zoals gepland, zodat
in alle waterlichamen arseen wordt gemeten.
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76. boor (B)
groep 3 stofnr
34 SVS

77. kobalt
(Co) groep 3
stofnr 59 SVS

78. seleen
(Se) groep 3
stofnr 70 SVS

79. koper
(Cu) groep 3
stofnr 60 SVS

80. zink (Zn)
groep 3 stofnr
77 SVS

81. lood (Pb)
groep 3 stofnr
20 PRIO

monitoren: Ja Check of rapportagegrens
voldoende laag is Geen meetdata, maar
normoverschrijding verwacht

monitoren: Ja Opgeloste kobalt conc zijn
alleen in 2017 geanalyseerd (5 locaties)
en overschrijden de JG-MKE in drie van
de vijf locaties. Normoverschrijdingen in
andere waterlichamen zijn niet uit te
sluiten maar huidige monitoring levert
onvolledig beeld/inschatting.
monitoren: Ja Opgeloste Seleen conc zijn
alleen in 2017 geanalyseerd (5 locaties)
en overschrijden de JG-MKE in alle
gevallen. Overschrijdingen worden ook
voor andere waterlichamen verwacht.

monitoren: Nee Bij ieder monster voor
metalen ALTIJD DOC meten (dit is in
2015 het geval maar niet in 2016 en
2017) Opgeloste koper conc zijn in 20
waterlichamen gemeten en voldoen altijd
MITS er DOC is gemeten bij alle monsters
uit dat jaar. Dit is niet altijd het geval.
Dan worden normoverschrijdingen
aangetroffen maar telkens is er ook een
locatie*jaar combi (veelal 2015) die
compleet is gemeten en voldoet.
monitoren: Ja Bij ieder monster voor
metalen ALTIJD DOC meten (dit is in
2015 het geval maar niet in 2016 en
2017); Check hoge zink concentraties in
vooral Waddenzee, Drieban en
Wieringermeer-Oost (>100 µg/l) Er zijn
veel zink overschrijdingen van zowel JG
als MAC. De meeste JG overschrijdingen
verdwijnen na correctie op DOC (die moet
dan wel gemeten zijn en dat is ook in
2016 en 2017 niet over al zo!). MAC
overschrijdingen mogen formeel niet
getoetst worden aan DOC maar
inhoudelijk kan dat wel (geverifieerd bij
RIVM). Dan verdwijnen er veel van de
MAC-overschrijdingen maar niet overal.
Hoge zink concentraties zijn aangetroffen
in gemeenschappelijke polders,
Waal&Burg en Westzaan (max >50 µg/l)
en vooral in Waddenzee, Drieban en
Wieringermeer-Oost (max > 100 µg/l).
Dit vergt nader onderzoek. Gezien de
veelvuldige MAC-overschrijdingen is
monitoring van de andere waterlichamen
aan te bevelen aangezien een
normoverschrijding niet kan worden
uitgesloten
monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Bij ieder monster voor metalen ALTIJD
DOC meten (dit is in 2015 het geval maar
niet in 2016 en 2017) Opgelost lood is op
4 locaties (3 waterlichamen) in 2016 met
juiste frequentie geanalyseerd en voldoet.
In heel Nederland overschrijdt lood in 3
waterlichamen en dat aantal gaat nog
omlaag als ook voor lood de
biobeschikbaarheidscorrectie wordt
ingevoerd (najaar 2018). Voor een
prioritaire stof zou het aardig zijn om van
iets meer waterlichamen
monitoringsgegevens te hebben, maar de
kans dat alles voldoet is groot en de
prioriteit daarmee laag. Formeel mag

Landelijk voldoen 5 van de 178 bemonsterde waterlichamen niet
aan de norm voor boor, overschrijdingen worden in rijks
wateren gevonden (ref. Deltares). In het gebied van HHNK is
boor alleen op 3 locaties in Park van Luna (Heerhugowaard)
gemeten in 2009. Hier zijn tussen april en september 35
metingen uitgevoerd waarin tussen de 90 en 170 µg/L boor
werd aangetroffen. Geadviseerd wordt om in 2020 boor op de 5
TT locaties te meten.
Landelijk voldoen 110 van de 293 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor kobalt, overschrijdingen worden verspreid
over het land aangetroffen (ref. Deltares). In het gebied van
HHNK is kobalt alleen in 2017 gemeten, hierbij zijn op 3 van de
5 locaties overschrijdingen gevonden. Geadviseerd wordt om de
monitoring uit te breiden zodat een duidelijk beeld kan worden
gevormd van het voorkomen van de stof in het beheergebied.
Landelijk voldoet 62% van de 226 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor seleen (ref. Deltares). In het gebied van
HHNK is seleen alleen in 2017 op de juiste manier gemeten,
hierbij zijn op alle 5 locaties overschrijdingen gevonden.
Geadviseerd wordt om de monitoring uit te breiden zodat een
duidelijk beeld kan worden gevormd van het voorkomen van de
stof in het beheergebied.
Landelijk voldoen 62 van de 670 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor koper, overschrijdingen worden verspreid
over het land aangetroffen (ref. Deltares). Tussen 2000-2018 is
koper in 8537 van de 9947 metingen aangetroffen, hiervan
waren 5175 metingen boven de 2,4 µg/L. Er is echter niet altijd
DOC gemeten wat wel moet bij metaal metingen. In 2019 (t/m
13 dec) is tijdens 251 van de 286 metingen koper aangetroffen,
met 34 metingen boven de 2,4 µg/L en 6,1 µg/L als hoogste
waarde. Om een goed beeld van koper de krijgen wordt
aangeraden de monitoring te laten zoals gepland met DOC
metingen zodat voor het gehele gebied duidelijk is of de stof
voorkomt.
Landelijk voldoet 43% van de 694 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor zink, verhoogde concentraties zijn
verspreid over het land maar voornamelijk in Brabant en
Limburg terug te vinden (ref. Deltares). Tussen 2000-2018 is
zink in het gebied van HHNK 8790 keer aangetroffen, hiervan
waren 2768 metingen onder de 7,8 µg/L en 1727 metingen
boven de 15,6 µg/L. 101 van deze metingen, verspreid over 25
waterlichamen, waren zelfs boven de 50 µg/L. De monitoring
blijft zoals gepland, opletten dat in ieder geval de aanvullende
parameter DOC gemeten wordt dit is in het verleden niet altijd
gedaan.

Landelijk voldoen 3 van de 610 bemonsterde waterlichamen niet
voor lood, verhoogde concentraties zijn verspreidt over het land
terug te vinden (ref. Deltares). Metingen in het gebied van
HHNK van vóór 2016 zijn van totaal lood in plaats van opgeloste
stof waardoor deze niet getoetst kunnen worden aan de JG-MKE
en MAC-MKE normen. Om een compleet beeld te krijgen van
lood in het gebied blijft de monitoring voor 2019-2021 zoals
gepland, daarna kan opnieuw geëvalueerd worden in welke
meetcyclus gemonitord moet blijven worden. Minimaal 1x per 3
jaar is vereist vanwege de lange termijn trend verplichting.
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82. nikkel
(Ni) groep 3
stofnr 23
PRIO

83. uranium
(U) groep 3
stofnr 35 SVS

84. zilver
(Ag) groep 3
stofnr 37 SVS

85. kwik (Hg)
groep 3 stofnr
21 PRIO

86. vanadium
(V) groep 3
stofnr 76 SVS
87. titaan (Ti)
groep 3 stofnr
33 SVS
88. telluur
(Te) groep 3
stofnr 36 SVS
89. antimoon
(Sb) groep 3
stofnr 41 SVS

cyclus dan naar 1*18 jaar
monitoren: Ja Opgelost nikkel is op 4
locaties (3 waterlichamen) in 2016 met
juiste frequentie geanalyseerd en voldoet.
Daarmee zou frequentie naar eens per 18
jaar kunnen. Echter, voor een prioritaire
stof is het wenselijk om van iets meer
waterlichamen monitoringsgegevens te
hebben, temeer daar er in de rest van
Nederland wel
normoverschrijdingenbekend zijn.
Daarnaast kan nikkel eenvoudig met het
gehele metaalpakket meeliften.
monitoren: Ja Opgeloste uranium conc
zijn alleen in 2017 geanalyseerd (5
locaties) en overschrijden de JG-MKE in
drie van de vijf locaties.
Normoverschrijdingen in andere
waterlichamen zijn niet uit te sluiten
maar huidige monitoring levert onvolledig
beeld/inschatting. Uranium conc zijn
gecorreleerd aan zoutgehalte dus
monitoring wellicht vooral op (licht)
brakke gebieden richten.
monitoren: Ja Opgeloste zilver conc zijn
alleen in 2017 geanalyseerd (5 locaties)
en RG <norm (0,009 versus 0,01). Alles
is <RG en dus voldoen metingen aan
norm. In andere delen van Nederland
worden normoverschrijdingen frequenter
aangetroffen. Uitbreiden van beeld over
N-Holland is daarom te overwegen.
monitoren: Ja Overweeg biotamonitoring
Er is vaak en veel kwik gemeten maar
meestal totaal; Opgelost kwik is alleen in
2016 geanalyseerd en wel op 4 locaties
uit 3 waterlichamen; Geen
overschrijdingen van de MAC, maar de
JG-MKE wordt 1 keer overschreden en is
3 keer niet toetsbaar (RG>norm).
Verwachting vanuit bestaande
biotamonitoringsgegevens is dat kwik
over grote delen van Nederland niet
voldoet. Uitbreiding van opgelost kwik
monitoring is aanbevolen ondanks het feit
dat RG nog groter dan norm is. Beste
schatting voor niet gemonitorde
waterlichamen is daarom dat niet aan alle
kwiknormen (met name biotanorm) wordt
voldaan. De twee waterlichamen die in
2016 als niet toetsbaar zijn beoordeeld,
zijn daarom ook op verwachting
'overschrijding' gezet
monitoren: Ja Check of rapportagegrens
voldoende laag is Geen meetdata, maar
normoverschrijding verwacht

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn.
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn.
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor

Landelijk voldoen 126 van de 670 bemonsterde waterlichamen
niet voor nikkel, verhoogde concentraties worden verspreid over
het land maar vooral in Brabant terug gevonden (ref. Deltares).
Metingen in het gebied van HHNK van vóór 2016 zijn van totaal
nikkel in plaats van opgeloste stof waardoor deze niet getoetst
kunnen worden aan de JG-MKE en MAC-MKE normen. In 2019
(t/m 13 dec) is nikkel tijdens 201 van de 208 metingen
aangetroffen, hiervan waren 14 metingen (9 locaties) boven de
4 µg/L. Om een compleet beeld te krijgen van nikkel in het
gebied blijft de monitoring voor 2019-2021 zoals gepland,
daarna kan opnieuw geëvalueerd worden in welke meetcyclus
gemonitord moet blijven worden.
Landelijk voldoet 89% van de 175 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor uranium, overschrijdingen worden
verspreid over het land aangetroffen (ref. Deltares). In het
gebied van HHNK is uranium alleen in 2017 gemeten waarbij 3
van de 5 locaties overschrijdend waren. Om een goed beeld van
het hele gebied te krijgen wordt geadviseerd om de monitoring
van uranium uit te breiden.

Landelijk voldoen 27 van de 244 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor zilver, overschrijdingen worden verspreid
over het land aangetroffen (ref. Deltares). In het gebied van
HHNK is zilver alleen in 2017 op 5 locaties gemeten (002002,
204002, 5N9713, 670126 en 804001) en nergens aangetroffen.
Een uitgebreidere monitoring is wenselijk om uit te sluiten dat
de stof in het gebied voorkomt.
Landelijk voldoen 154 van de 573 bemonsterde waterlichamen
niet voor kwik, overschrijdingen zijn verspreidt over het land
aangetroffen (ref. Deltares). Metingen in het gebied van HHNK
van vóór 2016 zijn van totaal kwik in plaats van opgeloste stof
waardoor deze niet getoetst kunnen worden aan de JG-MKE en
MAC-MKE normen. Voor stoffen met een biotanorm mag de
rapportagegrens voor het meten in oppervlaktewater maximaal
1/3 van JG-MKE zijn, dit is hier niet het geval, de
rapportagegrens is zelfs hoger dan de JG-MKE. In 2019 (t/m 13
dec) is tijdens 228 metingen 21 keer kwik aangetroffen op 14
verschillende locaties, hierbij lagen de waarde tussen de 0,01 en
0,04 µg/L kwik wat onder de MAC norm maar boven de
jaargemiddelde norm is. Om een compleet beeld te krijgen
wordt geadviseerd om de monitoring te laten zoals gepland
zodat na 2021 alle waterlichamen zijn bemonsterd. Vanwege de
lange termijn trend verplichting moet kwik minimaal 1x per 3
jaar gemeten.

Landelijk voldoen 8 van de 284 bemonsterde waterlichamen niet
aan de norm voor vanadium, verhoogde concentraties worden
verspreid over het land aangetroffen (ref. Deltares). In het
gebied van HHNK is vanadium nog nooit gemeten, de
rapportagegrens ligt onder de JG-MKE dus wordt geadviseerd
met monitoring te starten.
Titaan is nog nooit gemeten en de rapportagegrens ligt onder de
JG-MKE daarom wordt geadviseerd om in 2020 op de TT locaties
te meten.

Telluur is nog nooit gemeten en de rapportagegrens ligt onder
de JG-MKE daarom wordt geadviseerd om in 2020 op de TT
locaties te meten.

Antimoon is nog nooit gemeten en de rapportagegrens ligt onder
de JG-MKE dus wordt geadviseerd om in 2020 op de TT locaties
te gaan meten.
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90. barium
(Ba) groep 3
stofnr 42 SVS

91. beryllium
(Be) groep 3
stofnr 43 SVS

92.
molybdeen
(Mo) groep 3
stofnr 64 SVS
93. thallium
(Tl) groep 3
stofnr 73 SVS
94. tin (Sn)
groep 3 stofnr
74 SVS

95. cadmium
(Cd) groep 3
stofnr 6 PRIO

96. chroom
(Cr) groep 3
stofnr 48 SVS

HHNK zou voldoende moeten zijn.
monitoren: Ja Opgeloste barium conc zijn
niet beschikbaar. Totaal concentraties zijn
vastgesteld in 17 waterlichamen en liggen
vrijwel altijd onder de normen voor
opgelost (toestand voldoet). De
uitzondering is Wieringermeer-West
(locatie 770304). Hier zou een
overschrijding van de opgeloste
concentraties op kunnen treden.
Normoverschrijdingen in andere
waterlichamen zijn daarmee nog niet
geheel uit te sluiten maar wel weinig
waarschijnlijk aangezien 16
waterlichamen voldoen. Enige extra
verificatie valt te overwegen voor nog
niet gemonitorde waterlichamen.
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn (maar
RG is veelal te hoog; checken voor
HHNK)
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn.
monitoren: Ja Check of rapportagegrens
voldoende laag is Geen meetdata, maar
normoverschrijding verwacht

monitoren: Ja Check of rapportagegrens
voldoende laag is Geen meetdata, maar
normoverschrijding verwacht

monitoren: Ja Monitoring uitbreiden
Gegevens over opgeloste conc alleen
beschikbaar vanuit 2016; Geen
normoverschrijding vastgesteld terwijl
tevens a) RG ≤ norm en b) metingen
gebaseerd op vereist aantal monsters
maar slechts 4 locaties in drie
waterlichamen en vanuit
basisdocumentatie is bekend dat er
sporadisch / lokaal nog wel
overschrijdingen worden aangetroffen.
Daarnaast zijn in gebied van HHNK in het
verleden cadmium (totaal) conc
vastgesteld in de range van 20-86 µg/l
(met name 1992). Uitbreiden van het
aantal gemonitorde waterlichamen is
daarom aan te raden.
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Nog checken. Alleen geldig
als i) er zijn geen bronnen bekend; ii) er
is geen signaal dat belasting toeneemt;
Opgelost chroom is alleen in 2016 in 3
waterlichamen geanalyseerd; Niet
normoverschrijdend en ook niet verwacht
op basis van basisdocumentatie maar
aantal metingen is vrij laag; Dus in
principe: niet normoverschrijdend en
specifieke stof dus geen herhaling na 18
jaar, maar uitbreiding van de dataset zou
de redenatie versterken

Landelijk voldoen 31 van de 250 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor barium, overschrijdingen worden
verspreid over het land aangetroffen (ref. Deltares). In het
gebied van HHNK is barium gemeten in totale concentratie in
plaats van opgeloste concentratie en is daarom niet te toetsen
aan de normen voor de opgeloste concentratie. Monitoring van
opgeloste concentratie is wenselijk om uit te sluiten dat de stof
voorkomt in het gebied.

Beryllium is nog nooit gemeten en de rapportagegrens ligt onder
de JG-MKE dus wordt geadviseerd om in 2020 op de TT locaties
te meten.

Molybdeen is nog nooit gemeten en de rapportagegrens ligt
onder de JG-MKE dus wordt geadviseerd met monitoring te
starten.

Landelijk voldoen 14 van de 275 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor thallium, overschrijdingen worden
verspreid over het land aangetroffen (ref. Deltares). In het
gebied van HHNK is thallium nog nooit gemeten, de
rapportagegrens ligt onder de JG-MKE dus wordt geadviseerd
met monitoring te starten.
Landelijk voldoet 1 van de 235 bemonsterde waterlichamen niet
aan de norm voor tin, verhoogde concentraties worden vooral in
Zuid-Holland en Utrecht aangetroffen (ref. Deltares). In het
gebied van HHNK is tin nog nooit gemeten, de rapportagegrens
ligt helaas niet onder de JG-MKE maar wel ruim onder de MACMKE dus wordt geadviseerd met monitoring te starten.
Landelijk voldoen 11 van de 524 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor cadmium, verhoogde concentraties zijn
voornamelijk terug te vinden in zuidoost Brabant en rond
Amsterdam (ref. Deltares). Metingen in het gebied van HHNK
van vóór 2016 zijn van totaal cadmium in plaats van opgeloste
stof waardoor deze niet getoetst kunnen worden aan de JG-MKE
en MAC-MKE. Om een compleet beeld te krijgen van cadmium in
het gebied blijft de monitoring voor 2019-2021 zoals gepland,
daarna kan opnieuw geëvalueerd worden in welke meetcyclus
gemonitord moet blijven worden. Minimaal 1x per 3 jaar is
vereist vanwege de lange termijn trend verplichting.

Voor 2016 is totaal chroom gemeten in plaats van opgelost
chroom waardoor de waarde niet toetsbaar waren. In 2019 (t/m
13 dec) is tijdens 206 metingen 179 keer chroom aangetroffen,
waarbij 170 metingen onder de 1 µg/L waren en 1,8 µg/L als
hoogste waarde. De monitoring blijft zoals gepland zodat in alle
waterlichamen wordt gemeten.
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4. Ammonium
Stof + groep

97.
ammonium
(NH4) groep
4 stofnr 40
SVS

Advies en argumentatie Postma
(2018)
monitoren: Ja In vrijwel alle
waterlichamen zijn overschrijdingen van
de JG en MAC aangetroffen

Monitoringsadvies en toelichting van Dam (2020)
Landelijk voldoen 256 van de 605 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor ammonium, overschrijdingen worden
verspreid over het land aangetroffen (ref. Deltares). Tussen
2000-2018 is in het gebied van HHNK tijdens 88% van de 45752
metingen ammonium aangetroffen. In bijna de helft van de
metingen lag de gemeten waarde onder de jaargemiddelde
norm maar in bijna een kwart lag de waarde juist boven de MAC
norm. Kijkend naar het laatste jaar (2018) waren 607 (2294
keer NH4 aangetroffen) metingen boven 0,608 mg/L, hiervan
waren 66 metingen boven de 3 mg/L (23 locaties) en daarvan
12 zelfs boven de 6 mg/L, op 7 verschillende locaties. De
monitoring voor ammonium blijft zoals gepland.

5. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
Stof + groep

98.
fluorantheen
(Flu) groep 5
stofnr 15
PRIO

99.
benzo(a)pyre
en (BaP)
groep 5 stofnr
28 PRIO

100.
benzo(b)fluor
antheen
(BbF) groep 5
stofnr 28
PRIO

101.
benzo(k)fluor
antheen
(BkF) groep 5
stofnr 28
PRIO

Advies en argumentatie Postma
(2018)
monitoren: Ja In 2012-2017 zijn in 21
waterlichamen metingen uitgevoerd. In
alle gevallen zijn normoverschrijdingen
vastgesteld.

monitoren: Ja Overweeg biotamonitoring
Er is veel gemeten; HHNK geeft wisselend
beeld met overwegend situaties dat er
normoverschrijdingen zijn aangetroffen.
Benzo(a)pyreen is niet toetsbaar
(RG>JG). Oordeel ingeschat op basis van
de MAC overschrijdingen van de andere 3
PAK's

Monitoringsadvies en toelichting van Dam (2020)
Voor stoffen met een biotanorm mag de rapportagegrens voor
het meten in oppervlaktewater maximaal 1/3 van JG-MKE zijn,
dit is hier niet het geval, de rapportagegrens is ook hoger dan
de JG-MKE. In afwachting van het biota meetnet en het feit dat
in alle 33 waterlichamen die bemonsterd zijn in de periode
2000-2018 overschrijdingen zijn aangetroffen, wordt toch
gekozen voor het meten in oppervlaktewater. Ook landelijk
voldoet 48% van de 598 bemonsterde waterlichamen niet aan
de normen voor fluoranteen (ref. Deltares). Geadviseerd wordt
om zoals gepland in alle waterlichamen en op OM punten te
meten, het is echter wel wenselijk dat de rapportagegrens onder
de JG-MKE komt.
Voor stoffen met een biotanorm mag de rapportagegrens voor
het meten in oppervlaktewater maximaal 1/3 van JG-MKE zijn,
dit is hier niet het geval, de rapportagegrens is ook hoger dan
de JG-MKE. Landelijk voldoet 22% van de 595 bemonsterde
waterlichamen niet aan de normen voor benzo(a)pyreen (ref.
Deltares). In afwachting van het biota meetnet en het feit dat in
19 van de 33 waterlichamen die bemonsterd zijn in de periode
2000-2018 overschrijdingen zijn aangetroffen, wordt toch
gekozen voor het meten in oppervlaktewater. Aangezien de stof
ubiquitair is hoeft deze niet elk jaar gemeten te worden als er
geen lokale bronnen bekend zijn, echter zijn op alle 8 OM
punten de laatste jaren overschrijdingen gemeten dus blijven
deze gemeten worden. Door de lange termijn trend verplichting
is minimaal 1x per 3 jaar op de TT punten noodzakelijk.
Geadviseerd wordt om zoals gepland in alle waterlichamen te
meten.

monitoren: Ja Overweeg biotamonitoring
Er is veel gemeten; HHNK geeft wisselend
beeld met overwegend situaties dat er
normoverschrijdingen zijn aangetroffen.

Landelijk voldoet 19% van de 605 bemonsterde waterlichamen
niet aan de normen voor benzo(b)fluorantheen (ref. Deltares).
In de periode 2000-2018 zijn in 28 van de 33 HHNK
waterlichamen die bemonsterd zijn overschrijdingen
aangetroffen. Aangezien de stof ubiquitair is hoeft deze niet elk
jaar gemeten te worden als er geen lokale bronnen bekend zijn,
echter zijn op alle 8 OM punten de laatste jaren overschrijdingen
gemeten dus blijven deze gemeten worden. Door de lange
termijn trend verplichting is minimaal 1x per 3 jaar op de TT
punten noodzakelijk. Geadviseerd wordt om zoals gepland in alle
waterlichamen te meten.

monitoren: Ja Overweeg biotamonitoring
Er is veel gemeten; HHNK geeft wisselend
beeld met overwegend situaties dat er
normoverschrijdingen zijn aangetroffen.

Landelijk voldoet 14% van de 611 bemonsterde waterlichamen
niet aan de normen voor benzo(k)fluoranteen (ref. Deltares). In
de periode 2000-2018 zijn in 26 van de 33 HHNK waterlichamen
die bemonsterd zijn overschrijdingen aangetroffen. Aangezien
de stof ubiquitair is hoeft deze niet elk jaar gemeten te worden
als er geen lokale bronnen bekend zijn, echter zijn op alle 8 OM
punten de laatste jaren overschrijdingen gemeten dus blijven
deze gemeten worden. Door de lange termijn trend verplichting
is minimaal 1x per 3 jaar op de TT punten noodzakelijk.
Geadviseerd wordt om zoals gepland in alle waterlichamen te
meten.
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102.
benzo(ghi)per
yleen
(BghiPe)
groep 5 stofnr
28 PRIO

103.
benzo(a)antra
ceen (BaA)
groep 5 stofnr
21 SVS

104. chryseen
(Chr) groep 5
stofnr 22 SVS

monitoren: Ja Overweeg biotamonitoring
Er is veel gemeten; HHNK geeft wisselend
beeld met overwegend situaties dat er
normoverschrijdingen zijn aangetroffen.

Landelijk voldoet 33% van de 633 bemonsterde waterlichamen
niet aan de normen voor benzo(ghi)peryleen (ref. Deltares). In
de periode 2000-2018 zijn in 30 van de 33 HHNK waterlichamen
die bemonsterd zijn overschrijdingen aangetroffen. Aangezien
de stof ubiquitair is hoeft deze niet elk jaar gemeten te worden
als er geen lokale bronnen bekend zijn, echter zijn op alle 8 OM
punten de laatste jaren overschrijdingen gemeten dus blijven
deze gemeten worden. Door de lange termijn trend verplichting
is minimaal 1x per 3 jaar op de TT punten noodzakelijk.
Geadviseerd wordt om zoals gepland in alle waterlichamen te
meten. Het is wel wenselijk dat de rapportagegrens onder de
MAC-MKE norm komt.

monitoren: Ja Kijk of RG verder verlaagd
kan worden Meerdere oudere en/of
recente normoverschrijdingen met juiste
frequentie. Maar RG is te hoog. Dus
meetbare conc leiden vaak direct tot
normoverschrijding. Echter, door
normoverschrijding is doorgaan met
monitoren toch geadviseerd

Landelijk voldoen 143 van de 343 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor benzo(a)antraceen, overschrijdingen
worden verspreid over het land aangetroffen (ref. Deltares).
Tussen 2000-2018 is benzo(a)antraceen op 31 van de 92
bemonsterde locaties norm overschrijdend aangetroffen. Ook in
het gebied van HHNK is in 2019 (t/m 13 dec) tijdens 50 van de
356 metingen benzo(a)antraceen aangetroffen, deze waarde
waren tussen de 0,01 en 0,7 µg/L. In afwachting van een
landelijk biota meetnet blijft de stof zoals gepland in
oppervlaktewater gemeten worden.

monitoren: Ja Kijk of RG verder verlaagd
kan worden Meerdere oudere en/of
recente normoverschrijdingen met juiste
frequentie. Maar RG is te hoog. Dus
meetbare conc leiden vaak direct tot
normoverschrijding. Echter, door
normoverschrijding is doorgaan met
monitoren toch geadviseerd

Landelijk voldoen 60 van de 314 bemonsterde waterlichamen
niet aan de norm voor chryseen, overschrijdingen worden
verspreid over het land aangetroffen (ref. Deltares). Tussen
2000-2018 is chryseen op 49 van de 92 bemonsterde locaties
norm overschrijdend aangetroffen. Ook in 2019 (t/m 13 dec) is
tijdens 75 van de 356 metingen chryseen aangetroffen, met
waarde tussen 0,01 en 1,6 µg/L. In afwachting van een landelijk
biota meetnet blijft de stof zoals gepland in oppervlaktewater
gemeten worden.

-

Tussen 2000-2018 zijn totaal 4894 metingen op 108 locaties
uitgevoerd voor Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Hiervan waren 4301
metingen onder de rapportagegrens (0,01 µg/L), 220 metingen
op de rapportagegrens (60 locaties) en 373 boven de
rapportagegrens (65 locaties). Van deze 373 waren 53 metingen
(14 locaties) boven de 0,1 µg/L en 8 metingen zelfs boven de 1
µg/L. Van deze 8 metingen waren er 4 op meetlocatie 770304
(Wieringermeer-Oost), 2 op 770104 (Wieringermeer-West) en 2
metingen op 804002 (polder Eijerland). Voor Indeno(1,2,3cd)pyreen zijn geen normen vastgesteld, echter is er toch een
verplichting voor een lange termijn trend analyse en moet de
stof minimaal 1x per 3 jaar gemeten worden. Aangezien
indeno(1,2,3-cd)pyreen onder het PAK pakker valt wordt deze
stof elk jaar gemeten.
Op alle drie de KRW meetlocaties waar overschrijdingen zijn
gemeten is tussen 2008 en 2017 voldoende frequent gemeten,
na 2012 zijn geen overschrijdingen meer geconstateerd. Op het
meetpunt GLAS02 is na 2010 niet meer gemeten. In de 356
metingen die in 2019 (tot 13 dec) zijn gedaan is antraceen
slecht 4 keer aangetroffen met 0,06 µg/L als hoogste waarde.
Landelijk waren de overschrijdingen in de Wieringenmeer de
enige van in totaal 624 waterlichamen (ref. Deltares). Vanwege
de verplichting van een lange termijn trend analyse moet
antraceen minimaal 1x per 3 jaar gemeten worden op de TT
meetlocaties maar omdat de stof in het OM_PAK pakket zit
wordt de stof elk jaar gemeten.

105.
indeno(1,2,3cd)pyreen
(InP) groep 5
stofnr 28
PRIO

106.
antraceen
(Ant) groep 5
stofnr 2 PRIO

107.
naftaleen
(Naf) groep 5
stofnr 22
PRIO

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) PAK bronnen
Wieringermeer achterhalen
Wieringenmeer-West en -Oost geven ook
recent normoverschrijdingen (met name
op MAC-MKE). OM monitoring nodig.
Andere waterdelen voldoen (of zijn niet
gemonitord). Ook aanliggende
Amstelmeerboezem voldoet

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 20 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend en nog eens in 1
waterlichaam met een te lage frequentie.
Over alle jaren in 40 waterlichamen
geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend

In de periode 2000-2018 is zowel op de 77 KRW locaties als op
de 31 overige locaties geen overschrijding gemeten voor
naftaleen. In 2019 (t/m 13 dec) is naftaleen in 83 van de 398
metingen aangetroffen, waarbij op 2 na (1,4 en 3,7 µg/L) alle
metingen onder de 0,1 µg/L waren. Landelijk is naftaleen geen
probleemstof (ref. Deltares). De monitoring kan naar 1x per 18
jaar op de TT meetlocaties dus de stof hoeft pas in 2037 weer
gemeten te worden. Echter valt Naftaleen in het OM_PAK pakket
waardoor de stof elk jaar gemeten wordt.
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108.
fenanthreen
(Fen) groep 5
stofnr 23 SVS

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Nog checken. Alleen geldig
als i) er zijn geen bronnen bekend; ii) er
is geen signaal dat belasting toeneemt;
Veel metingen met juiste frequentie en
RG; nergens normoverschrijdend; In drie
waterlichamen wel normoverschrijdingen
in 2012-2017 aangteroffen maar dan zijn
er op de betreffende locatie telkens ook
recentere jaren waarin die overschrijding
niet werd aangetroffen. specifieke stof
dus geen herhaling na 18 jaar (maar
loopt natuurlijk wel gewoon met de
andere PAK's mee)

Landelijk voldoen 2 van de 316 bemonsterde waterlichamen niet
aan de norm voor fenanthreen, dit betreft de twee
overschrijdingen op locatie 158202 en 770104 bij HHNK (ref.
Dletares). Locaties 770104, 770206 en 770304 zijn van 2008 tot
en met 2017 12 keer bemonsterd en in 2018 2-3 keer. Locatie
158202 is in 2005, 2006, 2010-2013, 2016, 2017 12 keer
bemonsterd, in 2008 en 2009 11 keer bemonsterd, in 2014 3
keer en in 2018 2 keer. In 2019 (t/m 13 dec) is tijdens 167 van
de 356 metingen fenanthreen aangetroffen, hiervan zijn 2
metingen boven de JG-MKE (4,2 en 5,4 µg/L), de andere zijn
onder de 0,32 µg/L en dus ver onder de normen. Geadviseerd
wordt om de monitoring uit te voeren zoals gepland, zodat in
alle waterlichamen wordt bemonsterd en zo een overzicht
ontstaat waar fenanthreen nog voor problemen zorgt.

6. Overige verontreinigende stoffen
Stof + groep

109. som
lineair en
vertakte
perfluoroctyls
ulfonaat
(slinvertPFOS
) groep 6
stofnr 35
PRIO

110. som 4nonylfenolisomeren
(vertakt)
(s4C9yFol)
groep 6 stofnr
24 PRIO

111.
trichloorbenze
en (TClBen)
groep 6 stofnr
31 PRIO

112. 4chlooraniline
(4ClAn) groep
6 stofnr 6
SVS

Advies en argumentatie Postma
(2018)
monitoren: Ja Check of rapportagegrens
voldoende laag is (of overweeg
biotameting) Nieuwe prioritaire stof
opnemen in monitoringsprogramma en
normoverschrijding verwacht

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Stof is in 2015
normoverschrijdend aangetroffen in
Duingebied Noord NHN, maar niet in
2016; Ook Schermerboezem-Noord en Zuid voldoen. Vanwege
normoverschrijding is voortzetting
wenselijk en valt enige uitbreiding naar
andere waterlichamen te overwegen. In
rest van Nederland niet
normoverschrijdend; Dat is ook de
verwachting voor HHNK maar verificatie
is wenselijk.
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Check analyse vs. gebruikte codes bij lab
en toetsing bij Aquokit/IHW (zie
opmerkingen sheet) Op 4 locaties
(%N0101, 2002, 87001 en 770304) zijn
normoverschrijdingen vastgesteld in 2005
en/of 2007. Aantal metingen/jaar is
alleen bij 2002 voldoende hoog; biuj
andere soms maar 2. Voor drie locaties is
de stof ook in latere jaren gemonitord en
niet langer aangetroffen. Alleen bij
770304 niet, maar ook daar geldt dat
toetsresultaat op te weinig metingen is
gebaseerd. Alles overziend te weinig
bewijs om van een normoverschrijding uit
te gaan, maar verstandig om nog eens te
monitoren als RG voldoende laag is.
monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en in 2016 ook met
voldoende lage RG; Slechts 1 keer (2009;
locatie 204002) normoverschrijdend maar
daarna op die locatie niet meer
aangetroffen; In totaal slechts 2 keer
meetbaar op >1000 monsters; specifieke
stof dus geen herhaling na 18 jaar

Monitoringsadvies en toelichting van Dam (2020)
Voor stoffen met een biotanorm mag de rapportagegrens voor
het meten in oppervlaktewater maximaal 1/3 van JG-MKE zijn,
dit is hier niet het geval, de rapportagegrens is ook hoger dan
de JG-MKE. Landelijk is PFOS slechts op 6 locaties in regionale
wateren gemeten (ref. Deltares). In afwachting van het biota
meetnet, de maatschappelijke vraag en omdat de MAC-MKE wel
getoetst kan worden, wordt toch gekozen voor het meten in
oppervlaktewater. Aangezien de stof ubiquitair is hoeft deze niet
elk jaar gemeten te worden, door de lange termijn trend
verplichting echter wel minimaal 1x per 3 jaar. Geadviseerd
wordt om zoals gepland in alle waterlichamen te meten, het is
wel wenselijk dat de rapportagegrens onder de JG-MKE norm
komt.
Meetlocatie 204002 is van 2010-2016 met de juiste frequentie
bemonsterd en alleen in 2015 overschrijdend. De 3 andere
meetlocaties zijn alleen in 2016 bemonsterd en waren niet
overschrijdend. In 2019 (t/m 4 dec) is s4C9yFol tijdens 238
metingen, waaronder op locaties 204002, geen enkele keer
aangetroffen. Vanwege de hoge kosten is besloten de andere
waterlichamen in 2020 en 2021 niet te bemonsteren. De TT
locaties moeten in 2025 weer gemeten worden.

Op de locaties 087001, 5N0101 en 770304 zijn de
overschrijdingen gebaseerd op slechts 2 metingen, in de 2 jaren
daarna zijn 4 metingen uitgevoerd en geen overschrijdingen
gevonden. Op locatie 002002 is in 2005 en 2006 met de juiste
frequentie gemeten. Tijdens 42 metingen in januari en februari
van 2019 is geen enkele deel parameter aangetroffen, echter
was de rapportagegrens toen nog 0,5 µg/L. De rapportagegrens
is recent verlaagd, daarom wordt geadviseerd om in 2020 op de
TT locaties te meten.

4-chlooraniline is tussen 2000-2018 bij 1128 waarnemingen
slechts twee keer aangetroffen, waarvan 1 meting op locatie
204002. Tussen 2010-2014 en in 2016 is op deze locatie 12
keer gemeten maar geen 4-chlooraniline aangetroffen. Ook op
de 21 KRW locaties (waaronder locaties 204002) waar in januari
en februari van 2019 is gemeten is geen enkele keer 4chlooraniline aangetroffen. De monitoring kan worden gestopt.
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113. bis(2ethylhexyl)fta
laat (DEHP)
(DEHP) groep
6 stofnr 12
PRIO

114. 4tertiairoctylfenol
(4ttC8yFol)
groep 6 stofnr
25 PRIO

115. som
PBDE28, 47,
99, 100, 153,
154 (sPBDE6)
groep 6 stofnr
5 PRIO

116. som
C10-C13chlooralkanen
(sC10C13Clak
n) groep 6
stofnr 7 PRIO

117. 4nonylfenol
(4C9yFol)
groep 6 stofnr
24 PRIO

118. som a-,
b- en c-HBCD
(sabcHBCD)
groep 6 stofnr
43 PRIO

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Zou er een reden zijn
waarom stof veel in polder Grootslag is
aangetroffen? In 5 waterlichamen is in
het verleden een normoverschrijding
aangetroffen. Voor Schermerboezem-Zuid
en VRNK boezem tonen recente metingen
aan dat normen worden gehaald. Voor
Amstelmeerboezem, Herhugowaard en
(vooral) polder Grootslag is bewijsvoering
minder. Bijv. in slechts 1 later jaar
gemonitord en ook daar meetbaar
aangetroffen maar <norm in combinatie
met concentraties in de ordegrootte van
10-40 µg/l (norm is 1,3µgl). Met name in
polder Grootslag zijn veel en hoge
concentraties vastgesteld en ontbreken
voor meetpunten MM0103, MM0104,
MM0105 en MM0106 recente gegevens.
Verificatie wordt aanbevolen inclusief
uitbreiding naar waterlichamen grenzend
aan polder Grootslag (indien relevant).
Teveel metingen om zomaar terzijde te
schuiven. Duidt wellicht op puntbron
ergens in polder Grootslag.
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
De stof is in 2012-2017 op 4 locaties met
voldoende hoge frequentie gemonitord;
Niet normoverschrijdend aangetroffen
maar RG is te hoog.

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd; Toetsing
betreft alleen MAC-MKE er is geen JGMKE maar wel een biotanorm 2012-2017:
In 3 waterlichamen (8 meetpunten) met
juiste frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend. Over alle jaren in 3
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend
monitoren: Ja mits RG voldoende laag is
Beperkt gemeten en niet aangetroffen;
MAC-MKE is toetsbaar maar RG>JG-MKE

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Stof is in 2015
normoverschrijdend aangetroffen in
Duingebied Noord NHN, maar niet in
2016; Ook Schermerboezem-Noord en Zuid voldoen. Vanwege
normoverschrijding is voortzetting
wenselijk en valt enige uitbreiding naar
andere waterlichamen te overwegen. In
rest van Nederland niet
normoverschrijdend; Dat is ook de
verwachting voor HHNK maar verificatie
is wenselijk.
-

Landelijk is DEHP geen probleemstof (ref. Deltares). Van alle 10
de meetlocaties waar overschrijdingen zijn gemeten is alleen op
meetlocatie 104303 in meerdere jaren een nieuwe meetronde
uitgevoerd. In 2009 en 2011-2014 voldeed deze meetlocatie, in
2015 was het niet toetsbaar. Op de overige locaties is hooguit in
1 later jaar (171102, 002002, 670126, 315007 en MM0106) of
helemaal niet meer (MM0103, MM0104, MM0105) gemeten. Op
de vier 'MM01..' locaties is in 2009 slechts 6 keer gemeten. In
polder Grootslag is in 2009 ook op locatie 670216 voldoende
frequent gemeten, hier is geen overschrijding aangetroffen. In
2019 is DEHP tijdens 238 metingen (t/m 4 dec; waaronder op
locaties 002002 en 084001) geen enkele keer aangetroffen,
vanwege de hoge kosten is besloten de andere waterlichamen
niet te bemonsteren. Door de lange termijn trend verplichting
moet DEHP in 2022 weer gemeten worden op de TT locaties.

Landelijk kon 30% van de waterlichamen worden getoetst voor
4-tertiair-octyfenol, waarbij 1 overschrijding in Noord-Brabant is
aangetroffen (ref. Deltares). 4-tertiair-octyfenol is slechts op 4
meetlocaties bemonsterd, waarvan 3 locaties alleen in 2016.
Alle locaties waren hierbij niet toetsbaar omdat de
rapportagegrens hoger is als de JG-MKE norm. In 2019 (t/m 4
dec) is de stof tijdens 238 metingen geen enkele keer
aangetroffen. In afwachting van een lagere rapportagegrens
wordt geadviseerd om alleen op de TT punten te meten.
Voor stoffen met een biotanorm mag de rapportagegrens voor
het meten in oppervlaktewater maximaal 1/3 van JG-MKE zijn,
dit is hier niet het geval, maar de rapportagegrens is wel
lager/gelijk aan de JG-/MAC-MKE. In afwachting van het biota
meetnet wordt toch gekozen voor het meten in
oppervlaktewater. Vanwege de verplichting van een lange
termijn trend analyse moet de som PBDE's minimaal 1x per 3
jaar gemeten worden op de TT meetlocaties. Omdat de stof in
2019 niet voldoende is gemeten en de meetmethode prijzig is, is
besloten in 2020 alleen op de TT locaties te meten.

Landelijk is de som C10-C13-chlooralkanen geen probleemstof
(ref. Deltares). In 2019 is in 238 metingen (t/m4 dec) geen
enkele keer een chlooralkaan aangetroffen. Echter is de
rapportagegrens wel hoger als de normen, zolang dit zo blijft
wordt geadviseerd geen extra metingen uit te voeren. Wel is
monitoring van de som C10-C13-chlooralkanen minimaal 1x per
3 jaar vereist vanwege de lange termijn trend verplichting.
Meetlocatie 204002 is van 2010-2016 met de juiste frequentie
bemonsterd en alleen in 2015 overschrijdend. De 3 andere
meetlocaties zijn alleen in 2016 bemonsterd en waren niet
overschrijdend. In 2019 (t/m 4 dec) is s4C9yFol tijdens 238
metingen, waaronder op locaties 204002, geen enkele keer
aangetroffen. Vanwege de hoge kosten is besloten de andere
waterlichamen in 2020 en 2021 niet te bemonsteren. De TT
locaties moeten in 2025 weer gemeten worden.

-
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119.
octamethylcy
clotetrasiloxa
an
(OcC1yccT4sl
x) groep 6
stofnr 38 SVS
120.
benzylchlorid
e (benzCl)
groep 6 stofnr
4 SVS
121. alfa,alfadichloortoluee
n (aaDClTol)
groep 6 stofnr
5 SVS
122. som 29
dioxines
(Bbk, 1-12010: als
TEQ)
(sDOxns29)
groep 6 stofnr
37 PRIO

123. benzeen
(Ben) groep 6
stofnr 4 PRIO

124.
tetrachloorme
thaan (tetra)
(T4ClC1a)
groep 6 stofnr
6a PRIO

125. 1,2dichloorethaa
n (12DClC2a)
groep 6 stofnr
10 PRIO

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn.

Octamethylcyclotetrasiloxaan is nog nooit gemeten, momenteel
heeft zowel Waterproef als Eurofins Omegam geen techniek om
de stof te meten. Als deze techniek wordt ontwikkeld wordt
geadviseerd met monitoring te starten.

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn.

Benzylchloride is nog nooit gemeten, momenteel heeft zowel
Waterproef als Eurofins Omegam geen techniek om de stof te
meten. Als deze techniek wordt ontwikkeld wordt geadviseerd
met monitoring te starten.

monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) Check eventuele bronnen
Geen bronnen bekend en nergens in
Nederland normoverschrijdend
aangetroffen. Beperkte verificatie voor
HHNK zou voldoende moeten zijn.

Alfa, alfa-dichloortolueen is nog nooit gemeten, momenteel
heeft zowel Waterproef als Eurofins Omegam geen techniek om
de stof te meten. Als deze techniek wordt ontwikkeld wordt
geadviseerd met monitoring te starten.

monitoren: Ja (biotanorm) Waarschijnlijk
wel normoverschrijdend, maar alleen
biotanorm beschikbaar

In afwachting van een landelijk biota meetnetwerk, en geen
mogelijkheid om de stoffen in oppervlaktewater te meten,
worden deze stoffen nog niet gemeten.

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend en nog eens in 1
waterlichaam met een te lage frequentie.
Over alle jaren in 40 waterlichamen
geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend

In de periode 2000-2018 is zowel op de 41 KRW locaties als op
de 16 overige locaties geen overschrijding gemeten voor
benzeen. In januari en februari van 2019 is benzeen 42 keer
gemeten en geen enkele keer aangetroffen. Landelijk is benzeen
geen probleemstof (ref. Deltares). De monitoring kan naar 1x
per 18 jaar op de TT meetlocaties dus de stof hoeft in 2037 pas
weer gemeten te worden.

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend. Over alle jaren in 36
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend
monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend. Over alle jaren in 36
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend

In de periode 2000-2018 is zowel op de 41 KRW locaties als op
de 16 overige locaties geen overschrijding gemeten voor
tetrachloormethaan. Landelijk is tetrachloormethaan geen
probleemstof (ref. Deltares). In januari en februari van 2019 is
tetrachloormethaan tijdens 42 metingen geen enkele keer
aangetroffen. De monitoring kan naar 1x per 18 jaar op de TT
meetlocaties dus de stof hoeft in 2034 pas weer gemeten te
worden, omdat de TT locaties in 2016 voor het laatst zijn
bemonsterd.

In de periode 2000-2018 is zowel op de 41 KRW locaties als op
de 16 overige locaties geen overschrijding gemeten voor
dichloorethaan. In januari en februari van 2019 is de stof tijdens
42 metingen geen enkele keer aangetroffen. Landelijk is
dichloorethaan geen probleemstof (ref. Deltares). De monitoring
kan naar 1x per 18 jaar op de TT meetlocaties dus de stof hoeft
in 2034 pas weer gemeten te worden, omdat de TT locaties in
2016 voor het laatst bemonsterd zijn.
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126.
dichloormetha
an (DClC1a)
groep 6 stofnr
11 PRIO

127. som a-,
b-, c- en dHCH (sHCH4)
groep 6 stofnr
18 PRIO

128.
tetrachlooreth
een (per)
(T4ClC2e)
groep 6 stofnr
29a PRIO

129.
trichloorethee
n (tri)
(TClC2e)
groep 6 stofnr
29b PRIO

130.
trichloormeth
aan
(chloroform)
(TClC1a)
groep 6 stofnr
32 PRIO
131. 1,2dichloorpropa
an
(12DClC3a)
groep 6 stofnr
8 SVS

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend. Over alle jaren in 36
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend
monitoren: Ja (gedeelte van
beheergebied) In eerdere jaren op
meerdere meetpunten en waterlichamen
overschrijdingen vastgesteld. In de
meeste gevallen worden deze overruled
door gegevens van recentere datum.
Twijfels bestaan voor de Eilandspolder
(meetpunt 480103) en Wijdewormer
(meetpunt 531003). In die gevallen is er
geen recente monitoring of in slechts 1
aansluitend jaar, soms met een te laag
aantal monsters/jaar terwijl er best forse
concentraties zijn vastgesteld. Voor beide
waterlichamen is verificatie daarom aan
te bevelen, alhoewel een
normoverschrijding niet langer wordt
verwacht op basis van de recente
metingen uit andere waterlichamen.
monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend. Over alle jaren in 36
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend

In de periode 2000-2018 is zowel op de 41 KRW locaties als op
de 16 overige locaties geen overschrijding gemeten voor
dichloormethaan. In januari en februari van 2019 is de stof
tijdens 42 metingen geen enkele keer aangetroffen. Landelijk is
dichloormethaan geen probleemstof (ref. Deltares). De
monitoring kan naar 1x per 18 jaar op de TT meetlocaties dus
de stof hoeft in 2034 pas weer gemeten te worden, omdat de TT
locaties in 2016 voor het laatst bemonsterd zijn.

monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend en nog eens in 1
waterlichaam met een te lage frequentie.
Over alle jaren in 43 waterlichamen
geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend
monitoren: Nee (cyclus 1* per 18 jaar)
Nog checken. Alleen geldig als i) er geen
bronnen bekend zijn; ii) er geen signaal
is dat belasting toeneemt; iii) en eigenlijk
alleen voor het betreffende waterlichaam.
In deze tabel veralgemeniseerd 20122017: In 6 waterlichamen met juiste
frequentie en RG gemeten en niet
normoverschrijdend. Over alle jaren in 36
waterlichamen geanalyseerd en nergens
normoverschrijdend
monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

In de periode 2000-2018 is op de 42 KRW locaties geen
overschrijding gemeten voor trichlooretheen, er is zelfs maar bij
8 waarnemingen boven de rapportagegrens gemeten (max.0,2
µg/L). In januari en februari van 2019 is trichlooretheen tijdens
42 metingen geen enkele keer aangetroffen. Ook landelijk is dit
geen probleemstof (ref. Deltares). De monitoring kan naar 1x
per 18 jaar op de TT meetlocaties dus de stof hoeft in 2034 pas
weer gemeten te worden, omdat de TT locaties in 2016 voor het
laatst voldoende zijn bemonsterd.

Van de 5 locaties waar overschrijdingen zijn gemeten is alleen
op meetlocatie 528011 voldoende frequent gemeten in de 4 jaar
na de overschrijding en geen overschrijding meer gemeten. Op
locatie 531003 is alleen in 2009 gemeten maar is deelparameter
dHCH niet gemeten. Op de 3 andere locaties is de overschrijding
alleen gebaseerd op 1 tot 4 metingen van deelparameter cHCH,
in de jaren daarna is ook niet elke deelparameter voldoende
frequent gemeten (max 6 keer per jaar). Landelijk is er geen
goed beeld van de som HCH, naar individuele isomeren is niet
gekeken, overschrijdingen zijn alleen in het Twentekanaal en in
de Dommel aangetroffen (ref. Deltares). In 2019 is tijdens 223
metingen (t/m 13 dec) geen enkele deelparameter aangetroffen,
vanwege de hoge kosten word geadviseerd de andere
waterlichamen niet te meten. De stof moet minimaal 1x per 3
jaar gemeten blijven worden vanwege de lange termijn trend
verplichting en zal dus in 2022 weer gemeten moeten worden op
de TT locaties.
In de periode 2000-2018 is op de 41 KRW locaties geen
overschrijding gemeten voor tetrachlooretheen, er is zelfs maar
bij 8 waarnemingen boven de rapportagegrens gemeten
(max.0,3 µg/L). In januari en februari van 2019 is
tetrachlooretheen tijdens 42 metingen geen enkele keer
aangetroffen. Ook landelijk is dit geen probleemstof (ref.
Deltares). De monitoring kan naar 1x per 18 jaar op de TT
meetlocaties dus de stof hoeft pas in 2034 weer gemeten te
worden, omdat de TT locaties in 2016 voor het laatst voldoende
zijn bemonsterd.

In de periode 2000-2018 is op de 41 KRW locaties geen
overschrijding gemeten voor trichloormethaan, er is zelfs maar
bij 4 waarnemingen boven de rapportagegrens gemeten (max.
1,2 µg/L). In januari en februari van 2019 is trichloormethaan
tijdens 42 metingen geen enkele keer aangetroffen. Ook
landelijk is trichloormethaan geen probleemstof (ref. Deltares).
De monitoring kan naar 1x per 18 jaar op de TT meetlocaties
dus de stof hoeft in 2034 pas weer gemeten te worden.

Tussen 2000-2018 heeft 1,2-dichloorpropaan altijd aan de
normen voldaan en de rapportagegrens is ver onder de normen.
In januari en februari van 2019 is 1,2-dichloorpropaan op 21
KRW locaties gemeten en geen enkele keer aangetroffen. De
monitoring kan worden gestopt.
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132.
ethylbenzeen
(C2yBen)
groep 6 stofnr
11 SVS
133. som
xyleenisomeren
(sxyln) groep
6 stofnr 31
SVS

monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

Tussen 2000-2018 heeft ethylbenzeen altijd aan de normen
voldaan en de rapportagegrens is ver onder de normen. In
januari en februari van 2019 is ethylbenzeen op 21 KRW locaties
gemeten en geen enkele keer aangetroffen. De monitoring kan
worden gestopt.

monitoren: Nee Nog checken. Alleen
geldig als i) er zijn geen bronnen
bekend; ii) er is geen signaal dat
belasting toeneemt; Veel metingen met
juiste frequentie en RG; nergens
normoverschrijdend; specifieke stof dus
geen herhaling na 18 jaar

Tussen 2008-2016 is 12xyln 886 keer gemeten waarbij de stof
slechts 13 keer is aangetroffen, met als hoogste waarde 0,8
µg/L, wat ver onder de normen is. Ook in januari en februari van
2019 zijn 12xyln en de som1314xyln niet aangetroffen op de 21
KRW locaties. De monitoring kan worden gestopt.
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BIJLAGE IV MINIMALE CYCLUS EN FREQUENTIE PER STOF
In onderstaande Tabel 7 staat de minimale cyclus (C) en frequentie (F) waarmee prioritaire en
specifiek verontreinigende stoffen gemeten moeten worden. Dit geldt voor stoffen die niet als
probleemstof zijn geïdentificeerd, maar waarvan niet kan worden uitgesloten dat er nog bronnen in
het gebied aanwezig zijn. Probleemstoffen dienen vaker te worden gemeten. Voor stoffen waarvan
geen bronnen aanwezig zijn mag de monitoring worden gestopt [1].
De cyclus voor zogenaamde prioritaire ‘trend’ stoffen is ééns per 3 jaar, de frequentie 12 x per jaar.
Voor de overige niet-probleemstoffen kan de cyclus worden beperkt tot ééns per 18 jaar, de
frequentie verschilt voor prioritaire (12 x per jaar) en specifieke verontreinigende stoffen (4 x per
jaar).
Tabel 7. Minimale cyclus en frequentie voor de monitoring van prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen voor de KRW. Zie
tekst voor toelichting.

code
alCl
Ant
atzne
Ben
sPBDE6

stofnaam
alachloor
antraceen
atrazine
benzeen
som PBDE28, 47, 99, 100, 153,
154
Cd
cadmium
T4ClC1a
tetrachloormethaan (tetra)
sC10C13Clakn som C10-C13-chlooralkanen
Clfvfs
chloorfenvinfos
C2yClprfs
ethylchloorpyrifos
sdrin4
som aldrin, dieldrin, endrin en
isodrin
sDDX4
som 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, 4,4'DDD en 4,4'-DDE
44DDT
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
12DClC2a
1,2-dichloorethaan
DClC1a
dichloormethaan
DEHP
bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
Durn
diuron
endsfn
endosulfan (som alfa- en betaisomeer)
Flu
fluorantheen
HCB
hexachloorbenzeen
HxClbtDen
hexachloorbutadieen
sHCH4
som a-, b-, c- en d-HCH
iptrn
isoproturon
Pb
lood
Hg
kwik

CAS-nr
15972-60-8
120-12-7
1912-24-9
71-43-2
NVT

C
18
3
18
18
3

F
12
12
12
12
12

type stof, bijzonderheden
prioritaire stof
prioritaire stof, trend
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
prioritaire stof, trend
prioritaire stof
prioritaire stof, trend
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof

7440-43-9
56-23-5
85535-84-8
470-90-6
2921-88-2
NVT

3
18
3
18
18
18

12
12
12
12
12
12

NVT

18 12 prioritaire stof

50-29-3
107-06-2
75-09-2
117-81-7
330-54-1
115-29-7

18
18
18
3
18
18

12
12
12
12
12
12

206-44-0
118-74-1
87-68-3
NVT
34123-59-6
7439-92-1
7439-97-6

3
3
3
3
18
3
3

12
12
12
12
12
12
12

Naf
Ni
s4C9yFol

91-20-3
7440-02-0
84852-15-3

4C9yFol
4ttC8yFol
PeClBen
PeClFol
BaP

naftaleen
nikkel
som 4-nonylfenol-isomeren
(vertakt)
4-nonylfenol
4-tertiair-octylfenol
pentachloorbenzeen
pentachloorfenol
benzo(a)pyreen

prioritaire stof,
prioritaire stof,
prioritaire stof,
prioritaire stof,
prioritaire stof
prioritaire stof,
prioritaire stof,
biotanorm
18 12 prioritaire stof
18 12 prioritaire stof
18 12 prioritaire stof

104-40-5
140-66-9
608-93-5
87-86-5
50-32-8

18
18
3
18
3

12
12
12
12
12

BbF
BkF
BghiPe
InP
simzne

benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
simazine

205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-39-5
122-34-9

3
3
3
3
18

12
12
12
12
12

prioritaire
prioritaire
prioritaire
prioritaire
prioritaire
prioritaire

stof
stof
stof
stof, trend
stof
stof

prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof,
prioritaire stof
prioritaire stof,
biotanorm
prioritaire stof,
prioritaire stof,
prioritaire stof,
prioritaire stof,
prioritaire stof

trend, met biotanorm
trend, met biotanorm
trend, met biotanorm
trend
trend
trend, ubiquitair, met

trend
trend, ubiquitair, met
trend,
trend,
trend,
trend,

ubiquitair
ubiquitair
ubiquitair
ubiquitair
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T4ClC2e
TClC2e
TC4ySn
TClBen
TClC1a
Tfrlne
Dcfl
slinvertPFOS

tetrachlooretheen (per)
trichlooretheen (tri)
tributyltin (kation)
trichloorbenzeen
trichloormethaan (chloroform)
trifluraline
dicofol
som lineair en vertakte
perfluoroctylsulfonaat
quinoxyfen
som 29 dioxines (Bbk, 1-1-2010:
als TEQ)
aclonifen
bifenox
Cybutryne
cypermethrin
dichloorvos
som a-, b- en c-HBCD

127-18-4
79-01-6
36643-28-4
12002-48-1
67-66-3
1582-09-8
115-32-2
NVT

NVT

terbtn
As
C2yazfs
C1yazfs
benzCl
aaDClTol
4ClAn
DC4ySn
12DClC3a
DClppP
Dmtat
C2yBen
feNO2ton
fenton
linrn
malton
MCPA
mecppP
mevfs
Mlnrn
omtat
BaA

som heptachloor en cisheptachloorepoxide
terbutrin
arseen
ethylazinfos
methylazinfos
benzylchloride
alfa,alfa-dichloortolueen
4-chlooraniline
dibutyltin (kation)
1,2-dichloorpropaan
dichloorprop-P
dimethoaat
ethylbenzeen
fenitrothion
fenthion
linuron
malathion
2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur
mecoprop-P
mevinfos
monolinuron
omethoaat
benzo(a)antraceen

886-50-0
7440-38-2
2642-71-9
86-50-0
100-44-7
98-87-3
106-47-8
14488-53-0
78-87-5
15165-67-0
60-51-5
100-41-4
122-14-5
55-38-9
330-55-2
121-75-5
94-74-6
16484-77-8
7786-34-7
1746-81-2
1113-02-6
56-55-3

18 12
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4
18 4

Chr

chryseen

218-01-9

18

4

Fen
C2yprton
C1yprton
Clidzn
Tazfs
TC4yPO4
TClfn
TFySn
sxyln
bentzn
Ti
B
U
Te
Ag
OcC1yccT4slx

fenanthreen
ethylparathion
methylparathion
chloridazon
triazofos
tributylfosfaat
trichloorfon
trifenyltin (kation)
som xyleen-isomeren
bentazon
titaan
boor
uranium
telluur
zilver
octamethylcyclotetrasiloxaan

85-01-8
56-38-2
298-00-0
1698-60-8
24017-47-8
126-73-8
52-68-6
668-34-8
NVT
25057-89-0
7440-32-6
7440-42-8
7440-61-1
NVT
7440-22-4
556-67-2

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

abmtne
NH4

abamectine
ammonium

71751-41-2
14798-03-9

18
18

4
4

quinoxfn
sDOxns29
acnfn
bfnx
irgrl
cypmtn
DClvs
sabcHBCD
sHpCl1

124495-18-7
NVT
74070-46-5
42576-02-3
28159-98-0
52315-07-8
62-73-7
NVT

18
18
3
18
18
18
3
3

12
12
12
12
12
12
12
12

3
3

12
12

18
18
18
18
18
3

12
12
12
12
12
12

3

12

prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof, trend, ubiquitair
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof, trend, met biotanorm
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
prioritaire stof, trend
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
prioritaire stof, trend, ubiquitair, met
biotanorm
prioritaire stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof, met
biotanorm
specifiek verontreinigende stof, met
biotanorm
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof
specifiek verontreinigende stof, met
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Sb
Ba
Be
captn
carbdzm
Clpfm
Cltlrn
Cr
dmtn
Daznn
DmtnmdP
esfvlrt
fenamfs
fenOxcb
heptnfs
imdcpd
lcyhltn
C1ymsfrn
Co
Cu
mzCl
metbtazrn
metlCl
Mo
pirmcb
C1yprmfs
propxr
pyrdbn
pyrpxfn
Se
tefbzrn
terC4yazne
Tl
Sn
tolcfsC1y
V
Zn

antimoon
barium
beryllium
captan
carbendazim
chloorprofam
chloortoluron
chroom
deltamethrin
diazinon
dimethenamid-P
esfenvaleraat
fenamifos
fenoxycarb
heptenofos
imidacloprid
lambda-cyhalothrin
methyl-metsulfuron
kobalt
koper
metazachloor
metabenzthiazuron
metolachloor
molybdeen
pirimicarb
methylpirimifos
propoxur
pyridaben
pyriproxyfen
seleen
teflubenzuron
terbutylazine
thallium
tin
tolclofos-methyl
vanadium
zink

7440-36-0
7440-39-3
7440-41-7
133-06-2
10605-21-7
101-21-3
15545-48-9
7440-47-3
52918-63-5
333-41-5
163515-14-8
66230-04-4
22224-92-6
72490-01-8
23560-59-0
138261-41-3
91465-08-6
74223-64-6
7440-48-4
7440-50-8
67129-08-2
18691-97-9
51218-45-2
7439-98-7
23103-98-2
29232-93-7
114-26-1
96489-71-3
95737-68-1
7782-49-2
83121-18-0
5915-41-3
7440-28-0
7440-31-5
57018-04-9
7440-62-2
7440-66-6

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
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4
4
4
4
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4
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4
4
4
4
4

specifiek
specifiek
specifiek
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specifiek
specifiek
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BIJLAGE V ACHTERGRONDINFORMATIE METALEN
Metalen (Uit van Gaalen et al, 2020 [7], kader uit Osté et al, 2020 [6]))
In het algemeen is uitspoeling uit de
bodem en grondwater een belangrijke
bron voor metalen in oppervlaktewater,
maar die bron is in de
EmissieRegistratie niet voor alle
metalen gekwantificeerd. De metalen
vallen uiteen in drie groepen:

De klassieke metalen waarover veel
bekend is en dus ook over
uitspoeling uit bodem en
grondwater: cadmium, koper,
nikkel en zink. Voor deze metalen
is ook een maatregelanalyse
uitgevoerd.

De metalen waar uitspoeling als
waarschijnlijk belangrijkste bron in
de EmissieRegistratie ontbreekt:
barium, kobalt, seleen, thallium en
uranium. Dit moet eerst beter
uitgezocht worden, voordat zinvolle
maatregelen genomen kunnen worden.

De overige metalen:
o arseen: zeer gevoelig voor de zuurstofcondities (redoxpotentiaal) in het grondwater en
daarmee grote lokale variatie, deels van natuurlijke oorsprong. Nog geen
maatregelenanalyse mogelijk;
o zilver: weinig over bronnen bekend, mogelijk nanodeeltjes. Nog geen maatregel-analyse
mogelijk;
o kwik: volgens de Nederlandse Emissie Registratie is ongeveer driekwart afkomstig van
atmosferische belasting, de andere kwart betreft huishoudelijk afvalwater dat via
rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt. Daarbij moet wel vermeld worden dat
de kwikcijfers in de EmissieRegistratie verouderd zijn. Er is recent een Europees
onderzoek naar depositie in Europa uitgevoerd waaruit blijkt dat 50 procent van de
antropogene emissies naar lucht in Europa ook van Europese herkomst is (EEA2018).
Voor individuele landen kan dit hoger of lager zijn afhankelijk van de eigen kwikemissies.
Het merendeel van de kwikdepositie is afkomstig uit Azië, waar verbranding van fossiele
brandstoffen de belangrijkste oorzaak is (Pacyna et al. 2010). Afhankelijk van de
(technologische) ontwikkelingen kan er nog een verdergaande stijging optreden, maar in
de meer duurzame scenario’s dalen de emissies (Pacyna et al. 2010).
Voor diverse metalen in deze lijst is de bron ‘uitspoeling uit de bodem’ niet in de EmissieRegistratie
opgenomen. Inmiddels loopt er een project waarin metaalemissies via uitspoeling beter worden
gekwantificeerd en waarin het aantal elementen waarvoor uitspoeling wordt berekend, wordt
uitgebreid.
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Onderstaande figuren zijn gemaakt op basis van de (soms zeer beperkt beschikbare) data van
HHNK. Ze laten relaties zien met zout (Cl), pyriet (SO4) en nutriënten (Ptot). De relaties zijn
indicatief en behoeven nog verdere analyse en duiding.

