PROJECTENOVERZICHT KEN NISIMPULS WATERKWALITEIT
Diergeneesmiddelen:
wat zijn de belangrijkste bronnen,
routes en risico’s?

Wat zijn de belangrijkste
belemmeringen voor het verbeteren
van de waterkwaliteit en het
vergroten van de biodiversiteit?
Deze belemmeringen zijn in de
Kennisimpuls onderzocht in tien
projecten. Op de volgende pagina’s
vind je meer informatie over deze
projecten en de erin behaalde
resultaten.

Over de bronnen, routes en risico’s van diergeneesmiddelen
in het watermilieu was tot voor kort nog weinig bekend.
In dit project hebben de onderzoekers een eerste tip van
de sluier opgelicht. Ze hebben antwoord gegeven op vragen als: zijn diergeneesmiddelen een probleem? En zo ja:
waar dan? Zijn er specifieke stofgroepen aan te wijzen die
vooral voor problemen zorgen, en welke maatregelen kunnen we nemen?
De onderzoekers hebben een overzicht gemaakt van diergeneesmiddelen en de belangrijkste actieve stoffen daarin, in relatie tot de waterkwaliteit. Ook is gewerkt aan

Brakke wateren:
hoe zout kan het worden?

(modelmatig) inzicht in de emissies en verspreiding van
diergeneesmiddelen, op basis van meerdere modellen.
Men heeft een handleiding opgesteld voor het monito-

Waarom halen we in brakke wateren de waterkwaliteits-

ren van de werkzame stoffen in diergeneesmiddelen.

doelen niet, ondanks de maatregelen die we hebben geno-

Specifiek voor het gebruik van anti-vlooienmiddelen bij

men? Weten we wel voldoende over dit type wateren om te

huisdieren en antiparasitica in de veehouderij hebben de

weten wat we moeten doen? In dit project is gewerkt aan

onderzoekers de milieurisico’s in kaart gebracht.

beter begrip van brakwatersystemen. Dit is vertaald in een
prototype instrument dat handvatten biedt voor het kiezen

Meer weten?

van de juiste maatregelen, passend bij het specifieke type
brak water.

Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-diergeneesmiddelen.
Het project Brakke Wateren heeft onder meer nieuwe

Voor waterplanten is dit gelukt, maar tot dusver hebben

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tab-

drempelwaarden opgeleverd voor maximale nutriënten-

de onderzoekers onvoldoende gegevens om dit ook te rea-

blad ‘Resultaten’.

concentraties in brakke wateren. Deze zijn gedifferenti-

liseren voor macrofauna en vissen.

eerd naar de uiteenlopende typen brakke wateren: hogere concentraties voor sloten, lagere voor meren. Ook heeft

Brakwaterbeheerders kunnen met de opgedane kennis en

het geleid tot meer inzicht in het effect van zoutfluctuaties

inzichten beter voorspellen welke vegetatie zich op basis

op macrofauna in brakke wateren en in het effect van het

van de abiotische omstandigheden gaat ontwikkelen in

verloop van zoutgehalten in de tijd op de aanwezige flora.

brakke wateren, en wat de ecologische kwaliteit van deze
vegetatie is (uitgedrukt als de EKR-score volgens de KRW-

Met behulp van een zogenoemd Bayesian Belief Network

maatlat voor waterplanten). Dit geeft aanknopingspunten

hebben de onderzoekers de kans berekend op het voorko-

voor het nemen van specifieke maatregelen.

men van bepaalde brakwater-ecosysteemtoestanden. Dat
gebeurt door het netwerk te voeden met abiotische (niet-

Meer weten?

levende) gegevens, zoals chloridegehalten, fosfaatgehal-

Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-brakkewateren.

ten, doorzicht, etc. en met gevonden relaties tussen deze

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tab-

abiotische omstandigheden en de biotiek: de flora en fau-

blad ‘Resultaten’

na.
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Ecologische kwaliteit = meer dan
goede waterkwaliteit

ringdoel (toestand en trends, diagnostisch of t.b.v. maatre-

De gedragsonderzoekers hebben ook enkele actieonder-

geleffectiviteit) hebben de onderzoekers handvatten gege-

zoeken uitgevoerd. Hierbij gaan onderzoek en uitvoering

ven voor een bijpassende monitoringopzet.

hand in hand, waarbij ontwikkelde gedragsinterventies

De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een

direct in de praktijk worden onderzocht en getest. Zo wer-

ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en

Meer weten?

den consumenten van een grote webwinkel verleid om bij

levende (biotische) factoren. In dit project hebben de

Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-ecologie.

de aanschaf van een duurzame wasmachine hun duur-

onderzoekers de kennis over dit samenspel nog beter in

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tab-

zame aankoop compleet te maken met de aankoop van

kaart gebracht, aan de hand van de ‘Stroomgebiedsgerichte

blad ‘Resultaten’.

een ‘guppy friend’, een waszak die microplastics invangt

Ecologische Stressanalyse’ SESA. Ook zijn op tal van plek-

(met name van fleece kleding). Het tweede actieonderzoek

ken in Nederland de ecologische effecten van herstelmaat-

betrof het inzamelen van medicijnresten bij apothekers

Gedragswetenschappen:
anders omgaan met water

regelen geanalyseerd en zijn er monitoringadviezen opgesteld.
De SESA-methode kijkt naar de uiteenlopende oorzaken

om te zorgen dat er minder medicijnresten in het water
terechtkomen.

Waterkwaliteit is niet iets van waterbeheerders alleen. We

Er werd tot slot een actieonderzoek uitgevoerd rond het

zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goede waterkwa-

werven van boeren voor een gratis adviesgesprek over

zogenoemde stressoren) en hoe die doorwerken op de eco-

gelen die in uiteenlopende typen wateren her en der in

liteit. Maar hoe zorg je ervoor dat ook burgers en bedrijven

beter bodembeheer, met als doel de uit- en afspoeling van

logische waterkwaliteit: planten, macrofauna, vissen en

Nederland zijn genomen. Dat heeft 25 maatregeleffec-

hun steentje bijdragen en hun gedrag aanpassen - dingen

nutriënten vanaf hun percelen te verminderen. Er wer-

andere organismen. Hiermee geven ze concrete handvat-

tiviteitsrapportages opgeleverd. En er zijn een aantal

doen, of juist nalaten - ten gunste van de waterkwaliteit?

den daarvoor twee verschillende brieven gestuurd: een

ten voor effectieve maatregelen om de ecologische water-

Deltafacts opgesteld over o.a. de impact van nutriënten en

In dit project is gezocht naar het antwoord op deze vraag

standaardbrief én een op basis van gedragswetenschappe-

kwaliteit versneld te verbeteren. De onderzoekers hebben

droogte op de ecologie en het beschouwen op verschillen-

met als doel waterschappen te inspireren om de mogelijk-

lijke inzichten aangepaste brief. Ook werd er onderzocht

de SESA-methode voor enkele gebieden nader uitgewerkt.

de schaalniveaus.

heden om via ander gedrag de waterkwaliteit te verbete-

of nabellen een verschil in gedrag/bewustzijn opleverde.

ren, te onderzoeken.

Vooral deze persoonlijke aanpak wierp vruchten af.

De onderzoekers hebben tevens onderzoek gedaan naar

Tot slot hebben de onderzoekers adviezen gegeven over het

Het project heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over

de effectiviteit van allerlei ecologische herstelmaatre-

monitoren van de ecologische waterkwaliteit. Per monito-

de bijdrage die gedragswetenschappen kunnen leveren

van achteruitgang op verschillende schaalniveaus (de

aan het halen van kwaliteitsdoelen.

Carli Aulich van
Waterschap Noorderzijlvest
(Diergeneesmiddelen):
Eerste handvatten voor
concrete aanpak

Meer weten?
groep het onderwerp verbreden en ook gaan kijken naar

Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-gedrag.

diergeneesmiddelen.

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tabblad ‘Resultaten’.

En verder? In dit project heeft de nadruk gelegen op emissies naar oppervlaktewater, en minder naar grondwater.

Gewasbescherming:
minder middelen naar het water

Het zou goed zijn als daar ook aandacht voor komt. En ik
heb het gevoel dat er van veel werkzame stoffen in diergeneesmiddelen nog niet voldoende betrouwbare (onder-

Welke invloed hebben uiteenlopende emissieroutes van

“Dankzij dit project hebben we een beter beeld gekregen

bouwde) PNEC’s zijn vastgesteld: Predicted No Effect

van de groep diergeneesmiddelen waar we ons het meest

Concentrations. Dit zijn de concentraties waarboven effec-

In het project hebben de onderzoekers ketenstudies uit-

gewasbeschermingsmiddelen op de waterkwaliteit? In dit

zorgen om moeten maken. Het betreft vooral anti-parasi-

ten kunnen optreden op de aquatische ecologie. Meer en

gevoerd vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief.

project is gepoogd een antwoord te vinden op deze vraag.

taire middelen. Dit geeft houvast bij het aanpakken van de

beter onderbouwde PNEC’s zou een grote stap voorwaarts

Deze studies laten zien hoe actoren in een keten elkaars

Het achterliggende doel was te komen tot gerichtere en

emissies van deze middelen. Bijvoorbeeld door de werk-

zijn. Dan kun je aan de hand van monitoringgegevens nog

gedrag beïnvloeden. De resultaten zijn gepubliceerd in

effectievere maatregelen om de emissies van gewasbe-

zame stoffen in deze middelen op te nemen in je moni-

beter bepalen wáár diergeneesmiddelen een risico opleve-

drie ketenrapporten en samengevat in een interactief

schermingsmiddelen naar het water tegen te gaan, met als

toringplan. Verder hebben de onderzoekers voor ontwor-

ren, en waar je dus maatregelen moet nemen.”

stappenplan, getiteld Gedrag en Water.

doel te zorgen voor een betere kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater.

mingsmiddelen (antiparasitica, red.) en voor antivlooienmiddelen gezocht naar praktisch toepasbare maatregelen

Waterbeheerders zijn in workshops met eigen praktijkca-

om emissies tegen te gaan.

sussen aan de slag gegaan om een begin te maken met het

In het project hebben de onderzoekers allereerst een

ontwikkelen van een gedragsaanpak. De deelnemers heb-

inventarisatie gemaakt van de emissieroutes die het

Ik neem deel aan de themagroep Bronaanpak Medicijnresten,

ben inzicht gekregen in hoe beleidsdoelen vertaald kun-

meest bijdragen aan watervervuiling en milieurisico’s.

waarin waterschappers met elkaar kijken hoe we via een

nen worden naar gedragsdoelen en doelgedrag, en welke

Daarna heeft men zich gericht op drie specifieke onder-

bronaanpak de emissies van met name humane geneesmid-

stappen er doorlopen kunnen worden om een interventie

werpen: oppervlakkige afspoeling, erfemissies en vroeg-

delen kunnen beperken. Het zou mooi zijn als we in deze

te ontwikkelen die helpt dit doelgedrag te realiseren.

tijdige monitoring in ondiep grondwater.
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Goed Grondwater nu:
schoon drinkwater ook straks

gend vermogen aangetast wordt en hoe dat kan worden
gestimuleerd. Er zijn kaarten verschenen, waarbij per barrière de grootste risico’s worden aangegeven voor de aan-

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater, pro-

tasting ervan.

ceswater, natuur maar ook voor de landbouw (in de vorm
van beregening). De toekomst van de kwaliteit van ons

Tevens is vanuit een database van de provincies en drink-

grondwater is echter ongewis. Wat zijn de oorzaken van

waterbedrijven ingezoomd op een aantal opkomende stof-

grondwaterverontreiniging, en wat kunnen we ertegen

fen in het grondwater en is gekeken welke maatregelen je

doen? In dit project is praktische kennis ontwikkeld om de

kunt nemen om te voorkomen dat ongewenste stoffen in

grondwaterkwaliteit (beter) te bewaken.

het grondwater terechtkomen.

In het project hebben de onderzoekers een aantal

Meer weten?

Deltafacts opgesteld over belangrijke ontwikkelingen

Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-grondwater.

die op langere termijn de kwaliteit van het (diepere)

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tab-

grondwater kunnen beïnvloeden. Dat zijn het gebruik

blad ‘Resultaten’.

van aardwarmte (geothermie), Warmte-Koude Opslag
(WKO) in de bodem, opkomende stoffen, vergrijzing en
Voor oppervlakkige afspoeling hebben de onderzoekers

actieve infiltratie voor het tegengaan van verdroging.

Ketenverkenner: minder emissies

Daarom is in het project gekeken naar producten met
bepaalde toepassing - de zogenoemde wash-off producten. Denk daarbij aan handgels, wasgels, etc. Ook bij stof-

samen met een aantal andere partijen een webtool ontwikkeld met risicokaarten van afstroming van water

Volgens de onderzoekers zijn er drie natuurlijke barriè-

Het waterbeheer wordt regelmatig geconfronteerd met

fen die in dit soort producten worden toegepast, conclu-

en gewasbeschermingsmiddelen vanaf percelen. Er zijn

res tussen maaiveld en het diepe grondwater te onder-

opkomende stoffen: nieuwe en relatief onbekende stof-

deren de onderzoekers dat er vooral veel niet bekend is:

maatregelen geformuleerd om de emissie via oppervlak-

scheiden en is het zaak deze beter te beschermen. De

fen waarvan onbekend is wat voor impact ze hebben op

vrachten, ecotoxicologische risico’s, monitoringgegevens

kige afspoeling te reduceren. Hiermee krijgen telers prak-

eerste is een fysieke barrière (slecht doorlatende lagen).

de waterkwaliteit. In dit project is voor drie opkomende

en dergelijke. Maar er is wel een vaste emissieroute: het

tische handvatten om deze emissieroute te beperken. De

De tweede een chemische barrière (bodemmineralen

stofgroepen onderzocht wat erover bekend is, welke ken-

riool. Hoewel een end-of-pipe benadering daarmee een

tool heet IMAP: Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling

die stoffen binden) en de derde een biologische barriè-

nis ontbreekt en welke aangrijpingspunten er zijn om de

goede benadering lijkt, is bij de grote hoeveelheden waar-

van middelen vanaf Percelen.

re. Dit betreft micro-organismen in de bovenste laag

impact van de betreffende (sub)stofgroep te verkleinen.

in de wash-off producten worden toegepast zelfs bij een
goed zuiveringsrendement de emissie naar het milieu

die het zelfreinigend vermogen vormen van de bodem.
In dit project is de kennis over een aantal opkomende

nog steeds substantieel. Daarom wordt aangeraden speci-

viteiten plaats waarbij (restanten van) gewasbescher-

Er zijn in het project twee casestudies uitgevoerd, in

stofgroepen in kaart gebracht. Het ging om microplastics,

fieke probleemstoffen te identificeren, en te kijken naar

mingsmiddelen kunnen vrijkomen. In diverse studies zijn

Woerden en Grubbenvorst, om te onderzoeken welke

biociden en consumentenproducten. Dit zijn stofgroepen

de mogelijkheid om deze te vervangen, waardoor emissies

hoge concentraties gemeten in monsters van het water

drukfactoren er zijn op deze barrières. Ook is experimen-

waarvan vermoed wordt dat ze voor waterkwaliteitspro-

voorkomen worden.

in de bezink- en opvangputjes op het erf. Onder bepaal-

teel onderzoek verricht naar het zelfreinigend vermogen

blemen kunnen zorgen. Dit project heeft gepoogd om op

de omstandigheden kan dit water afspoelen van het erf

van de diepere grondlagen, op welke wijze dat zelfreini-

Wat betreft erfemissies: op boerenerven vinden veel acti-

basis van state-of-the-art kennis te beoordelen of er sprake

Tot slot microplastics. De hoeveelheid die in het opper-

en tot verontreiniging van het oppervlaktewater leiden.

is van een probleem en zo ja: wat er dan voor mogelijkhe-

vlaktewater belandt, is relatief groot. Maar voor het

De onderzoekers hebben onderzocht hoe de emissies van-

den zijn om de impact op de waterkwaliteit te reduceren.

beantwoorden van de vraag in hoeverre dat een probleem
is, is volgens de onderzoekers meer inzicht nodig in de

af boerenerven zich verhouden tot perceelemissies en of
deze erfemissies een mogelijke oorzaak kunnen zijn van

Bij biociden (producten om schadelijke of ongewenste

blootstelling aan, en toxiciteit van microplastics. Rwzi’s

normoverschrijding in het oppervlaktewater. Dan lijken

organismen te bestrijden) gaat het om een grote groep

lijken effectief bij verwijdering van microplastics uit het

maatregelen om dit tegen te gaan, verstandig.

stoffen met zeer verschillende eigenschappen en uiteen-

aangevoerde water (vermindering met factor 20). Zie ook

lopende emissieroutes. Aan de hand van voorbeeldstoffen

het STOWA-rapport ‘Verkenning van verwijderingsroutes

Tot slot: voor grondwater hebben de onderzoekers een

is geïllustreerd dat er een breed scala aan vragen en moge-

van microplastics in de rwzi’.

perspectief geschetst om van alle bestaande meetnet-

lijke problemen zijn rondom deze stoffen. Ook is geconclu-

ten te komen tot een soort ‘Early Warning System’. Doel

deerd dat gegevens ontbreken om te bepalen of deze stof-

Er zijn over alle onderzochte stofgroepen Deltafacts ver-

daarvan is om het vóórkomen van stoffen in het ondiepe

fen een risico zijn voor de waterkwaliteit. Daarom heeft

schenen met een overzicht van alles wat we er nu over

grondwater snel na toepassing in beeld te krijgen.

het project handvatten ontwikkeld voor het opstellen van

weten. Zie ook: www.deltafacts.nl. Zoek op Ketenverkenner.

een meetstrategie waarmee waterbeheerders meer grip
Meer weten?

kunnen krijgen op deze groep van stoffen.

Meer weten?
Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-ketenverkenner.

Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-gewasbescherming.
Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tab-

Voor de consumentenproducten geldt hetzelfde als voor

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tab-

blad ‘Resultaten’.

de biociden. Het gaat om veel verschillende stoffen.

blad ‘Resultaten’.
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Nutriënten:
welke landbouwmaatregelen
snijden hout?

regelen kansrijk zijn. Deze kaart is door NMI beschikbaar

bedrijven. Er zijn mogelijkheden voor het beoordelen van

Flankerend aan de ontwikkeling van het instrument, heb-

gemaakt als een online tool. Het is één van de instrumen-

vergunningen (vooraf) of van grote incidenten (achteraf).

ben de onderzoekers een aantal Deltafacts opgesteld. Kijk

ten die belangenorganisatie ZLTO inzet binnen het pro-

Om de sleutelfactor Toxiciteit effectiever te kunnen

op www.deltafacts.nl en zoek op Toxiciteit. Deze geven

ject BodemUP. Hierin gaan adviseurs samen met boeren

gebruiken, is het instrument in dit project verder door-

uitleg over het begrip toxische druk, gaan dieper in op de

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbe-

aan de slag om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren

ontwikkeld en praktischer toepasbaar gemaakt. Het gaat

werking van bioassays en vertellen meer over de classifi-

lasting van onze wateren is groot. In dit project van de

(goed voor de gewasproductie) en daarmee indirect een

allereerst om hulp bij het interpreteren van de toxische

catie van chemische verontreiniging en het begrip biobe-

Kennisimpuls Waterkwaliteit is onderzocht welke maatre-

bijdrage te leveren aan een robuuster watersysteem (via

druk: wat betekent die voor de ecologische toestand?

schikbaarheid in relatie tot toxische druk.

gelen de uit- en afspoeling van nutriënten naar het opper-

vergroten sponswerking bodem) en een betere waterkwa-

Maar ook: wat betekenen de verzamelde inzichten voor de

vlaktewater en grondwater substantieel kunnen verminde-

liteit (verminderen uit- en afspoeling nutriënten).

drinkwaterbedrijven?

teemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn

Meer weten?

Het vaststellen en interpreteren van de toxische druk

onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs. En voor

Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-nutriënten.

voor alle eindgebruikers is stap één. Even zo belangrijk

handhaving.

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tab-

is het afleiden van (kosten)effectieve maatregelen tegen

blad ‘Resultaten’.

toxische druk. Het instrument is daarom uitgebreid

ren. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en sys-

In het project hebben twee belangrijke activiteiten plaats-

met een ‘maatregelen-strategie & databestand’. Hiermee

gevonden. Om te beginnen zijn percelen in twee pilotge-

kunnen waterbeheerders kiezen uit een breed palet aan

bieden intensief gemonitord. Het betrof de Vinkenloop,
een zandgebied in Zuidoost Brabant en de Vuursteentocht,
een kleigebied in Flevoland. Dat gebeurde met een scala
aan meettechnieken en meetmethoden. Op deze wijze

Toxiciteit:
welke effecten én welke
maatregelen?

zijn de emissieroutes alsmede de hotspots en hot-moments

Er worden in Europa meer dan 170 duizend chemische stof-

van uit- en afspoeling zo nauwkeurig mogelijk in kaart

fen geproduceerd, gebruikt en verhandeld. Een deel ervan

gebracht. Dat geeft aangrijpingspunten voor het nemen

komt in ons oppervlaktewater terecht. Hoe brengen we

van kosteneffectieve maatregelen op de juiste plaats en op

deze stoffen en stoffenmengsels in kaart? Wat zijn de

het juiste moment. In de pilots zijn de effecten van enkele

effecten op het waterleven en op de gebruiksfuncties van

maatregelen getest. Er is in dit verband ook een review

water? Wat kunnen we doen om deze effecten te vermin-

geschreven over de effecten van mogelijke maatregelen.

deren? In dit project hebben onderzoekers een instrument
(door)ontwikkeld om deze vragen te beantwoorden.

Om het nemen van nutriënt-reducerende maatregelen

opties. Ook worden waterbeheerders geholpen de monitoring van toxische stoffen te verbeteren. Dit biedt praktische handvatten om de negatieve gevolgen van stoffen te
verminderen. De vernieuwde en verbeterde sleutelfactor
Toxiciteit is te vinden op www.sleutelfactortoxiciteit.nl.

Harry Boonstra van Wetterskip
Fryslân (Brakke Wateren):
Antwoorden, maar ook weer
nieuwe vragen

wat het effect daarvan is op brakwaterflora en -fauna. Wat
wel duidelijk is geworden, is dat brakke wateren met relatief lage chloridegehaltes (<1000 mg Cl/l) eigenlijk meer
functioneren als zoete wateren. En dat we dit soort wateren
dus misschien beter als zodanig kunnen behandelen.

door agrariërs makkelijker te maken, is tevens het instru-

Waterbeheerders hebben meer handvatten nodig voor

ment ‘Maatregelen-op-de-kaart’ ontwikkeld. Dit geeft

een effectieve aanpak van toxische stoffen. Uit internatio-

voor elk landbouwperceel in Nederland aan welke maat-

naal onderzoek blijkt dat giftige stoffen, naast een teveel

Waarom halen we de doelen in brakke wateren niet, ondanks

promotieonderzoek op het gebied van de effectgerichte

aan nutriënten en slechte hydromorfologische omstan-

alle maatregelen die we nemen? Dat was de simpele vraag

monitoring van milieuvreemde stoffen aan de UvA. Nor-

digheden, een belangrijke belemmering kunnen vormen

waarmee het Brakwaterproject van de Kennisimpuls begon.

maal duurt het wel een tijdje voordat wetenschappelijke

(in ca. 30 procent van de gevallen) voor het bereiken van

Het project heeft de nodige antwoorden opgeleverd, maar

kennis en inzichten hun weg vinden naar de praktijk. Maar

een goede ecologische waterkwaliteit. En daarmee voor

ook weer veel nieuwe vragen opgeworpen, aldus GC-lid

dat probleem heb ik niet als waterschapper én wetenschap-

de maatschappelijke functies van water zoals drinkwa-

Harry Boonstra van Wetterskip Fryslân.

per (lacht). Vandaar dat ik ook erg gecharmeerd was van

Ik ben nu zelf als waterschapper in deeltijd bezig met een

de Kennisimpuls, juist omdat waterschappers en weten-

terbereiding. Maar hoe krijg je vat op het probleem? In
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2016 heeft STOWA hier met de Ecologische sleutelfactor

“Het was de bedoeling om op basis van bestaande informa-

schappers hierin samen zijn opgetrokken. Ik hoop dat we

Toxiciteit een begin mee gemaakt. Meer informatie hier-

tie meer inzicht te krijgen in het functioneren van brak-

als gebruikerscommissie van dit onderzoek contact kunnen

over vind je op ecologischesleutelfactoren.nl.

watersystemen. Daarmee konden we betere, wellicht meer

blijven houden en van elkaar kunnen blijven leren. En ik wil

realistische doelen afleiden voor dit type wateren, met bij-

de onderzoekers van het project ook nog een keer uitnodi-

Sinds 2016 gebruiken veel waterschappen deze sleutel-

behorende maatlatten. Maar ook effectievere maatregelen.

gen om hier in Friesland aan mijn collega’s tekst en uitleg

factor Toxiciteit voor het in kaart brengen van stoffen

Dat bleek toch lastig. Het ene brakke water is het ande-

te geven over de resultaten.”

in water. Met dit instrument wordt het effect van veel

re niet. Een brakwatermeertje in de duinen heeft bijvoor-

stoffen en hun mengsels op flora en fauna berekend. Dit

beeld niet te maken met grote fluctuaties in zoutgehalten,

wordt de toxische druk genoemd. Deze meetlat drukt uit

zoals dat wel het geval is in veel van onze eigen brakke

of, en zo ja: hoe veel soorten er zouden verdwijnen door

watergangen. Want die liggen in landbouwgebieden en die

toxiciteit. Ook worden onderdelen van de sleutelfactor

spoelen we door om verzilting te bestrijden. Dat levert gro-

gebruikt door andere waterbeheerders, zoals drinkwater-

te fluctuaties op in zoutgehalten. We weten niet zo goed
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Meer weten?
Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-toxiciteit.
Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tabblad ‘Resultaten’.

Valorisatie: Scoren met kennis

Bastiaan van Zuidam van
Waterschap Rijn en IJssel
(Grip op Slib/Ecologie):
Bronnen aanpakken

De kennis en inzichten die zijn opgedaan in de Kennisimpuls
Waterkwaliteit, moeten hun weg vinden naar de praktijk

Wat is het effect van nutriëntrijk slib op de beekvegeta-

om daar hun nut te bewijzen. In het project Valorisatie is

tie, waar komt dit slib vandaan en wat kunnen we eraan

gewerkt aan het uitwisselen, benutten en borgen van de

doen? Het zijn vragen die ecoloog Bastiaan van Zuidam van

kennis in de praktijk.

Waterschap Rijn en IJssel al enkele jaren bezighouden. In

BURGERS EN BEDRIJVEN VERLEIDEN TOT GOED ‘WATERKWALITEITSGEDRAG’:

HOE DOE JE DAT?
Medicijnresten, meststoffen en microplastics horen niet in het oppervlaktewater. Om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu komen, is het nodig dat mensen hun gedrag veranderen.
Dat kun je doen door regels te stellen, maar ook door mensen te verleiden om hun gedrag aan
te passen. Maar hoe doe je dat effectief? Het KIWK-project Gedragswetenschappen ging op
zoek naar aanknopingspunten.

het project Grip op Slib - een pilotproject dat vooruitloIn de Kennisimpuls Waterkwaliteit is gepoogd met voor-

pend op de Kennisimpuls werd gestart, werd gezocht naar

rang die kennis en inzichten te verwerven, die een ver-

antwoorden. Die werden deels gevonden. Wat nu?

vangen bij het wassen, en ten slotte het uitnodigen van

snelde verbetering van de waterkwaliteit mogelijk maken.

boeren voor een gratis adviesgesprek over het verminde-

Het uiteindelijke succes van het programma wordt echter

“Nutriëntrijk slib in beken zorgt voor woekering van water-

voor een groot deel bepaald door de vraag of we in staat

planten, maar ook voor een eenvormige beekvegetatie.

zijn de opgedane kennis en inzichten te verbinden met de

Dat is precies de reden dat we er wat aan willen doen. Als

INTERVENTIES

praktijk van waterschap en waterbeheer. Dat is waar ken-

je weet waar het slib vandaan komt, kun je maatregelen

Senior onderzoeker Judith Westerink van Wageningen

nisvalorisatie om de hoek komt kijken: het verwaarden

nemen om de aanwas te beperken. In het project Grip op

Environmental Research was betrokken bij het project.

van de kennis.

Slib hebben de onderzoekers ons meer inzicht gegeven in

“Het startpunt vormde een grondige analyse van de totale

de bronnen en routes. De resultaten laten zien dat de her-

keten en de schakels (bedrijven en consumenten) die hier-

In dit project is gewerkt aan een goede uitwisseling van

komst van slib per beek verschilt. Zo lijkt er in de Drentse

in voorkomen. Neem het meststoffenprobleem. Als je in

wetenschappelijke kennis en praktijkkennis en aan het

Aa vooral sprake te zijn van intern transport binnen de

beeld hebt wie invloed heeft op wie, waar nutriënten het

toegankelijk en toepasbaar maken van wetenschappelij-

beek, terwijl in twee andere beken gebiedsvreemd inlaat-

water in komen, als je snapt waar de beslissingen worden

ke inzichten in de praktijk. Onder meer via de program-

water en toestroom van slib vanuit de bovenlopen belang-

gekomen, kun je goede oplossingen bedenken die ander

mawebsite, nieuwsbrieven, themabijeenkomsten en een

rijke bronnen waren.

gedrag stimuleren. Daarbij stel je vragen als: wat ken-

ren van uitspoeling van meststoffen.

merkt de doelgroep? Welk gedrag willen we veranderen?

eindsymposium.
Woekering van soortenarme watervegetaties kun je tegen-

Waarom gebeurt dit gedrag en hoe? Wat zijn aangrijpings-

Meer weten?

gaan door de voedselrijkdom van de waterbodem te verla-

punten voor een interventie? Op basis van een grondige

Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-valorisatie.

gen. Je kunt voedselrijk slib verwijderen door te baggeren,

gedragsanalyse zijn alternatieve interventies bedacht.”

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tab-

maar als de bronnen niet zijn veranderd, vormt er daarna

blad ‘Resultaten’.

waarschijnlijk opnieuw een rijke sliblaag. Een brongerich-

Waterkwaliteit is niet iets van waterbeheerders alleen.

CIJFERTJES

te aanpak is dus verstandig. Het instellen van bufferstro-

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goe-

Marco Arts, werkzaam bij adviesbureau Aequator, meldde

ken langs watergangen lijkt een goede maatregel om de

de waterkwaliteit. Maar hoe zorg je ervoor dat ook bur-

zijn boerenadviestraject om emissies van meststoffen te

uitspoeling en afspoeling van nutriënten te verminderen.

gers en bedrijven hun steentje bijdragen en hun gedrag

verminderen, aan bij het project Gedragswetenschappen.

Uit dit onderzoek bleek dat inlaatwater en aanvoer van-

aanpassen - dingen doen, of juist nalaten - ten gun-

“Als ik rationeel het gesprek aanga met agrariërs, op basis

uit bovenlopen ook aandacht verdienen. Een andere goe-

ste van de waterkwaliteit? In het Kennisimpulsproject

van cijfertjes, dan denk ik dat ik overtuigend ben. Maar

de oplossingsrichting is om, waar mogelijk, beken zó in te

Gedragswetenschappen is onderzocht welke mogelijk-

dan doet men toch niet mee. Hoe komt dat? Dit was voor

richten dat er voldoende stroming is, zodat er geen sliblaag

heden waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben

mij de trigger om mee te doen. Je wilt uiteindelijk dat

wordt afgezet.”

om burgers en bedrijven te bewegen via ander gedrag de

je werk meer impact heeft.” Arts volgde workshops over

waterkwaliteit te verbeteren. De inzet van gedragsken-

Gedragswetenschap en kreeg hulp bij het boerenadvies-

nis kan nieuwe oplossingen opleveren om mensen sub-

traject. Hierbij kreeg een deel van de boeren een stan-

tiel een duwtje in de goede richting te geven, nudging

daardbrief en een ander deel een volgens gedragsinzich-

genaamd. Binnen het project zijn drie actie-onderzoeken

ten aangepaste brief. In deze tweede brief werd de boer

uitgevoerd, waarbij interventies in de praktijk direct wor-

persoonlijk aangesproken en werd gewezen op het feit

den onderzocht. Het betrof het inleveren van ongebruikte

dat de buren ook meededen. Vervolgens werden de boe-

medicijnen bij de apotheek, het aanschaffen van een was-

ren nagebeld. Vooral dit persoonlijke contact leverde veel

zak om ‘loslatende’ microplastics uit fleecekleding af te

extra aanmeldingen op.
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