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1 Inleiding
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het project Bronnenanalyse Maas. Het project
is in de periode september – december 2012 uitgevoerd in samenwerking tussen Alterra
Wageningen UR en Deltares. De Provincie Noord-Brabant heeft gefungeerd als
opdrachtgever van het project namens het Regionaal Ambtelijk Overleg Maas (RAOM). In de
projectgroep Bronnenanalyse Maas zijn de waterschappen en de provincies binnen het
stroomgebied
vertegenwoordigd.
Drinkwaterbedrijven,
terreinbeheerders
en
de
landbouwsector zijn via de waterbeheerders betrokken bij het project.
1.1

Achtergrond
In het Spoorboekje Waterkwaliteit KRW (IHW, 2013) zijn de informatievoorziening en de
voorbereiding van het waterbeheer op de nieuwe Stroomgebiedsbeheersplannen (20152021) uitgewerkt. Voor het Stroomgebied Maas werd aan het begin van dit traject een
inventarisatie gemaakt van relevante stoffen in het oppervlaktewater en het grondwater
(Arcadis, 2010). Met deze inventarisatie als uitgangspunt werd de Brede Screening van
bestrijdingsmiddelen en andere verontreinigende stoffen uitgevoerd in 2011 en 2012. De
resultaten van deze Brede Screening in het Maasstroomgebied worden gerapporteerd in
2013. Parallel met deze Brede Screening, waarin monitoringsresultaten zijn verwerkt, is
onderhavige studie uitgevoerd om een beeld te krijgen van de belangrijkste bronnen van
belasting van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Maas.

1.2

Doel
Doel van het project Bronnenanalyse Maas is om een compleet overzicht te geven en om de
bronnen te kwantificeren van verontreinigingen in het oppervlaktewater en grondwater van
het Nederlandse deel van het stroomgebied Maas voor zoveel mogelijk stoffen uit de Brede
Screening, op een uniforme wijze die gedragen wordt door de waterbeheerders.
Uitgangspunt voor de stoffenselectie is de Brede Screening Maas. In deze studie is geen
verband gelegd tussen emissies en daadwerkelijke waterkwaliteitsproblemen (norm
overschrijdingen).

1.3

Aanpak
Als uitgangspunt voor het project is er voor gekozen om gebruik te maken van bestaande
nationale studies, databases en beschikbare instrumenten. Op een aantal specifieke punten
is de werkwijze aangepast voor de situatie in het Maasstroomgebied. Bij de aanpak is
onderscheid gemaakt tussen de gewasbeschermingsmiddelen en de overige stofgroepen.
De emissies van de gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en naar het
bovenste grondwater zijn op basis van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de
Nederlandse land- en tuinbouw volgens de Nationale Milieu Indicator (NMI 3) in beeld
gebracht. Voor de overige stofgroepen zijn de emissiegegevens uit de EmissieRegistratie
gebruikt.
Er is een goede aansluiting bij de recent afgesloten (EDG-2010) landelijke studie voor
gewasbeschermingsmiddelen. Op nationaal niveau is ten behoeve van de gebiedsprocessen
emissie-informatie beschikbaar gemaakt door RWS/WD in opdracht van DGRW: de
emissieberekeningen per KRW-waterlichaam door de KRW Verkenner (Duijnhoven et al.,
2012). In de discussie (hoofdstuk 5) wordt ingegaan op de vergelijking van deze nationaal
beschikbare informatie en de data gepresenteerd in dit rapport.
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De bronnen zijn gekwantificeerd in een regionalisatie die voor dit project door de
opdrachtgever beschikbaar is gesteld: de eenheden van de Regionale Water Systeem
Rapportage (RWSR). Aanvullend, en afhankelijk van de stofgroep en de beschikbare
gegevens, is gebruik gemaakt van de waterbeheergebieden als regionale eenheid.
Voor wat betreft het grondwater zijn uitsluitend gegevens over de stofgroep
gewasbeschermingsmiddelen geleverd, niet over de andere stofgroepen.
Als resultaat van dit project zijn de emissiecijfers in Excel ter beschikking gesteld aan de
betrokken partijen in het stroomgebied Maas. Met deze Excel kan iedereen alle
emissiegegevens inzien en de gewenste selecties maken.
De resultaten voor gewasbeschermingsmiddelen zijn onder verantwoordelijkheid van Alterra
tot stand gekomen. De resultaten voor alle andere stofgroepen zijn onder
verantwoordelijkheid van Deltares tot stand gekomen.
1.4

Leeswijzer
In dit rapport worden de gewasbeschermingsmiddelen gescheiden van de overige
stofgroepen beschreven omdat de wijze van het genereren van de getallen sterk verschillend
is voor beide groepen.
In hoofdstuk 2 wordt eerst beschreven hoe de stoffenlijst, het uitgangspunt van deze studie,
tot stand is gekomen. De paragraaf over de stoffenlijst wordt gevolgd door een paragraaf over
de aanpak van de gewasbeschermingsmiddelen en daarna een paragraaf over de aanpak
van de overige stofgroepen. Hoofdstuk 3 bevat een presentatie op hoofdlijnen van de
verdeling van de totale emissies van gewasbeschermingsmiddelen over de
landbouwsectoren voor het stroomgebied Maas als geheel, zowel voor het oppervlaktewater
als voor het grondwater. In hoofdstuk 4 wordt voor de niet-gewasbeschermingsmiddelen per
stofgroep (metalen, nutriënten, geneesmiddelen, PAK’s, etc.) een beschrijving gegeven van
de belangrijkste kenmerken, de belangrijkste bronnen die bepalend zijn voor de waterkwaliteit
en de ruimtelijke variatie van de emissie. Hoofdstuk 5 gaat in op de vergelijking tussen de
resultaten van de niet-gewasbeschermingsmiddelen uit de EmissieRegistratie (dit project) en
de resultaten van de nationaal beschikbare informatie gegenereerd met de KRW-Verkenner.
Hoofdstuk 6 tot slot geeft de conclusies en aanbevelingen voor zowel de
gewasbeschermingsmiddelen als de overige stofgroepen.
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2 Aanpak
In dit hoofdstuk wordt eerst besproken hoe de stoffenlijst tot stand is gekomen. Vervolgens
wordt de gehanteerde aanpak voor de gewasbeschermingsmiddelen beschreven, die
uitgevoerd is onder verantwoordelijkheid van Alterra. De laatste paragraaf beschrijft de
gevolgde aanpak voor de niet-gewasbeschermingsmiddelen, uitgevoerd door Deltares.
2.1

Stoffenlijst
Het uitgangspunt van de stoffenlijst voor dit project is de stoffenlijst Brede Screening Maas
2011-2012. Aan deze lijst zijn de stoffen toegevoegd uit de volgende stofgroepen, voor zover
deze nog niet in de oorspronkelijke stoffenlijst aanwezig waren:
• BKMW stoffen (prioritair en prioritair gevaarlijke stoffen) (Besluit
Kwaliteitseisen en Monitoring Water 2009, 2010);
• Kandidaatstoffen KRW (Annex II van de DIRECTIVE amending Directives
2000/60/EC and 2008/105/EC, 2011);
• KRW probleemstoffen (dit zijn de stoffen die in 2011 de norm overschreden,
getoetst door IHW);
• Wensenlijst WML;
• Wensenlijst RIWA Maas (Fischer et al., 2011):
> Drinkwaterrelevant;
> Mogelijk drinkwaterrelevant;
> NL Watchlist;
• Stoffen Stoffenproject Deltares (de stoffen die op nationaal niveau de KRW
normen overschrijden in 2 of meer KRW waterlichamen) (Van Duijnhoven,
2012);
• Stoffen Uitvoeringsprogramma Diffuse bronnen (Emissiedata Eval UP 2012
29 aug 2012).
Bijlage A geeft een beknopte samenvatting van de definitie van de verschillende soorten
KRW-stoffen.
De stoffen zijn ingedeeld in 16 stofgroepen. De groepen zeggen iets over het gebruik,
toepassing of aard van de stoffen; bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, vlamvertragers
of metalen. Ook zijn waar mogelijk CAS-nummers verder aangevuld. Dubbellingen (dezelfde
stoffen, maar met verschillende stofnaam) en somparameters zijn zoveel mogelijk verwijderd.

2.2

Gewasbeschermingsmiddelen
Vooruitlopend op het beschikbaar komen van de resultaten van de Brede Screening in het
stroomgebied Maas, is er voor gekozen om de resultaten voor gewasbeschermingsmiddelen
te presenteren op sectorniveau en om de sectoren te identificeren waarin de grootste
emissies naar het oppervlaktewater kunnen optreden. In deze paragraaf wordt ingegaan op
de afbakening van de stofgroep gewasbeschermingsmiddelen, op de belangrijkste bronnen
van deze stofgroep en op de regionalisatie van het stroomgebied Maas. Ook wordt ingegaan
op een aantal beperkingen die verbonden zijn aan het gebruik van de resultaten van het
model NMI 3, omdat de berekeningen voor een aantal verschillende emissieroutes uitgaan
van hun eigen onderliggende principes en gegevens en het niet zinvol lijkt om resultaten voor
verschillende routes kwantitatief te vergelijken.
De term bestrijdingsmiddelen wordt vaak gebruikt als aanduiding voor de groep van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden als geheel. Bij de toelating van producten op de
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markt maakt het Ctgb onderscheid tussen landbouwkundig gebruik en een aantal biocide
toepassingen. In de landbouw worden gewasbeschermingsmiddelen toegepast om onkruid te
verdelgen en om gewassen, plantgoed en geoogst product te behandelen tegen ziekten en
plagen. Toepassing van deze producten kan ertoe leiden dat een deel van de werkzame
stoffen in het milieu terechtkomt. Het project Bronnenanalyse Maas vraagt om een compleet
beeld van de emissies van deze groep stoffen naar het oppervlaktewater en naar het
grondwater. De Nationale Milieu Indicator NMI 3 (Kruijne et al., 2011a en 2011b) bevat de
benodigde gegevens en de rekenregels om dit overzicht voor gewasbeschermingsmiddelen
te kunnen genereren.
De groep gewasbeschermingsmiddelen bestaat uit een groot aantal stoffen met
uiteenlopende toepassingen in de land- en tuinbouw. Een deel van de werkzame stoffen van
deze producten is ook toegelaten als biocide en kan ook via andere bronnen (niet-landbouw)
in het oppervlaktewater en grondwater terechtkomen. In de NMI 3 is uitsluitend het verbruik
opgenomen van de werkzame stoffen met een toelating in de L-categorie van het Ctgb. Een
toelating als biocide behoort altijd tot een van de andere categorieën die door het Ctgb
worden gehanteerd. Anorganische stoffen, organismen, biologische preparaten en natte
grondontsmettingsmiddelen zijn niet opgenomen in de NMI 3. Deze afbakening van de groep
gewasbeschermingsmiddelen is conform de Evaluatie van de Nota Duurzame
Gewasbescherming (Van Eerdt et al., 2012). De groep gewasbeschermingsmiddelen
waarvoor emissiecijfers zijn berekend omvat 208 werkzame stoffen. De lijst van de Brede
Screening bevat onder de noemer “gewasbeschermingsmiddelen + biociden” deels andere
stoffen, waaronder stoffen zonder toelating in 2008, biociden, metabolieten en enkele nieuwe
stoffen. Het onderscheid tussen gewasbeschermingsmiddelen en biociden is niet alleen
bepaald door de stof maar ook door de toepassingen.
Naast de landbouw zijn ook de RWZI-effluenten en grensoverschrijdende rivieren bronnen
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het Nederlandse oppervlaktewater. In de
EDG is ook het gebruik van stoffen door overheden en particulieren op verhardingen en in
openbaar groen in beeld gebracht. Van dit gebruik zijn minder gegevens beschikbaar dan van
het gebruik in de landbouw. Schattingen voor de emissies als gevolg van het gebruik buiten
de landbouw zijn in de EDG zonder ruimtelijke verdeling gerapporteerd (Van Eerdt et al.,
2012). De EmissieRegistratie geeft schattingen voor de emissie van de stoffen met het
grootste volume verbruik buiten de landbouw (Bijlage B). Het Waterschap Roer en Overmaas
heeft een op meetgegevens gebaseerde berekening van de vrachten van een aantal
gewasbeschermingsmiddelen in een aantal grensoverschrijdende rivieren beschikbaar
gesteld (Bijlage C).
De regionalisatie voor het project Bronnenanalyse is verstrekt door Projectbureau Maas en
bestaat uit eenheden van de Regionale Water Systeem Rapportage (RWSR-gebieden;
Figuur 2.1). Voor de groep gewasbeschermingsmiddelen zijn alleen de eenheden binnen de
waterbeheergebieden relevant; Aa en Maas, Brabantse Delta, Dommel, Hollandse Delta,
Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. In de RWSR-gebieden die in beheer zijn bij
Rijkswaterstaat is het aandeel landbouwkundig grondgebruik gering; deze gebieden blijven in
dit hoofdstuk buiten beschouwing. Het RWSR-gebied Alm-Biesbosch (16) is geen onderdeel
van het stroomgebied Maas maar is toegevoegd omdat dit gebied bij de provincie NoordBrabant behoort. Hetzelfde geldt voor RWSR-gebied Brabantse Wal (48): dit gebied is
toegevoegd omdat het onderdeel is van het waterbeheergebied Brabantse Delta.
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Figuur 2.1 Eenheden van de Regionale Water Systeem Rapportage (RWSR) binnen de waterbeheergebieden van
het stroomgebied Maas, Rijkswater, en de Brabantse Wal (48) en Alm-Biesbosch (16) (zie toelichting in de
tekst).

2.2.1

De Nationale Milieu Indicator NMI 3
De totale emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater bestaat uit
een groot aantal verschillende werkzame stoffen en afbraakproducten met uiteenlopende
eigenschappen en toxiciteit. De emissies kunnen afhankelijk zijn van bodem,
oppervlaktewater en hydrologie. De Nationale Milieu Indicator NMI 3 bevat gegevens over
grondgebruik, toepassingen, emissiefactoren en stofeigenschappen en berekent indicatoren
voor de emissie (de vracht op jaarbasis) van deze stoffen naar de milieucompartimenten
oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht. De emissie indicatoren worden in het model
vertaald naar risico indicatoren voor waterleven, grondwater, bodemleven en terrestrische
natuur in de directe omgeving van het behandeld gewas. Het milieucompartiment
oppervlaktewater is gedefinieerd als de sloot langs het landbouwperceel. De NMI 3 werd
ontwikkeld voor de evaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming (EDG) en is
daarnaast ook gebruikt bij de ontwikkeling van het protocol Oorzakenanalyse van
normoverschrijding in oppervlaktewater (De Werd & Kruijne, 2011), om gegevens te leveren
aan de EmissieRegistratie, de Bestrijdingsmiddelenatlas en een aantal landelijke rapportages
over de toestand van het milieu en natuur zoals het Compendium voor de Leefomgeving.
De NMI 3 bestaat uit een aantal modules. Elke module berekent een aantal emissie
indicatoren en risico indicatoren voor een specifiek soort toepassing. Bijlage D van dit rapport
bevat een overzicht van de soorten toepassingen en emissieroutes in de NMI 3. De
toepassingen zijn onderdeel van de beschrijving van het landsdekkend gemiddeld gebruik op
de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven. Conform de EDG is het volume verbruik volgens
de CBS-enquête gecorrigeerd aan de hand van de gemiddelde jaarlijkse afzetcijfers in de
periode 2008-2010.
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De berekeningen zijn uitgevoerd voor de ruimtelijke eenheden van de STONE-schematisatie
die een bijdrage leveren aan het landbouwkundig areaal. In een nabewerking zijn de
uitkomsten aan de hand van gedetailleerde gewaskaarten ruimtelijk verdeeld over Nederland.
Deze nabewerkingsprocedure is speciaal voor het project Bronnenanalyse Maas aangepast.
De NMI-gewaskaarten zijn gebruikt om het grondgebruik in het stroomgebied Maas te
beschrijven en om de emissies ruimtelijk te verdelen. De nationale gewaskaarten van 2008
zijn beschikbaar op http://www.pesticidemodels.eu/nmi/home.
De NMI 3 is ontwikkeld voor het berekenen van trends op nationale schaal, voor het
presenteren van ruimtelijke patronen en voor het toekennen van rangnummers op basis van
emissies (vrachten) of milieurisico binnen een groep van soortgelijke toepassingen (Bijlage
D). De resultaten van de NMI 3 zijn niet geschikt voor absolute uitspraken over emissies of
milieurisico op een bepaalde locatie en bepaald tijdstip. De NMI 3 combineert geografische
informatie op verschillende schaalniveaus met landsdekkend gemiddelde verbruiksgegevens;
bodem, oppervlaktewater en klimaat zijn afkomstig uit de STONE-schematisatie van het
landelijk gebied. In (Kroes et al., 2002) werd een oppervlak van 25 km 2 genoemd als
ondergrens voor toepassing van de STONE-schematisatie in het kader van
nutriëntenberekeningen. Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen is berekend op basis
van de gegevens die afkomstig zijn van de bedrijven die deelnemen aan de landelijke
bestrijdingsmiddelenenquête van het CBS. In het model wordt elke toepassing als het ware
uitgesmeerd over het nationale areaal van het behandeld gewas. Bij gebrek aan informatie
over een ondergrens voor regionale toepassing van deze verbruiksgegevens, is er voor
gekozen om de berekende emissies te aggregeren per waterbeheergebied. Impliciet wordt
aangenomen dat de beelden van de gewasbeschermingspraktijk in een waterbeheergebied
en in Nederland als geheel overeenkomen. Als gevolg van deze bewerking zijn de
gemiddelde emissies (vracht per hectare landbouwareaal) overal binnen een
waterbeheergebied gelijk. De ruimtelijke variatie in de emissies (vrachten) binnen een
waterbeheergebied wordt uitsluitend bepaald door de gewaskaarten.
2.2.2

Landbouwareaal
De verdeling van het landbouwareaal in het stroomgebied Maas over de sectoren is
afgebeeld in Figuur 2.2. In de legenda staan de sectoren op volgorde van afnemend areaal
(percentage tussen haakjes); de veehouderij, akkerbouw, groenteteelt vollegrond, boomkwekerij, fruitteelt en bloembollenteelt worden gevolgd door de glastuinbouw (groenteteelt,
bloemisterij) en de paddenstoelenteelt in schuren. Het areaal groenten onder glas is een
factor 4 groter dan het areaal bloemisterij onder glas. In Bijlage E zijn de cijfers opgenomen
van het areaal per sector; zowel in het stroomgebied Maas als per waterbeheergebied.
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Figuur 2.2 Verdeling van het landbouwareaal in het stroomgebied Maas per sector (NMI 3, o.b.v. het Landelijk
Grondgebruiksbestand Nederland (LGN6) en gewasarealen per gemeente in 2008)

2.2.3

Emissies uit de landbouw
De emissie indicatoren zijn uitgedrukt als vracht op jaarbasis (in kg). Voor het
oppervlaktewater zijn zeven broncategorieën gedefinieerd (Tabel 2.1).
Tabel 2.1

Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater in de NMI3

kolom

omschrijving

SPRAY_DRIFT_kg

Spray drift op korte afstand van het gewas

ATM_DEPOSITIE_kg

Atmosferische depositie op korte afstand van het gewas

ERF_AFSPOELING_kg

Erfafspoeling als gevolg van behandeling plantgoed en geoogst product (open teelt)

SPUI_KAS_kg

Emissies a.g.v. spui (lozing) vanuit kassen

LOZING_OT_kg

Lozing als gevolg van behandeling van bloembollen in bewaarruimten

LOZING_BT_kg

Lozing vanuit schuren gebruikt voor de teelt van champignons

DRAINAGE_kg

Drainage en uitspoeling (open teelt)

De emissieroutes spray drift, atmosferische depositie en drainage zijn diffuse bronnen; de
overige vier emissieroutes zijn puntbronnen. In Figuur 2.3 zijn de belangrijkste emissieroutes
schematisch weergegeven. Er gelden een aantal beperkingen ten aanzien van het
schaalniveau en de vergelijkbaarheid van resultaten voor verschillende routes (Tabel D.1).
De volgorde in Tabel 2.1 komt overeen met de kolommen in de digitale bestanden met
emissiecijfers (Bijlage F).
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Figuur 2.3 Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater in de NMI 3 (figuur uit Van
der Linden et al., 2012).

De emissie naar het grondwater is berekend als de langjarig gemiddelde vracht op jaarbasis
die op 1 m diepte uitspoelt in de richting van het bovenste grondwater.
2.3

Metalen, nutriënten, PAK’s, geneesmiddelen en overige stofgroepen
De stoffenlijst bestaat, naast de gewasbeschermingsmiddelen, uit 159 stoffen. Alle
afzonderlijke stoffen met de stofgroep staan weergegeven in Bijlage G. In deze tabel staat
ook per stof weergegeven of deze is opgenomen in de EmissieRegistratie en of de stof is
meegenomen in het KRW-Verkenner Stoffenproject (Van Duijnhoven et al., 2012). In Tabel
2.2 wordt het aantal stoffen per stofgroep weergegeven.
Tabel 2.2

Aantal stoffen per stofgroep (excl. gewasbeschermingsmiddelen).

Stofgroep
Antifoulings
Benzine additieven
Cosmetica
Dioxinen
Fenolen
Geneesmiddelen
Industriële stoffen
Metalen
Nutriënten
Overig
PAK's
PCB’s
Röntgencontrastmiddelen
Vlamvertragers
Weekmakers
Totaal
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1
2
1
1
14
42
34
22
3
6
11
1
6
8
7
159
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2.3.1

Emissievrachten en de EmissieRegistratie
De emissievrachten die in deze studie worden gepresenteerd zijn ontleend aan de
EmissieRegistratie en hebben betrekking op het jaar 2010.
Op basis van de stofnaam en het CAS-nummer is een lijst opgesteld van de stoffen uit de
stoffenlijst die in de EmissieRegistratie gerapporteerd zijn. Daarnaast is een check uitgevoerd
op stofnamen en CAS-nummers. Van de 159 stoffen uit de stoffenlijst zijn er 54 waarvan
emissies in de EmissieRegistratie zijn gerapporteerd voor het Maasstroomgebied. In Bijlage
G staat voor de afzonderlijke stoffen weergegeven of de desbetreffende stof is opgenomen in
de EmissieRegistratie. Tabel 2.3 geeft het aantal stoffen per stofgroep waarvan
emissievrachten aanwezig zijn in de EmissieRegistratie. In de tabel is te zien dat voor veel
stofgroepen minimaal voor één stof emissievrachten in de EmissieRegistratie gerapporteerd
zijn. In dit rapport is alleen voor de stoffen waarvoor in de EmissieRegistratie een vracht
beschikbaar is een kwantificering opgenomen.
Tabel 2.3

Aantal stoffen per stofgroep met emissiecijfers in de EmissieRegistratie.

Stofgroep
Antifoulings
Benzine additieven
Cosmetica
Dioxinen
Fenolen
Geneesmiddelen
Industriële stoffen
Metalen
Nutriënten
Overig
PAK's
PCB’s
Röntgencontrastmiddelen
Vlamvertragers
Weekmakers
Totaal

Aantal stoffen
-*
-**
1
2
8
12
16
2
10
1
1
1
54

* Irgarol is wel in de EmissieRegistratie gerapporteerd, maar heeft geen emissies in het Maasstroomgebied
omdat er alleen een vracht op zout water is.
** MTBE heeft in de EmissieRegistratie alleen de industrie als bron; de betreffende industrie heeft in het
Maasstroomgebied echter niets gerapporteerd. Andere bronnen van de MTBE emissie zijn in de
EmissieRegistratie niet gekwantificeerd.

2.3.1.1

Bronnen in de EmissieRegistratie
De EmissieRegistratie is een database waar data is opgenomen over emissies naar
oppervlaktewater, bodem en lucht. De EmissieRegistratie wordt uitgevoerd in opdracht van
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De regie en aansturing van de EmissieRegistratie
is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De bij de
EmissieRegistratie betrokken instituten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, bewerken,
beheren, registreren en rapporteren van emissiedata. Op basis van de EmissieRegistratie
kunnen de betrokken ministeries aan de nationale en internationale verplichtingen op het
gebied van emissierapportages voldoen.
De doelstelling van de EmissieRegistratie is de jaarlijkse vaststelling van een dataset met
eenduidige emissiegegevens waarover consensus bestaat en die voldoen aan de criteria:
actualiteit, juistheid, volledigheid, transparantie, vergelijkbaarheid, consistentie en
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nauwkeurigheid. De emissies zijn gekwantificeerd in kilo’s per jaar. Het meest recente jaar is
momenteel 2010. De EmissieRegistratie bevat ook tijdreeksen (1990, 1995, 2000, 2005,
2009 en 2010), maar deze worden in voorliggende studie niet besproken.
De methodes, gebruikt ter kwantificering van de bronnen naar oppervlaktewater, zijn goed
gedocumenteerd in factsheets, die zijn te vinden op de website van de EmissieRegistratie
(www.emissieregistratie.nl) onder ‘Documentatie’, onderdeel ‘Water’. In de factsheets worden
onder meer de gebruikte modellen beschreven, de methode van regionalisatie en de
nationale cijfers gegeven voor de verschillende jaren.
Figuur 2.4 geeft schematisch de - voor deze studie - relevante routes en bronnen aan die
binnen de EmissieRegistratie worden beschouwd. De punten waar de pijlen van Figuur 2.4
het oppervlaktewater raken worden in deze studie beschouwd. Hieronder worden ze per bron
toegelicht.

Figuur 2.4 Schematisatie van de - voor deze studie - relevante routes en bronnen die binnen de
EmissieRegistratie worden beschouwd.

Landbouw
Onder de bron landbouw worden verschillende landbouwactiviteiten geschaard: uit- en
afspoeling vanaf het landelijk gebied (landbouw en natuur zijn niet onderscheiden),
glastuinbouw, meemesten sloten en het productgebruik in de landbouw. Die laatste post
betekent voor het Maasstroomgebied een zeer geringe bijdrage van corrosie verzinkt staal
van kassen (zink) en jachthagel (lood).
Voor nutriënten en zware metalen is de dominante bron uit- en afspoeling vanuit het landelijk
gebied. Deze uit- en afspoeling wordt berekend met het nationale modelinstrumentarium
STONE (zie de factsheets ‘Uit- en afspoeling nutriënten landbouw- en natuurbodems’ en
‘Uitspoeling zware metalen landbouw- en natuurbodems’ en Renaud et al. (2012) voor de
details van de STONE berekeningen). In het model wordt rekening gehouden met
verschillende combinaties van bodemgebruik, grondsoort en hydrologische omstandigheid,
daarnaast worden mestgegevens gebruikt.
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In de landelijke cijfers in de EmissieRegistratie is geen onderscheid gemaakt tussen uit- en
afspoeling vanuit de landbouw en vanuit de natuur. In de rapportage van Renaud et al. (2012)
is die uitsplitsing wel gemaakt. Hieruit blijkt dat in 2010 voor de metalen ca. 10 keer meer
emissie uit de landbouw komt als uit de natuur. Voor nutriënten is de emissie vanuit de
landbouw tussen de 6 en 8 keer groter dan de emissie vanuit natuur. In onderhavige studie
kan dus ook geen onderscheid tussen landbouw en natuur worden gemaakt. De verhouding
tussen landbouw en natuur geeft mogelijk een beeld van de bijdrage van natuur.
Bij de uit- en afspoeling wordt rekening gehouden met de concentraties in het grondwater.
Voor de zware metalen is hiertoe een onderzoek uitgevoerd naar deze gehaltes (Klein, 2011;
Klein & Van der Grift, 2012). Als voorbeeld staat in Figuur 2.5 de zinkconcentratie in het
grondwater weergegeven, zoals die is meegenomen in de berekeningen in het STONEmodel. In Figuur 2.5 is te zien dat de concentraties in het grondwater het grootst zijn in het
midden van Noord-Brabant en het noorden van Limburg (Peelhorst en Kempisch Plateau), dit
geldt ook voor de andere metalen. Deze hogere concentraties zijn vermoedelijk het gevolg
van metalen die vrijkomen door oxidatie van pyriet ten gevolge van verhoogde
nitraatconcentraties in het grondwater. Dit geldt het sterkst voor nikkel. Voor cadmium en zink
geldt daarnaast dat de bodemverontreiniging van de Kempen op een aantal plaatsen het
grondwater heeft bereikt (Roerdalslenk). In beide gevallen zijn de hogere concentraties het
gevolg van menselijke invloeden. Bodemverontreiniging de Kempen is in dit onderzoek niet
verder gekwantificeerd. Wel wordt er verwezen naar eerder uitgevoerde studies onder het
kopje “Emissie vanuit grondwater en bodemverontreiniging” aan het eind van deze paragraaf.

Figuur 2.5 Zinkconcentraties in het grondwater, zoals meegenomen bij de berekeningen van de uit- en afspoeling
van zink met het STONE-model (Renaud et al., 2012).
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Niet aangesloten huishoudens
Dit zijn woningen die niet zijn aangesloten op het riool en direct of via een IBA op het
oppervlaktewater lozen.
Effluenten RWZI’s
Deze bron bestaat uit alle effluenten van individuele RWZI’s in het Maasstroomgebied. Een
deel van de stoffen is berekend (geschat met emissiefactoren of gebaseerd op metingen van
aantal RWZI’s) en een ander deel is gemeten op elke RWZI (N-totaal, P-totaal en de zware
metalen).
Overstorten en regenwaterriolen
Onder deze bron vallen de emissies van overstorten vanuit het rioolstelsel en
regenwaterriolen rechtstreeks op het oppervlaktewater.
Puntbronnen industrie
Onder deze bron vallen alle puntbronnen vanuit de chemische industrie, afvalverwijdering,
energiesector, ‘handel, diensten en overheid’ (HDO) en de overige industrie die direct lozen
op het oppervlaktewater. Onder de overige industrie vallen bijvoorbeeld bedrijven die zich
bezig houden met bouwmaterialen industrie, grafische industrie, metaalelektro en voedingsen genotmiddelenindustrie.
Verkeer en vervoer
Verkeersemissies gaan naar lucht, bodem en oppervlaktewater. Onder de in dit rapport
gepresenteerde cijfers bij “Verkeer en vervoer” wordt alleen de emissie gerekend die direct
naar het oppervlaktewater gaat. Het gaat dan om:
Binnenvaart: coatings (antifouling op scheepshuiden), huishoudelijke lozingen,
lozingen bilgewater, morsingen binnenwateren en gewolmaniseerd hout in de
waterbouw.
Recreatievaart: coatings en uitlaatgassen. De recreatievaart gebruikt motoren die in
contact zijn met water, vandaar dat er rekening gehouden wordt met een directe
emissie naar water. In de binnenvaart zijn er alleen motoremissies naar de lucht.
Wegverkeer: afspoeling van regenwater naar oppervlaktewater met daarin stoffen als
gevolg van wegdek-, rem- en bandenslijtage. In de berekeningen wordt onder meer
rekening gehouden met verschillende klassen voertuigen en verschillende wegtypes.
Railverkeer: hier valt slijtage van stroomafnemers en vonkerosie bovenleidingen
onder. Het grootste deel komt op de bodem terecht en een kleiner deel in het
oppervlaktewater.
Atmosferische depositie
Onder atmosferische depositie wordt verstaan de stoffen die als gevolg van natte depositie
(via neerslag) en droge depositie uit de atmosfeer direct in het oppervlaktewater terecht
komen. De oorspronkelijke bronnen van de stoffen in de atmosfeer zijn hierin niet meer te
onderscheiden en kunnen, afhankelijk van meteorologische omstandigheden, voor een groot
deel (ver) buiten Nederland liggen. De berekeningen worden door TNO aan de
EmissieRegistratie geleverd en zijn berekend met het OPS (Operationele Prioritaire Stoffen
model) en voor een aantal stoffen gevalideerd met metingen (zie EmissieRegistratie factsheet
‘Atmosferische Depositie op Nederland en NCP’). Het OPS model is ontwikkeld door het
RIVM en het PBL. OPS is een rekenprogramma om de verspreiding van verontreinigende
stoffen in de lucht te simuleren. Daarnaast berekent het model hoeveel van die stoffen per
hectare op bodem of gewas terechtkomt (depositie). Het model wordt sinds 1989 gebruikt om
de relatie tussen de uitstoot van stoffen in Europa enerzijds en de concentratie of depositie
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van die stoffen anderzijds op de schaal van Nederland te bepalen. De laatste versie van het
OPS model is in najaar 2012 opgeleverd (Van Jaarsveld, et al., 2012).
Vanuit de atmosfeer kunnen ook stoffen op de bodem of verharde oppervlakken (wegen,
pleinen) terecht komen. Indien verharde oppervlakken zijn aangesloten op het riool
komen deze stoffen met afspoeling op het riool. De afspoeling wordt meegenomen in de
rioleringsberekeningen en komen uiteindelijk via de route van effluent of overstort op het
oppervlaktewater. Indien de verharde oppervlakken niet zijn aangesloten op het riool
spoelt een deel via regenwater direct naar het oppervlaktewater en een deel naar de
bodem. STONE berekeningen nemen de depositie op landelijk gebied mee voor de
nutriënten en zware metalen.
Overige diffuse bronnen
Naast de hierboven genoemde bronnen is er nog een drietal diffuse bronnen dat niet of
nauwelijks een aandeel heeft in de emissie naar water in het Maasstroomgebied:
- Handel, diensten en overheid (HDO): bestaat als diffuse bron uit garagebedrijven, het
reinigen van auto’s, chemische wasserijen en ververijen;
- Overige industrie: scheepsbouw is de enige “overige industrie” die diffuus is;
- Afvalverwijdering: hier valt de bodemsanering van Budelco onder (zie hieronder) en
de emissie vanuit stortplaatsen (geen bekende emissies meer na 1995).
Emissie vanuit grondwater en bodemverontreiniging
In de EmissieRegistratie is de bron ‘grondwater’ meegenomen in de uit- en afspoeling vanuit
het landelijk gebied (berekening met het STONE-model).
Emissies van historische bodemverontreiniging zijn niet opgenomen in de EmissieRegistratie.
De enige uitzondering is Budelco, waarvan emissiegegevens naar oppervlaktewater voor een
aantal jaar zijn opgenomen in de EmissieRegistratie (zie Tabel 2.4).
Tabel 2.4

Emissies (in kilo’s) voor cadmium en zink vanuit de historische bodemverontreiniging en de sanering

van Budelco, zoals in de EmissieRegistratie opgenomen.

Emissiebron
Bodemsanering
Budelco
Bodemsanering
Budelco
Historische
bodemverontreiniging
Budelco
Historische
bodemverontreiniging
Budelco

Emissieoorzaak
Bodemsanering
Budelco
Bodemsanering
Budelco
Historische
bodemverontreiniging
Budelco
Historische
bodemverontreiniging
Budelco

Stof
cadmium

1990

zink

1995
2

2000
4

2005
0

2009
0

2010
0

170

268

0

0

0

cadmium

67

28

3

0

0

0

zink

8000

3300

282

0

0

0

Bodemverontreiniging de Kempen is in dit onderzoek niet verder gekwantificeerd. In
voorgaande studies van TNO (Van der Grift et al., 2008) zijn er wel fluxen vanuit grondwater
naar oppervlaktewater berekend met het BeNeKempen Grondwatermodel. Op basis van het
onderzoek van Van der Grift et al. (2008) kunnen de vrachten van grondwater naar
oppervlaktewater berekend worden zoals weergegeven in onderstaande Tabel 2.5. De fluxen
zijn berekend op basis van atmosferische depositie en landbouwbelasting.
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Tabel 2.5

Vrachten van grondwater naar oppervlaktewater voor een aantal gebieden in het BenedenKempen-

gebied. De getallen zijn gebaseerd op figuur 6.21 en 6.22 van Van der Grift et al. (2008) (de eenheden
staan in Van der Grift figuur 6.21 en 6.22 vermeld als kg/jr, dit moet kg/dag zijn).

OVAM/
VITO

BeNeKempen fase2

OVAM/
VITO

BeNeKempen fase2

Cd

Cd

Zn

Zn

kg/jr
72

kg/jr
108

kg/jr
11552

kg/jr
18907

8+9

Dommel vanaf
Eindergatloop tot Keersop

34

67

6643

10439

3

Tongelreep + Kleine
Dommel

28

46

4008

6869

5 + 12

Tungelroysche Beek

36

71

5074

8729

6+7+
13

Gebied

Beekloop-Keersop

2.3.2

Oppervlaktewaterlichamen (figuur 5.25 –
Van der Grift et al.,
2008)

Deelstroomgebied
Vlaanderen
Tongelreep
+
Kleine
Dommel
Deelstroomgebied
Vlaanderen

Dataverwerking
Een database van de belasting naar water in 2010 van de website van de EmissieRegistratie
(www.emissieregistratie.nl) is als uitgangspunt genomen. Er zijn verschillende
databewerkingen uitgevoerd om de geschikte database met emissiecijfers voor dit project te
genereren:
- De dataset is gesplitst in puntbronnen en diffuse bronnen;
- Selecteren van de data geldend voor het Maasstroomgebied;
- Selecteren van de relevante stoffen;
- Selecteren van het juiste detailniveau wat betreft de te selecteren bronnen (zie 2.3);
- Voor puntbronnen is de ligging gekoppeld aan de RWSR-gebieden (zie ook paragraaf
2.3.3);
- Voor diffuse bronnen is de emissie naar rato van het oppervlak van een
afwateringseenheid aan de RWSR-gebieden toegekend;
- Exporteren van de database als één gezamenlijke bestand met zowel de
puntbronnen als diffuse bronnen, de RWSR-gebieden en de juiste stoffen.
Met behulp van deze gegenereerde database is het mogelijk grafieken per stof, grafieken per
stofgroep en overzichtstabellen te maken. Daarnaast levert deze database de gegevens die
nodig zijn om de emissies van bepaalde bronnen en stoffen ruimtelijk weer te geven.
Een Excel met de emissiegegevens per RWSR-gebied, stof en bron hoort bij dit rapport.

2.3.3

Ruimtelijke eenheden
In overleg met de projectgroep zijn de RWSR (Regionale WaterSysteemRapportage) gebieden als uitgangspunt genomen voor de presentatie van de resultaten op ruimtelijke
schaal. RWSR-gebieden zijn deelstroomgebieden, die ook binnen de KRW als rapportageeenheid gekozen kunnen worden.
In het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied zijn 46 RWSR-gebieden aanwezig
(Figuur 2.6). Daarnaast is er een tweetal RWSR-gebieden dat niet in het stroomgebied Maas
ligt, maar wel in de provincie Noord-Brabant (Brabantse Wal en Alm-Biesbosch, in
respectievelijk Waterschap Brabantse Delta en Waterschap Rivierenland). Beide gebieden
zijn wel opgenomen in het kaartmateriaal en in het overzicht met broncijfers (digitale
gegevens), maar niet in de bronnenanalyse zelf (zie ook begin hoofdstuk 4).
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De emissie vanuit de EmissieRegistratie wordt in deze studie gerapporteerd en
gepresenteerd per RWSR-gebied. De data in de EmissieRegistratie wordt gerapporteerd per
afwateringseenheid. Er zijn 458 afwateringseenheden in het Maasstroomgebied aanwezig. In
GIS is een koppeling gemaakt tussen de RWSR-gebieden en de afwateringseenheden. Over
het algemeen zijn de RWSR-gebieden groter dan de afwateringseenheden en liggen er
meerdere afwateringseenheden binnen één RWSR-gebied (zie Figuur 2.6). In veel gevallen
snijden de grenzen elkaar echter.

Figuur 2.6 Afwateringseenheden (rood omlijnd) zoals gehanteerd in de EmissieRegistratie en de RWSR-gebieden
(in kleur).

2.3.3.1

Diffuse bronnen
In GIS is per afwateringseenheid het percentage berekend van de verdeling van
desbetreffende afwateringseenheid over de verschillende RWSR-gebieden. Als een
afwateringseenheid voor minder dan 5% in een bepaald RWSR-gebied ligt, is dit percentage
naar rato van het oppervlak van de andere afwateringseenheden die ook in het betreffende
RWSR-gebied liggen verdeeld. Dit is gedaan omdat de grenzen van beide ruimtelijk
eenheden vaak niet precies overeenkomen. Als een afwateringseenheid voor minder dan 5%
in een bepaald RWSR-gebied ligt, is het niet toegedeeld aan het RWSR-gebied.
Aangenomen is dat dit een nauwkeurigheidsfout is van de getrokken grenzen.

2.3.3.2

Puntbronnen
Voor de puntbronnen (zowel de RWZI’s als de direct op het oppervlaktewater lozende
bedrijven) is binnen GIS een koppeling gemaakt tussen de x- en y-coördinaat 1 van de bron

1

De x- en y-coördinaat zijn overgenomen uit de EmissieRegistratie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de inventarisatie
die het CBS jaarlijks uitvoert door middel van de enquête “Zuivering van afvalwater” (zie factsheet “Effluenten RWZI
(gemeten)”).
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(lozingspunt) en het RWSR-gebied, zodat de emissie vanuit de puntbronnen ook werkelijk in
het desbetreffende RWSR-gebied terechtkomt.
Voor de RWZI’s is door de waterbeheerders gecontroleerd of de lozing van het effluent van
de RWZI in werkelijkheid wel het genoemde RWSR-gebied belast. In een aantal gevallen ligt
het lozingspunt bijvoorbeeld vlak bij de grens met een ander RWSR-gebied en wordt het
gebied waarin de RWZI ligt vrijwel niet belast, maar het benedenstroomse RWSR-gebied wel.
RWZI’s waarvan het lozingspunt in een bepaald RWSR-gebied ligt, maar waarvan de emissie
aan het beïnvloedingsgebied (ander RWSR-gebied) is toegekend zijn:
- RWZI Heugem: emissie wordt toegekend aan RWSR-gebied Grensmaas i.p.v.
Plateau van Margraten;
- RWZI Weert: emissie wordt toegekend aan RWSR-gebied Aa en Goorloop ten zuiden
van Helmond i.p.v. Kleine Dommel;
- RWZI Waalwijk: emissie wordt toegekend aan RWSR-gebied Afgedamde MaasBergsche Maas i.p.v. Dongestroom;
- RWZI Aarle-Rixtel: emissie wordt toegekend aan RWSR-gebied Aa en Goorloop ten
noorden van Helmond i.p.v. Aa en Goorloop ten zuiden van Helmond.
- RWZI Eindhoven: emissie wordt toegekend aan RWSR-gebied Beneden Dommel
i.p.v. Stadsdommel.
Een aantal specifieke opmerkingen bij enkele RWZI’s betreft:
- RWZI Nieuw Vossemeer ligt in RWSR-gebied Brabantse Wal, maar het effluent wordt
voornamelijk de dijk over gepompt naar het Schelde-Rijnkanaal. De effluentlozing ligt
namelijk op ca. 50 m van een oppervlaktewatergemaal. Als dit gemaal draait, dan
wordt het polderwater inclusief effluent de dijk overgezet, draait dit gemaal niet, dan
stroomt het effluent de polder in. In het zomerhalfjaar wordt ca. 1,1 miljoen m 3
oppervlaktewater door het gemaal verpompt en wordt er door de RWZI ca. 100.000
m 3 effluent geloosd.
- RWZI’s Soerendonk (Maarheeze) en Biest-Houtakker (Hilvarenbeek) zijn recentelijk
(2011/2012) geoptimaliseerd (zandfilters). In de data die in dit onderzoek gebruikt zijn
(emissies uit 2010), is het effect van deze maatregelen nog niet te zien. Bij het
hanteren van de data uit 2010 is er dus sprake van een overschatting aan vrachten
van bijvoorbeeld N en P. Bij de interpretatie van de data moet daar rekening mee
worden gehouden.
- RWZI Haaften (RWSR-gebied Afgedamde Maas-Bergsche Maas): loost rechtstreeks
op de Waal, onduidelijk is of dit een lozing op het Maasstroomgebied is of niet.
- RWZI Sleeuwijk (RWSR-gebied Alm-Biesbosch): loost 100 à 200 m voor gemaal naar
de Boven-Merwede. Voor deze RWZI is het RWSR-gebied niet aangepast, omdat het
buiten het Maasstroomgebied valt (RWSR-gebied Alm-Biesbosch valt ook niet in het
Maasstroomgebied).
Bovenstaande lijst is op verzoek van de projectgroep opgenomen, maar is niet gecheckt op
volledigheid.
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3 Gewasbeschermingsmiddelen
3.1

Inleiding
Dit hoofdstuk bevat een presentatie op hoofdlijnen van de verdeling van de totale emissies
van gewasbeschermingsmiddelen over de sectoren voor het stroomgebied Maas als geheel,
zowel voor het oppervlaktewater als voor het grondwater. Paragraaf 3.3 volgt met een
bespreking van een aantal toepassingsmogelijkheden in het kader van het
stroomgebiedsproces.
De ruwe gegevens zijn in digitale vorm beschikbaar gesteld voor alle betrokken partijen in het
stroomgebied Maas. De inhoud van deze bestanden met emissiecijfers is beschreven in
Bijlage F.
Het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen is erop gericht om te voorkomen dat
deze middelen en hun metabolieten bij toepassing volgens landbouwkundige praktijk (“Good
Agricultural Practice”) een schadelijke uitwerking hebben op waterorganismen. Het project
Bronnenanalyse
vraagt
een
overzicht
van
emissiecijfers
voor
de
groep
gewasbeschermingsmiddelen. De emissies zijn echter geen maat voor het risico voor
waterleven (paragraaf 3.3). In dit opzicht verschilt het project Bronnenanalyse van de
evaluatie van de Nota duurzame gewasbescherming, waar is gekeken naar de stoffen met
het grootste risico voor waterleven op basis van de waterkwaliteitsnorm MTR. Op verzoek
van de opdrachtgever is de MTR toegevoegd aan de bestanden met emissiecijfers.

3.2

Resultaten
Voor elke toepassing zijn met het model NMI 3 een aantal emissies berekend. Sommatie
over alle toepassingen levert de totale emissies van een werkzame stof per gewas; dit is de
meest gedetailleerde vorm waarin de emissiecijfers beschikbaar zijn (Bijlage F). Sommatie
over alle werkzame stoffen die zijn toegepast in de gewassen die tot dezelfde sector behoren,
levert de totale emissies per sector. Sommatie van de resultaten per sector levert de emissies
in het stroomgebied Maas.
In Figuur 3.1 is de verdeling van het volume verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in het
stroomgebied Maas over de verschillende sectoren weergegeven. In de legenda staan de
sectoren in volgorde van afnemend areaal, overeenkomstig Figuur 2.2. en de overige figuren
in dit hoofdstuk. Het volume verbruik is het grootst in de sector akkerbouw, gevolgd door de
bloembollenteelt, veehouderij, boomkwekerij, fruitteelt en groenteteelt vollegrond.
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Figuur 3.1 Relatieve bijdrage van de verschillende sectoren aan het volume verbruik van
gewasbeschermingsmiddelen in het stroomgebied Maas (NMI 3 o.b.v. CBS/LEI 2008 en afzetcijfers).

Een aantal kleine sectoren, zoals de bloembollenteelt, fruitteelt en bloemisterij onder glas,
leveren een relatief groot aandeel in het volume verbruik. Dit komt ook tot uiting in het
gemiddeld verbruik per hectare per sector, wat varieert van 0,8 kg ha-1 in de veehouderij tot
107 kg ha-1 in de bloembollenteelt (Tabel 3.1). Het gemiddeld verbruik in de sector
groenteteelt onder glas is een factor 3 lager dan in de sector bloemisterij onder glas.
Tabel 3.1

Gemiddeld verbruik per sector in het stroomgebied Maas (NMI 3 o.b.v. CBS/LEI 2008 en de

gemiddelde afzet in 2008-2010).

(kg ha-1)

Sector
veehouderij

0.8

akkerbouw

8.6

groenteteelt vollegrond

17.9

fruitteelt

39.4

bloembollenteelt

3.2.1

5.9

boomkwekerij

107.0

groenteteelt onder glas

14.9

bloemisterij onder glas

48.9

eetbare paddestoelen

12.6

Emissies naar oppervlaktewater
In Figuur 3.2 is de relatieve bijdrage van de verschillende sectoren aan de totale emissie van
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater in het stroomgebied Maas gegeven.
De totale emissie is de som van de emissieroutes (Tabel 2.1). In de legenda staan de
sectoren in volgorde van afnemend areaal. De totale emissie is de som van diffuse bronnen
en puntbronnen (Tabel 3.1). De grootste vracht is afkomstig van de sector akkerbouw,
gevolgd door de veehouderij. Uit de resultaten valt af te leiden dat de emissie vanuit de
groenteteelt onder glas groter is dan de emissie vanuit de bloemisterij onder glas.
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Figuur 3.2 Relatieve bijdrage van de verschillende sectoren aan de totale emissie van
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater in het stroomgebied Maas (NMI 3 o.b.v. CBS/LEI
2008 en de gemiddelde afzet in 2008-2010).

In Figuur 3.3 is de verdeling van de emissie via spray drift naar het oppervlaktewater over de
sectoren in het stroomgebied Maas gegeven. De verhouding in de bijdragen vanuit de
sectoren is bepaald door verschillen in het volume verbruik, de toegepaste techniek en de
teeltvrije zones.

Figuur 3.3 Relatieve bijdrage van de verschillende sectoren aan de emissie van gewasbeschermingsmiddelen via
spray drift naar het oppervlaktewater in het stroomgebied Maas (NMI 3 o.b.v. CBS/LEI 2008 en de
gemiddelde afzet in 2008-2010).

In Figuur 3.4 is de verdeling van de emissie via drainage naar het oppervlaktewater over de
sectoren in het stroomgebied Maas gegeven. De omvang van de emissie via drainage is
ongeveer een factor 10 (boomkwekerij) tot 50 (akkerbouw) groter dan de emissie via drift.
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Figuur 3.4 Relatieve bijdrage van de verschillende sectoren aan de emissie van gewasbeschermingsmiddelen via
drainage naar het oppervlaktewater in het stroomgebied Maas (NMI 3 o.b.v. CBS/LEI 2008 en de
gemiddelde afzet in 2008-2010).

In Figuur 3.5 is de verdeling van de emissie via spui uit kassen over de sectoren groenteteelt
en bloemisterij in het stroomgebied Maas gegeven. De berekende hoeveelheid spui vanuit de
groenteteelt onder glas is ruim een factor 3 groter dan de hoeveelheid spui vanuit de
bloemisterij onder glas.

Figuur 3.5 Relatieve bijdrage aan de emissie van gewasbeschermingsmiddelen via spui uit kassen voor de
sectoren groenteteelt glas en bloemisterij glas naar het oppervlaktewater in het stroomgebied Maas (NMI 3
o.b.v. CBS/LEI 2008 en de gemiddelde afzet in 2008-2010).

De verdeling van de totale emissie over sectoren is in de meeste gevallen samengesteld uit
een groot aantal werkzame stoffen. In Tabel 3.2 is per sector de werkzame stof met de
grootste emissie naar oppervlaktewater in het stroomgebied Maas gegeven. In de tabel is de
relatieve bijdrage uitgedrukt als percentage van de totale emissie van alle stoffen binnen de
desbetreffende sector. Dit soort overzichten zijn eenvoudig te maken in de digitale bestanden
met de ruwe emissiecijfers. Dit kan zowel per sector of per gewas; en voor het stroomgebied,
een waterbeheergebied, of een RWSR-gebied.
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Tabel 3.2

Werkzame stof met de grootste bijdrage binnen de sector aan de totale emissie naar oppervlaktewater

in het stroomgebied Maas (in % van de emissie van alle stoffen binnen de sector).

Sector

werkzame stof
#

(%)

veehouderij

terbutylazin

22

akkerbouw

bentazon

15

groenteteelt vollegrond

bentazon

36

boomkwekerij

2,4-D

35

fruitteelt

amitrol

32

bloembollenteelt

chloridazon

28

groenteteelt glas

propamocarb hydrochloride

65

bloemisterij glas

propamocarb hydrochloride

55

eetbare paddestoelen

diflubenzuron

75

#) inclusief de metabolieten desethyl-terbuthylazine en hydroxy-terbuthylazine

In de standaard uitvoer van de NMI 3 zijn de emissies van de moederstof en eventuele
metabolieten bij elkaar opgeteld. De volledige lijst werkzame stoffen en metabolieten in de
NMI 3 is gegeven in (Kruijne et al., 2011b, Appendix 4).
3.2.2

Emissies naar grondwater
In Figuur 3.6 is de verdeling van de totale emissie naar het bovenste grondwater over de
sectoren in het stroomgebied Maas gegeven. De sectoren in de legenda staan in volgorde
van afnemend areaal.

Figuur 3.6 Relatieve bijdrage van de verschillende sectoren aan de emissie gewasbeschermingsmiddelen naar het
grondwater in het stroomgebied Maas (NMI 3 o.b.v. CBS/LEI 2008 en de gemiddelde afzet in 2008-2010)

In Tabel 3.3 is per sector de werkzame stof met de grootste emissie naar het bovenste
grondwater binnen de sector in het stroomgebied Maas gegeven, inclusief de relatieve
bijdrage in procenten. Veehouderij neemt ongeveer 50% en akkerbouw ongeveer 40% van
de emissie naar het bovenste grondwater voor haar rekening.
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Tabel 3.3

Werkzame stof met de grootste bijdrage binnen de sector aan de totale emissie naar grondwater in het

stroomgebied Maas (in % van de emissie van alle stoffen binnen de sector).

Sector

werkzame stof
#

(%)

veehouderij

terbutylazin

36

akkerbouw

bentazon

60

groenteteelt vollegrond

bentazon

92

boomkwekerij

2,4-D

58

fruitteelt

triadimenol

27

bloembollenteelt

chloridazon

50

#) inclusief de metabolieten desethyl-terbuthylazine en hydroxy-terbuthylazine

3.3

Discussie
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de verdeling over de sectoren van de emissies
van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en grondwater in het
stroomgebied Maas, op basis van gegevens over 2008-2010 en berekeningen met de NMI 3.
In deze paragraaf volgt een bespreking van een aantal zaken die van belang zijn bij het
gebruik van de emissiecijfers in de volgende fasen van het stroomgebiedsproces.
In de open teelt zijn spray drift en drainage de belangrijkste emissieroutes. Over het geheel
van stoffen is de hoeveelheid (vracht) die via drainage in de sloot naast het behandeld
perceel terecht komt groter dan de hoeveelheid die via spray drift op het wateroppervlak in de
sloot terecht komt. De bijdrage via atmosferische depositie aan de totale emissie is klein ten
opzichte van drift en bestaat vooral uit een aantal vluchtige stoffen die relatief snel uit het
water kunnen verdwijnen. Afspoeling vanaf percelen is een mogelijk relevante emissieroute
die niet in de NMI 3 is opgenomen. Dit geldt ook voor een aantal puntbronnen vanaf het erf,
zoals het reinigen van spuitapparatuur of het lozen van restwater wat gebruikt is voor het
sorteren van fruit. De belangrijkste redenen voor deze omissies zijn het ontbreken van een
goede wetenschappelijke onderbouwing van processen en van emissiefactoren en
praktijkgegevens die nodig zijn om de emissies te kunnen schatten.
Spui is de belangrijkste emissieroute naar het oppervlaktewater vanuit kassen. De
belangrijkste toedieningsmethoden in de teelt van groenten op substraat zijn toediening met
de voedingsoplossing en bespuiting. In de grondgebonden teelt zijn lozingen (van
drainagewater) en uitspoeling van belang (Vermeulen et al., 2010). Voor de teelt van
tomaten, komkommers en paprika is het aandeel grondgebonden teelt geschat op 10%, en
voor aardbeien op 50% van het gewasareaal. Om dezelfde soort redenen als genoemd bij de
open teelten, is de module voor toepassing in de grondgebonden teelt verouderd en zijn de
resultaten voor de grondgebonden teelt relatief onzeker.
Het risico voor waterleven als gevolg van emissie via drainage is voor de meeste
gewasbeschermingsmiddelen juist lager dan het risico als gevolg van spray drift. Dit verschil
tussen emissies en risico kan worden verklaard door de toepassingsmethode van stoffen, het
verloop in de tijd van de belasting en het verschil in omstandigheden op het moment dat
emissie optreedt. Emissie via spray drift treedt op in de vorm van een puls op het moment
van spuiten en het risico voor waterleven is van relatief korte duur. De berekende emissie via
drainage is een cumulatie over een jaar van emissies op afzonderlijke momenten; vaak onder
omstandigheden waarbij meer afvoer en verdunning optreedt dan tijdens spuittoepassingen
(Kruijne et al., 2011c, Van der Linden et al., 2012). Een nadere beschouwing over de risico’s
voor waterleven valt buiten het kader van het project bronnenanalyse. Wel kan hier worden
opgemerkt dat het verschil tussen het risico voor waterleven als gevolg van emissies via drift
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en het risico voor waterleven als gevolg van emissies via drainage ook in zekere mate geldt
voor de kans op normoverschrijding in oppervlaktewater.
Over
het
algemeen
is
de
ruimtelijke
spreiding
van
de
emissie van
gewasbeschermingsmiddelen het grootst als de onderliggende processen afhankelijk zijn van
bodemeigenschappen, zoals bijvoorbeeld sorptie aan organische stof. Dit proces speelt een
belangrijke rol in de route drainage. Een voorbeeld van dit patroon is te zien in de
emissiekaart van isoproturon (Figuur 3.7).

Figuur 3.7 Voorbeeld van de ruimtelijke verdeling van de totale emissie naar oppervlaktewater berekend voor
isoproturon; uitgedrukt als gemiddelde op basis van het oppervlak van de RWSR-eenheid (mg ha-1). De
bovengrens van de legendaklassen zijn het 10, 20, 50, 80 en 90-percentiel (NMI 3).

Het gebruik van isoproturon beperkt zich tot wintergranen. De belangrijkste emissieroute voor
deze stof is drainage. Dit soort kaarten kan gemaakt worden voor elk
gewasbeschermingsmiddel met een gebruik in het stroomgebied (NMI 3).
Onder invloed van het toelatingsbeleid is het middelenpakket voortdurend aan verandering
onderhevig. Om een indruk te krijgen van de mate waarin de beschrijving van het verbruik in
2008 (NMI 3, o.b.v. CBS) en de actuele situatie met elkaar overeenkomen, is door een aantal
gewasbeschermingsdeskundigen van WUR-PPO een lijst opgesteld van de belangrijkste
stoffen die anno 2012 beschikbaar zijn voor toepassing in de maisteelt en in de belangrijkste
akkerbouwgewassen binnen het stroomgebied Maas. Gebleken is dat ruim 80% van de
stoffen in deze lijst van 2012 ook voorkomen in de lijst van stoffen met een gebruik in 2008.
Naar verwachting bestaat de rest (26 stuks) voor het grootste deel uit stoffen met een recente
toelating. Er zijn geen gegevens verzameld over het gebruik van deze nieuwe stoffen in de
praktijk of over de eigenschappen van deze stoffen die bepalend zijn voor de eventuele
verspreiding van deze stoffen in het aquatisch milieu.
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4

Metalen, nutriënten, PAK’s, geneesmiddelen en overige
stofgroepen
In dit hoofdstuk worden alle stoffen beschreven uit de stoffenlijst (zie paragraaf 2.1), behalve
de gewasbeschermingsmiddelen (zie hoofdstuk 3). Per stofgroep wordt een beschrijving
gegeven van de belangrijkste kenmerken, de belangrijkste bronnen die bepalend zijn voor de
waterkwaliteit en de ruimtelijke variatie van de emissie. De getallen die in tabel-, grafiek- en
kaartvorm worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op de beschikbare emissiecijfers uit de
EmissieRegistratie. Voor tien stofgroepen is er minimaal één stof aanwezig waarvan de
emissiecijfers in de EmissieRegistratie gerapporteerd zijn (zie Tabel 2.3). Voor vijf
stofgroepen zijn er voor geen enkele stof binnen de stofgroep emissiecijfers in de
EmissieRegistratie aanwezig, bij de desbetreffende stofgroep is alleen een beschrijving
opgenomen.
Bij dit rapport hoort een Excel met de emissiegegevens per RWSR-gebied, stof en bron. Met
deze Excel kan iedereen alle emissiegegevens inzien en de gewenste selecties maken.
Voor een selectie aan stoffen en bronnen zijn er kaarten gemaakt van de emissie in kilogram
per RWSR-gebied. Aandachtpunt hierbij is dat dit een vertekend beeld geeft van de omvang
van de emissie omdat er geen rekening wordt gehouden met de oppervlakte van de RWSRgebieden. Om deze reden zijn er voor de emissies vanuit de landbouw voor de stoffen Ntotaal, P-totaal, cadmium en koper ook kaarten gemaakt voor de emissie in kg/ha, deze zijn
weergegeven in Bijlage H.
De bronnen van vervuiling zijn veelal te relateren aan het landgebruik en de aanwezigheid
van Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). In Figuur 4.1 is de landgebruikskaart van
Nederland weergegeven tezamen met de RWZI’s in het stroomgebied van de Maas.
De resultaten in de paragrafen bij dit hoofdstuk worden beschreven voor het Nederlandse
deel van het Maasstroomgebied. Op de kaarten zijn ook de RWSR-gebieden Brabantse Wal
en Alm-Biesbosch weergegeven, die niet in het Maasstroomgebied liggen, maar wel bij de
Provincie Noord-Brabant en respectievelijk Waterschap Brabantse Delta en Waterschap
Rivierenland horen. Bij de tabellen en figuren zijn deze twee gebieden niet meegenomen,
aangezien daarin alleen getallen voor het Maasstroomgebied gegeven worden.
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk (paragraaf 4.16) gaat in op de vrachten vanuit het
buitenland.
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Figuur 4.1 Landgebruikskaart met de ligging van de lozingspunten van de RWZI’s in het stroomgebied van de
Maas (incl. RWSR-gebieden Brabantse Wal en Alm Biesbos).

4.1

Metalen
Stoffen en bronnen
Figuur 4.2 geeft een beeld van de relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor de
metalen die in de EmissieRegistratie zijn gerapporteerd. Uit dit figuur is op te maken dat
RWZI effluent een belangrijke bron voor alle metalen naar oppervlaktewater is. Middels een
enquête verzamelt het CBS jaarlijkse alle metingen aan influenten en effluenten, deze data
zijn verwerkt in de EmissieRegistratie (factsheet ‘Effluenten RWZI (berekend)’). Er wordt op
alle RWZI’s gemeten aan koper, chroom, lood, zink, cadmium, nikkel, kwik en arseen.
Overige metalen worden berekend.
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Figuur 4.2 Relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor de metalen in het Maasstroomgebied die in de
EmissieRegistratie voor 2010 zijn gerapporteerd.

Schematisch zijn de berekeningen weergegeven in Figuur 4.3. Dit figuur geeft een algemene
schets van een rioleringsstelsel en de stappen die we kunnen onderscheiden bij het
kwantificeren van de emissies.

Figuur 4.3 Algemene schets van een rioleringsstelsel en de stappen die we kunnen onderscheiden bij het
kwantificeren van de emissies.

Voor de vijf zware metalen nikkel, zink cadmium, lood en koper is landbouw een significante
bron (Bonten et al., 2011). De cijfers van uitspoeling vanaf landbouwbodems zijn met het
STONE instrumentarium berekend (factsheet ‘Uitspoeling zware metalen landbouw en
natuurbodems’). De beschikbare STONE berekeningen zijn beperkt tot deze vijf metalen en
Bronnenanalyse van stoffen in het oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas

27 van 89

1206921-000-ZWS-0004, 6 februari 2013, definitief

daarom zijn in de EmissieRegistratie alleen van deze vijf metalen emissies vanuit de
landbouw opgenomen. In metingen aan mest zijn ook de metalen chroom, kwik en arseen
gemeten (Römkens & Rietra, 2008). Ook boor, kobalt en molybdeen worden als
spoorelementen in de bemesting toegepast, met name in kunstmest, maar waarschijnlijk
zullen ze via het veevoer in de dierlijke mest terecht komen (Bonten, pers. com). Of de
uitspoeling uit bodems naar oppervlaktewater ook significant is, is op dit moment nog niet
berekend. Zeker voor arseen is aanvullend onderzoek belangrijk omdat dit metaal op
verscheidende plekken de norm overschrijdt (Bonten et al., 2009).
Overstorten en regenwaterriolen zijn voor antimoon belangrijk (52%). Vuurwerk vormt de
voornaamste oorzaak voor de aanvoer van antimoon naar het riool. Ruim 70% van de
vuurwerkemissie van antimoon komt in het regenwaterriool en komt dus ongezuiverd op het
oppervlaktewater. Bedrijven die lozen op het riool vormen een minimale emissie van
antimoon op het riool en huishoudens vormen helemaal geen bron van antimoon.
Verkeer en vervoer is een te onderscheiden bron voor de metalen arseen, antimoon, koper,
lood en zink. Onder de categorie verkeer en vervoer vallen verschillende diffuse bronnen,
zoals slijtage van banden en remmen, lekkage van motorolie, emissies van recreatievaart en
binnenvaart en corrosie van zinkanodes op sluisdeuren. Slijtage van banden en remmen is
een emissieoorzaak voor alle vijf de metalen. Lekkage van motorolie komt daar nog bij voor
koper, zink en lood. De diffuse emissie van arseen wordt gedomineerd door de uitloging van
gewolmaniseerd hout dat ook is ingedeeld bij verkeer en vervoer.
Atmosferische depositie is voor de meeste metalen onbelangrijk met uitzondering van kwik.
Kwik komt in de lucht terecht door bijvoorbeeld recycling industrie, vuurhaarden, crematoria,
vervaardiging van bouwmaterialen, zeeschepen en chemische industrie. Voor heel Nederland
inclusief de Noordzee is de schatting dat de luchtemissie van kwik ruim 2800 kilo was in
2010. Een deel van de kwik komt dan via depositie weer op het oppervlaktewater terecht. Uit
de cijfers van 2010 uit de EmissieRegistratie blijkt dat in het Maasstroomgebied de belasting
van het oppervlaktewater vanuit atmosferische depositie 36 kg kwik bedraagt.
Ruimtelijke variatie
In Figuur 4.5 en Figuur 4.4 is de emissie (kg) vanuit de landbouw voor respectievelijk koper
en cadmium in de verschillende RWSR-gebieden weergegeven. Aangezien de emissie in
kilogram per RWSR-gebied een vertekend beeld geeft van de omvang van de emissie omdat
er geen rekening wordt gehouden met de oppervlakte van de RWSR-gebieden, is in Bijlage H
voor koper en cadmium de emissie weergegeven in kg/ha. Figuur 4.6 en Figuur 4.7 geven de
koper- en chroomemissie vanuit de RWZI’s op de RWSR-gebieden. In Figuur 4.8 is de
antimoonemissie vanuit overstorten naar de RWSR-gebieden te zien.
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Figuur 4.4 Ruimtelijke verdeling van de emissie van cadmium vanuit de landbouw in 2010 over de verschillende
RWSR-gebieden.

Figuur 4.5 Ruimtelijke verdeling van de emissie van koper vanuit de landbouw in 2010 over de verschillende
RWSR-gebieden.
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Figuur 4.6

Ruimtelijke verdeling van de emissie van koper vanuit de RWZI’s in 2010 over de verschillende

RWSR-gebieden.

Figuur 4.7

Ruimtelijke verdeling van de emissie van chroom vanuit de RWZI’s in 2010 over de verschillende

RWSR-gebieden.
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Figuur 4.8

Ruimtelijke verdeling van de emissie van antimoon vanuit de overstorten in 2010 over de verschillende

RWSR-gebieden.

4.2

Nutriënten
Stoffen en bronnen
Om de ecologische doelen van de KRW te halen moet de nutriëntenemissie nog op een flink
aantal plaatsen naar beneden. In Tabel 4.1 zijn de nutriëntenvrachten naar het
oppervlaktewater vanuit verschillende bronnen weergegeven. In Figuur 4.9 is de relatieve
bijdrage van de verschillende bronnen voor de nutriënten die in de EmissieRegistratie zijn
gerapporteerd weergegeven.
De diffuse belasting, en dan met name de uit- en afspoeling vanuit landbouwgronden, is een
belangrijke bron van nutriënten. Daarnaast levert ook het RWZI effluent een aanzienlijke
bijdrage aan de totale emissie van N-totaal en P-totaal.
Tabel 4.1

Nutriëntenvrachten naar oppervlaktewater vanuit verschillende bronnen in 2010 (kg/jaar) voor het

Maasstroomgebied.

Stofnaam Atmosf.
depositie

N -totaal
P -totaal

Hh niet
Landbouw Overstor- Verkeer en Puntbron- Effluent
Totaal
aangesloten en rwr vervoer
nen
(kg)
ten op
riool
1220262
39708
9727957
82217
10430
523156
3702303 15306032
0
6898
413680
4860
1651
19777
501733
948600
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Relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor de nutriënten in het Maasstroomgebied die in de

EmissieRegistratie voor 2010 zijn gerapporteerd.

Ruimtelijke variatie
In Figuur 4.10 en Figuur 4.12 is de emissie van respectievelijk N-totaal en P-totaal vanuit de
landbouw naar de verschillende RWSR-gebieden weergegeven. Aangezien de emissie in
kilogram per RWSR-gebied een vertekend beeld geeft van de omvang van de emissie omdat
er geen rekening wordt gehouden met de oppervlakte van de RWSR-gebieden, is in Bijlage H
voor N-totaal en P-totaal de emissie weergegeven in kg/ha. Figuur 4.11 en Figuur 4.13 geven
een beeld van de ruimtelijke verdeling van de emissies van N-totaal en P-totaal vanuit de
RWZI’s. In de figuren is te zien dat de emissie vanuit de landbouw in Limburg laag is ten
opzichte van Noord-Brabant. Vooral de lage N-totaal emissie vanuit Zuid-Limburg (< 100 ton
in 2010) valt op. De RWSR-gebieden waarin geen effluentlozingen zijn, en die dus geen
RWZI emissie hebben, hebben vaak wel een relatief hoge vracht vanuit de landbouw.
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Figuur 4.10 Ruimtelijke verdeling van de emissie van N-totaal vanuit de landbouw in 2010 over de verschillende
RWSR-gebieden.

Figuur 4.11 Ruimtelijke verdeling van de emissie van N-totaal vanuit de RWZI’s in 2010 over de verschillende
RWSR-gebieden.
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Figuur 4.12 Ruimtelijke verdeling van de emissie van P-totaal vanuit de landbouw in 2010 over de verschillende
RWSR-gebieden.

Figuur 4.13 Ruimtelijke verdeling van de emissie van P-totaal vanuit de RWZI’s in 2010 over de verschillende
RWSR-gebieden.
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4.3

Geneesmiddelen
Stoffen en bronnen
Humane geneesmiddelen zijn al regelmatig aangetoond in oppervlaktewater en drinkwater
(KWR, RIWA en VEWIN rapporten). Berichten in de media hebben dit probleem duidelijk op
de agenda gezet. Acuut toxisch zijn de meeste geneesmiddelen niet, maar wel bekend zijn
nierschade bij karpers, verstoring van hormoonhuishouding en de reproductie van aquatische
organismen (Rademaker & De Lange, 2009). Waterorganismen worden blootgesteld aan een
cocktail van verschillende stoffen, waaronder geneesmiddelen. Onderzoek laat zien dat deze
combinatie van stoffen elkaar onderling aanvullen waardoor de combinatietoxiciteit hoger is
dan de individuele toxiciteit. Verder is de toxiciteit van metabolieten belangrijk (Rademaker &
De Lange, 2009). Drinkwaterbedrijven strijden voor een bron voor drinkwater vrij van
restanten van geneesmiddelen.
De belangrijkste route naar het water van geneesmiddelen is via de inname en uitscheiding
van geneesmiddelen door mensen. Via urine en feces worden deze uitgescheiden en komen
met toiletspoeling in het huishoudelijk afvalwater terecht en via het rioolsysteem in RWZI’s.
Een klein deel komt via overstorten ongezuiverd in het oppervlaktewater. Het merendeel
wordt in de RWZI’s gezuiverd, de zuiveringspercentages zijn echter stofafhankelijk. De acht
geneesmiddelen die in de EmissieRegistratie zijn gerapporteerd (zie Tabel 4.2 voor de
vrachten), zijn gebaseerd op metingen in zowel influent als effluent. Deze metingen zijn
verzameld in de Watson database (Pieters et al., 2011; EmissieRegistratie factsheet
‘Effluenten RWZI (berekend)’).
Tabel 4.2

Toepassing, vrachten in het Maasstroomgebied en zuiveringsrendementen (gemiddelde van RWZI’s uit

heel Nederland) van medicijnen vanuit de verschillende bronnen voor 2010 (kg/jaar).

Stofnaam

Bezafibraat

Toepassing

Cholesterol
verlager
Carbamazepine Anti-epilepsie
middel
Diclofenac
Pijnstiller/onstekingsremmer
Metoprolol
Cardiologische
aandoeningen
Naproxen
Ontstekingsremmer
Sotalol
Cardiologische
aandoeningen
Sulfamethoxazol Antibiotica
Trimethoprim
Antibiotica

Huishoudens
niet
aangesloten
op riool

Overstorten Effluent
en
(RWZI)
regenwaterriolen

Totaal

Zuiveringsrendement bij
RWZI

0,03

0,05

8,6

8,7

58%

0,35

0,36

202

202

0%

0,19

0,28

66,3

66,8

69%

0,91

1,08

449

451

26%

0,31

0,56

50,5

51,4

84%

0,41

0,47

212

213

19%

0,23
0,06

0,40
0,06

53,4
30,9

54,0
31,0

76%
8%

Ook in de landbouw worden geneesmiddelen (m.n. antibiotica) gebruikt en restanten van
deze middelen zullen via mest uitspoelen naar het milieu. Schattingen van de omvang van
deze bron ontbreken echter. Veel veterinaire antibiotica worden ook voor mensen
voorgeschreven.
Het ministerie van I&M heeft een verzoek gestuurd aan de waterbeheerders om de stoffen
amidotrizoïnezuur (een röntgencontrastmiddel) en de geneesmiddelen carbamazepine,
metformine en metoprolol in 2013 te gaan monitoren (RIWA Nieuwsbrief, nr. 2 2012). Al deze
stoffen komen in de Watson database voor en zijn aangetroffen in zowel influent en effluent
(STOWA boekje over Watson database in voorbereiding, publicatie maart 2013).
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Ruimtelijke variatie
De ruimtelijke verdeling van de emissies van carbamazepine in het Maasstroomgebied
(Figuur 4.14) laat een afspiegeling zien van de aanwezigheid van RWZI’s.

Figuur 4.14 Ruimtelijke verdeling van de emissie van carbemazepine vanuit de RWZI’s in 2010 over de
verschillende RWSR-gebieden.

4.4

PAK’s
Stoffen en bronnen
De PAK’s is een groep die vooral in de belangstelling staat vanwege de daaraan toegekende
carcinogene eigenschappen. PAK’s ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van
diverse koolstof bevattende materialen. Daartoe behoren onder andere fossiele brandstoffen,
voedingsmiddelen en hout.
De PAK’s vormen nog steeds een knelpunt bij het behalen van de chemische KRW normen
voor oppervlaktewater (stroomgebiedbeheerplan Maas, 2009).
De relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor de PAK’s die in de
EmissieRegistratie zijn gerapporteerd is in Figuur 4.15 weergegeven. Atmosferische depositie
is een significante bron voor de individuele PAK’s. Vanwege een gebrek aan gegevens zijn
geen atmosferische vrachten gegeven voor fenanthreen en benzo(a)anthraceen. Omdat de
atmosferische depositie zo’n belangrijke component is voor de PAK’s, zijn er metingen
verricht aan regenwater (TNO/RIVM in prep. 2012). Deze metingen worden in de volgende
EmissieRegistratie ronde verwerkt.
Naast atmosferische depositie is verkeer en vervoer (wegverkeer, binnenvaart en
recreatievaart) een belangrijke bron voor de PAK’s.
De verdeling van de emissiebronnen van PAK is anders dan in het stroomgebiedbeheerplan
van 2009. Metingen uit de Watson database (Pieters et al., 2011) tonen aan dat de PAK
emissies door een RWZI’s een stuk lager zijn dan eerder werd geschat (factsheet
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EmissieRegistratie ‘Effluenten RWZI (berekend)’, Pieters et al., 2011). De gegevens van de
EmissieRegistratie zijn in 2010 voor de hele tijdreeks aangepast.

Anthraceen
Benzo(a)Anthraceen
Benzo(a)Pyreen
Benzo(b)Fluorantheen
Benzo(ghi)Peryleen
Benzo(k)Fluorantheen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno (1,2,3-c,d)Pyreen
Naftaleen
0%
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20%
Verkeer en vervoer
Overig diffuus

40%
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Puntbronnen

80%

100%

Overstorten en regenwaterr.

Figuur 4.15 Relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor de PAK’s in het Maasstroomgebied die in de
EmissieRegistratie voor 2010 zijn gerapporteerd.

Ruimtelijke variatie
Figuur 4.16 en Figuur 4.17 geven de ruimtelijke verdeling van de emissie van naftaleen vanuit
respectievelijk verkeer en vervoer en atmosferische depositie. Voor beide bronnen is te zien
dat de Maas en het westen van Brabant de hoogste emissies hebben. Dit komt omdat bij
verkeer en vervoer de recreatievaart een belangrijke plaats inneemt en de Maas en het
westen van het gebied de drukst bevaren wateren zijn. Atmosferische depositie is het grootst
op plekken met het meeste oppervlaktewater aangezien dit een rechtstreekse depositie in het
oppervlaktewater is, dit is de Maas en het westen van Brabant.
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Figuur 4.16 Ruimtelijke verdeling van de emissie van naftaleen vanuit verkeer en vervoer in 2010 over de
verschillende RWSR-gebieden.

Figuur 4.17 Ruimtelijke verdeling van de emissie van naftaleen vanuit atmosferische depositie in 2010 over de
verschillende RWSR-gebieden.
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4.5

Industriële stoffen
Stoffen en bronnen
In Figuur 4.18 is de relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor de industriële
stoffen die in de EmissieRegistratie zijn gerapporteerd weergegeven.
De belasting van trichloormethaan (chloroform) wordt gedomineerd door een direct lozende
industriële puntbron. Het gaat hier om Shell Nederland Chemie in Moerdijk. Belasting van
xylenen wordt voor 23% bepaald door de direct lozende chemische industrie Shell Nederland
Chemie (Moerdijk) en DSM Pharma Chemicals (Venlo). Fluoride belasting wordt voor ruim 40
% door industrie bepaald; Nyrstar Budel BV (2739 kilo) en O-I Manufacturing Netherlands BV
in Maastricht (110 kilo).
Voor de andere industriële stoffen spelen de direct lozende bedrijven bijna geen rol. Industrie
lozend op het riool draagt wel bij aan de belasting van deze stofgroep en eindigt als RWZI
effluent in het oppervlaktewater. Effluent van fluor, dichloorethaan, hexachloorbutadieen,
tertachlooretheen, trichlooretheen, seleen en vinylchloride wordt 100% bepaald door
industriële bedrijven.
Huishoudelijk afvalwater vormt de bron van emissie van trichloorbenzeen op het riool en
gedeeltelijk voor xylenen.
Verkeer en vervoer is de bepalende bron voor tolueen en benzeen. Het gaat hier dan om de
motor emissie van de recreatievaart.
Atmosferische depositie is voor seleen een significante bron (76%). Seleen komt ook vrij bij
bandenslijtage en vormt zo een emissiebron onder de categorie verkeer en vervoer.
Opvallend is de hoge bijdrage van overstorten en regenwaterriolen van de stoffen
trichlooretheen en tetrachlooretheen. Deze stoffen worden bij RWZI voor ruim 90%
verwijderd.
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Figuur 4.18 Relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor de industriële stoffen in het Maasstroomgebied
die in de EmissieRegistratie voor 2010 zijn gerapporteerd.

Ruimtelijke variatie
In Figuur 4.19 is de ruimtelijke verdeling van de emissie van tolueen vanuit de bron ‘Verkeer
& Vervoer’ over de verschillende RWSR-gebieden weergegeven. De kaart weerspiegelt de
dichtheid van de vaarwegen.

Figuur 4.19 Ruimtelijke verdeling van de emissie van tolueen vanuit de bron ‘Verkeer & Vervoer’ in 2010 over de
verschillende RWSR-gebieden.
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4.6

Antifoulings
De enige stof op de stoffenlijst die onder de stofgroep “antifoulings” valt is irgarol. De
Europese Biocidenrichtlijn stelt dat irgarol alleen als antifouling op zeeschepen gebruikt kan
worden (pers. com. RWS/WD, B. Bellert). Deze verf (coating) dient de aangroei van
organismen tegen te gaan en voor dat doel loogt de verf continu bestrijdingsmiddelen uit.
Irgarol is wel in de EmissieRegistratie gerapporteerd, maar heeft geen emissies in het
Maasstroomgebied omdat er alleen een vracht op zout water is.
Toch kan irgarol in het oppervlaktewater terecht komen omdat bij de productie van sommige
muurverven irgarol als anti-schimmel en anti-algenmiddel gebruikt wordt. Deze verven
worden buiten de EU geproduceerd, maar worden ook in Nederland verkocht en toegepast.
De omvang van de emissie van irgarol uit deze bron is niet voldoende bekend om dit als bron
in de EmissieRegistratie op te nemen.

4.7

Fenolen
Stoffen en bronnen
Fenolen zijn aromatische verbindingen met één of meerdere hydroxylgroepen rechtstreeks op
de benzeenring gebonden. Oppervlaktewater kent een natuurlijke fenolbelasting via stoffen
afkomstig van de biologische afbraak van plantenmateriaal in bodem en water. Fenolen van
antropogene oorsprong verhogen over het algemeen het natuurlijke achtergrondniveau.
Fenolverbindingen beïnvloeden de smaak en reuk van het water, kunnen een zure smaak
geven aan eetbare aquatische diersoorten en werken toxisch in hogere concentraties.
Nonylfenol, 4-nonylfenol en octylfenol zijn prioritaire stoffen die zijn opgenomen in de BKMW
en in Annex II van de DIRECTIVE amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC. Deze
fenolen worden gezien als hormoonverstorende stoffen. Bisfenol A staat op de Nederlandse
watchlist (RIWA, Nieuwsbrief no. 2, 2012).
Er is EU-regelgeving die gebruik, handel en toepassing van nonylfenol(ethoxylaten)
vermindert, richtlijn 2003/53/EEG. Het gaat hierbij om reinigingsmiddelen, textiel- en
leerbewerking, emulgatoren in speendippers, metaalbewerking, pulp en papier, cosmetica,
verzorgingsproducten, co-formulant in gewasbeschermingsmiddelen. Mogelijk blijft de
productie van nonylfenol en toepassing van nonylfenolethoxylaten in latexverven, in
polymeren, plastic stabilisatoren en de fotografische industrie. Toepassing van
nonylfenolethoxylaten/nonylfenol als reinigingsmiddel op schepen op zee (buiten de vijf
mijlszone) die niet onder de vlag van landen binnen de EU varen, zal mogelijk blijven.
Voor het Maasstroomgebied is de belasting van nonylfenolen niet gekwantificeerd maar zal
voornamelijk plaatsvinden via het RWZI effluent.
Octylfenolen zijn momenteel verboden en worden
gerapporteerd. Voor de EmissieRegistratie geven
Maasstroomgebied geen lozingen op.

niet in de EmissieRegistratie
de bedrijven ook voor het

De vrachten van bisfenol A vanuit de verschillende bronnen staan weergegeven in Tabel 4.3.
De voornaamste bron van bisfenol A zijn epoxyharsen, plastics aan de binnenkant van blikjes
of deksel van potjes. Bisfenol A zit in harde soorten plastic van consumentenproducten zoals
harde drinkbekers, broodtrommels, bestek, maar ook tandvullingen. Bisfenol A wordt ook
gebruikt in vlamvertragende middelen (na bromering tot tetrabroombisfenol A) en als
oplosmiddel voor drukinkten.
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De gerapporteerde vracht in de EmissieRegistratie van bisfenol A is gebaseerd op influent en
effluent metingen bij 17 RWZI’s (Pieters et al., 2011; Watson database).
Tabel 4.3

Vrachten van bisfenol A en chloorfenolen vanuit de verschillende bronnen in het Maasstroomgebied in

2010 (kg/jaar).

Stofnaam

Bisfenol A
Chloorfenolen

Atmosf.
depositie
0.0
8.6

Hh niet
Overstorten Effluent
aangesloten en rwr
op riool
0.1
0.2
4.6
0.2
2.6
306.3

Totaal (kg)

4.8
317.7

Chloorfenolen worden in Nederland niet (meer) geproduceerd. In het verleden werden
chloorfenolen gebruikt als conserveringsmiddel in verven en lijmen, ontsmettingsmiddel, roten schimmelwerend middel (houtverduurzaming) en bestrijdingsmiddel. In de jaren tachtig
zijn veel toepassingen van chloorfenolen aan banden gelegd, waardoor de belasting van het
milieu is afgenomen. Het gebruik van pentachloorfenol (PCP) is sinds 1989 verboden.
Chloorfenolen worden in het milieu over het algemeen redelijk goed afgebroken. Een
belangrijke eigenschap van chloorfenolen in relatie tot waterverontreiniging is de sterke en
onaangename reuk en smaak.
Effluent vanuit RWZI’s is nog de belangrijkste bron van chloorfenolen (96%), deze zijn dan
afkomstig van huishoudelijk afvalwater, regenwater en industrie (productie van
bestrijdingsmiddelen).
Ruimtelijke variatie
In Figuur 4.20 is de ruimtelijke verdeling van de emissie van bisfenol A vanuit de RWZI’s over
de verschillende RWSR-gebieden weergegeven.

Figuur 4.20 Ruimtelijke verdeling van de emissie van bisfenol A vanuit de RWZI’s in 2010 over de verschillende
RWSR-gebieden.
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4.8

PCB’s
PCB’s en dioxinen zijn oplosbaar in vet en kunnen daardoor ophopen in vetweefsel van
organismen. PCB's leiden tot door-vergiftiging in de voedselketen. Zeven PCB’s ( 153, 138,
101, 118, 180 en 28) zijn opgenomen in de Nederlandse lijst met overige relevante stoffen
binnen de Kaderrichtlijn Water. Voor deze groep zijn normen opgesteld vanwege hun effect
op de ecologische toestand van de watersystemen.
PCB’s komen niet van nature in het milieu voor. Vanwege hun chemische gedrag zijn ze veel
toegepast in onder andere condensatoren en met hydraulische olie werkende machines en
onderdelen. Sinds 1985 is het gebruik van PCB’s in Nederland verboden. Nederlandse
handhaving is er op gericht toe te zien op beëindiging van gebruik en vernietiging van PCBhoudende apparatuur (MWH, 2008). Uiterlijk in 2010 moest in de Europese lidstaten alle PCB
houdende apparatuur met meer dan 5 dm 3 PCB verwijderd zijn (Richtlijn 96/59/EG, 16 sept
1996).
Voor de totale emissie in Nederland geldt dat deze sterk gedaald is, met de grootste daling
tussen 2000 en 2009. De belangrijkste resterende bron vormt atmosferische depositie (zie
Figuur 4.21 en Tabel 4.4) van PCB’s die door verdamping in de atmosfeer terechtgekomen
zijn. Een kleine bron vormt het rioolwater, deze kan als ‘ongezuiverd rioolwater’ (overstorten
of niet op een RWZI aangesloten huishoudens) of RWZI effluent op het oppervlaktewater
terechtkomen. Rioolwater neemt, net als atmosferische depositie, als bron af.
Door de jarenlange verontreiniging met PCB en de sterke hechting van PCB’s aan sediment
bevat de waterbodem op veel plaatsen hoge gehalten PCB’s. Onderzoek wijst uit dat er een
duidelijke relatie wordt gevonden tussen PCB’s in de waterbodem en gehalten in aal (Van
den Heuvel-Greve, 2009). Dit wijst er op dat de waterbodem een belangrijke bron vormt voor
opname in vis.

18%

Atmosf. depositie
50%

Overstorten en rwr
Effluent

32%

Figuur 4.21 Relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor PCB’s in het Maasstroomgebied die in de
EmissieRegistratie voor 2010 zijn gerapporteerd.
Tabel 4.4

PCB vracht naar oppervlaktewater vanuit verschillende bronnen in het Maasstroomgebied in 2010

(kg/jaar).

Stofnaam
PCB's

Atmosf.
depositie
0.14

Overstorten en rwr
0.09

Effluent
0.05

Totaal (kg)
0.28
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4.9

Röntgencontrastmiddelen
Röntgencontrastmiddelen zijn een speciale groep binnen de geneesmiddelen. Deze middelen
worden in een ziekenhuis toegediend (meestal poliklinisch) vanwege diagnostische redenen.
De grootste hoeveelheid wordt onveranderd uitgescheiden binnen 24 uur.
Röntgencontrastmiddelen zijn daarom ook in het afvalwater van woonwijken aangetoond
(Vergouwen et al., 2011). Dit onderzoek heeft echter geen betrouwbare kentallen opgeleverd
om emissiefactoren voor röntgencontrastmiddelen te bepalen voor heel Nederland. Emissies
van deze middelen zijn daarom niet opgenomen in de EmissieRegistratie.

4.10

Vlamvertragers
Van de verschillende vlamvertragers die op de stoffenlijst staan, zijn er alleen van
polygebromeerde difenylether (PBDE) emissies in de EmissieRegistratie opgenomen.
Een PBDE is een vlamvertrager, behorend tot de gebromeerde vlamvertragers. De PBDE's
worden in een groot aantal huishoudelijke voorwerpen gebruikt, waaronder stoffen, meubels
en elektronica. PBDE staat op de lijst van de KRW prioritaire stoffen.
De belangrijkste bron van PBDE’s is het effluent van RWZI (zie Figuur 4.22 en Tabel 4.5). De
vracht hiervan is bepaald op basis van een aantal metingen aan RWZI’s (Watson database).
Er zijn geen kwantitatieve gegevens van de emissies van de overige vlamvertragers. De
verwachting is dat hier ook het RWZI effluent de belangrijkste bron zal zijn.

16%
Atmosf. depositie
6%
Overstorten en
regenwaterr.
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78%

Figuur 4.22 Relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor PBDE in het Maasstroomgebied die in de
EmissieRegistratie voor 2010 zijn gerapporteerd
Tabel 4.5

PBDE vracht naar oppervlaktewater vanuit verschillende bronnen in het Maasstroomgebied in 2010

(kg/jaar).

Stofnaam

Atmosf.
depositie

Gebromeerde Difenylethers, PBDE

4.11

0.44

Overstorten
rwr
0.02

en Overstorten Effluent
en rwr
0.14
2.13

Totaal
(kg)
2.74

Weekmakers
Van de weekmakers is Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) de enige stof waarvan de emissies
naar oppervlaktewater zijn gerapporteerd in de EmissieRegistratie. Chlooralkanen, C10-C13
staat ook gerapporteerd in de EmissieRegistratie, maar deze stof geeft geen belasting van
het oppervlaktewater.
DEHP is een weekmaker die veel wordt gebruikt in onder meer PVC. De stof wordt in alle
milieucompartimenten aangetroffen.
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In Figuur 4.23 en Tabel 4.6 is te zien dat het effluent vanuit RWZI’s de grootste bron is van
DEHP. Daarnaast vormen overstorten en regenwaterriolen nog een kleine bron van DEHP.

8%
Overstorten en
regenwaterr.
Effluent

92%

Figuur 4.23 Relatieve bijdrage van de verschillende bronnen voor DEHP in het Maasstroomgebied die in de
EmissieRegistratie voor 2010 zijn gerapporteerd
Tabel 4.6

DEHP vracht naar oppervlaktewater vanuit verschillende bronnen in het Maasstroomgebied in 2010

(kg/jaar).

Stofnaam
Di(2Ethylhexyl)Ftalaat

4.12

Huishoudens niet
aangesloten op
riool
3.62

Overstorten en
regenwaterriolen
6.07

Effluent

Totaal
(kg)

116.26

125.96

Dioxinen
Dioxinen zijn als stofgroep opgenomen in de EmissieRegistratie. De in de EmissieRegistratie
gekwantificeerde dioxine-emissie naar het oppervlaktewater vindt in het Maasstroomgebied
voor 100% plaats door RWZI effluent. De achterliggende bronnen zijn de industrie en
huishoudens.
Onder de aanduiding dioxine in het spraakgebruik vallen ongeveer 210 dioxinen en furanen.
Dioxines ontstaan door verbranding. Dioxine komt ook vrij via sigarettenrook en
openhaarden. De belangrijkste blootstellingsroute voor de mens loopt via de opname van
voedsel (ingestie). Dioxines worden niet via de huid of (zeer beperkt) via inademing
opgenomen. Dioxine is in grote hoeveelheden over een lange periode een gevaarlijke stof.

4.13

Benzine additieven
Emissies van MTBE naar oppervlaktewater zijn gekwantificeerd in de EmissieRegistratie en
komen voor als industriële puntlozingen. Raffinaderijen met dit soort lozingen komen echter
niet in het Maasstroomgebied voor, daarom worden er geen emissiecijfers van MTBE
gegeven en volgt hieronder alleen een kwalitatieve beschrijving van MTBE.
MTBE (Methyl-tertiair-butylether) wordt sinds 1988 ter verhoging van de klopvastheid en als
loodvervanger in benzine toegepast om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vroeger werd
daarvoor het zeer giftige tetraethyllood (TEL) gebruikt. In het grondwater is MTBE zeer
mobiel en slecht afbreekbaar (vooral anaëroob). De laatste jaren is MTBE in toenemende
mate vervangen door Ethyl-tertiair-butylether (ETBE), een stof met vergelijkbare
eigenschappen.
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Uit een landelijk inventariserend onderzoek uitgevoerd in 2006 - 2007 blijkt dat het
grondwater in Nederland op een groot aantal locaties nabij tankstations verontreinigd is met
MTBE (de Voogt et al., 2008). Door lekken van ondergrondse benzinetanks kan MTBE in het
milieu terecht komen, zowel in het grondwater als in het oppervlaktewater (van den Berg &
Puijker, 2005). Voor drinkwaterwinning vormt de aanwezigheid van MTBE een bedreiging. De
kwaliteit van het drinkwater, specifiek geur en smaak, wordt negatief beïnvloed door de
aanwezigheid van MTBE. Emissies naar grondwater zijn niet gekwantificeerd in de
EmissieRegistratie.
4.14

Cosmetica
Galaxolide (HHCB) is de enige stof in de stoffenlijst die valt onder de stofgroep cosmetica.
Het is een synthetische geurstof die behoort tot de groep van polycyclische
muskusgeurstoffen. De EmissieRegistratie heeft geen emissies van deze stof
gekwantificeerd. De voornaamste bron zal het RWZI effluent zijn omdat de stof voornamelijk
door huishoudens wordt gebruikt.

4.15

Overige stoffen
Onder de overige stoffen valt een viertal stoffen: 1,3 Diacetylbenzeen, 1,4 Diacetylbenzeen,
2,4-dimethyl-benzaldehyde en 2-aminoacetofenon. Van geen van deze stoffen zijn
emissiegegevens in de EmissieRegistratie beschikbaar.
In de fijnchemie (o.a. farmaceutische industrie) worden als intermediair gebruikt: 1,3
Diacetylbenzeen, 1,4 Diacetylbenzeen en 2,4-dimethyl-benzaldehyde. De emissieroutes en
omvang van de emissies van deze stoffen zijn nog onbekend (pers. com J. Hulskotte).

4.16

Vrachten uit het buitenland
Buitenlandse aanvoer speelt een belangrijke rol in de bijdrage aan de belasting van de
waterlichamen. Deze is nu niet meegenomen in de tabellen en totalen die in de voorgaande
paragrafen gepresenteerde zijn.
Door de waterschappen zijn van de grensoverschrijdende wateren de vrachten uit het
buitenland aangeleverd. De vrachten uit het buitenland zijn vergeleken met de vrachten in de
RWSR-gebieden waar het grensoverschrijdende waterlichaam in uitkomt. Aandachtspunten
bij de resultaten:
- De buitenlandse vrachten die door de waterschappen zijn aangeleverd, zijn op een
andere manier tot stand gekomen dan de vrachten in de EmissieRegistratie. De
vrachten vanuit het buitenland zijn namelijk berekend met een gemeten debiet en
gemeten concentraties aan stoffen. In de EmissieRegistratie komen de vrachten tot
stand door een combinatie van gemeten, gemodelleerde en ingeschatte vrachten.
- De methode van bepalen van de buitenlandse vrachten is niet eenduidig voor alle
waterschappen. Ieder waterschap heeft deze vrachten op zijn eigen manier berekend.
Dit houdt in dat bij het éne waterschap de berekeningen gebaseerd zijn op meer
analyseresultaten dan bij het andere waterschap. Ook in de wijze van berekenen
zitten verschillen, aangezien het ene waterschap echt een periode meeneemt
waarover een bepaalde meting indicatief is, en een ander waterschap bijvoorbeeld
een jaargemiddelde neemt. Ook het aantal stoffen waarvoor een vracht berekend is,
is sterk verschillend bij de verschillende waterschappen.
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Om de hierboven genoemde redenen is besloten niet alle gegevens te presenteren, maar
slechts een selectie. De gegevens geven een eerste indruk van de verhouding tussen de
vrachten uit een gebied zelf en de vrachten die vanuit het buitenland komen.
In de onderstaande tabellen wordt per waterschap een voorbeeld gegeven van de vrachten
die het waterschap binnenkomen (zoals berekend door de waterschappen) en de vracht naar
het oppervlaktewater vanuit het RWSR-gebied waar de desbetreffende waterloop Nederland
binnen komt. Voor alle buitenlandse vrachten geldt dat de vracht afhankelijk is van het debiet
van de waterloop en de concentratie. Veelal geldt dat er bij een waterloop met een groot
debiet grote vrachten vanuit het buitenland Nederland binnen komen en dat bij kleinere
waterlopen de vracht beperkt is.
Voor Waterschap Roer en Overmaas is in Tabel 4.7 als voorbeeld de vracht vanuit de Geul
en de Gulp die vanuit België RWSR-gebied Geul binnenstromen weergegeven. De vrachten
vanuit de Geul zijn veel groter dan die uit de Gulp. Het debiet van de Geul is dan ook meer
dan twee keer zo groot als die van de Gulp (0,80 vs. 0,30 m 3/s). Ditzelfde geldt voor de Roer
Vlodrop die een veel hoger debiet (ca. 20 m 3/s) heeft dan de Vlootbeek (ca. 0,05 m 3/s). In
vergelijking met de vrachtgegevens die uit de EmissieRegistratie komen, zijn de vrachten uit
het buitenland groot. Met name de vrachten uit waterlopen met een hoog debiet kunnen vele
malen hoger zijn dan de vrachten uit de RWSR-gebieden waar de waterlopen uit het
buitenland in Nederland op uitkomen. Voor de metalen geldt dit nog sterker dan voor de
nutriënten.
Voor de Mark (gemiddelde debiet in 2010 van 3,4 m 3/s), gelegen in waterschap Brabantse
Delta, geldt dat de vracht vanuit het buitenland ongeveer even groot is als de vracht uit het
RWSR-gebied Mark-Vliet (zie Tabel 4.8), waar de Mark doorheen loopt. De vracht vanuit het
buitenland via de Molenbeek is veel kleiner, het debiet van deze beek is ook maar 0,5 m 3/s.
Voor de Dommel is de buitenlandse vracht vanuit de Tongelreep vergeleken met de vracht
vanuit RWSR-gebied Tongelreep en de vracht vanuit de Boven Dommel met de vracht vanuit
RWSR-gebied Boven Dommel (zie Tabel 4.9). Voor beide waterlopen geldt dat de vracht
vanuit het buitenland 1,5 tot 8 keer groter is dan de vracht vanuit de RWSR-gebieden zelf.
Ter vergelijking: de Boven Dommel heeft een debiet van ca. 2,0 m 3/s en Tongelreep van ca.
0,8 m3/s.
Tabel 4.7

Buitenlandse vrachten vanuit de Geul en Gulp in 2010 vergeleken met de EmissieRegistratie-vracht

vanuit RWSR-gebied Geul (links) en de buitenlandse vrachten vanuit de Vlootbeek en de Roer Vlodrop in
2010 vergeleken met de EmissieRegistratie-vracht vanuit RWSR-gebied Roervlootbeek (rechts).

N-totaal
(ton)
P-totaal
(ton)
Cadmium
(kg)
Zink
(kg)

Geul
buitenland

Gulp
buitenland

RWSR
Geul

Vlootbeek
buitenland

Roer Vlodrop
buitenland

RWSR
Roervlootbeek

180

59

173

17,9

2134

366

10

2,2

12

0,3

98

20

8,4

0,1

2,7

0

21,9

13,1

6523

105

686

89

20512

2124
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Tabel 4.8

Buitenlandse vrachten vanuit de Molenbeek (2010) en Mark (2009) vergeleken met de

EmissieRegistratie-vracht vanuit RWSR-gebied Mark-Vliet.

N-totaal (ton)
P-totaal (ton)
Cadmium (kg)
Zink (kg)
Tabel 4.9

Molenbeek
buitenland
93
6.8
1,1
284

Mark
buitenland
696
18
5
2178

RWSR MarkVliet
851
36
9
2410

Buitenlandse vrachten vanuit de Boven Dommel in 2010 vergeleken met de EmissieRegistratie-vracht

vanuit RWSR-gebied Boven Dommel (links) en de buitenlandse vrachten vanuit de Tongelreep in 2010
vergeleken met de EmissieRegistratie-vracht vanuit RWSR-gebied Tongelreep (rechts).

N-totaal (ton)
P-totaal (ton)
Cadmium (kg)
Zink (kg)
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Boven
Dommel
buitenland
342
32
117
10968

RWSR
Boven
Dommel
224
7,3
14
2592

Tongelreep
buitenland

RWSR
Tongelreep

92
8
9
1878

49
1,3
3
780
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5 Vergelijking EmissieRegistratie met de KRW-Verkenner
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de EmissieRegistratie (dit project) en het
Stoffenproject (Van Duijnhoven et al., 2012) met elkaar vergeleken. Het Stoffenproject is een
nationaal project (DGRW, RWS/WD, IHW en Deltares) en levert een bronnenanalyse per
KRW waterlichaam. Referentiejaar is ook 2010 en doel is de gebiedsprocessen te faciliteren.
Binnen het Stoffenproject, wat door Deltares met behulp van de landelijke toepassing van de
KRW-Verkenner is uitgevoerd, is de emissie van 32 stoffen per KRW waterlichaam berekend
(Van Duijnhoven et al., 2012). De resultaten van deze berekeningen worden beschikbaar
gesteld op het KRW portaal. Het gaat om een stoffenselectie gebaseerd op de Nederlandse
probleemstoffen en Rijn relevante stoffen. Het zijn metalen, PAK’s, enkele
bestrijdingsmiddelen en enkele andere stoffen (zie Bijlage G). De indeling van de bronnen is
gebaseerd op de Europese richtlijnen.
De KRW-Verkenner is een modelprogramma waarmee de (historische, huidige of
toekomstige) waterkwaliteitssituatie binnen een studiegebied, zowel chemisch als ecologisch,
kan worden doorgerekend. Hierbij zijn verschillende soorten invoer nodig, waaronder de
hydrologie en een schematisatie van de oppervlaktewateren.
De resultaten uit de KRW-Verkenner leveren een ander soort informatie op dan kan worden
verkregen met de gegevens die rechtstreeks uit de EmissieRegistratie zijn gehaald. De twee
resultaten zijn niet direct vergelijkbaar. De EmissieRegistratie levert alle emissies die in een
bepaalde geografische eenheid ontstaan en in het oppervlaktewater terechtkomen. De KRWVerkenner maakt onderscheid tussen emissies van stoffen op de afwateringsgebieden en op
de oppervlaktewatereenheden. In de landsdekkende toepassing, die voor het Stoffenproject
is gebruikt, is middels een landsdekkende schematisatie en waterbeweging de belasting van
de oppervlaktewaterlichamen zowel direct als via voorbelasting afkomstig vanuit andere
oppervlaktewateren berekend. Daarbij wordt ook rekening gehouden met retentieprocessen
in de watersystemen.
Belangrijke verschillen tussen EmissieRegistratie en KRW-Verkenner zijn:
- De KRW-Verkenner werkt met kleine gebiedjes (local surface waters, LSW’s), dit zijn
de groene gebieden in Figuur 5.1. Elk LSW-gebied bevat een LSW-knoop en via een
link wordt de koppeling gelegd met een andere LSW-knoop (witte vierkantjes in
Figuur 5.1) of met een waterlichaam knoop (witte rondjes). Als we het middelste
LSW-gebied beschouwen (rood omcirkeld in Figuur 5.1), dan loopt er geen
waterlichaam door dat gebied. De belastingen uit dit LSW-gebied, hangend aan de
LSW-knoop, worden gekoppeld met een andere knoop. In dit geval de waterlichaamknoop van het gebied ten noorden van dit gebied. Dit is geen directe belasting op het
waterlichaam zelf, maar komt uit het betreffende LSW-gebied als voorbelasting op het
waterlichaam wat door een ander LSW-gebied loopt terecht. De voorbelasting wordt
niet onderscheiden in herkomstbronnen.
- De belasting die van bovenstrooms afkomstig is, wordt ook als voorbelasting
gerapporteerd. Een voorbeeld in Figuur 5.1 zijn de waterlichaam-knopen die van
bovenstrooms verbonden zijn met benedenstroomse knopen.
- In de KRW-Verkenner worden processen, zoals retentie meegenomen, waardoor de
vracht van bovenstrooms niet voor de volle honderd procent op het benedenstroomse
waterlichaam terechtkomt.
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Figuur 5.1 Schematisatie werking KRW-Verkenner. Het rood omcirkelde gebied, is een gebied zonder
waterlichaam, waarvan de emissie als ‘voorbelasting’ op het gebied ten noorden van dit gebied terecht
komt.

In het stroomgebied van de Maas hebben relatief veel van de LSW-gebieden geen
waterlichaam door hun gebied heen lopen. Dit betekent dat de vracht vanuit het
desbetreffende LSW-gebied als ‘voorbelasting’ op een waterlichaam komt dat door een
andere LSW-gebied heen stroomt. Hierdoor wordt er in de KRW-Verkenner een relatief grote
post met ‘voorbelasting’ als bron berekend. Bij de bron ‘voorbelasting’ is met de huidige
berekeningen niet inzichtelijk wat de achterliggende bron (landbouw, verkeer & vervoer, etc.)
is geweest. De KRW-Verkenner kan wel de werkelijke bron van voorbelasting achterhalen,
maar dat vergt extra berekeningen die niet in het kader van het Stoffenproject zijn uitgevoerd.
Met de berekeningen van de KRW-Verkenner wordt met name de belasting door landbouw
gerekend tot de bron voorbelasting. Dit gebeurt omdat de landbouw in het Maasstroomgebied
goed verdeeld is over de afwateringseenheden en dus ook over de LSW-gebieden.
Aangezien de KRW waterlichamen slechts een beperkt oppervlak innemen van het
Maasstroomgebied, komt een groot percentage van de belastingen vanuit de landbouw met
het label voorbelasting op een KRW waterlichaam terecht.
Rekening houdend met het doel van deze studie – in kaart brengen van de directe
emissiebronnen per RWSR-gebied – is besloten hier alleen de resultaten van de
EmissieRegistratie te laten zien. De informatie laat zien welke bronnen verantwoordelijk zijn
voor de emissie en hoe de verschillende bronnen zich tot elkaar verhouden. De hier
gepresenteerde EmissieRegistratie data zegt echter niets over welke bronnen of welke
stoffen een waterkwaliteitsprobleem vormen. Voor deze laatste slag zal gerekend moeten
worden met de KRW-Verkenner. De KRW-Verkenner is ook geschikt voor andere doeleinden,
zoals het doorrekenen van scenario’s van verschillende maatregelpakketten.
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6 Conclusies en aanbevelingen
Paragraaf 6.1 bevat conclusies en aanbevelingen over gewasbeschermingsmiddelen. De
overige stofgroepen komen aan bod in paragraaf 6.2.
6.1
6.1.1

Gewasbeschermingsmiddelen
Conclusies
Op basis van het landelijk gemiddeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de periode
2008-2010 en berekeningen met de NMI 3 zijn emissie indicatoren op jaarbasis naar het
oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas berekend voor ruim 200
werkzame stoffen, met onderscheid in 60 gewassen.
Over het geheel van het landbouwkundig gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen in
het stroomgebied Maas neemt de akkerbouw ongeveer 50% en de veehouderij ongeveer
20% van de totale emissie naar het oppervlaktewater voor haar rekening. De veehouderij
neemt ongeveer 50% en de akkerbouw ongeveer 40% van de totale emissie naar het
bovenste grondwater voor haar rekening.
De emissiecijfers voor gewasbeschermingsmiddelen moeten als schattingen worden
beschouwd. De emissiecijfers zijn geschikt voor het maken van ranglijsten van stoffen per
sector of per teelt, voor het stroomgebied als geheel, voor waterbeheergebieden of voor
RWSR-eenheden. De emissiecijfers zijn ook te gebruiken om ruimtelijke patronen zichtbaar
te maken. Deze patronen zijn vooral bepaald door de gewaskaarten. Bij toepassingen die
leiden tot drainage en/of uitspoeling naar het bovenste grondwater geldt dat het ruimtelijke
patroon tevens bepaald wordt door bodemeigenschappen en door de hydrologie.
De berekeningen voor emissies als gevolg van verschillende routes zijn gebaseerd op
verschillende methoden die gebruik maken van andere principes en gegevens. Door deze
verschillen is het niet goed mogelijk om emissies berekend voor verschillende routes
kwantitatief te vergelijken. Voor de open teelt zijn drainage en spray drift de belangrijkste
emissieroutes naar het oppervlaktewater. Voor de kassen is spui van recirculatiewater de
belangrijkste emissieroute. Absolute cijfers voor de emissies vanuit de open teelt en de
kasteelten kunnen niet met elkaar vergeleken worden.
Door de verschillen in de spreiding in de tijd van emissies is de verhouding tussen de
emissies via verschillende routes, zoals bijvoorbeeld drift versus drainage, geen directe maat
voor de afzonderlijke bijdrage via deze routes aan de concentratie in de kavelsloot op een
bepaald moment, noch voor het risico voor waterleven.

6.1.2

Aanbevelingen
In 2013 komen de resultaten van de Brede Screening van stoffen in het oppervlaktewater
het grondwater in het stroomgebied Maas beschikbaar. Aanbevolen wordt om
monitoringsresultaten voor de groep gewasbeschermingsmiddelen te vergelijken met
emissiecijfers van het project Bronnenanalyse Maas. In de EDG is vastgesteld dat
beelden ten aanzien van de waterkwaliteit op basis van metingen (in dit geval
Bestrijdingsmiddelenatlas) en berekeningen (NMI 3) elkaar goed kunnen aanvullen.
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Aanbevolen wordt om voor specifieke probleemstoffen na te gaan of er sprake is van
samenhang tussen de metingen en berekeningen en om op basis van deze informatie een
analyse te doen naar de meest aannemelijke oorzaken van normoverschrijding. Vervolgens
kan in overleg met de sectoren gericht naar oplossingen worden gezocht.
Aanbevolen wordt om de berekende vrachten te bewerken voor opname in de factsheets
voor het stroomgebiedsproces.
6.2
6.2.1

Metalen, nutriënten, PAK’s, geneesmiddelen en overige stofgroepen
Conclusies
In deze studie is een emissie-inventarisatie uitgevoerd met als doel om voor een groot aantal
stoffen de verschillende bronnen van belasting naar oppervlaktewater te identificeren en
kwantificeren. De informatie uit de EmissieRegistratie laat duidelijk zien welke bronnen
verantwoordelijk zijn voor de emissie en hoe de verschillende bronnen zich tot elkaar
verhouden.
Van de 159 stoffen die niet onder de gewasbeschermingsmiddelen vallen, zijn voor 54 stoffen
emissiegegevens aanwezig in de EmissieRegistratie voor het Maasstroomgebied. Van de
vijftien stofgroepen zijn er maar vijf zonder emissiecijfers (Tabel 2.2 en Tabel 2.3).
Geconcludeerd kan worden dat voor veel stoffen de RWZI effluenten en landbouw de
grootste emissiebronnen zijn in het Maasstroomgebied. Veel RWZI’s zijn vanaf 1990 sterk
verbeterd in zuivering maar vormen nog steeds een relevante bron van emissies. Naast de
bronnen uit Nederland zelf, moet daarnaast terdege rekening worden gehouden met grote
vrachten aan allerlei stoffen vanuit het buitenland.
Met deze inventarisatie is het niet mogelijk om waterkwaliteitsknelpunten aan te geven. De
hier gepresenteerde emissiecijfers zeggen niets over welke bronnen of welke stoffen een
waterkwaliteitsprobleem vormen. De uiteindelijke waterkwaliteit is afhankelijk van de retentie,
afbraak en hydrologie. Bovendien zijn de knelpunten afhankelijk van de doelstellingen van de
desbetreffende waterloop.
Hieronder wordt per bron opgesomd voor welke stof(groepen) deze bron de belangrijke
emissiebron vormt.
RWZI effluent
- Metalen: voor alle metalen is RWZI effluent een belangrijke bron, met uitzondering
van cadmium, nikkel en zink (waarvoor de landbouw de belangrijkste bron is);
- Nutriënten: voor P-totaal vormt RWZI effluent een belangrijke bron, voor N-totaal in
mindere mate;
- Cosmetica: komen in RWZI effluent terecht door consumenten gebruik;
- Dioxinen: industrie en huishoudens zijn de achterliggende bron;
- Fenolen (nonylfenolen, bisfenol A en chloorfenolen): de achterliggende bron is
huishoudelijk afvalwater, regenwater en industrie;
- Geneesmiddelen: komen via inname en uitscheiding door de mens via het
rioolsysteem in RWZI’s. De zuiveringspercentages in de RWZI’s zijn stofafhankelijk;
- Industriële stoffen: via industrie lozend op het riool komen de stoffen dichloorethaan,
fluor, hexachloorbutadieen, tertachlooretheen, trichlooretheen en vinylchloride bij de
RWZI’s terecht en eindigen als RWZI effluent in het oppervlaktewater. Voor
trichloorbenzenen en gedeeltelijk voor xylenen vormt huishoudelijk afvalwater de bron
van emissie naar het riool;
- Vlamvertragers;
- Weekmakers.
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Landbouw
- Zware metalen nikkel, zink, cadmium, lood en koper: de historische en huidige
belasting van de bodem met zware metalen door bemesting en atmosferische
depositie heeft geleid tot een verhoging van de gehaltes van zware metalen in de
bodem. Deze komen via uit- en afspoeling in het oppervlaktewater terecht;
- Nutriënten: komen via bemesting op het land en daarna via af- en uitspoeling in het
oppervlaktewater en grondwater terecht.
Atmosferische depositie
- Seleen (industriële stof): voor seleen is atmosferische depositie de grootste bron
(76%);
- Kwik (metaal): komt in de lucht terecht door bijvoorbeeld recycling industrie,
vuurhaarden, crematoria, vervaardiging van bouwmaterialen, zeeschepen en
chemische industrie;
- PAK’s: komen in de lucht terecht door onvolledige verbranding of verkoling van o.a.
fossiele brandstoffen, voedingsmiddelen en hout;
- PCB’s.
Overstorten en regenwaterriolen
- Trichlooretheen en tetrachlooretheen (industriële stoffen);
- Antimoon (metaal): vuurwerk vormt de voornaamste oorzaak voor de aanvoer van
antimoon naar het riool;
- PCB’s: na atmosferische depositie dragen overstorten en regenwaterriolen het
meeste bij aan de emissie van PCB’s naar water (32%).
Verkeer en vervoer
- Antifouling: wordt toegepast bij schepen;
- Tolueen en benzeen (industriële stoffen): komt in het oppervlaktewater terecht door
motoremissie van de recreatievaart;
- Arseen (metaal): de emissie vanuit verkeer en vervoer wordt gedomineerd door
uitloging van gewolmaniseerd hout;
- PAK’s: via wegverkeer, binnenvaart en recreatievaart.
Industriële puntlozingen
- Benzine additief;
- Trichloormethaan, xylenen en fluoride (industriële stoffen): de belasting van deze
stoffen wordt gedomineerd door enkele grote puntbronnen.
Kennishiaten
Van een aantal stoffen of stofgroepen van de stoffenlijst zijn geen of weinig emissiegegevens
opgenomen in de EmissieRegistratie. De belangrijkste zijn:
- Geneesmiddelen met veterinaire toepassingen: restanten hiervan zullen via mest op
het land terecht komen en vervolgens via uit- en afspoeling in het oppervlaktewater
terecht komen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de omvang van deze diffuse
bron (pers. com. B. Pieters).
- Röntgencontrastmiddelen: deze worden gebruikt in ziekenhuizen en zullen via het
rioleringsstelsel bij RWZI’s terecht komen. De emissie naar oppervlaktewater vindt
plaats vanuit het effluent van de RWZI’s.
- Industriële stoffen: als de lozing van deze stoffen niet gerapporteerd hoeft te worden
(E-PRTR Verordening) dan heeft de EmissieRegistratie hier ook geen informatie over.
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6.2.1.1

Ruimtelijke eenheden
In het Maasstroomgebied zit veel ruimtelijke variatie in de belasting van het oppervlaktewater
door de verschillende stoffen uit de verschillende bronnen. De belasting hangt samen met het
landgebruik en de aanwezigheid van puntbronnen.

6.2.1.2

Betrouwbaarheid
De EmissieRegistratie geeft de best beschikbare emissiecijfers op nationaal niveau, waarmee
op nationale schaal inzicht verkregen kan worden in de verschillende bronnen. Binnen de
EmissieRegistratie is een systematiek aanwezig om de betrouwbaarheid te classificeren op
verschillende onderdelen. Deze classificatie van de betrouwbaarheid is per bron inzichtelijk
gemaakt in de factsheets, die binnen de EmissieRegistratie gemaakt zijn voor iedere bron.
Voor de diffuse bronnen treedt een zekere onnauwkeurigheid op bij de regionalisatie van de
bronnen, omdat hierbij bepaalde aannames gedaan moeten worden. Voor de puntbronnen is
dit in veel mindere mate het geval, omdat precies bekend is waar het afvalwater geloosd
wordt.

6.2.2

Aanbevelingen
Om de emissiecijfers van de bronnen te verbeteren worden de volgende aanbevelingen
gedaan:
- In paragraaf 4.16 is een vergelijking van de emissiecijfers uit de EmissieRegistratie
met de vrachten vanuit het buitenland, die door de waterbeheerders zijn aangeleverd,
gemaakt. Hieruit blijkt dat de vrachten uit het buitenland significant zijn. Aanbevolen
wordt om de probleemstoffen met een hogere frequentie te monitoren en een
vergelijkbare meetmethode bij de verschillende waterschappen aan te houden. Bij de
opzet van monitoring is samenwerking met het buitenland efficiënt. Dit zou een actie
kunnen zijn die ligt bij de waterbeheerders.
- Het verbeteren van de kwantificering van RWZI effluent met prioritair (gevaarlijke)
stoffen, KRW kandidaatstoffen en/of bestrijdingsmiddelen die nu nog geschat worden.
Hiervoor zouden de metingen die in de Watson-database zitten, gebruikt kunnen
worden. Dit zou een onderzoek inhouden door een expert op het gebied van emissies
en de Watson database.
- Betrek nieuwe data voor atmosferische depositie. Voor een aantal PAK’s en metalen
(vanadium, kobalt, thallium) komen in het voorjaar van 2013 nieuwe cijfers van
atmosferische depositie beschikbaar. Deze cijfers zijn gebaseerd op metingen van
regenwater.
Voor de gebiedsprocessen is een belangrijke aanbeveling om de resultaten van deze studie
te combineren met de monitoringsresultaten van de Brede Screening Maas: op plaatsen waar
een waterkwaliteitsprobleem is (bepaald in de Brede Screening Maas) moet men kijken wat
de bronnen zijn. Hiermee kan er een nuancering plaats vinden op de vrachten die in dit
rapport gegeven worden. Afhankelijk van de bronnen kan gekeken worden of overleg met de
doelgroepen nodig is of dat er juist verdere analyse nodig is om de herkomst en
stuurbaarheid scherper te krijgen. Door middel van een gebiedssysteemanalyse kunnen in de
desbetreffende gebieden de bronnen en routes beter in beeld gebracht worden en daaruit
kunnen mogelijke maatregelen gedefinieerd worden.
Wat betreft de nieuwe stoffen heeft deze studie al een eerste beeld opgeleverd van de
mogelijke bronnen. Aanbevolen wordt de kennis van de probleemstoffen verder uit te
bouwen, bijvoorbeeld door te kijken of ze aanwezig zijn in monitoringsresultaten, of ze een
probleem opleveren en of er normen zijn.
In het Maasstroomgebied zijn de afgelopen jaren verschillende studies uitgevoerd met

54 van 89

Bronnenanalyse van stoffen in het oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas

1206921-000-ZWS-0004, 6 februari 2013, definitief

betrekking tot de waterkwaliteit (Interactie grondwater-oppervlaktewater, Brede Screening
Maas, Evaluatie Verdrogingsbestrijding, Bronnenanalyse Maas). Aanbevolen wordt deze
verschillende studies te integreren ten behoeve van de gebiedsprocessen. Deze analyse zal
een overzicht bieden van de belangrijkste problemen in het Maasstroomgebied, welke doelen
nagestreefd worden en wat de mogelijke maatregelen zijn.
In de bron landbouw van de EmissieRegistratie is al verwerkt dat stoffen die diffuus op de
bodem terecht komen (nutriënten, zware metalen, bestrijdingsmiddelen) zich via het
grondwater naar het oppervlaktewater verspreiden. Bodemverontreinigingen vanuit het
grondwater naar het oppervlaktewater zijn in de EmissieRegistratie niet gekwantificeerd. In
het onderzoek van Van der Grift et al. (2008) zijn voor bodemverontreiniging de Kempen de
vrachten van grondwater naar oppervlaktewater gekwantificeerd voor een aantal gebieden in
het BenedenKempen-gebied (Tabel 2.5). Deze vrachten blijken significant te zijn ten opzichte
van andere bronnen. Aanbevolen wordt om in gebieden met bodemverontreiniging
grondwater als bron nader te kwantificeren.
Om de effecten van de emissies op de KRW waterlichamen van het Maasstroomgebied te
bepalen worden aanbevolen om:
- De KRW-Verkenner toe te passen voor de stoffen die normoverschrijdend zijn;
- In de KRW-Verkenner de verschillende herkomst bronnen niet geheel onder
voorbelasting te verzamelen. Dit zou een methodische aanpassing vergen van de
KRW-verkenner;
- Een gedetailleerde en hydrologisch betrouwbare schematisatie vanuit het
Maasstroomgebied aan te leveren voor gebruik in de KRW-Verkenner.
Ook kan de KRW-Verkenner gebruikt worden om de effecten van maatregelpakketten op de
waterkwaliteit te bepalen. Dit is al gedaan voor de maatregelen met betrekking tot nutriënten
voor de stroomgebiedbeheerplannen uit 2009 en de effecten op de KRW doelen (Van den
Roovaart et al., 2012). Daarnaast is gekeken naar de effecten van vijf innovatieve landbouw
maatregelen met de KRW-Verkenner (Van Oorschot, 2012).
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A Achtergrondinformatie KRW-stoffen
Chemische stoffen:
* Prioritaire stoffen
* Prioritair gevaarlijke stoffen
De prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen staan in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring
water 2009 (2010) en in Annex II van de DIRECTIVE amending Directives 2000/60/EC and
2008/105/EC. Het zijn de stoffen 1 t/m stofnummer 33 en het gaat totaal om 33 stoffen.
* Kandidaatstoffen: de stoffen genoemd in Annex II van de DIRECTIVE amending Directives
2000/60/EC and 2008/105/EC (2011), vanaf stofnummer 34, totaal 15 stoffen.
Ecologische stoffen:
* Specifiek verontreinigde stoffen (= overige relevante stoffen): de stoffen genoemd in de
Regeling Monitoring Kaderrichtlijn Water (Staatscourant nummer 5615, 14 april 2010), ca.
190 stoffen
Overige definities
KRW probleemstoffen; dit is een selectie van stoffen uit de volgende drie groepen die de
norm overschrijden:
• Prioritaire stoffen
• Prioritair gevaarlijke stoffen
• Specifiek verontreinigende stoffen
Aandachtstoffen; dit is een selectie van stoffen uit de volgende drie groepen waarvan de
norm bijvoorbeeld lager is dan detectielimiet of die niet te analyseren zijn in water:
• Prioritaire stoffen
• Prioritair gevaarlijke stoffen
• Specifiek verontreinigende stoffen
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B Gewasbeschermingsmiddelen in RWZI-effluenten
V Voor de gewasbeschermingsmiddelen zijn in dit rapport alleen de emissies vanuit de
landbouw, gebaseerd op NMI 3, gepresenteerd. De emissiefactoren van de
gewasbeschermingsmiddelen door professioneel gebruik buiten de landbouw kunnen echter
hoger zijn dan de emissiefactoren berekend voor landbouwkundige toepassingen. Dit geldt
met name voor afspoeling vanaf verhardingen. De EmissieRegistratie geeft schattingen voor
het nationale bestrijdingsmiddelengebruik bij niet-landbouwkundige toepassingen
(beschreven in de ER factsheet “Bestrijdingsmiddelengebruik bij niet-landbouwkundige
toepassingen” (2012)). De emissieschattingen zijn uitgevoerd voor de vier stoffen glyfosaat,
MCPA, dichlobenil en 2,4-D. Aandachtspunt is dat ze anders zijn berekend dan de emissies
vanuit landbouwkundige toepassingen.
In Tabel B.1 staat als voorbeeld de emissie van glyfosaat en MCPA naar het
oppervlaktewater vanuit de verschillende bronnen in 2010 voor het Maasstroomgebied op
basis van gegevens in de EmissieRegistratie. In de tabel is te zien dat de vracht glyfosaat
vanuit RWZI effluenten in het Maasstroomgebied een factor 50 groter is dan de vracht uit de
landbouw (in 2010). De glyfosaatvracht vanuit regenwaterriolen en overstorten is 4 tot 8 keer
zo groot als de vracht vanuit de landbouw.
Voor MCPA is de landbouw wel de grootste bron: de vracht MCPA vanuit RWZI effluent is
een factor 5 tot 6 lager en die van de regenwaterriolen en overstorten is een factor 35 tot 70
lager dan de MCPA-vracht vanuit de bron landbouw.
Tabel B.1

Glyfosaat en MCPA vracht naar het oppervlaktewater vanuit verschillende bronnen in 2010 (kg/jaar)

voor het Maasstroomgebied.

Bron
Landbouw (o.b.v. NMI 3)
Regenwaterriolen
Overstorten
Effluenten RWZI's

Glyfosaat
6.9
55
27
339

MCPA
252
7.2
3.5
44
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C Vrachtgegevens gewasbeschermingsmiddelen Roer en
Overmaas
Op een aantal locaties in het meetnet van waterschap Roer en Overmaas (Figuur C.1, Tabel
C.1) wordt het water bemonsterd op de grens met Duitsland of België. Het waterschap
berekent aan de hand van gemeten debieten en concentraties de jaarvrachten van een groot
aantal stoffen. De jaarvrachten voor 2010 op de locaties in vier van deze
grensoverschrijdende beken en de totale emissie naar de kavelsloten in de RWSR-eenheid
zoals berekend met de NMI 3 zijn naast elkaar gezet (Tabel C.2).
Tabel C.1

Meetlocaties met jaarvrachten voor 2010 berekend door het waterschap Roer en Overmaas.

Locatiecode en –naam

RWSR-eenheid

OROER200

Roer Vlodrop

8

Roervlootbeek

OGEUL100

Geul Grens

15

Geul

OVOER100

Voer Grens

33

Plateau van Margraten

OJEKE100

Jeker Grens

38

Jeker en Grensmaasregio

Figuur C.1 Meetlocaties met jaarvrachten voor 2010 berekend door het waterschap Roer en Overmaas.

In Tabel C.2 is het overzicht gegeven van beide bronnen van gewasbeschermingsmiddelen in
oppervlaktewater; de jaarvracht (2010) en de totale emissie per stof zoals berekend met de
NMI 3 (in kg). Bij de berekening van de jaarvracht door het Waterschap Roer en Overmaas
zijn de analyseresultaten “kleiner dan de detectiegrens” vervangen door de waarde nul. De
kolom Emissie bevat de totale emissie naar kavelsloten als gevolg van het landbouwkundig
gebruik in het RWSR gebied. Van de 48 stoffen zijn er 37 in de NMI 3 opgenomen; de 11
resterende stoffen staan in de tabel onderaan met code (b). Code (a) geeft aan dat de stof in
het betreffende gebied niet is gebruikt (volgens NMI 3, o.b.v. CBS-verbruiksgegevens uit
2008).
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Ofschoon het niet mogelijk is om de getalswaarden voor beide bronnen met elkaar te
vergelijken, wordt met het overzicht in Tabel C.2 geïllustreerd dat in deze grensgebieden met
aanvoer vanuit het buitenland als bron van gewasbescherming rekening gehouden moet
worden.
Tabel C.2

De vracht gewasbeschermingsmiddelen vanuit Duitsland (D) en België (B) in vier Limburgse beken, en

de berekende emissie naar kavelsloten in het ontvangende gebied (RWSR-eenheid Tabel C.1).
Meetlocaties en RWSR-eenheden zijn afgebeeld in Figuur C.1. Jaarvrachten in 2010 zijn berekend door het
waterschap Roer en Overmaas. Emissies op jaarbasis zijn berekend met NMI 3. Verklaring van de codes
voor stoffen zonder emissiecijfer: (a) = geen verbruik in 2008 in de RWSR-eenheid; (b) = stof is niet
aanwezig in database NMI 3.
stofnaam

OROER200 (D)
Emissie
Jaar(kg)
vracht
(kg)
(a)
1.5

ATRAZIN
CARBENDAZIM

%

CHLOORBROMURON
CHLOORFENVINFOS

0.000714
(a)
0

67
0
0

CHLOORPYRIFOS

6.31E-05

0

0.42
(a)
11

0
0
0

DELTAMETHRIN
DIAZINON

0.000276
(a)

DICHLOBENIL
DICHLOORVOS

OGEUL100 (B)
Emissie
Jaar(kg)
vracht
(kg)
(a)
0.16
8.24E05
0
(a)
0
0
0
5.62E05
0

OVOER100 (B)
Emissie
Jaar(kg)
vracht
(kg)
(a)
0
0.00017
8
0
(a)
0
0
0
8.38E05
0

OJEKE100 (B)
Emissie
Jaar(kg)
vracht
(kg)
(a)
0.36
3.02E05
0
(a)
0
0
0
(a)

0
0
1.3
0

0
0

0.15
(a)
2.72
1.94E05
(a)

0.19
(a)

0
0

0.05
(a)

0
0

0
0
0

(a)
10
0

0
0
0

(a)
5.2
0

16
8.1
0

(a)
0.040
0.38

0
0
0

(a)
0.055
0.59

0
0
0

(a)
0.0049
0.060

0
0
0

4.6
0

30
0.0098

0
0

14
0.0043

0
0

6.8
0.0010

1.0
0

(a)
3.2

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

(a)
0.9
7.61E06
3.7
(a)

0
1.2

0
0
0

(a)
2.2
1.46E05
14
(a)

0
0.25

0.00033
14
(a)

(a)
4.3
7.18E06
21
(a)

(a)
0.025

0
0

(a)
0.0019

0
0

(a)
0.0017

0
0

(a)
0.0023

0.6
0

6.7
(a)
(a)

2.3
0
0

4.09
(a)
(a)

0
0
0

1.60
(a)
(a)

0
0
0

0.67
(a)
(a)

0
0
0

(a)
0.14
0.0013

2.9
0
0

(a)
0.19
(a)

0
0
0

(a)
0.26
(a)

0
0
0

(a)
0.027
(a)

0
0
0

PROPACHLOOR
SIMAZIN

(a)
(a)

0
2.3

(a)
(a)

0
0

(a)
(a)

0
0

(a)
(a)

0
0

TERBUTYLAZIN
ALACHLOOR

13
(b)

0
0

11
(b)

0
0

5.7
(b)

0
0

1.5
(b)

0
0

CHLOORTHALONIL
CHLOORTOLURON
CHLORIDAZON

DIURON
ETHOFUMESAAT
ETHOPROFOS
FENAMIFOS
FENOXYCARB
IMIDACLOPRID
ISOPROTURON
ISOXAFLUTOOL
LINDAAN
LINURON
MALATHION
MCPA
METOBROMURON
METOLACHLOOR
METOXURON
METRIBUZIN
MEVINFOS
MONOLINURON
PERMETHRIN
PIRIMICARB
PIRIMIFOS_METHYL

0
0
0

0
0

0.64
(a)
10
7.38E05
(a)

0
0

0.34
(a)
6.2
6.71E05
(a)

0.27
1.25E-11

0
0

0.46
(a)

0
0

(a)
24
0.00011

0
0
0

(a)
24
0

0.000221
0.009498
0.43

0
0
0

13
0.0067

0
0
0
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CHLOOROXURON
ALFA_ENDOSULFAN
BETA_ENDOSULFAN

(b)
(b)
(b)

18
0
0

(b)
(b)
(b)

0
0
0

(b)
(b)
(b)

0
0
0

(b)
(b)
(b)

2.9
0
0

ENDOSULFANSULFAAT
ISODRIN

(b)
(b)

0
0

(b)
(b)

0
0

(b)
(b)

0
0

(b)
(b)

0
0

METABENZTHIAZURON
PARATHION_ETHYL
PARATHION_METHYL

(b)
(b)
(b)

0
0
0

(b)
(b)
(b)

0
0
0

(b)
(b)
(b)

0
0
0

(b)
(b)
(b)

0
0
0

CIS_PERMETHRIN
TRIFLURALINE

(b)
(b)

0
0

(b)
(b)

0
0

(b)
(b)

0
0

(b)
(b)

0
0

(%) De vracht volgens de NMI 3 geldt uitsluitend voor de moederstof. De belangrijkste bron van
carbendazim in 2008 is de omzetting van thiofanaat-methyl.
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D Toepassingen en emissies in NMI 3
Deze bijlage bevat een beknopte beschrijving van de modules van de Nationale Milieu
Indicator NMI 3, als achtergrondinformatie bij Hoofdstuk 4 van dit rapport. Een uitgebreide
beschrijving van de methodiek is te vinden in (Kruijne et al., 2012ab).
Elke module in de NMI 3 berekent voor een specifieke soort toepassing een aantal emissie
indicatoren en risico indicatoren. De toepassingen zijn onderdeel van een beschrijving van het
landsdekkend gemiddeld gebruik op de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven op basis van
CBS-enquêtes aangevuld met LEI-gegevens voor grasland. Het volume verbruik volgens de
enquête is gecorrigeerd aan de hand van jaarlijkse afzetcijfers. Stofeigenschappen zijn
ontleend aan Ctgbase. Afhankelijk van het soort toepassing en de beschikbaarheid van
gegevens zijn de emissiefactoren stof-specifiek en/of ruimtelijk variabel of constant. Het model
maakt voor de hydrologie, bodem, klimaat en oppervlaktewater gebruik van de ruimtelijke
eenheden van de STONE-schematisatie. De NMI-Gewaskaarten van 2008 zijn gebaseerd op
de combinatie van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN6) en gewasarealen
per gemeente. De gewasindeling en de sectoren zijn overgenomen van de
bestrijdingsmiddelenenquête en de landbouwtelling van het CBS. Berekeningen worden
uitgevoerd voor alle ruimtelijke eenheden van de STONE-schematisatie die een bijdrage
leveren aan het areaal van het behandeld gewas. In een nabewerking worden de uitkomsten
ruimtelijk verdeeld over Nederland aan de hand van gedetailleerde gewaskaarten met een
resolutie van 250 meter. Voor het project Bronnenanalyse Maas is deze
nabewerkingsprocedure aangepast.
De beschrijving van het landsdekkend gemiddeld gebruik omvat het behandeld object, de
toepassingsmethode en -techniek, het verbruik (kg werkzame stof per ha), het behandeld
oppervlak (fractie van het gewasareaal), het toepassingstijdstip (maand) en het aantal
toedieningen. Categorieën voor het behandeld object zijn gewas, bodem, plantgoed of geoogst
product. Bronnen zijn de enquêtes naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de
diverse landbouwgewassen (1998, 2004 en 2008), een aanvullende enquête naar de
toegepaste spuittechnieken (2004), restricties voor het gebruik van specifieke werkzame
stoffen die een bepaalde driftreducerende maatregel voorschrijven en de expertise van
gewasbeschermingsdeskundigen. Het totale volume verbruik in Nederland van de specifieke
werkzame stoffen is gebaseerd op het afzetvolume op de Nederlandse markt in het
betreffende jaar. Deze cijfers zijn op basis van vertrouwelijkheid door Nefyto en overige
producenten ter beschikking gesteld voor beleidsdoeleinden, waaronder de evaluatie van de
Nota Duurzame Gewasbescherming (EDG). Voor de EDG is het totale volume verbruik per
werkzame stof volgens de enquêtes van 1998, 2004 en 2008 gecorrigeerd voor het
afzetvolume in het betreffende jaar.
De beschrijving van het landbouwkundig gebruik in de NMI 3 gaat uit van gegevens over de
Goede Landbouw Praktijk (Good Agricultural Practice /GAP) in de Nederlandse land- en
tuinbouw. Er zijn ook andere bronnen die een bijdrage kunnen leveren aan emissie van
gewasbeschermingsmiddelen, zoals gebruik in het buitenland, gebruik onder omstandigheden
die afwijken van de Goede Landbouw Praktijk en illegaal gebruik (toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen zonder toelating).

Bronnenanalyse van stoffen in het oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas

D-1

1206921-000-ZWS-0004, 6 februari 2013, definitief

De NMI 3 bevat twaalf modules voor verschillende soorten toepassingen (combinaties van
behandeld object en toepassingsmethode (zie Tabel D.1). Voor toepassingen met een
veldspuit (1, 12) berekent het model emissie via atmosferische depositie, spray drift en
drainage. Voor toepassing met een rugspuit (13) berekent het model uitsluitend emissie via
drainage; de emissiefactoren voor atmosferische depositie en voor spray drift gelden niet voor
deze pleksgewijze toediening. Voor toepassingen op het erf in plantgoed en geoogst product
(4) of in bewaarruimten (3) berekent het model emissie via afspoeling van het erf of via lozing
van condenswater. Voor toepassingen in kassen, teelt op substraat (7, 8, 9) berekent het
model emissie via spui. Voor toepassingen in kassen, grondgebonden teelt (5) berekent het
model emissie via uitspoeling en spui. Voor toepassingen in schuren, gebruik voor de teelt van
champignons (10) berekent het model emissie via spui van condenswater. Voor
zaadbehandeling, ongediertebestrijding en kweekruimtebehandeling (6) zijn geen
emissiefactoren naar oppervlaktewater, grondwater of lucht bekend.
De NMI 3 berekent emissie naar grondwater voor spuittoepassingen en voor toepassing van
granulaten in open teelten (1, 2, 12, 13) en voor grondgebonden teelt in kassen (5).
Tabel D.1

Emissieroutes naar oppervlaktewater per combinatie van toedieningsmethode en behandeld object; op

percelen, open teelt (1, 2, 12, 13), op het erf (6, 3, 4) en in de bedekte teelt (9, 8, 7, 5, 10).
Combinatie van toedieningsmethode en behandeld
object

Emissieroute naar oppervlaktewater
Atmos-

Spray drift

Drainage

Uitspoeling

ferische

Punt-

Spui uit

bronnen

kassen

depositie
1 Toepassing met volveldspuit
2
12

Inwerken/injecteren in bodem, toepassing
van granulaten
Spuiten en daarna inwerken in de bodem
(open teelt)

13 Toepassing met een rugspuit (open teelt)
6

Zaadbehandeling, ongedierte-bestrijding,
kweekruimtebehandeling

Geen emissiegegevens

3 Toepassing in bewaarruimten
4
9
8
7
5
10

Behandeling van plantgoed of geoogst
product op het erf
Toediening via de voedingsoplossing in
kasteelten op substraat
Spuiten, vernevelen of roken in kasteelten op
substraat (m.u.v. potplanten op tafels)
Spuiten, vernevelen of roken in de teelt van
potplanten op tafels in kassen
Spuiten, vernevelen en roken in de
grondgebonden teelt in kassen
Toepassing in de schuren voor de
champignonteelt
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E Landbouwareaal en sectoren
Areaalgegevens zijn conform NMI-gewaskaarten versie 2008 (o.b.v LGN6, CBS 2008). De
gewasindeling en de sectoren in de NMI 3 zijn overgenomen van de CBSbestrijdingsmiddelenenquête en landbouwtelling 2008.
In Tabel E.1 is het totale oppervlak van de regionale eenheden en het areaal landbouwgrond in
de waterbeheergebieden van het stroomgebied Maas gegeven (in km 2). Dit is exclusief de
regionale eenheden in beheer bij Rijkswaterstaat (zie ook Figuur 2.1). De Brabantse Delta en
Rivierenland maken geen deel uit van stroomgebied Maas en zijn als aparte RWSR-gebieden
vermeld.
Tabel E.1

Oppervlak van de regionale eenheden (shapefile projectbureau Maas) en het areaal landbouwgrond

(NMI-Gewaskaarten 2008) in de waterbeheergebieden van het stroomgebied Maas (in km 2).

Waterbeheergebied

Oppervlak
RWSReenheden

Landbouw
(NMI 3)

waarvan
grasland

Aa en Maas

1607

778

375

Dommel

1561

585

297

Brabantse Delta (Maas)

1480

707

285

Peel en Maasvallei

1127

430

165

Roer en Overmaas

886

318

131

Hollandse Delta

231

145

26

Totaal (Maas)

6892

2501

1122

Brabantse Delta (Schelde)

128

15

17

Rivierenland

184

118

41

In Tabel E.2 is het areaal in de waterbeheergebieden van het stroomgebied Maas verdeeld
over de 9 landbouwsectoren (in ha). De Brabantse Delta en Rivierenland maken geen deel uit
van stroomgebied Maas en zijn als aparte RWSR-gebieden vermeld.
Het gewasareaal is opgenomen in de digitale bestanden met de emissiecijfers; zowel voor het
stroomgebied Maas, waterbeheergebieden en RWSR-gebieden. Tabel E.3 bevat de lijst
gewascodes en sectornamen in de NMI 3 (gegevens 2008).
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Tabel E.2

Het areaal per sector in de waterbeheergebieden van het stroomgebied Maas (in ha) (NMI-Gewaskaarten 2008).

Waterbeheergebied

Aa en Maas
Dommel

Akkerbouw Bloembollenteelt Bloemisterij
glas
10665

324

Boomkwekerij

Eetbare
paddestoelen

Fruitteelt

Groenteteelt Groenteteelt
glas
vollegrond Veehouderij
Mais
Gras-land

38

1261

11

203

276

2821

24688

37515

7229

47

24

2585

2

104

40

2062

16693

29733

Brabantse Delta (Maas)

21529

292

104

2448

4

630

449

3976

12804

28513

Peel en Maasvallei

10674

915

159

2063

16

416

431

4025

7827

16476

Roer en Overmaas

12108

62

3

138

0.04

988

3

662

4825

13053

Hollandse Delta

10091

607

0.02

88

84

9

574

454

2612

Totaal (Maas)

72296

2247

328

8583

33

2425

1208

14120

67290

112237

Brabantse Delta (Schelde)

2785

12

0.3

34

0.02

41

5

759

728

1685

Rivierenland

6030

13

58

0.0003

183

4

447

1017

4070
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Tabel E.3

Gewascodes en sectoren in de NMI 3 (gegevens 2008).

Gewascode

Sector

Gewascode

WINTERTARWE

LAAN_PARKBOMEN

SUIKERBIETEN

BLOEMKWEKERIJ

AARDAPP_CONS

BOS_HAAGPLANTSN

AARDAPP_FABR

SIERCONIFEREN

AARDAPP_POOT

VRUCHTBOMEN

ZOMERGERST

VASTE_PLANTEN

GRASZAAD

ROZENSTRUIKEN

ZAAIUIEN

Akkerbouw

CHAMPIGNONS

ERWTEN_GROEN

APPELEN

POOT_PLANTUIEN

PEREN

CICHOREI

TOMATEN

BRUINE_BONEN

PAPRIKA

ZOMERTARWE

KOMKOMMERS

VLAS

AARDBEIEN_BT

KOOLZAAD

STAMBONEN

TULPEN

WINTERPEEN

LELIES

SPRUITKOOL

NARCISSEN
GLADIOLEN

Bloembollenteelt

Eetbare paddestoelen
Fruitteelt

Groenteteelt glas

PREI
SLUITKOOL

IRISSEN

WAS_BOSPEEN

ROZEN

ASPERGES

CHRYSANTEN

AARDBEIEN

POTPLANT_BLOEI

SCHORSENEREN

POTPLANT_BLAD

BLOEMKOOL
Bloemisterij glas

Boomkwekerij

WITLOFWORTEL

HYACINTEN

PERKPLANTEN

Sector

Groenteteelt vollegrond

BROCCOLI

FREESIA

SNIJMAIS

LELIE_GLAS

GRASLAND

Veehouderij

GERBERA
ORCHIDEEEN
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F Emissiecijfers gewasbeschermingsmiddelen
De ruwe gegevens zijn in digitale vorm beschikbaar gesteld voor alle betrokken partijen in het
stroomgebied Maas, op drie schaalniveaus:
Stroomgebied Maas,
Waterbeheergebieden,
RWSR-gebieden.
Voor elk schaalniveau zijn vijf bestanden met emissies gemaakt:
1. per gewas en per stof,
2. per sector en per stof,
3. totaal per stof,
4. totaal per gewas,
5. totaal per sector.
Op elke regel in een bestand staan het gewasareaal, emissies naar het oppervlaktewater en
emissie naar grondwater in kolommen naast elkaar. De regels met resultaten zijn te
selecteren op waterbeheergebied, RWSR-gebied en/of stroomgebied, op werkzame stof, en
op gewas en/of sector. In de bestanden met emissiecijfers per werkzame stof (1, 2, 3) staan
de stofnaam, het Cas-nummer en de waterkwaliteitsnorm (MTR in ng/L) in kolommen naast
elkaar. In de bestanden met emissiecijfers per gewas (1, 4) staat ook de teeltsector in een
aparte kolom. Deze indeling van de bestanden maakt het mogelijk om op een eenvoudige
manier in MS-Excell selecties te maken en overzichten te genereren.

Elk bestand bevat een reeks kolommen met de volgende resultaten:
1

AREAAL_ha

Gewasareaal %

2

SPRAY_DRIFT_kg

Spray drift op korte afstand van het gewas.

3

ATM_DEPOSITIE_kg

Atmosferische depositie op korte afstand van het gewas.

4

ERF_AFSPOELING_kg

5

SPUI_KAS_kg

Erfafspoeling als gevolg van behandeling plantgoed en geoogst product
(open teelt)
Emissies a.g.v. spui (lozing) vanuit kassen

6

LOZING_OT_kg

Lozing als gevolg van behandeling van bloembollen in bewaarruimten

7

LOZING_BT_kg

Lozing vanuit schuren gebruikt voor de teelt van champignons

8

DRAINAGE_kg

Drainage (open teelt)

9

E_OPWA_T_kg

totale emissie naar oppervlaktewater

E_GRW_kg

emissie naar grondwater

10

(%) In de bestanden met totalen per stof (3, 8 en 13 – zie de volgende tabel) heeft het gewasareaal geen
betekenis: kolom is gevuld met dummy (0).

Omdat de afzetcijfers in de NMI 3 op vertrouwelijke basis zijn verstrekt door Nefyto is het
volume verbruik niet opgenomen in de digitale bestanden met emissiecijfers.
De bestandsnamen en de indeling zijn hieronder gegeven.
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Stroomgebied Maas
1

File Maas_STOF_GEWAS.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (o.b.v. RWSR-gebieden in het stroomgebied Maas)

2

Stof

naam werkzame stof (NMI 3)

3

Casnr.

Casnr. werkzame stof (NMI 3)

4

MTR_ng_L

Waterkwaliteitsnorm werkzame stof (NMI 3)

5

Gewas

gewascode (NMI 3, CSB 2008)

6

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

7 - 16
2

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File Maas_STOF_SECTOR.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (o.b.v. RWSR-gebieden in het stroomgebied Maas)

2

Stof

naam werkzame stof (NMI 3)

3

Casnr.

Casnr. werkzame stof (NMI 3)

4

MTR_ng_L

Waterkwaliteitsnorm werkzame stof (NMI 3)

5

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

6 - 15
3

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File Maas_STOF.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (o.b.v. RWSR-gebieden in het stroomgebied Maas)

2

Stof

naam werkzame stof (NMI 3)

3

Casnr.

Casnr. werkzame stof (NMI 3)

4

MTR_ng_L

Waterkwaliteitsnorm werkzame stof (NMI 3)

5 - 14
4

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File Maas_GEWAS.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (o.b.v. RWSR-gebieden in het stroomgebied Maas)

2

Gewas

gewascode (NMI 3, CSB 2008)

3

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

4 - 13
5

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File Maas_SECTOR.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (o.b.v. RWSR-gebieden in het stroomgebied Maas)

2

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

3 - 12

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

Waterbeheergebieden
6

File WBH_Maas_STOF_GEWAS.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

2

WBH_ID

Identificatie

3

WBH_Naam

naam waterbeheergebied
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4

Stof

naam werkzame stof (NMI 3)

5

Casnr.

Casnr. werkzame stof (NMI 3)

6

MTR_ng_L

Waterkwaliteitsnorm werkzame stof (NMI 3)

7

Gewas

gewascode (NMI 3, CSB 2008)

8

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

9 - 18
7

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File WBH_Maas_STOF_SECTOR.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

2

WBH_ID

Identificatie

3

WBH_Naam

naam waterbeheergebied

4

Stof

naam werkzame stof (NMI 3)

5

Casnr.

Casnr. werkzame stof (NMI 3)

6

MTR_ng_L

Waterkwaliteitsnorm werkzame stof (NMI 3)

7

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

8 - 17
8

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File WBH_Maas_STOF.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

2

WBH_ID

Identificatie

3

WBH_Naam

naam waterbeheergebied

4

Stof

naam werkzame stof (NMI 3)

5

Casnr.

Casnr. werkzame stof (NMI 3)

6

MTR_ng_L

Waterkwaliteitsnorm werkzame stof (NMI 3)

7 - 16
9

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File WBH_Maas_GEWAS.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

2

WBH_ID

Identificatie

3

WBH_Naam

naam waterbeheergebied

4

Gewas

gewascode (NMI 3, CSB 2008)

5

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

6 - 15
10

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File WBH_Maas_SECTOR.CSV
kolom

kop

toelichting

1

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

2

WBH_ID

Identificatie

3

WBH_Naam

naam waterbeheergebied

4

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

5 - 14

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)
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Eenheden Regionale Water Systeem Rapportage/RWSR
11

File RWSR_Maas_STOF_GEWAS.CSV
kolom

kop

toelichting

1

RWSR_ID

Identificatie

2

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

3

RWSR_Naam

Naam RWSR-gebied

4

WBH_ID

Identificatie

5

WBH_Naam

naam waterbeheergebied

6

Stof

naam werkzame stof (NMI 3)

7

Casnr.

Casnr. werkzame stof (NMI 3)

8

MTR_ng_L

Waterkwaliteitsnorm werkzame stof (NMI 3)

9

Gewas

gewascode (NMI 3, CSB 2008)

10

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

11 - 20
12

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File RWSR_Maas_STOF_SECTOR.CSV
kolom

kop

toelichting

1

RWSR_ID

Identificatie

2

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

3

RWSR_Naam

Naam RWSR-gebied

4

WBH_ID

Identificatie

5

WBH_Naam

naam waterbeheergebied

6

Stof

naam werkzame stof (NMI 3)

7

Casnr.

Casnr. werkzame stof (NMI 3)

8

MTR_ng_L

Waterkwaliteitsnorm werkzame stof (NMI 3)

9

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

10 - 19
13

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File RWSR_Maas_STOF.CSV
kolom

kop

toelichting

1

RWSR_ID

Identificatie

2

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

3

RWSR_Naam

Naam RWSR-gebied

4

WBH_ID

Identificatie

5

WBH_Naam

naam waterbeheergebied

6

Stof

naam werkzame stof (NMI 3)

7

Casnr.

Casnr. werkzame stof (NMI 3)

8

MTR_ng_L

Waterkwaliteitsnorm werkzame stof (NMI 3)

9 - 18
14

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File RWSR_Maas_GEWAS.CSV
kolom
1

kop

toelichting

RWSR_ID

Identificatie

2

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

3

RWSR_Naam

Naam RWSR-gebied

4

WBH_ID

Identificatie
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5

WBH_Naam

naam waterbeheergebied

6

Gewas

gewascode (NMI 3, CSB 2008)

7

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

8 - 17
15

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)

File RWSR_Maas_SECTOR.CSV
kolom

kop

toelichting

1

RWSR_ID

Identificatie

2

Code

1 (RWSR-gebied in het stroomgebied Maas) of 2 (idem, Schelde, Rijn)

3

RWSR_Naam

Naam RWSR-gebied

4

WBH_ID

Identificatie

5

WBH_Naam

naam waterbeheergebied

6

Sector

landbouwsector (NMI 3, CBS)

7 - 16

gewasareaal (ha), emissies naar oppervlaktewater, grondwater (kg)
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G

Indeling stoffen
Stofnaam

Stofgroep

((4-(1,1",3,3"-tetramethylbutyl)fenol))
1-(3,4-Dichloorfenyl)ureum
1,2,3-trichloorpropaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-dichloorpropaan
1,3 Diacetylbenzeen
1,4 Diacetylbenzeen
1,4-Dioxane
17alfa-ethinylestradiol
17beta-estradiol
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl
2,4,6-tribroomfenol
2,4-dimethyl-benzaldehyde
2,4-dinitrofenol
2-aminoacetofenon
4-chlooraniline
Acetylsalicylzuur
Aluminium
Amidotrizoïnezuur
Ammonium
Amoxicilline
Antimoon
Antraceen
Arseen
Atenolol
Azitromycine
Barium
Benzeen
Benzo(a)antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(g,h,i)-peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzotriazool
Benzylbutylftalaat
Beryllium
Bezafibraat
Bisfenol A
Bisoprolol
Boor
Bromide

Fenolen
Overig
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Fenolen
Overig
Overig
Industriële stoffen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
PCB
Fenolen
Overig
Fenolen
Overig
Industriële stoffen
Geneesmiddelen
Metalen
Röntgencontrastmiddelen
Nutriënten
Geneesmiddelen
Metalen
PAK's
Metalen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
Metalen
Industriële stoffen
PAK's
PAK's
PAK's
PAK's
PAK's
Industriële stoffen
Weekmakers
Metalen
Geneesmiddelen
Fenolen
Geneesmiddelen
Metalen
Industriële stoffen

Opgenomen in ER

Meegenomen
Stoffenproject

in

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
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Stofnaam

Stofgroep

C10-13-chlooralkanen
Cadmium en zijn verbindingen
Caffeine
Carbamazepine
Chlooramfenicol
Chloorxylenol
Chroom
Claritromycine
Di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)
Dibutyltin
Diclofenac
Diethylenetriaminepentaacetic
Acid
Diethylftalaat
Diglyme
Diisobutylftalaat
Diisopropylether
Dimethylftalaat
Dioctylftalaat
Dioxinen
en
dioxine-achtige
componenten
DMS
Erytromycine
Ethyleendiaminetetra-azijnzuur
Ethyl-tertiair-butylether (ETBE)
Fenantreen
Fenazon
Flumequine
Fluorantheen
Fluoride
Fluoxetine
Fosfaat
Furazolidon
Galaxolide (HHCB)
Gebromeerde difenylethers
Gemfibrozil
Hexabroomcyclododecaan
(HBCDD)
Hexachloorbutadieen
Ibuprofen
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Irgarol

Weekmakers
Metalen
Industriële stoffen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
Industriële stoffen
Metalen
Geneesmiddelen
Weekmakers
Industriële stoffen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen

Iso-chloridazon
Ivermectin
Johexol
Jomeprol

Overig
Geneesmiddelen
Röntgencontrastmiddelen
Röntgencontrastmiddelen

Industriële stoffen
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Weekmakers
Weekmakers
Dioxinen
Overig
Geneesmiddelen
Industriële stoffen
Benzine additieven
PAK's
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
PAK's
Industriële stoffen
Geneesmiddelen
Nutriënten
Geneesmiddelen
Cosmetica
Vlamvertrager
Geneesmiddelen
Vlamvertrager
Industriële stoffen
Geneesmiddelen
PAK's
Antifoulings

Opgenomen in ER

Meegenomen
Stoffenproject

x

in

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x (niet in Maasstroomgebied)
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Stofnaam

Stofgroep

Jopamidol
Jopromide
Joxitalaminezuur
Ketoprofen
Kobalt
Koper
Kwik en zijn verbindingen
Lidocaïne
Lincomycine
Lithium
Lood en zijn verbindingen
Metformin
Methylfenol
Methyl-tertiair-butylether (MTBE)

Röntgencontrastmiddelen
Röntgencontrastmiddelen
Röntgencontrastmiddelen
Geneesmiddelen
Metalen
Metalen
Metalen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
Metalen
Metalen
Geneesmiddelen
Fenolen
Benzine additieven

Metoprolol
Molybdeen
Naftaleen
Naproxen
Nikkel en zijn verbindingen
Nonylfenolen (4-nonylfenol)
Octylfenol
Oestron
O-fenylfenol / 2 fenylfenol
Oleandomycine
Oxytetracycline
P,p’-sulfonyldifenol
(4,4'-sulfonyldifenol)
Paracetamol
Paroxetine
PCB's
Pentabroomdifenylether
Pentoxifylline
Perfluor-Octaansulfonaten(PFOS)
Perfluor-Octaanzuur(PFOA)
Pyreen
Roxitromycine
Seleen
Selenium
Som
4-ethyl-2,3en
3,5dimethylfenol
Som chloorfenolen
Som dichloorfenolen
Som trichloorfenolen
Sotalol
Stikstof

Geneesmiddelen
Metalen
PAK's
Geneesmiddelen
Metalen
Fenolen
Fenolen
Geneesmiddelen
Fenolen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
Industriële stoffen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
PCB’s
Vlamvertragers
Geneesmiddelen
Industriële stoffen
Industriële stoffen
PAK's
Geneesmiddelen
Industriële stoffen
Metalen
Fenolen
Fenolen
Fenolen
Fenolen
Geneesmiddelen
Nutriënten

Opgenomen in ER

Meegenomen
Stoffenproject

x
x
x

x

x

x

x (niet in Maasstroomgebied)
x
x
x
x
x

in

x

x
x

x

x

x

x

x
x

Bronnenanalyse van stoffen in het oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas

G-3

1206921-000-ZWS-0004, 6 februari 2013, definitief

Stofnaam

Stofgroep

Strontium
Sulfachloorpyridazine
Sulfadiazine
Sulfadimidine
Sulfamethoxazol
TBEP (tris(2-butoxyethyl)fosfaat)
Tetra-acetyl-ethyl-eendiamine
Tetrachlooretheen
Tetrachloorkoolstof
Thallium
Tolueen
Tributylfosfaat
Trichloorbenzenen
Trichlooretheen
Trichloorfenol
Trichloormethaan (chloroform)
Triethylfosfaat
Trifenylfosfaat
Trifenylfosfineoxide
Trifenyl-imidazool-triglycine
(Mw431)
Triisobutylfosfaat
Trimethoprim
Tris(2-butoxyethyl)
phosphate
(TBEP)
Tris(2-chloor-1(chloormethyl)ethyl)fosfaat
Tris(2-chloor-1methylethyl)fosfaat
Tris(2-chloorethyl)-fosfaat
Uranium
Urotropine
Vanadium
Vinylchloride
Xyleen
Zilver
Zink
-apo-oxytetracycline*

Metalen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
Geneesmiddelen
Vlamvertragers
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Metalen
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Fenolen
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Weekmakers
Vlamvertragers
Geneesmiddelen
Industriële stoffen
Geneesmiddelen
Weekmakers

Opgenomen in ER

Meegenomen
Stoffenproject

in

x

x

x

x
x
x
x

x

Vlamvertragers
Vlamvertragers
Vlamvertragers
Metalen
Industriële stoffen
Metalen
Industriële stoffen
Industriële stoffen
Metalen
Metalen
Geneesmiddelen

x
x
x
x
x
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H Ruimtelijke verdeling landbouwemissies per RWSR-gebied
(kg/ha)

Figuur H.1 Ruimtelijke verdeling van de cadmiumbelasting van oppervlaktewater vanuit de landbouw in 2010 over
de verschillende RWSR-gebieden (mg/ha).

Bronnenanalyse van stoffen in het oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas

H-1

1206921-000-ZWS-0004, 6 februari 2013, definitief

Figuur H.2 Ruimtelijke verdeling van de koperbelasting van oppervlaktewater vanuit de landbouw in 2010 over de
verschillende RWSR-gebieden (kg/ha).

Figuur H.3 Ruimtelijke verdeling van de stikstofbelasting van oppervlaktewater vanuit de landbouw in 2010 over de
verschillende RWSR-gebieden (kg/ha).
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Figuur H.4 Ruimtelijke verdeling van de fosforbelasting van oppervlaktewater vanuit de landbouw in 2010 over de
verschillende RWSR-gebieden (kg/ha).
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