
H O O F D S T U K 5

Menselijke activiteiten beïnvloeden de toestand van het water. De lidstaten moeten in beeld

brengen welke activiteiten een rol spelen in het stroomgebied en op welke manier ze het water

belasten. De resultaten geven inzicht in de belastingen die Nederland zal moeten verminderen

om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te kunnen verbeteren.

Menselijke belasting
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5.1 Belasting van het oppervlaktewater

Mensen belasten de oppervlaktewaterlichamen op verschillende manieren. De Kaderrichtlijn

Water geeft aan welke belastingen de lidstaten tenminste in beeld moeten brengen: 

• verontreinigingen uit puntbronnen 

• verontreinigingen uit diffuse bronnen

• wateronttrekking

• regulering van de waterstroming

• morfologische ingrepen

• andere menselijke invloeden

• bodemgebruikspatronen

De lidstaten moeten de activiteiten beschrijven die deze belastingen veroorzaken en

aangeven wat de effecten zijn.

In het stroomgebied van de Schelde hangen de regulering van waterstroming en morfologi-

sche veranderingen sterk samen. Deze twee vormen van belasting zijn daarom samenge-

voegd tot ‘hydromorfologische ingrepen’. De bodemgebruikspatronen zijn beschreven in

hoofdstuk 2. 

De Kaderrichtlijn Water geeft aan welke soort stoffen de landen in beeld moeten brengen bij

de beschrijving van puntbronnen en diffuse bronnen. Het gaat om stoffen die de EU-normen

of de nationale normen overschrijden, stoffen waarvan onduidelijk is of zij de norm

overschrijden en stoffen waarvan de gehalten een toenemende trend vertonen. 

Voor het stroomgebied van de Schelde zijn in totaal ongeveer veertig stoffen geselecteerd

om de belastingen door puntbronnen en diffuse bronnen te beschrijven. Het gaat om de

prioritaire stoffen en om stoffen waarvan bekend is dat ze de normen overschrijden.

Prioritaire stoffen zijn stoffen waarvan de schadelijke werking internationaal erkend is. Niet

voor alle prioritaire stoffen zijn voldoende gegevens beschikbaar. Landelijk is een lijst van

twaalf stoffen opgesteld die in alle vier de Nederlandse stroomgebieden voorkomen, op veel

plaatsen de normen overschrijden en de belangrijkste vervuilingsbronnen in Nederland

vertegenwoordigen. Deze stoffen nemen alle vier de stroomgebieden op in de rapportages,

zodat hiervoor een landelijk beeld ontstaat. Het gaat om de nutriënten stikstof en fosfor, de

zware metalen zink, koper en nikkel, de PAK’s fluorantheen, benzo(a)pyreen en

benzo(k)fluorantheen, PCB’s en de bestrijdingsmiddelen carbendazim, MCPA en pirimicarb.
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Nutriënten fosfor

stikstof

Zware metalen Koper

Zink

Nikkel

PCB’s PCB's

PAK’s fluorantheen

benzo(k)fluorantheen

benz(a)pyreen

Bestrijdingsmiddelen carbendazim

MCPA

pirimicarb

Landelijke lijst van 12 stoffen 

Bron 1 Bron 2 Bron 3 Bron 4

Overzicht van de belangrijkste bronnen voor de belasting van de regionale wateren

stof

Nutriënten

fosfor Landbouw Zoute kwel RWZI’s

stikstof Landbouw Zoute kwel RWZI’s

Zware metalen

Koper Landbouw; 

Neerslaan van-

uit de lucht

Zink Landbouw; RWZI’s

Uitloging bouw-

materiaal; 

Verkeer

Nikkel Landbouw; RWZI’s

Neerslaan van-

uit de lucht

PCB’s

PCB’s Verbrandings-

gassen huis-

houdens

PAK’s

fluorantheen Neerslaan van- Verkeer Uitloging oever-

uit de lucht bescherming

benzo(k)fluorantheen Verkeer

benzo(a)pyreen Neerslaan van- Verkeer Landbouw

uit de lucht

Bestrijdingsmiddelen

carbendazim, MCPA en Landbouw RWZI’s

pirimicarb
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In de kaarten 10 t/m 20 zijn voor elf van de stoffen de omvang van de belasting en de 

verdeling over puntbronnen en diffuse bronnen per waterlichaam aangegeven. Voor MCPA

zijn onvoldoende gegevens beschikbaar.

Voor het inschatten van de belastingen van puntbronnen en diffuse bronnen zijn gegevens

gebruikt van de waterbeheerders in het stroomgebied. Het gaat om regionale informatie en

informatie uit de landelijke Emissieregistratie.

5.1.1 Lozingen van puntbronnen

Puntbronnen in het stroomgebied van de Schelde zijn lozingen uit zuiveringsinstallaties en

industriële lozingen (kaarten 10d t/m 20d).

Lozingen uit zuiveringsinstallaties

In het stroomgebied van de Schelde staan 23 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), die

gezamenlijk 1 miljoen inwoner-equivalent aan afvalwater kunnen zuiveren. Achtennegentig

procent van alle huishoudens is aangesloten op een RWZI, waarmee ruimschoots voldaan

wordt aan de richtlijn Stedelijk Afvalwater. Vijf RWZI's lozen rechtstreeks op rijkswateren en

twee via een spuiboezem. De overige RWZI's lozen op regionale oppervlaktewateren. De RWZI

in Bath, die op de Westerschelde loost, is verreweg de grootste. Een groot deel van het afval-

water dat deze RWZI zuivert, ongeveer 85%, is afkomstig uit het stroomgebied van de Maas. 

Het rioolsysteem voert afvalwater van huishoudens en bedrijven af. Daarnaast is de riolering

een verzamelroute voor een deel van de diffuse bronnen, waaronder atmosferische depositie

en afspoeling van bebouwde gebieden. Als gevolg daarvan komen via de meeste RWZI's veel

verschillende stoffen in de oppervlaktewateren. De RWZI’s belasten het oppervlaktewater

vooral met de nutriënten stikstof en fosfor, de zware metalen koper en zink en met PAK's.

Regelmatig worden ook bestrijdingsmiddelen in het effluent aangetroffen (diuron, propoxur,

aldicarb, maneb/zineb, carbendazim en simazine). 

Lozingen uit industriële puntbronnen

Niet alle bedrijven lozen hun afvalwater op de riolering. In het stroomgebied staan veel

bedrijven die direct op oppervlaktewater lozen (na zuivering). Het huishoudelijk afvalwater

van deze bedrijven is over het algemeen aangesloten op de riolering of op een biologische

zuiveringsinstallatie. Het overige afvalwater is meestal niet met biologische methoden te

zuiveren en ondergaat daarom een fysisch-chemische zuivering. Al deze bedrijven hebben

een WVO-vergunning voor het lozen van het afvalwater in oppervlaktewater. De meeste

lozingen vinden plaats in de Westerschelde. Grote bedrijven rapporteren over de lozingen in

hun Milieu Jaarverslag. In de industriële lozingen komt een breed scala aan stoffen voor,

waaronder nutriënten, zware metalen en veel organische verbindingen zoals PAK's en

gechloreerde koolwaterstoffen. 

De lozingen van industrieën en RWZI’s belasten de oppervlaktewateren ook met stoffen

waarover nog niet veel gegevens beschikbaar zijn, zoals gebromeerde vlamvertragers,

weekmakers en andere hormoonverstorende stoffen. Het gaat onder meer om stoffen die

gebruikt worden in productieprocessen of voorkomen in afbraakproducten van medicijnen.

In de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen (ook het Belgische deel) zijn twee maal

enkele honderden van deze onbekende stoffen gemeten. In deze waterlichamen blijkt een

aantal van deze stoffen in hoge concentraties voor te komen.
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stof

Nutriënten

Fosfor Instroom buiten Landbouw via

stroomgebied 1 poldergemalen

regionale wateren 2

Stikstof Instroom buiten Landbouw via Neerslaan van- 

stroomgebied 1  2 poldergemalen uit de lucht

regionale wateren 2

Zware metalen

Koper Instroom buiten Landbouw en Recreatievaart en Riooloverstorten

stroomgebied 1 verkeer via binnenvaart

poldergemalen 

regionale wateren 2

Zink Instroom buiten Landbouw; Industrie 3 Riooloverstorten;

stroomgebied 1 uitloging bouw- Scheepvaart;

materiaal en Neerslaan van-

verkeer via uit de lucht

poldergemalen 

regionale wateren 2

Nikkel Instroom buiten Landbouw en Industrie 3 Neerslaan van-

stroomgebied 1 verkeer via uit de lucht

poldergemalen

regionale wateren 2

PCB’s

PCB’s Verbrandingsgas-

sen huishoudens

PAK’s

Fluorantheen Instroom buiten Verkeer en

stroomgebied 1 scheepvaart 2

Benzo(k)fluorantheen Instroom buiten Verkeer 2

stroomgebied 1

Benzo(a)pyreen Instroom buiten Verkeer en 

stroomgebied 1 scheepvaart 2

Bestrijdingsmiddelen

Carbendazim, MCPA en Landbouw via

Pirimicarb poldergemalen 

en RWZI’s vanuit

regionale wateren;

Neerslaan vanuit 

de lucht

Bron 1 Bron 2 Bron 3 Bron 4

Overzicht van de belangrijkste bronnen voor de belasting van de rijkswateren 

Voetnoot:
1) Belangrijk in Westerschelde, Kanaal Gent-Terneuzen en mogelijk Zeeuwse Kust
2) Belangrijk in Zoommeer/Eendracht, Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingenmeer
3) Alleen in Westerschelde
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5.1.2 Lozingen van diffuse bronnen

Onder diffuse bronnen worden hier alle andere bronnen verstaan dan de lozingen van

RWZI’s en industriële lozingen. Ook overstorten worden bijvoorbeeld als diffuse bron

beschouwd, vanwege het grote aantal en het verspreide voorkomen. Voor de meeste stoffen

geldt dat de diffuse bronnen een aanzienlijk grotere belasting veroorzaken dan de

puntbronnen. De diffuse bronnen zijn weergegeven in de kaarten 10c t/m 20c.

Bij hevige regen kunnen de gemengde rioolstelsels niet al het water verwerken en komt de

rioolafvoer via overstorten gedeeltelijk in het oppervlaktewater terecht. Overstorten veroor-

zaken zuurstofproblemen en belasten het oppervlaktewater met allerlei stoffen die in riool-

water voorkomen, zoals zware metalen, PAK’s en bestrijdingsmiddelen. De zware metalen

zink en koper komen in de riolering terecht door afspoeling in het bebouwde gebied.

Verspreide lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied zijn voor regionale

wateren en rijkswateren geen bron van betekenis in het stroomgebied. Bijna alle panden in

het buitengebied zijn op de riolering aangesloten. 

In de regionale wateren zijn landbouw, zoute kwel en historische belasting van de bodem de

belangrijkste bronnen van nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De stoffen

komen via diffuse uit- en afspoeling van landbouwgebieden in het water terecht.

Bestrijdingsmiddelen komen ook door verwaaiing tijdens het spuiten in het water terecht.

Zoute kwel, een onvermijdelijk fenomeen in een polder die onder de zeespiegel ligt, voert

fosfor (fosfaat) en in mindere mate stikstof (ammonium) van het grondwater naar het

oppervlaktewater. 

Via atmosferische depositie komen stikstof, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en PAK’s

in zowel de regionale wateren als de rijkswateren terecht. Atmosferische depositie heeft als

achterliggende bronnen onder meer industrie, scheepvaart, landbouw en verkeer. 

De rijkswateren ontvangen via poldergemalen verontreinigingen uit de regionale wateren

(doorbelasting). De poldergemalen vormen vooral een bron van nutriënten. In de rijkswa-

teren veroorzaken beroeps- en recreatievaart diffuse verontreiniging met zware metalen,

PAK’s en aangroeiwerende middelen zoals TBT en koper. 

Vervuilde waterbodems vormen plaatselijk mogelijk een belangrijke bron voor de verontreini-

ging van oppervlaktewateren (historische belasting). De waterbodems van het Kanaal Gent-

Terneuzen en het Kanaal door Walcheren zijn (lokaal) sterk vervuild. In het Kanaal Gent-

Terneuzen is de waterbodem vooral verontreinigd met PAK’s en zink en lokaal ook met
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Nikkel

Koper

Fosfor

Zink

Stikstof

Aandeel van regionale wateren, rijkswateren en wateren buiten het stroomgebied van de Schelde in de totale

belasting van het stroomgebied met nutriënten en zware metalen



45 KARAKTERISERING STROOMGEBIED SCHELDE

minerale olie en de zware metalen kwik, arseen en cadmium. Het Kanaal door Walcheren is

vooral verontreinigd met koper. Uit nader onderzoek is gebleken dat het water in het Kanaal

door Walcheren negatieve invloed ondervindt door de verontreinigde waterbodem. Dit geldt

waarschijnlijk ook voor het Kanaal Gent-Terneuzen, waar de waterbodem over een grote

oppervlakte verontreinigd is. 

Het water dat het stroomgebied binnenstroomt, is al belast met verontreinigingen. Dit wordt

voorbelasting genoemd. De totale voorbelasting van nutriënten, zware metalen en PAK’s

vanuit de andere landen naar het stroomgebied is meer dan twee keer zo groot als de totale

belasting van deze stoffen binnen het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict. De

voorbelasting komt terecht in waterlichamen die rechtstreeks water ontvangen uit het boven-

stroomse deel van het stroomgebied. Dit is het geval in de Westerschelde, het Kanaal van

Gent naar Terneuzen en de Zoom. Ook voor de Zeeuwse Kust is voorbelasting een belang-

rijke bron, door aanvoer vanuit de Belgische Kust. Het Zoommeer-Eendracht ontvangt via

het Volkerak verontreinigd water uit het stroomgebied van de Maas. In de regionale wateren

speelt voorbelasting vooral een rol in Braakman en Zoom en Bleekloop. Deze waterlichamen

ontvangen water uit Vlaanderen dat onder meer belast is met stikstof en fosfor. 

5.1.3 Wateronttrekking

De Kaderrichtlijn Water vraagt om een beeld van de significante wateronttrekkingen.

Nederland gaat ervan uit dat geen significante belasting van het waterlichaam optreedt als

de wateronttrekkingen bij elkaar opgeteld kleiner dan 10% van de gemiddelde afvoer zijn. De

landbouw onttrekt slechts op heel beperkte schaal water uit regionale oppervlaktewateren.

Het water in de polders is over het algemeen te zout voor landbouwkundig gebruik. De

omvang van de onttrekkingen wordt niet gemeten. Omdat de onttrekkingen aan strenge

voorwaarden zijn verbonden, is het aannemelijk dat de onttrekkingen geen significante

belasting vormen. Industrieën onttrekken grote hoeveelheden oppervlaktewater uit de rijks-

wateren, vooral uit de Westerschelde. Ten opzichte van de afvoeren van de rijkswateren, zijn

ook deze onttrekkingen zeer klein en niet significant.

5.1.4 Hydromorfologische ingrepen

Menselijke ingrepen kunnen grote invloed hebben op de hydrologische of morfologische

toestand van oppervlaktewaterlichamen. Nederland heeft een groslijst opgesteld van hydro-

morfologische ingrepen die de oppervlaktewateren in ons land kunnen belasten. In kaart 21

staan de ingrepen die zijn uitgevoerd voor afvoerregulering en peilbeheer.

In de rijkswateren zijn de ingrepen vooral uitgevoerd voor de bescherming tegen overstro-

mingen, de zoetwatervoorziening en de scheepvaart. Zeekerende dammen, bedijkingen en

een kunstmatig peilbeheer hebben tot ingrijpende hydromorfologische veranderingen in

deze waterlichamen geleid. Door de bedijkingen zijn de ecologische verbindingsroutes

tussen grote en kleinere wateren verstoord. Door afdammingen is de verbinding tussen zee,

estuarium en zoetwater ernstig verstoord, onder meer omdat veel geleidelijke zoetzoutover-

gangen zijn verdwenen. In Grevelingen, Veerse Meer en Zoommeer is na de afdammingen

een onnatuurlijk peilverloop ontstaan. Oeververdedigingen in onder meer het

Grevelingenmeer en het continue baggerwerk in de Westerschelde vormen eveneens een

hydromorfogische belasting.

De regionale wateren hebben vaak een kunstmatig waterpeil dat door stuwen en gemalen

wordt geregeld en een onnatuurlijke oeverinrichting. Beheer en onderhoud zijn gericht op
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Overige menselijke activiteiten met een significant effect op de ecologische toestand

Overzicht van hydromorfologische ingrepen met significant effect op de ecologische toestand
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hydromorfologische ingreep functie omschrijving ingreep

Zeekerende dammen of barrières Veiligheid Compartimentering van x x x x x x x

watersystemen

Stuwen, sluizen en andere barrières Scheepvaart, Aanwezigheid stuwen, sluizen, x x x x

veiligheid dammen, etc

Dijk Veiligheid Bedijkte watersystemen x x x x x x x x

Verdiepingen Scheepvaart Uitdiepen zeearmen, rivieren x

Oeververdediging Veiligheid Damwanden, geulwandverdediging x x x x x x x

Aan- en afvoer van water Veiligheid, Grote ingrepen in aan- en afvoer x x x x

waterbeheer van stroomgebieden

Peilbeheer Waterbeheer Beïnvloeding natuurlijk peilverloop x x x x x

Intensief onderhoud Waterbeheer Baggeren, schonen van waterlopen x x x

Zandsuppleties, storten Veiligheid, Zand voor oeververdediging, x

scheepvaart storten baggerspecie
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activiteiten met significant effect

Boomkorvisserij x x x

Lozing van ballastwater x x

Schelpdiervisserij x x

Schelpdierculturen 

Recreatievaart x x x

Beroepsscheepvaart x x
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voldoende afvoer van water en voldoende waterdiepte. In natuurgebieden zijn inrichting en

beheer in de regel meer toegespitst op natuurlijke omstandigheden. In de polders zijn

ingrepen uitgevoerd om het laaggelegen land bruikbaar te maken voor landbouw, bebouwing

of natuur. De vele sloten en watergangen die de polders doorsnijden zijn veelal kunstmatig

tot stand gekomen, waarbij soms gebruik is gemaakt van oude kreken. In het dekzandgebied

zijn de beken genormaliseerd en zijn enkele sloten aangelegd voor de landbouw. De vennen

en oude kreken worden belast door verdroging als gevolg van peilbeheer in het omringende

landbouwgebied. Het Markiezaat en de Binnenschelde zijn sterk veranderd door de aanleg

van dammen. 

5.1.5 Overige menselijke belastingen

Op basis van een deskundigenoordeel is een inschatting gemaakt van de overige menselijke

activiteiten die een belangrijk effect hebben op de ecologische toestand van oppervlaktewa-

teren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om fysieke verstoring door scheepvaart, visserij, recreatie

en toerisme, koelwaterlozingen en zandwinning. Invloeden die hun oorsprong buiten het

stroomgebied van de Schelde hebben, zoals klimaatveranderingen en zeespiegelstijging, zijn

niet meegenomen. 

In de regionale wateren hebben overige menselijke activiteiten geen significante invloed op

de ecologische toestand van het water. Ook in het Zwin vormen overige menselijke

activiteiten geen significante belasting. In Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen, Veerse

Meer en Zeeuwse Kust belasten verschillende vormen van (schelpdier)visserij, recreatie- en

scheepvaart het ecosysteem. In deze wateren vormen lozingen van ballastwater mogelijk ook

een probleem, omdat hiermee exotische organismen in het water terecht kunnen komen. 

De omvang van deze belasting is niet bekend. De introductie van de Japanse oester vormt

vooral in de Oosterschelde een probleem.

In Zoommeer/Eendracht en de kanalen is scheepvaart een belangrijke belastende activiteit.

Recreatie is alleen in het Veerse Meer een activiteit met een significante invloed. Het lozen van

koelwater is in warme zomers een belangrijke belasting voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

5.1.6 Samenvatting van de belangrijkste belastingen voor het oppervlaktewater

• De diffuse bronnen vormen in vrijwel alle waterlichamen een aanmerkelijk grotere belasting

dan de puntbronnen.

• Rioolwaterzuiveringsinstallaties en industriële lozingspunten zijn belangrijke puntbronnen,

die vooral de Westerschelde sterk belasten met nutriënten, zware metalen en PAK’s. In een

aantal regionale waterlichamen zijn RWZI’s vooral een belangrijke bron van nutriënten.  



48 KARAKTERISERING STROOMGEBIED SCHELDE



49 KARAKTERISERING STROOMGEBIED SCHELDE

• In de regionale wateren zijn de belangrijkste diffuse bronnen de uit- en afspoeling van

landbouwgebieden en bebouwde gebieden en atmosferische depositie. Voor de meeste

regionale waterlichamen is zoute kwel een belangrijke bron van fosfor. Lokaal zijn

overstorten belangrijke bronnen. 

• De belangrijkste diffuse bronnen voor de Rijkswateren zijn atmosferische depositie en

scheepvaart. Diffuse bronnen verontreinigen de oppervlaktewateren vooral met 

nutriënten, zware metalen, PAK’s, PCB’s, bestrijdingsmiddelen en TBT. 

• De aanvoer van verontreinigd water vanuit andere stroomgebieden vormt voor een aantal

waterlichamen een belangrijke bron (voorbelasting). Dit geldt voor de Westerschelde, het

Kanaal Gent-Terneuzen, de Zeeuwse kust, Zoommeer-Eendracht, Zoom en Bleekloop en

de Braakman. Via poldergemalen worden de Rijkswateren belast met nutriënten uit de

regionale wateren (doorbelasting). 

• Hydromorfologische ingrepen hebben vrijwel alle oppervlaktewaterlichamen gevormd of

ingrijpend veranderd. In de rijkswateren hebben de ingrepen vooral plaatsgevonden voor

een betere bescherming tegen overstromingen, de zoetwatervoorziening en de scheep-

vaart. In de regionale wateren zijn de ingrepen uitgevoerd voor een betere waterhuishou-

ding voor landbouw, bebouwing of natuur.

• Visserij, scheepvaart en recreatie belasten de ecologische en chemische toestand van de

rijkswateren.

5.2 Belasting van het grondwater

5.2.1 Puntbronnen

De puntbronnen hebben het grondwater vooral in het verleden belast. De belangrijkste

puntbronnen waren: 

• tankstations

• textielreinigingsbedrijven (wasserijen)

• particuliere brandstofpompen en olietanks

• metaalbedrijven 

• houtverduurzamingsbedrijven

• autoreparatie en -onderhoud 

• chemische industrie

• transport en verwerking van afval

• handel in vloeibare brandstoffen, olie en teer

• gasfabrieken

De belasting van het grondwater is hier ontstaan door lozingen, lekkage, slijtage, corrosie of

uitloging. Hierdoor zijn vooral olieproducten, PAK’s en cyanide in het grondwater terecht

gekomen.

De meeste puntbronnen zijn in de afgelopen jaren gesaneerd door het aanbrengen van

bodembeschermingen, de toepassing van gesloten technieken of het gebruik van stoffen 

die minder schadelijk zijn. Zo wordt in de houtverduurzaming vrijwel geen pentachloorfenol,

PAK en arseen meer gebruikt. De belastingen van de puntbronnen zijn hierdoor sterk

afgenomen. Alleen bij calamiteiten kunnen nog forse belastingen van het grondwater optreden.
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Onttrekkingen van grondwater in het stroomgebied van de Schelde

gebied kg/ha/jr kg/ha/jr kg/ha/jr kg/ha/jr

Zand 195 55 circa 30 circa 1

Klei-veen 171 48 circa 25

Duin 170 48 circa 15 circa 1

Stikstof via Fosfor  via Stikstof via Fosfor via
landbouw landbouw atmosferische atmosferische

depositie depositie

Belasting van het grondwater met meststoffen



51 KARAKTERISERING STROOMGEBIED SCHELDE

De historische belasting van deze puntbronnen zal echter nog lange tijd merkbaar zijn. 

De stoffen kunnen door het langzaam stromende grondwater over grote gebieden verspreid

worden. 

5.2.2 Diffuse bronnen

De belasting vanuit diffuse bronnen hangt sterk samen met het grondgebruik. Omdat het

grootste deel van het stroomgebied voor landbouw gebruikt wordt, vormt de landbouw één

van de belangrijkste diffuse bronnen die het ondiepe grondwater belasten. Daarnaast zijn

atmosferische depositie en zoute kwel belangrijke bronnen. 

Vanaf de landbouwgebieden komen vooral meststoffen (stikstof en fosfor) in het grondwater

terecht. Over gewasbeschermingsmiddelen en grondontsmettingsmiddelen zijn onvol-

doende gegevens beschikbaar, maar het is de verwachting dat ook deze stoffen voor een

klein deel wegsijpelen naar het grondwater. Grondontsmettingsmiddelen worden vooral

toegepast bij de teelt van aardappelen, uien en maïs. In het stroomgebied van de Schelde

vormen deze gewassen een belangrijk deel van de akkerbouwproductie.

De landbouw is verreweg de grootste bron van meststoffen voor het ondiepe grondwater. Via

landbouw komt ongeveer zes keer zoveel stikstof en vijftig keer zoveel fosfor in het ondiepe

grondwater als via de atmosferische depositie. Het gaat om het grondwater in de zandige

lagen die aan het oppervlak liggen en om het grondwater in de klei-veengebieden. De diffuse

bronnen hebben geen invloed op het diepe grondwater onder de Boomse klei.  

Via atmosferische depositie komen meststoffen en zware metalen (cadmium, zink en koper)

met uiteenlopende herkomst in het grondwater terecht.

Het grondwater in het stroomgebied van de Schelde is op veel plaatsen zout of brak als

gevolg van de kwelstroom van het zoute buitenwater in de richting van de polders. In het

zoute en brakke grondwater komen enkele stoffen van nature in hogere gehalten voor dan in

zoet grondwater. Dit geldt bijvoorbeeld voor chloride, fosfor en arseen. 

5.2.3 Wateronttrekking en kunstmatige aanvulling

Grondwateronttrekkingen hebben in de loop van de vorige eeuw vaak tot verdroging van

grote gebieden geleid. Mede daarom is het beleid erop gericht om grondwateronttrekkingen

voor drinkwater en industrie te verminderen en zo mogelijk te vervangen door oppervlakte-

waterwinningen. Waar grondwaterwinningen noodzakelijk blijven, is het beleid erop gericht

om verdrogingschade te voorkomen of te verminderen. De belangrijkste grondwateronttrek-

kingen in het stroomgebied van de Schelde zijn bedoeld voor drinkwater, industrie en

landbouw. In de afgelopen jaren is hiervoor ongeveer 30 miljoen kubieke meter grondwater

per jaar onttrokken.

Onttrekkingen voor menselijke consumptie vinden plaats in de duinen van Schouwen-

Duiveland en Walcheren en in het dekzandgebied van Oost Zeeuws-Vlaanderen en in West-

Brabant. In de afgelopen jaren bedroeg de grondwateronttrekking in deze gebieden

gemiddeld 24,4 miljoen kubieke meter per jaar. Bijna 15 % hiervan, 3,4 miljoen kubieke

meter, betreft oppervlaktewater dat geïnfiltreerd wordt bij Haamstede en Sint Jansteen. 
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De laatste jaren heeft de industrie ongeveer 3,7 miljoen kubieke meter grondwater

onttrokken. Het gaat overwegend om brak grondwater. Grondwateronttrekkingen voor

landbouw zijn de afgelopen jaren toegenomen, vooral in droge perioden. Voor beregening

wordt jaarlijks gemiddeld 0,4 miljoen kubieke meter grondwater onttrokken.

Wateronttrekking is de enige vorm van menselijke belasting die van invloed is op het grond-

water in de diepe zandlaag onder de Boomse klei. 

De grondwateronttrekkingen veroorzaken slechts een beperkte belasting, omdat de onttrek-

kingen geheel worden aangevuld door infiltraties. Kaart 22 geeft een overzicht van de

onttrekkingslocaties.

5.2.4 Samenvatting van de belangrijkste belastingen voor het grondwater

• Puntbronnen die het grondwater belasten komen voornamelijk voor bij bedrijven in het

stedelijk gebied en op industrieterreinen.

• De meeste puntbronnen zijn de afgelopen jaren gesaneerd; nieuwe belasting van de

puntbronnen is gering maar de historische belasting met olieproducten, PAK’s en cyanide

zal nog lang merkbaar zijn.

• Landbouw en atmosferische depositie zijn de belangrijkste diffuse bronnen. Landbouw is

verreweg de grootste bron van meststoffen voor het ondiepe zoete grondwater.

Atmosferische depositie is een bron van meststoffen en zware metalen. In het brakke en

zoute grondwater komt onder meer fosfor van nature in hogere gehalten voor.

• Het zandige grondwaterlichaam wordt het sterkste belast. Het grondwater in de diepe

zandlaag onder de Boomse klei wordt niet belast door punt- of diffuse bronnen.

• Onttrekkingen vormen in het stroomgebied een beperkte belasting van het grondwater.

Op de Brabantse Wal is deze belasting het grootst.
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