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H O O F D S T U K 7

Het doel van de Kaderrichtlijn Water is dat waterlichamen in 2015 in een goede toestand

verkeren. Dit hoofdstuk geeft een eerste inschatting van de huidige toestand van de water-

lichamen en van de toestand in 2015. Dit geeft een eerste beeld van de waterlichamen die

‘at risk’ zijn, omdat zij in 2015 waarschijnlijk niet aan de goede toestand kunnen voldoen

met de voortzetting van het huidige beleid. 

Haalbaarheid goede toestand
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7.1 Uitgangspunten voor de risicoanalyse

Het doel van de Kaderrichtlijn Water is dat waterlichamen in 2015 de goede toestand

bereiken. De minimumeis is dat de toestand niet verslechtert ten opzichte van de huidige

situatie, ook niet als de economie groeit en de bevolking toeneemt (‘stand still’).

De lidstaten moeten analyseren welke waterlichamen het risico lopen om in 2015 niet aan de

doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Eerst is de huidige toestand van de

waterlichamen getoetst aan de doelstellingen. Vervolgens is beoordeeld of de verwachte

autonome ontwikkelingen en de uitvoering van het bestaande beleid ertoe leiden dat de

doelstellingen in 2015 gehaald worden. De risicoanalyse geeft een eerste indruk van de

belangrijkste problemen in het stroomgebied en van de inspanningen die nodig zijn om de

doelen te halen. Nederland zal in het stroomgebiedbeheersplan (2009) moeten opnemen

welk deel van deze inspanningen haalbaar en betaalbaar is. 

Nederland heeft de volgende uitgangspunten gebruikt voor het inschatten van de toestand

in 2015:

• de ecologische toestand van kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen wordt voor

deze analyse getoetst aan de doelen voor natuurlijke wateren die daar het meest op lijken

(Goede Ecologische Toestand); zo wordt inzichtelijk welke omstandigheden de belang-

rijkste belemmeringen vormen voor het bereiken van deze doelstelling;

• ‘stand still’ wordt beoordeeld ten opzicht van de toestand in het jaar 2000;

• alleen maatregelen waarvan zeker is dat ze worden uitgevoerd in de periode tot 2015,

worden in de analyse verwerkt;

• de effectiviteit van maatregelen wordt voorzichtig ingeschat, lerend van effecten die in het

verleden zijn gemeten;

• voor een realistische inschatting is aangenomen dat de belasting vanuit het buitenland

niet merkbaar zal verminderen in de periode tot 2015;

• de analyse maakt gebruik van beschikbare gegevens en het oordeel van deskundigen en

brengt de leemten in kennis in beeld.

Met deze uitgangspunten volgt Nederland de aanwijzingen van de Europese Commissie.

Nederland maakt bij de risicoanalyse gebruik van het principe uit de Kaderrichtlijn Water

‘one out, all out’: als in 2015 één parameter in een waterlichaam niet aan de goede toestand

voldoet, voldoet het hele waterlichaam niet aan de doelstelling. Die waterlichamen krijgen de

beoordeling ‘at risk’. In de komende jaren zal Nederland de analyse op een aantal punten

verfijnen om de belangrijkste problemen beter in beeld te krijgen. Dit is belangrijke infor-

matie om in 2006 een effectief monitoringprogramma te kunnen vaststellen en om in 2009

besluiten te kunnen nemen over doelstellingen en passende maatregelen. 

7.2 Oppervlaktewaterlichamen

De toestand van oppervlaktewaterlichamen wordt uitgedrukt in de chemische toestand en de

ecologische toestand. Om aan de doelstelling voor 2015 te voldoen, moet een waterlichaam

aan alle normen voor de goede chemische toestand èn de goede ecologische toestand

voldoen.
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Overzicht gebruikte normen en toetsmethoden voor de oppervlakte waterlichamen

Procedure van de risicoanalyse
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De chemische toestand wordt bepaald aan de hand van een grote hoeveelheid chemische

stoffen. Voor de ecologische toestand zijn eveneens een aantal chemische stoffen van

belang, naast biologische en hydromorfologische kenmerken. De systematiek van de

Kaderrichtlijn Water leidt ertoe dat bijvoorbeeld PAK’s alleen bij de chemische toestand

worden genoemd terwijl nutriënten en PCB’s alleen bij de ecologische toestand worden

vermeld. 

Niet over alle stoffen en ecologische parameters zijn op dit moment voldoende gegevens

beschikbaar. De huidige toestand en de toestand in 2015 zijn ingeschat met de beschikbare

gegevens uit de periode 2000-2002 (kaarten 23 t/m 26). Voor regionale waterlichamen die

beschermd zijn op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn is geen risicoanalyse uitgevoerd.

Voor deze gebieden zijn de normen die daar op grond van de richtlijnen moeten gelden nog

niet bekend. 

7.2.1 Chemische toestand

Normen voor de goede chemische toestand

De chemische toestand wordt bepaald aan de hand van de stoffen zijn opgenomen in bijlage

IX en X van de Kaderrichtlijn Water. Het gaat om ruim 30 prioritaire stoffen en de stoffen uit

richtlijn 76/464 ‘ter vermindering verontreiniging oppervlaktewater’. Nederland gebruikt voor

deze risicoanalyse de conceptnormen die de EU voor deze stoffen heeft voorgesteld. Voor

een aantal prioritaire stoffen heeft de EU voor kustwateren strengere normen geformuleerd

dan voor zoete wateren en overgangswateren. Deze strenge normen gelden in het stroom-

gebied van de Schelde voor het waterlichaam Zeeuwse Kust en de Oosterschelde.

Een waterlichaam verkeert in een goede chemische toestand als geen enkele stof de norm

overschrijdt. Voor de risicoanalyse is echter geen uitputtende analyse van alle stoffen

noodzakelijk. Het is voldoende om te beschrijven welke stoffen de grootste overschrijdingen

vertonen en wat de belangrijkste bronnen van deze stoffen zijn. Zo ontstaat een beeld van de

belangrijkste problemen en oorzaken.

Huidige toestand

In de Westerschelde worden de meeste prioritaire stoffen gemeten. Ruim 60% blijkt aan 

de normen te voldoen. In de overige waterlichamen worden alleen stoffen gemeten die 

naar verwachting de norm overschrijden (kaart 23). In alle oppervlaktewaterlichamen

overschrijden meerdere zware metalen, bestrijdingsmiddelen en PAK’s de normen 
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Huidige toestand oppervlaktewateren Schelde stroomgebied, chemische toestand
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1) Voor de waterlichamen van de waterschappen zijn de slechtste scores opgenomen.

prioritaire stoffen bijlage x krw

Zeer goed (lager dan de streefwaarde)

Goed (lager dan de norm)

Matig (tussen norm en 2 keer de norm)

Ontoereikend (tussen 2 en 5 keer de norm)

Slecht (meer dan 5 keer de norm)

Niet toetsbaar (geen gegevens)

Niet toetsbaar (lager dan detectiegrens)

alachloor

antraceen

atrazine

benzeen

Cadmium en zijn verbindingen

chloorfenvinfos

chloorpyrifos

1,2-dichloorethaan

dichloormethaan

bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

diuron

endosulfan

7 fluorantheen

hexachloorbenzeen

hexachloorbutadieen

gamma-isomeer, lindaan

isoproturon

Lood en zijn verbindingen

Kwik en zijn verbindingen

naftaleen

5 Nikkel en zijn verbindingen

nonylfenolen

octylfenolen

pentachloorbenzeen

pentachloorfenol

9 benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

8 benzo(k)fluorantheen

indeno(1,2,3,cd)pyreen

simazine

tributyltinverbindingen

1,2,4-trichloorbenzeen

trichloormethaan (chloroform)

trifluraline (TFALNE)

76/464-stoffen (bijlage ix krw)

DDT (som)

aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (som)

endrin
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(kaarten 10 t/m 13, 23 en 24). Geen enkel oppervlaktewaterlichaam voldoet daarom op dit

moment aan de goede chemische toestand.

In de regionale wateren op de Brabantse wal en in een aantal Zeeuwse polders overschrijdt

nikkel vrijwel overal de norm. In enkele waterlichamen overschrijden de bestrijdingsmiddelen

chloorpyrifos, chloorfenvinvos, diuron, simazine en isoproturon de voorlopige EU-normen.

De problemen met bestrijdingsmiddelen in de regionale wateren worden vooral veroorzaakt

door landbouw, via uit- en afspoeling van landbouwgronden en verwaaiing. 

In alle rijkswateren overschrijden meerdere prioritaire stoffen de normen voor de goede

chemische toestand. De probleemstoffen en de bronnen verschillen echter per waterlichaam.

Overschrijdingen van nikkel worden vooral veroorzaakt door landbouw en voor een klein

deel door atmosferische depositie (met als achterliggende bronnen verkeer en industrie).

Hoge gehalten aan PAK’s worden veroorzaakt door scheepvaart en atmosferische depositie

(met als achterliggende bronnen verkeer en industrie). Landbouw veroorzaakt in enkele

waterlichamen overschrijdingen van de bestrijdingsmiddelen chloorfenvinvos en diuron. Het

verboden antifoulingmiddel TBT, afkomstig uit de scheepvaart, overschrijdt nog steeds de

norm in de Westerschelde, het Veerse Meer, de Oosterschelde en de kanalen. 

In de waterbodem van het Kanaal van Gent naar Terneuzen overschrijdt een aantal PAK’s de

normen. Op enkele plaatsen overschrijden ook minerale olie en de zware metalen kwik,

arseen en cadmium de norm. Gezien het grote oppervlak van de vervuilde waterbodems is

het aannemelijk dat hierdoor ook het oppervlaktewater wordt belast. 

In de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen is de voorbelasting van stoffen hoog.

Meer dan 90% van de nikkelbelasting is bijvoorbeeld afkomstig uit Vlaanderen. In de

Westerschelde is het PAK benzo(a)pyreen voor 80% afkomstig uit Vlaanderen.

Toestand in 2015

Om de toestand in 2015 te bepalen is eerst het zogenaamde baseline-scenario opgesteld.

Hierbij is voor alle prioritaire stoffen onderzocht wat de grootste bronnen zijn. Op basis van

de economische trends, zoals beschreven in paragraaf 6.3, is vervolgens ingeschat hoe de

bronnen zich zullen ontwikkelen in de periode tot 2015. Zo is beoordeeld of de emissie van

een stof door een bepaalde bron zal toenemen, gelijk blijven of afnemen. Per stof is tenslotte

geschat of het gehalte in 2015 hoger of lager dan de norm voor de goede toestand zal zijn.

Hierbij is ook rekening gehouden met nalevering van stoffen en met autonome ontwikke-

lingen zoals klimaatveranderingen. Het resultaat van het baseline-scenario is een overzicht

van de stoffen die in 2015 een probleem zullen vormen voor het bereiken van de goede

toestand.

In een tweede stap is per waterlichaam onderzocht welke stoffen nu al de norm voor de

goede toestand overschrijden en welke bronnen daarvoor verantwoordelijk zijn. De conclu-

sies van het baseline-scenario over deze stoffen en bronnen zijn aangevuld met kennis over

de verwachte ontwikkelingen in het betreffende waterlichaam. De resultaten zijn opgenomen

in zogenaamde ‘score-cards’, die per waterlichaam aangeven welke stoffen in 2015

waarschijnlijk niet aan de norm voor de goede toestand voldoen.
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Uit de analyse blijkt dat ook in 2015 alle oppervlaktewaterlichamen ‘at risk’ zijn, ondanks de

lichte verbeteringen die zullen optreden door de uitvoering van het huidige beleid (kaart 25).

In 2015 zijn het dezelfde stoffen en dezelfde bronnen als in de huidige situatie die voor de

grootste overschrijdingen zorgen. 

Landelijke regels zullen tot strengere toelatingseisen voor bestrijdingsmiddelen leiden. Ook

zal het Convenant Gewasbescherming leiden tot vermindering van het gebruik van bestrij-

dingsmiddelen. Verder zal de uitspoeling van zware metalen afnemen door het nieuwe

mestbeleid. In 2015 zullen daardoor minder bestrijdingsmiddelen en zware metalen dan nu

de normen voor de goede toestand overschrijden. Enkele bestrijdingsmiddelen die slecht

oplosbaar zijn zullen echter nog lange tijd in de waterbodem blijven en voor nalevering

zorgen. Mogelijk zal de toepassing van nieuwe bestrijdingsmiddelen toenemen.

Door afspraken over duurzaam bouwen zal ook de afspoeling van zware metalen uit het

stedelijke gebied afnemen. Het gebruik van TBT is vanaf 2008 geheel verboden. Ook voor

zware metalen en TBT geldt dat nalevering uit de (water)bodem nog lange tijd een belang-

rijke bron blijft en dat deze stoffen in 2015 nog steeds de normen voor de goede toestand

zullen overschrijden. 

Door de uitvoering van het Saneringsprogramma Waterbodems Rijkswateren zal de

nalevering van stoffen uit verontreinigde waterbodems in de rijkswateren afnemen. Vanaf

2006 wordt een deel van het Kanaal door Walcheren gesaneerd. In de komende jaren zal

overleg met Vlaanderen plaatsvinden over de sanering van het Kanaal Gent-Terneuzen en in

2008 start een voorbereidend onderzoek voor dit waterlichaam. Tot 2015 zal dit waarschijn-

lijk nog geen verbetering van de waterkwaliteit in het Kanaal Gent-Terneuzen opleveren. 

Door economische ontwikkelingen zullen andere bronnen echter toenemen, zoals verkeer en

huishoudens. Door meer auto’s op meer wegen zullen de emissies van PAK’s, lood en nikkel

toenemen. Ook de belasting door RWZI’s zal toenemen als het aantal huishoudens groeit.

Schonere technieken zullen deze ontwikkelingen slechts gedeeltelijk compenseren.  

Een ‘stand still’ van de chemische toestand lijkt in 2015 haalbaar. Voorwaarde is dat alle

voorgenomen maatregelen strikt worden uitgevoerd. Voor het bereiken van een goede

toestand in 2015 zijn aanvullende maatregelen nodig. 

7.2.2 Ecologische toestand

Normen voor de goede ecologische toestand

De ecologische toestand wordt bepaald aan de hand van fysisch-chemische parameters en

biologische en hydromorfologische kwaliteitselementen. 

De fysisch-chemische parameters bestaan uit kenmerken zoals temperatuur, doorzicht,

zuurstofgehalte en zuurgraad en een aantal chemische stoffen. Het gaat hierbij om stoffen

die niet voor de chemische toestand worden beoordeeld maar die het ecosysteem wel

nadelig kunnen beïnvloeden, zoals de nutriënten stikstof en fosfor en een aantal zware

metalen en bestrijdingsmiddelen. Voor deze stoffen stellen de lidstaten zelf de normen vast

in het stroomgebiedbeheerplan. Voor deze risicoanalyse heeft Nederland voor de goede
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Criteria voor het beoordelen van de ecologische toestand
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toestand de normen uit het nationale beleid gebruikt (MTR-waarden) en de normen uit de

EU-richtlijn ter vermindering verontreiniging oppervlaktewater (76/464). Als één van de

stoffen de norm overschrijdt, verkeert het waterlichaam niet in een goede ecologische

toestand. 

Ook voor de biologische en hydromorfologische kwaliteitselementen vullen de lidstaten zelf

de normen in, die zij afleiden uit beschrijvingen van de referentietoestand. De referentietoe-

stand, ofwel de zeer goede ecologische toestand, beschrijft de ecologische toestand die een

waterlichaam kan bereiken als er geen of slechts zeer geringe menselijke beïnvloeding is. De

doelstelling van de Kaderrichtlijn Water, de goede ecologische toestand, wordt hieruit

afgeleid. Voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen biedt een toestand zonder

menselijke beïnvloeding vaak geen geschikte referentie. In dat geval biedt de kaderrichtlijn de

mogelijkheid om een Maximaal Ecologisch Potentieel vast te stellen. Het Maximaal

Ecologisch Potentieel lijkt zoveel mogelijk op de Zeer Goede Ecologische Toestand maar

houdt rekening met de beperkingen die de sterk veranderde of kunstmatige kenmerken met

zich meebrengen. Nederland zal voor bijna alle oppervlaktewaterlichamen een Maximaal

Ecologisch Potentieel als referentie moeten opstellen. De referenties voor de Goede

Ecologische Toestand en de referenties voor het Maximaal Ecologisch Potentieel zullen in

2005 worden vastgesteld. Voor de risicoanalyse in deze rapportage is daarom gebruik

gemaakt van voorlopige referenties voor natuurlijke watertypen en de daaruit afgeleide

normen voor de goede ecologische toestand. 

Biologische kwaliteitselementen bestaan uit vier soortgroepen die de basis van het

voedselweb vormen: algen, waterplanten, bodemdieren en vissen. In de goede toestand

moet de samenstelling van een soortgroep voldoende gevarieerd zijn en de soorten moeten

in voldoende grote aantallen voorkomen om het ecosysteem duurzaam te laten functio-

neren. Voor de regionale wateren zijn bestaande Nederlandse maatlatten van de STOWA

gebruikt om invulling te geven aan de normen voor de goede toestand van de soortgroepen.

Voor de rijkswateren hebben deskundigen een voorlopige invulling gegeven aan de

maatlatten van de Kaderrichtlijn Water voor het meest gelijkende natuurlijke watertype. Voor

de kust- en overgangswateren is deels gebruik gemaakt van de maatlatten die in het kader

van OSPAR zijn opgesteld. 

Landelijk is afgesproken om regionale waterlichamen die volgens de maatlatten van de STOWA

aan de biologische normen voor de goede ecologische toestand voldoen, aan een extra toetsing

te onderwerpen. Deze waterlichamen zijn voor de zekerheid ook getoetst aan de voorlopige

maatlatten van de Kaderrichtlijn Water voor het meest gelijkende natuurlijke watertype. Pas als
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Huidige toestand oppervlaktewateren Schelde stroomgebied, ecologische toestand

1) Voor de waterlichamen van de waterschappen zijn de slechtste scores opgenomen.

Zeer goed (lager dan de streefwaarde)

Goed (lager dan de norm)

Matig (tussen norm en 2 keer de norm)

Ontoereikend (tussen 2 en 5 keer de norm)

Slecht (meer dan 5 keer de norm)

Niet toetsbaar (geen gegevens)

Niet toetsbaar (lager dan detectiegrens)
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nutriënten

1 fosfor

2 stikstof

metalen

Arseen

Chroom

4 Koper en zijn verbindingen

3 Zink

bestrijdingsmiddelen

2,4-D

aldicarb

Aldrin

alfa-endosulfan

azinfos-ethyl

10 carbendazim

coumafos

dichloorvos

dieldrin

dimethoaat

endrin

fenitrothion

fenthion

glyfosaat

linuron

malathion

maneb/zineb

11 MCPA

mecoprop

metribuzin

Mevinfos

12 pirimicarb

thiram

pak’s

chryseen

fenanthreen

overig organisch

heptachloor incl. heptachloorepoxide

organotinverbindingen

tetrabutyltin

trifenyltin

overige gemeten stoffen 

PCB’s
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ook dat goed resultaat oplevert, krijgt een regionaal waterlichaam voor de biologische

kwaliteitselementen de beoordeling ‘goede toestand’.  

Voor hydromorfologie zijn geen normen voor de goede toestand gebruikt. Deskundigen

hebben beoordeeld of hydromorfologische ingrepen die in het verleden hebben plaatsge-

vonden een significante belasting vormen voor de ecologie. 

Huidige toestand

In alle oppervlaktewaterlichamen worden de nationale normen voor de fysisch-chemische

parameters overschreden (kaarten 14 t/m 20 en 24). In vrijwel alle oppervlaktewaterlichamen

zijn de gehalten van stikstof meer dan twee keer zo hoog als de norm en de gehalten van

fosfor meer dan vijf keer zo hoog. Vermesting van de oppervlaktewateren (eutrofiëring) is

daarmee een van de belangrijke problemen die het bereiken van een goede ecologische

toestand belemmert. Ook koper en zink overschrijden in vrijwel alle oppervlaktewateren de

norm. In veel regionale wateren overschrijden bovendien de bestrijdingsmiddelen aldicarb,

carbendazim en maneb/zineb de normen. 

In de regionale wateren worden de overschrijdingen van de normen voor nutriënten vooral

veroorzaakt door uit- en afspoeling van landbouwgronden, zoute kwel en lokaal ook door

RWZI’s. Uit- en afspoeling van landbouwgronden is eveneens de belangrijkste bron van

zware metalen. In mindere mate zijn verkeer, RWZI’s en corrosie van bouwmaterialen

bronnen van zware metalen. In het Kanaal door Walcheren is de verontreinigde waterbodem

waarschijnlijk een belangrijke bron van koper. De bestrijdingsmiddelen aldicarb, carben-

dazim en maneb/zineb zijn afkomstig uit de landbouw.

In de rijkswateren zijn uit- en afspoeling van landbouwgronden en lozingen van RWZI’s en

poldergemalen de belangrijkste bronnen van nutriënten. Voor fosfor is ook industrie een

belangrijke bron. Stikstof komt ook voor een belangrijk deel via atmosferische depositie in

het water terecht, met als achterliggende bronnen landbouw, verkeer en industrie. In de

meeste waterlichamen zijn scheepvaart en atmosferische depositie (met als achterliggende

bron vooral industrie) de belangrijkste bronnen van koper. In het Kanaal Gent-Terneuzen is

de waterbodem een belangrijke bron voor zink. Voorbelasting is eveneens een belangrijke

bron van stikstof, fosfor, koper en zink voor de waterlichamen die direct water ontvangen

vanuit Vlaanderen of vanuit het stroomgebied van de Maas. In de Westerschelde bedraagt de

voorbelasting uit Vlaanderen van deze stoffen 70 tot 90% van de totale belasting. Stikstof in

de Westerschelde komt ook voor een deel uit het stroomgebied van de Maas, via de RWZI Bath.

In veel regionale wateren en rijkswateren zijn naar verwachting de gehalten aan PCB’s te

hoog omdat deze stoffen in hoge mate voorkomen in de waterbodem. De PCB’s zijn afkom-

stig uit afvalverbranding en komen via atmosferische depositie in de waterbodem. In het

water zelf worden PCB’s echter niet gemeten. 

De toestand van de biologische kwaliteitselementen is weergegeven in kaart 26. Voor het

Zwin, het kanaal door Zuid-Beveland en het Antwerps kanaalpand zijn geen gegevens

beschikbaar van biologische kwaliteitselementen. De overige rijkswateren voldoen geen van

alle aan de goede toestand voor de biologische kwaliteitselementen. In Oosterschelde,

Grevelingenmeer en Veerse Meer voldoet alleen fytoplankton aan de normen. In de

Westerschelde voldoet geen enkel kwaliteitselement aan de goede ecologische toestand.
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In de regionale wateren is de toestand van de biologische kwaliteitselementen matig tot

slecht. Slechts twee kleine regionale oppervlaktewaterlichamen voldoen aan de normen voor

de goede toestand voor de biologische kwaliteitselementen: Schotsman/Ruiterplaat (Noord-

Beveland) en Goese Sas/Goese Meer (Zuid-Beveland). In het Markiezaat en de

Binnenschelde voldoen alle soortgroepen behalve het fytoplankton aan de norm. 

Ook het kunstmatige karakter van de regionale wateren en de sterke veranderingen in de

rijkswateren leiden ertoe dat vrijwel geen enkel waterlichaam in de goede ecologische

toestand verkeert. De hydromorfologische omstandigheden zijn daar vaak niet goed genoeg

voor, meestal door het ontbreken van getijdecondities, onnatuurlijke peilen, verharde oevers

of door baggeren. 

Toestand in 2015

Voor de beoordeling van de toestand in 2015 is ingeschat of de belasting van menselijke

activiteiten op de biologische kwaliteitelementen zal toenemen, gelijk blijven of afnemen.

Voor de fysisch-chemische parameters is onderzocht wat de belangrijkste bronnen zijn en

hoe die bronnen zich tot 2015 zullen ontwikkelen. De basis hiervoor vormen de sociaal-

economische ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 6 en de autonome ontwikke-

lingen uit het baseline-scenario. Ook is de omvang van de hydromorfologische ingrepen

ingeschat, het effect daarvan op de ecologische toestand en de mogelijkheden om deze

effecten te compenseren of te verminderen.

Door de uitvoering van het huidige beleid zal de fysisch-chemische toestand in 2015 verbe-

teren, maar toch zal geen van de oppervlaktewaterlichamen aan alle normen voor de goede

toestand voldoen. Door de strengere landelijke mestwetgeving (nitraatrichtlijn) zal in de

komende tijd de aanvoer van stikstof, fosfor en zware metalen naar het oppervlaktewater en

de bodem afnemen. De landbouwsector in Zeeland wil de meststoffen met gebiedsgerichte

maatregelen verder terugdringen (“met minder mineralen meer mans”). Historische

belasting van de bodem zal echter lange tijd voor nalevering zorgen van stikstof, fosfor en

zware metalen. In Zeeland veroorzaakt bovendien zoute kwel een voortdurende aanvoer van

meststoffen vanuit het grondwater naar het polderwater. Het zoute water brengt in de

bodem een chemische reactie teweeg waarbij meststoffen vrijkomen. Via de kwelstroom

komen die vervolgens in het oppervlaktewater terecht. Het optreden van zoute kwel hangt

samen met de lage ligging van polders onder de zeespiegel en het peilbeheer. 

Door de geplande sanering van de waterbodem in het Kanaal door Walcheren zal de uitlo-

ging van zware metalen naar het oppervlaktewater afnemen. Voor het Kanaal Gent-Terneuzen

is in de periode wel onderzoek en overleg gepland, maar in 2015 zal de sanering waarschijn-

lijk nog niet gereed zijn. 

Landelijk regels zullen tot strengere toelatingseisen voor bestrijdingsmiddelen leiden. Ook

zal het Convenant Gewasbescherming leiden tot vermindering van het gebruik van bestrij-

dingsmiddelen. 

In 2015 zullen daardoor minder bestrijdingsmiddelen dan nu de normen voor de goede

toestand overschrijden. Enkele bestrijdingsmiddelen die slecht oplosbaar zijn zullen echter
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nog lange tijd in de waterbodem blijven en voor nalevering zorgen. Mogelijk zal de toepas-

sing van nieuwe bestrijdingsmiddelen toenemen.

Het beeld voor de biologische kwaliteitselementen blijft tot 2015 gelijk: alleen de twee kleine

oppervlaktewaterlichamen die nu al in de goede toestand verkeren zullen in 2015 aan de

normen voor de biologische kwaliteitselementen voldoen (kaart 25 en 26). 

In alle oppervlaktewaterlichamen blijven ook de hydromorfologische ingrepen de goede

ecologische toestand belemmeren. 

Uit de analyse blijkt dus dat in 2015 geen enkel oppervlaktewaterlichamen aan de goede

ecologische toestand voldoet. Een ‘stand still’ van de ecologische toestand lijkt wel haalbaar.

Voorwaarde is wel dat vooral het nieuwe mestbeleid strikt wordt uitgevoerd. Voor het

bereiken van de goede ecologische toestand zijn in de periode tot 2015 aanvullende maat-

regelen nodig.

7.2.3 Conclusie: oppervlaktewaterlichamen ‘at risk’

Uit de analyses blijkt dat het huidige beleid in 2015 tot ‘stand still’ van de toestand van

oppervlaktewaterlichamen zal leiden. Voorwaarde daarvoor is dat alle voorgenomen maatre-

gelen strikt worden uitgevoerd. Vooral de uitvoering van het meststoffenbeleid, het conve-

nant Gewasbeschermingsmiddelen en het convenant Duurzaam Beheer zijn van groot

belang.

Geen enkel oppervlaktewaterlichaam zal in 2015 echter aan de goede toestand voldoen. Alle

oppervlaktewaterlichamen zijn dus ‘at risk’ (kaart 25 en 26). Dit geldt naar verwachting ook

voor regionale waterlichamen die beschermd zijn op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn.

Voor deze gebieden is geen risicoanalyse uitgevoerd omdat de normen die daar op grond

van de richtlijnen moeten gelden nog niet bekend zijn. Gezien de toestand van de omrin-

gende waterlichamen is te verwachten dat deze gebieden ook ‘at risk’ zijn. 

Om aan de goede toestand te voldoen, moeten alle chemische en ecologische parameters in

een waterlichaam aan de normen voldoen. Te hoge gehalten aan zware metalen (o.a. nikkel),

een aantal bestrijdingsmiddelen en PAK’s vormen de grootste belemmering voor het behalen

van de goede chemische toestand. De goede ecologische toestand wordt belemmerd door te

hoge gehalten van nutriënten, zware metalen (koper en zink) en bestrijdingsmiddelen. De

zeer forse overschrijdingen van stikstof en fosfor veroorzaken eutrofiëring van het

ecosysteem. Samen met de onnatuurlijke hydromorfologische situatie verklaren deze

omstandigheden de beperkte aanwezigheid van biologische soortgroepen in het stroom-

gebied.

Een belangrijk resultaat van het huidige beleid zal zijn dat de oplading van de bodem met

onder meer zware metalen, nutriënten, PCB’s, TBT en bestrijdingsmiddelen afneemt. Omdat

in de bodem nog grote hoeveelheden van deze stoffen zijn opgeslagen, zal nalevering voor

een aantal van deze stoffen toch voor overschrijding van de normen leiden.
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7.2.4 Leemten in kennis

De risicoanalyse is uitgevoerd met een beperkte hoeveelheid gegevens. Over lang niet alle

stoffen en ecologische parameters zijn op dit moment gegevens beschikbaar omdat

Nederland tot nu toe alleen stoffen heeft gemeten die naar verwachting de norm

overschrijden. Veel stoffen worden maar in enkele waterlichamen gemeten. Dat geldt ook

voor de landelijke selectie van 12 stoffen. Van de prioritaire stoffen en de stoffen uit richtlijn

76/464 zijn twaalf stoffen of stofgroepen in het geheel niet gemeten. 

Voor een aantal gebieden zijn geen kwantitatieve gegevens over de bronnen beschikbaar. Dit

geldt voor onder meer voor het Zwin, het Spuikanaal en het Antwerps Kanaalpand. Ook is

het voor een aantal stoffen die de normen overschrijden niet mogelijk om een relatie te

leggen met bronnen. Voor een aantal waterlichamen bestaat ook geen of slechts beperkte

informatie over de bronnen van de stoffen uit de richtlijn 76/464 (trifluraline, tellurium,

titaan, zilver, 2-amino-4-chloorfenol, cyanuurzuurchloride, trifenylacetaat, PCB’s, organotin-

verbindingen, foxim, organische siliciumverbindingen). 

Het is duidelijk dat zoute kwel een belangrijke bron is voor nutriënten in regionale wateren.

Nader onderzoek is nodig om vast te stellen wat het aandeel van deze bron aan de totale

belasting met nutriënten is. 

In diepe kleilagen komen van nature hoge gehalten aan arseen voor. Mogelijk zijn normover-

schrijdingen van arseen in een aantal Zeeuwse oppervlakte- en grondwaterlichamen daar een

gevolg van. 

In de Brabantse dekzandgebieden komt van nature pyriet voor in de bodem. Bij fluctuaties in

de grondwaterstand breekt het pyriet af. Dit proces zorgt ervoor dat zware metalen die in de

bodem zitten gemakkelijk oplossen in het grondwater en uitspoelen naar oppervlaktewater.

Mogelijk is dat de oorzaak van normoverschrijding van nikkel in een aantal Brabantse opper-

vlaktewaterlichamen. Nikkel komt in Noord-Brabant op veel plaatsen in de bodem voor als

gevolg van historische verontreiniging door landbouw en industrie. 

Voor overige menselijke belastingen is het vaak niet mogelijk om de ingreep op een kwantita-

tieve manier te koppelen aan het effect. Dit geldt bijvoorbeeld voor het effect van de intro-

ductie van soorten die van nature niet in het Scheldestroomgebied voorkomen (exoten). 

Maatlatten voor de ecologische toestand van sterk veranderde of kunstmatige waterlichamen

zijn nog niet vastgesteld. De risicoanalyse voor deze waterlichamen is in deze rapportage
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gebaseerd op de strengere maatlatten voor de goede ecologische toestand van natuurlijke

watertypen. De risicoanalyse is vaak onvolledig omdat gegevens over soortgroepen

ontbreken of niet eenduidig te beoordelen zijn.

In de periode tot de vaststelling van het stroomgebiedbeheersplan zal een programma

worden opgezet om de juiste informatie te verkrijgen. De bestaande meetnetten worden

daarbij afgestemd op de nieuwe indeling in oppervlaktewaterlichamen.

7.3 Grondwaterlichamen

De toestand van grondwaterlichamen wordt uitgedrukt in de chemische toestand en de

kwantitatieve toestand. De Kaderrichtlijn Water geeft alleen voor nitraat en pesticiden de

gehalten die bij de goede toestand horen: hiervoor verwijst de Kaderrichtlijn namelijk naar de

grenswaarden in bestaande Europese richtlijnen. Voor de overige stoffen en voor de kwanti-

tatieve toestand geven de lidstaten zelf invulling aan de normen voor de goede toestand.

Voor de risicoanalyse maakt Nederland daarom alleen gebruik van de beschikbare grens-

waarden. Voor de kwantitatieve toestand is een inschatting gemaakt op basis van de beschik-

bare kennis.

De huidige toestand van de grondwaterlichamen en de toestand in 2015 zijn weergegeven in

kaart 27.

Voor de grondwaterlichamen die ‘at risk’ zijn, moeten de lidstaten een nadere karakterisering

opstellen en, in de vervolgfase, een monitoringplan en een maatregelpakket om de toestand

te verbeteren. 

7.3.1 Chemische toestand

Normen voor de goede toestand

Een grondwaterlichaam heeft volgens de Kaderrichtlijn Water een goede chemische toestand

als:

• de chemische stoffen aan de normen voldoen;

• de kwaliteit van het grondwater geen verslechtering veroorzaakt van terrestrische 

eco-systemen;

• de kwaliteit van het grondwater geen verslechtering veroorzaakt van aquatische 

eco-systemen.

Er zijn op dit moment onvoldoende gegevens om de beïnvloeding van de terrestrische

ecosystemen goed te kunnen beoordelen. Voor de twee andere punten hanteert Nederland

voorlopig de volgende grenswaarden voor de goede chemische toestand:

• in het hele grondwaterlichaam: maximaal 50 milligram nitraat per liter (norm

Kaderrichtlijn Water);

• drainagewater uit bovenste klei-veenlaag naar oppervlaktewater: maximaal 2,2 milligram

stikstof en 0,15 milligram fosfaat per liter (norm Vierde nota waterhuishouding).
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In aanvulling hierop hanteert Nederland de volgende normen voor de goede chemische

toestand van grondwaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie: 

• totaal gehalte aan bestrijdingsmiddelen kleiner dan 0,5 ug/l;

• chloridegehalte kleiner dan 150 mg/l en geen grote schommelingen in de periode 

1998-2000;

• nitraatgehalte direct onder het maaiveld kleiner dan 50 mg/l in tenminste de helft van het

intrekgebied; nitraatgehalte in het opgepompte water (‘ruwwater’) kleiner dan 50 mg/l;

• geen nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater als gevolg van 

de winningen.

Voor de beoordeling is vooral gebruik gemaakt van gegevens van de waterleidingbedrijven.

Als de toestand misschien niet goed is omdat er sprake is van beïnvloeding van het opper-

vlaktewater of als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de toestand te bepalen, is

de toestand voorlopig als ‘slecht’ beoordeeld. 

Huidige toestand

De zandige lagen zijn vaak tientallen meters dik. In de zandige grondwaterlichamen zijn de

nitraatgehalten daarom op twee dieptes gemeten (10 meter en 25 meter) en vervolgens per

diepte gemiddeld. Het grondwaterlichaam klei-veenlaag is begrensd op drie meter onder het

maaiveld. In dit grondwaterlichaam zijn de nitraatgehalten alleen in deze laag gemeten.

Daarnaast zijn voor dit grondwaterlichaam de stikstof- en fosfaatgehalten in het drainage-

water gemeten. Omdat in de Brabantse grondwaterlichamen voor menselijke consumptie

het water op grote diepte wordt gewonnen (dieper dan 25 meter), wordt het nitraatgehalte

daar ook op windiepte gemeten.

Uit de metingen blijkt dat in drie grondwaterlichamen de huidige chemische toestand goed

is: het grondwater in de zandige lagen, in de diepe zandlaag onder de Boomse klei en in de

duinen. Het grondwater in de zandige lagen toont overigens grote kwaliteitsverschillen

tussen de dieptezones: onder het maaiveld is de kwaliteit aanzienlijk slechter dan op grotere

diepte. Gemiddeld over de hele diepte is de toestand echter goed. 

De chemische toestand van het grondwater in de klei-veenlaag is op dit moment niet goed:

zowel de nitraatgehalten in het grondwaterlichaam als de nutriënten in het drainagewater

zijn te hoog.

De grondwaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie liggen in de duinge-

bieden en de zandige lagen en zijn daardoor gevoelig voor menselijke belasting. Uit de

analyses blijkt dat alle drinkwaterwinningen voldoen aan de normen voor nitraat. In Sint

Jansteen zijn de gehalten aan bestrijdingsmiddelen iets hoger dan de norm. Voor de overige

drinkwaterwinningen zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar over bestrijdingsmid-

delen. Geen van de drinkwaterwinningen kan daarom de beoordeling goede chemische

toestand krijgen. Overigens is het niet waarschijnlijk dat de overige drinkwaterwinningen

daadwerkelijk met te hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelen te kampen hebben en mag

voor de chemische stoffen verwacht worden dat er sprake is van een goede toestand. Voor

de drie industriële winningen zijn de gehalten van zowel nitraat als bestrijdingsmiddelen

onbekend en ook deze grondwaterlichamen krijgen daarom niet de beoordeling goede

chemische toestand. Vijf grondwaterlichamen hebben een relatie met een of meerdere

beschermde gebieden en krijgen ook om die reden het oordeel slechte toestand. Voor het

grondwaterlichaam Biggekerke ontbreken gegevens over het chloridegehalte.
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Toestand 2000 Prognose 2015

Beoordeling kwaliteit grondwaterlichamen

Zandige lagen Goed At risk

Klei-veengebieden Slecht At risk

Duingebieden Goed Not at risk

Diepe zandige laag Goed Not at risk

Menselijke Slecht At risk
consumptie
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Toestand in 2015

Voor de beoordeling van de chemische toestand in 2015 heeft Nederland een andere

methode gebruikt dan bij het beoordelen van de huidige toestand. Een grondwaterlichaam

wordt ‘at risk’ genoemd als het gemiddelde nitraatgehalte op dit moment hoger is dan 75%

van de norm. Voor de zandige lagen is deze beoordeling uitgevoerd voor de drie lagen apart.

Bovendien is het grondwater direct onder het maaiveld apart beoordeeld omdat de toestand

van deze laag een indicatie geeft van de toekomstige toestand in de onderliggende lagen. Als

één van deze vier lagen op grond van de beoordeling ‘at risk’ is, is het gehele grondwaterli-

chaam ‘at risk’ genoemd. Het grondwater in de klei-veenlaag is ook ‘at risk’ als op dit

moment in tenminste 75% van het drainagewater de gehalten hoger zijn dan 75% van de

norm.

Uit de analyse blijkt dat twee van de vier grote grondwaterlichamen ‘at risk’ zijn vanwege te

hoge nitraatgehalten: het grondwater in de zandige lagen (als gevolg van hoge concentraties

in de bovenste laag) en het grondwater in de bovenste klei-veenlagen. In deze twee grondwa-

terlichamen zijn de gehalten aan nitraat te hoog. Vanuit de klei-veenlaag spoelt bovendien te

veel stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater. Het grondwater in de duinen en in de

diepe zandlaag onder de Boomse klei zal in 2015 naar verwachting wèl in een goede chemi-

sche toestand verkeren.

Grondwaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie worden ‘at risk’

genoemd als het nitraatgehalte 75% van de norm bedraagt of als de normen voor één van de

overige aspecten van de goede chemische toestand worden overschreden. Uit de analyses

blijkt dat ook in 2015 geen van deze grondwaterlichamen aan de goede toestand zal voldoen.

Alle grondwaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie zijn dus ‘at risk’.

Dezelfde problemen als in de huidige toestand zijn daar de oorzaak van. Door het nitraatbe-

leid en het convenant Duurzaam Beheer zal de aanvoer van nutriënten en bestrijdingsmid-

delen waarschijnlijk wel afnemen, maar onder andere door nalevering uit de bodem zal de

toestand van het grondwater toch niet voldoende verbeteren tot 2015. Voor het zoute en

brakke grondwater geldt bovendien dat hier van nature hoge gehalten aan onder meer

fosfaat in voorkomen. Alleen de zoutindringing vormt in 2015 geen probleem meer. De

winningslokatie die nu nog met te hoge zoutgehalten te kampen heeft, Biggekerke, is dan zo

lang buiten gebruik dat het chloridegehalte weer een natuurlijk niveau heeft bereikt. 

In de grondwaterlichamen is in 2015 wel een ‘stand still’ van de chemische toestand

mogelijk. Dat vereist echter een strikte uitvoering van het nieuwe mestbeleid. 

7.3.2 Kwantitatieve toestand

Normen voor de goede toestand

Een grondwaterlichaam heeft volgens de Kaderrichtlijn Water een goede kwantitatieve

toestand als:

- onttrekking van grondwater op lange termijn in evenwicht is met aanvulling;

- veranderingen in het grondwaterlichaam geen schade veroorzaken aan aquatische eco-

systemen;

- veranderingen in het grondwaterlichaam geen schade veroorzaken aan terrestrische

ecosystemen.
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Toestand 2000 Prognose 2015

Beoordeling kwantiteit grondwaterlichamen

Zandige lagen Slecht At risk

Klei-veengebieden Slecht At risk

Duingebieden Slecht At risk

Diepe zandige laag Goed At risk

Menselijke Slecht At risk
consumptie
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Nederland heeft op dit moment onvoldoende kennis beschikbaar om de schade aan aquati-

sche ecosystemen goed te kunnen bepalen. Voorlopig hanteert Nederland de volgende

normen voor de goede kwantitatieve toestand:

- grondwateronttrekking is niet groter dan het neerslagoverschot;

- grondwaterstand veroorzaakt geen verdroging van terrestrische ecosystemen in gebieden

die onder de Vogel- of Habitatrichtlijn vallen.

In aanvulling op deze normen geldt voor de goede kwantitatieve toestand van grondwater-

lichamen voor menselijke consumptie dat er geen negatieve invloed mag zijn op oppervlak-

tewaterlichamen.

Huidige toestand

In alle vier de grote grondwaterlichamen is de wateronttrekking in evenwicht met de aanvul-

ling. Voor dit aspect voldoen deze grondwaterlichamen aan de goede kwantitatieve toestand.

Drie van de vier grote grondwaterlichamen veroorzaken op dit moment wel verdrogings-

schade aan terrestrische ecosystemen. Hoewel slechts een klein deel van deze grondwaterli-

chamen van invloed is op de verdroogde gebieden, voldoen daardoor de gehele grondwater-

lichamen niet aan de goede kwantitatieve toestand. Alleen het grondwater in de diepe

zandlaag onder de Boomse klei veroorzaakt geen verdrogingsschade. Dit is dan ook het

enige grondwaterlichaam dat op dit moment in een goede kwantitatieve toestand verkeert.

De belangrijkste oorzaken van de verdrogingsschade zijn de ontwatering en het peilbeheer

die noodzakelijk zijn om het ingepolderde gebied droog genoeg te houden voor allerlei

gebruiksfuncties, zoals landouw, wonen, industrie en recreatie. 

Ook in alle grondwaterlichamen voor menselijke consumptie is de wateronttrekking in

evenwicht met de aanvulling. Vijf van de grondwaterlichamen veroorzaken op dit moment

wel verdrogingsschade aan terrestrische ecosystemen. Zeven grondwaterlichamen vertonen

onnatuurlijke veranderingen in de grondwaterstand die een negatieve invloed hebben op de

toestroming naar het oppervlaktewater. Geen van deze grondwaterlichamen voldoet daarom

aan de goede kwantitatieve toestand. 

Toestand in 2015

Het is aannemelijk dat de waterbalans ook in de toekomst in evenwicht zal blijven. Door

klimaatveranderingen zal het neerslagoverschot in Nederland naar verwachting alleen maar

toenemen. 

Het verdrogingsbeleid heeft de afgelopen jaren minder succes gehad dan verwacht. Het is

twijfelachtig of de doelstelling om de oppervlakte aan verdroogde gebieden in 2010 met 40%

te verminderen haalbaar is. De inschatting is dat het grondwater in de zandige lagen daarom

ook in 2015 geen goede kwantitatieve toestand zal hebben en het grondwater in de klei-

veenlagen en in de duinen waarschijnlijk ook niet. Deze drie grondwaterlichamen zijn dus ‘at

risk’. 

Het grondwater in de diepe zandlaag onder de Boomse klei vertoont in een deel van het

grondwaterlichaam een trendmatige daling van de stijghoogte, waarschijnlijk als gevolg

wateronttrekkingen. Dit grondwaterlichaam moet daarom volgens de Kaderrichtlijn Water

ook als ‘at risk’ beschouwd worden. 

De tien grondwaterlichamen voor menselijke consumptie zijn allemaal ‘at risk’. Geen van
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Toestand 2000 Prognose 2015

Beoordeling grondwaterlichamen totaal (kwaliteit én kwantiteit)

Zandige lagen Slecht At risk

Klei-veengebieden Slecht At risk

Duingebieden Slecht At risk

Diepe zandige laag Goed At risk

Menselijke Slecht At risk
consumptie
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deze grondwaterlichamen zal in 2015 aan alle normen voor de goede kwantitatieve toestand

voldoen. Dezelfde problemen als in de huidige situatie zijn daar verantwoordelijk voor. In de

Zeeuwse grondwaterlichamen zal de toestand nauwelijks verbeteren, omdat de grondwater-

winningen daar al in de afgelopen jaren geoptimaliseerd of beëindigd zijn. In Brabant is

mogelijk nog wel winst te behalen, bijvoorbeeld door infiltratie van oppervlaktewater. 

In grondwaterlichamen is in 2015 wel een stand still van de kwantitatieve toestand te

verwachten. Alleen de toestand van het grondwater in de diepe zandige laag zal mogelijk

slechter worden. 

7.3.3 Conclusie: grondwaterlichamen ‘at risk’

Om aan de goede toestand te voldoen, moeten de grondwaterlichamen aan de chemische

en kwantitatieve normen voldoen. Uit de analyses blijkt dat de vier grote grondwaterli-

chamen en de tien grondwaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie

allemaal ‘at risk’ zijn (kaart 27). 

Het grondwater in de zandige lagen, het grondwater in de bovenste klei-veenlagen en de

grondwaterlichamen voor menselijke consumptie zijn ‘at risk’ vanwege zowel de chemische

als de kwantitatieve toestand. Het grondwater in de duinen en in de diepe zandlaag onder de

Boomse klei is alleen vanwege de kwantitatieve toestand ‘at risk’. 

De belangrijkste oorzaken voor het niet halen van de goede toestand zijn de verdroging van

ecosystemen en de uitspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen van landbouwge-

bieden. In het zoute en brakke grondwater komen bovendien van nature hoge gehalten van

onder meer fosfaat, chloride en arseen voor. De verdroging treedt op door de ontwatering en

het peilbeheer in polders dat nodig is om het ingepolderde gebied droog genoeg te houden

voor allerlei gebruiksfuncties. Door de strenge eisen ten aanzien van verdroging (het voort-

bestaan van geen enkel habitattype mag op geen enkele plaats bedreigd zijn) is de goede

toestand ook op de lange termijn waarschijnlijk niet haalbaar in het grondwater in de

zandige lagen, de klei-veengebieden en de duinen en in de grondwaterlichamen voor mense-

lijke consumptie. De strenge eisen staan om deze reden overigens wel ter discussie. Ook het

grondwater in de diepe zandlaag onder de Boomse klei is ‘at risk’ door een trendmatige

afname van de stijghoogte. 

In 2015 is met de uitvoering van het huidige beleid wel een stand still van de toestand van

grondwaterlichamen te verwachten. Dat vereist echter wel een strikte uitvoering van het

beleid voor het terugdringen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Alleen de toestand

van het grondwater in de diepe zandige laag zal mogelijk verslechteren als de trendmatige

daling in de stijghoogte verder doorgaat. 

7.3.4 Leemten in kennis

De risicoanalyse is tot stand gekomen op basis van voorlopige normen en een beperkt

aantal gegevens. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om een compleet beeld van de

chemische toestand en de kwantitatieve toestand te schetsen zoals bedoeld in de

Kaderrichtlijn Water. Om dit beeld in de komende jaren wel te kunnen maken, is het nodig

om de normen verder in te vullen en om gegevens over de toestand te verzamelen door
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middel van monitoring. 

De Kaderrichtlijn Water geeft een lijst van stoffen die van belang zijn voor de goede chemi-

sche toestand van grondwaterlichamen. Alleen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen zijn

normen vastgesteld. Voor de overige stoffen moet Nederland de normen in de komende

jaren vaststellen. Daarbij is van belang dat in het zoute en brakke grondwater enkele stoffen

van nature in hogere gehalten voorkomen dan in het zoete grondwater. Dit geldt onder meer

voor fosfaat, chloride en arseen. Op dit moment zijn ook nog geen normen beschikbaar voor

de beoordeling van de wisselwerking tussen grondwater en oppervlaktewater en de schade

die grondwater aan terrestrische ecosystemen kan toebrengen. 

Nitraatgehalten zijn voor alle grondwaterlichamen bekend, maar gegevens over bestrijdings-

middelen ontbreken goeddeels. Dit geldt mogelijk ook voor zware metalen. Er is weinig

bekend over de kwaliteit van grondwater onder stedelijk gebied.  
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