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 1 Ecofide 

Samenvatting 

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil aan de hand van de systematiek van Ecologische Sleutelfactoren haar 

inzicht in de werking van het aquatisch ecosysteem verbreden. Dit inzicht kan vervolgens worden toegepast bij 

het opstellen van effectieve maatregelpakketten alsmede voor het afleiden van ecologische doelen voor 

waterlichamen en overig water. In het huidige rapport is de sleutelfactor toxiciteit uitgewerkt. Dit leidt tot de 

volgende conclusies: 

Veroorzakende stoffen 

*  De berekende toxische druk hangt sterk af van het analysepakket, dat op de locatie is uitgevoerd. In veel 

gevallen betreft dit uitsluitend ammonium1, waarbij de toxische druk meestal gering tot matig is. Hoge 

toxische drukken zijn vrijwel altijd een gevolg van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen. De invloed van 

metaal-concentraties en ammonium wordt groter bij lagere toxische drukken.  

*  Bij een onvolledig analysepakket is de werkelijke toxische druk (veel) hoger dan de nu berekende toxische 

druk. Deze onderschatting zal vooral relevant zijn op locaties waar gewasbeschermingsmiddelen worden 

verwacht, maar niet zijn geanalyseerd.  

*  De gewasbeschermingsmiddelen, die het vaakst aan hoge toxische drukken bijdragen, zijn imidacloprid, 

ethylchloorpyrifos, esfenvaleraat, methylpirimifos, fenvaleraat en dimethoaat. Binnen de metalen zijn het 

vooral nikkel en zink die aan de toxische druk bijdragen. 

 

Trends in de tijd 

*  In de periode 2009-2017 neemt de toxische druk betekenisvol af. Die verbetering betreft vooral de toxische 

druk vanuit gewasbeschermingsmiddelen en blijkt voor een belangrijk deel door dalende imidacloprid 

concentraties te worden veroorzaakt.  

* Over de periode 2015-2017 is de toxische druk voor 56% van de locaties laag (msPAF<0,5%). Voor 38% is 

sprake van een matig effect op de ecologie (0,5<msPAF<10), en in 6% van de locaties is sprake van een hoge 

toxische druk (msPAF>10%). 

 

Gebiedsdekkend oordeel over de sleutelfactor toxiciteit 

*  Voor glastuinbouwpolders moet HH van Delfland uitgaan van een hoge toxische druk, aangezien de 

gemiddelde msPAF-waarde 10% is. Dit betekent dat men mag verwachten dat 10% van de macrofauna-

genera, die men normaliter mag verwachten, niet langer in deze polders aanwezig is én dat een deel van de 

nog wel aanwezige taxa een negatief effect op overleving, groei of voortplanting ondervindt.  

* Voor boezem wateren en het stedelijk gebied moet HH van Delfland uitgaan van een matige toxische druk 

(die binnen deze matige klasse met gemiddelde waarde van 8,8 en 6,9% wel aan de hoge kant is). In deze 

gebieden heeft de toxische druk een effect op de aquatische levensgemeenschappen, maar dit effect is niet 

dominant en kan ook beïnvloed worden door andere ecologische sleutelfactoren.  

*  Voor de graspolders en de duinen speelt de sleutelfactor toxiciteit geen rol van betekenis. 

*  Voor de polder gras/glas zijn helaas geen gegevens over de gewasbeschermingsmiddelen uit de jaren 2015-

2017 voorhanden. De mate waarin toxiciteit hier een rol speelt zou men wellicht het eenvoudigst kunnen 

inschatten op basis van de verdeling van het areaal tussen gras en glas. 

                                                      
1 Dit betreft meestal locaties waar ecologische monitoring plaatsvindt. Ammonium wordt dan geanalyseerd als onderdeel van 
een basispakket waterkwaliteit gericht op parameters als pH, geleidbaarheid, macro-ionen, hardheid en nutriënten. In dat 
pakket is ammoniak (en het daaruit af te leiden ammoniak) veelal de enige stof die als toxicant een rol kan spelen. De andere 
stof is nitriet, maar de nitriet-concentraties liggen meestal onder de rapportagegrens.  
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1 Inleiding 

Aanleiding 

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil aan de hand van de systematiek van Ecologische Sleutelfactoren haar 

inzicht in de werking van het aquatisch ecosysteem verbreden. Dit inzicht kan vervolgens worden toegepast bij 

het opstellen van effectieve maatregelpakketten alsmede voor het afleiden van ecologische doelen voor 

waterlichamen en overig water.  

Voor de sleutelfactor toxiciteit is in 2016 door Witteveen & Bos een eerste indruk gegeven aan de hand van het 

het aantal normoverschrijdingen per meetpunt voor de stoffen koper, nikkel, zink en imidacloprid (Witteveen & 

Bos, 2017). Op basis hiervan is besloten dat deze sleutelfactor in meer detail moet worden uitgewerkt.  

 

Doelstelling 

Inzicht geven in de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit (STOWA, 2016a) voor het beheergebied van HH van 

Delfland op basis van de uitgevoerde chemische analyses van alle circa 620 meetpunten over de periode 2009-

2017. Naast het beschrijven van de huidige toestand moet inzicht gegeven worden in eventuele trends in de tijd 

en de belangrijkste veroorzakende stoffen. 
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2 Materiaal en methoden 

Een overzicht van de gebruikte gegevens en de uitgevoerde bewerkingen is opgenomen in §2.1. In §2.2 is 

beschreven hoe de toxische druk berekeningen zijn uitgevoerd. 

 

2.1 Gebruikte gegevens en voorbewerking 

Alle gegevens, die voor de toxische druk berekeningen zijn gebruikt, zijn aangeleverd door het 

Hoogheemraadschap van Delfland. De complete dataset betrof circa 620 meetpunten, waarvoor in de periode 

2009-2017 chemische analyses in het oppervlaktewater beschikbaar waren. Voor circa 70 meetpunten hadden de 

uitgevoerde chemische analyses echter uitsluitend betrekking op enkele meer basale gegevens zoals pH, 

temperatuur, doorzicht of geleidbaarheid, waarmee geen toxische druk berekeningen uitgevoerd kunnen worden. 

Daarmee resteerde er een dataset met 547 meetpunten.  

 

Om de toxische druk te kunnen berekenen zijn enkele voorbewerkingen uitgevoerd: 

* naamgeving en codering van de parameters zijn vergeleken met de Aquo-parameter lijst en waar nodig 

geüniformeerd  

* er is een controle uitgevoerd op eenheden, uitschieters, detectiegrenzen en hoedanigheid (bijv. al dan niet 

gefiltreerd). Parameters met verschillende eenheden werden in één uniforme eenheid omgerekend conform de 

eisen, zoals gesteld binnen de msPAF-rekentool (veelal µg/l)  

* alle data-regels van milieuverontreinigingen met een concentratie “0”, “nb”, etc zijn verwijderd, net als alle 

parameters, die geen onderdeel uitmaken van de groep milieuverontreinigingen óf de daarbij horende 

ondersteunende parameters als pH, zwevende stof, chloride, DOC, calcium, temperatuur, etc. Denk hierbij aan 

parameters als kroos, chlorofyl, vuil en geur. Ook ijzer en aluminium zijn niet meegenomen in de berekeningen. 

Zowel ijzer als aluminium kunnen onder bepaalde omstandigheden toxische effecten veroorzaken, maar de 

mate waarin hangt sterk af van de vorm en beschikbaarheid waarin deze stoffen voorkomen. De huidige 

inzichten in deze verdelingsprocessen blijken onvoldoende betrouwbaar, waardoor een routinematige 

beoordeling de toxiciteit van Fe en Al (fors) overschat. Als er op bepaalde locaties een specifieke aanleiding is, 

zou de eventuele toxiciteit van Fe en Al middels meer gedetailleerd onderzoek beoordeeld kunnen worden.   

* In sommige gevallen zijn er van de metalen zowel opgeloste als totaal concentraties vastgesteld. In die 

gevallen zijn de totaal concentraties verwijderd, omdat er anders een dubbeltelling optreedt. Ditzelfde geldt 

voor som parameters zoals bijvoorbeeld de “som drins”, als ook de concentraties van de individuele stoffen 

aldrin, dieldrin, endrin, isodrin en telodrin zijn opgenomen.  

* De DOC-concentratie speelt een zeer belangrijke rol bij het tot stand komen van effecten door metalen als zink 

en nikkel. De DOC-concentratie is echter niet in alle monsters en ook niet op iedere locatie geanalyseerd. Om 

hiervoor te corrigeren zijn enkele aanvullende bewerkingen uitgevoerd: 

-als de DOC-concentratie in een monster mist, is de gemiddelde DOC-concentratie van die locatie gebruikt 

-als de DOC-concentratie voor de gehele locatie mist, is de gemiddelde DOC-concentratie uit de betreffende 

polder/deelgebied gehanteerd 

-als er in het betreffende deelgebied voor geen enkele locatie een DOC-concentratie bekend is, is de 

gemiddelde DOC-concentratie over het gehele beheergebied gehanteerd.  
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* ten slotte zijn alle metingen met een waarde onder de rapportagegrens verwijderd. Aangezien het mogelijk is 

dat sommige stoffen al bij concentraties rondom de rapportagegrens toxische effecten veroorzaken (zoals 

stoffen waarvoor de norm < rapportagegrens), zou het meenemen van deze gegevens extra variatie 

veroorzaken die niet op voldoende betrouwbare concentraties is gebaseerd.  

 

 

2.2 Toxische druk berekeningen 

Alle toxische druk berekeningen zijn uitgevoerd met de msPAF2-tool in Access (versie van 17 maart 2016; Stowa, 

2016c). Hierbij is de toxische druk berekend van alle individuele monsters (combinatie van locatie met datum) als 

mede van alle locatie-jaar combinaties. De uiteindelijke dataset bestond uit 547 locaties, waarvan in 1 of 

meerdere jaren uit de periode 2009 – 2017 gegevens bekend zijn van milieuverontreinigingen. In totaal zijn er 

circa 450 verschillende parameters gemeten, waarvan circa 200 parameters concentraties boven de 

rapportagegrens hadden. Naast de verschillende gewasbeschermingsmiddelen zijn dit meerdere metalen, PAKs, 

PCBs en andere verontreinigende stoffen, maar ook ammonium, nitriet en sulfaat.  

De ecologische effecten van met name gewasbeschermingsmiddelen zijn vaak een gevolg van piekbelastingen, 

die relatief hoog zijn en kort duren (als gevolg van een gepiekt gebruik van de middelen). De effecten van die 

pieken kunnen ecologische sporen nalaten: een soort die tijdens een piekbelasting verdwijnt, is niet direct weer 

terug. Het ecologische effect kan daarmee blijvender zijn dan de duur van de piekconcentratie. Om deze reden is 

bij het berekenen van de toxische druk gebruik gemaakt van de hoogste concentratie van het gemeten middel 

per jaar (MAC). Dit is in overeenstemming met de uitgevoerde kalibratie van de ESF8 tool (Stowa, 2016b). 

Daarmee zijn de berekende toxische drukken ook te “vertalen” in verdwenen macrofauna-soorten. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat het analysepakket sterk tussen de monsters verschilt. Dit is niet onverwacht 

gezien de verschillende meetnetten die voor deze data-analyse bij elkaar zijn gevoegd, maar dit kan wel leiden 

tot verschillen in de berekende toxische druk, die niet overeenkomen met verschillen in de werkelijke toxische 

druk. In de verdere bewerking van de gegevens zijn daarom ook enkele aanvullende toxische druk berekeningen 

uitgevoerd met subsets van dit grote databestand, waarbij er is gekeken naar groepen van monsters met een 

grotere overeenkomst in het analysepakket (bijv. alleen de gewasbeschermingsmiddelen).  

Bij de interpretatie van de toxische druk wordt gebruik gemaakt van de voorgestelde stoplicht-grenswaarden, 

voor toxische druk (Stowa, 2016b): Voor de grenswaarde groen/oranje is 0,5% aangehouden en voor 

oranje/rood is dat 10%. Deze voorlopige ondergrens van het stoplicht toxiciteit van 0,5% aan toxische druk komt 

op ordegrootte overeen met het beschermingsniveau dat in de normstelling wordt beoogd en de uitgevoerde 

kalibratie liet zien dat boven deze grenswaarde de diversiteit van de macrofauna begint te verminderen. De 

grenswaarde tussen oranje en rood (een msPAF-waarde van 10%) komt overeen met een situatie waarbij het 

aantal aanwezige macrofauna genera met ongeveer 10% is afgenomen. Daarnaast mag worden aangenomen dat 

ook van de genera die nog wel aanwezig zijn een betekenisvol aandeel nadelige toxische effecten van de toxische 

druk ondervindt. 

Voor een goed begrip van de termen: Deze sleutelfactor gaat over toxische effecten op flora en fauna. Hiertoe 

wordt gebruik gemaakt van de parameter “Toxische druk” die als eenheid de “msPAF-waarde” in % geeft. In de 

spreektaal loopt de term msPAF-waarde en toxische druk door elkaar heen en ook in het huidige rapport worden 

beide termen (toxische druk en msPAF-waarde) door elkaar heen gebruikt aangezien dat de tekst soms 

makkelijker te lezen maakt.   

                                                      
2 msPAF = meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van soorten. De msPAF-toets is een methode om ecologische risico’s te 
bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met de milieueffecten van meerdere stoffen tegelijkertijd. 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de uitgevoerde data-analyse gepresenteerd. Allereerst geeft §3.1 een 

overall beeld over de toxische druk in het beheergebied van HH van Delfland. Vervolgens wordt ingegaan op het 

effect van verschillende analysepakketten (§3.2), eventuele trends over de jaren (§3.3) en de relatie met 

landgebruik (§3.4). 

 

 

3.1 Ruimtelijke variatie en omvang van de toxische druk  

Toxische druk op basis van de maximale concentraties per jaar (combinaties van locatie-jaar) 

Bij het valideren van de sleutelfactor toxiciteit is de toxische druk berekend door voor iedere locatie de maximale 

concentraties van alle stoffen uit één meetjaar met elkaar te combineren (locatie-jaar combi op basis van 

maximale concentraties). Vervolgens is voor iedere locatie de maximale toxische druk over de beschikbare 

meetjaren geïllustreerd in figuur 3.1. Dit beeld betreft dus het maximum van het maximum. De gedachte hier 

achter is dat toxiciteit een tijd blijft doorwerken. Als een soort is uitgestorven door een toxische piek in 

bijvoorbeeld april, hoeft de soort in september nog niet te zijn terug gekomen. Als er dan wel een tweede 

toxische piek voorkomt, kunnen er weer andere soorten lokaal uitsterven waardoor het uiteindelijke effect wordt 

versterkt. Ditzelfde effect speelt van jaar op jaar. Om deze getallen in perspectief te plaatsen is in figuur 3.2 de 

gemiddelde toxische druk over de meetjaren gepresenteerd (Nb. Deze figuur is dus gebaseerd op dezelfde 

toxische druk berekening per locatie-jaar combi als in figuur 3.1, maar in figuur 3.1 is de maximale toxische druk 

over de jaren gebruikt en in figuur 3.2 de gemiddelde toxische druk over de jaren).   

De ruwe getallen zijn opgenomen in de tabellen 3.1 – 3.3, waarbij de locaties in drie groepen zijn ingedeeld. 

Tabel 3.1 betreft locaties met msPAF-waarden, die altijd onder de ondergrens van 0,5% liggen; tabel 3.2 betreft 

locaties met een msPAF-waarde, die meestal tussen de ondergrens en bovengrens liggen en tabel 3.3 betreft 

locaties met een msPAF-waarde, die ook af en toe de bovengrens (msPAF>10%) overschrijdt.  
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Figuur 3.1 Geografische spreiding in toxische druk (maximale conc./jaar) over het beheergebied van HH 

Delfland, per locatie op basis van de maximale toxische druk over de jaren 2009-2017. 

 

Uit deze gegevens valt te herleiden dat er in 44 locaties nergens een toxische druk is vastgesteld boven de 

ondergrens van 0,5%. Dit is 21% van het totaal aantal locaties. Op 132 locaties (62%) blijkt de toxische druk 

veelal tussen de 0,5 en 10% te liggen en bij 36 locaties (17%) worden er (in meer of mindere mate) ook toxische 

drukken boven de 10% vastgesteld. Deze laatste categorie zijn locaties waar men mag verwachten dat het aantal 

aanwezige macrofauna genera met ten minste 10% is afgenomen ten opzichte van een vergelijkbare 

referentielocatie.  

Overigens zijn deze berekeningen gebaseerd op een subset van 212 locaties uit de 547 beschikbare meetpunten. 

In de resterende 335 locaties waren alleen gegevens bekend over de concentraties van enkele van nature 

voorkomende toxicanten, zoals NH4
+, NO2

-, SO4
2- en/of S2

-. Vooral ammonium was een veel vóórkomende 

toxicant. In §3.2 is daarom specifiek naar de invloed van ammonium op de toxiciteit gekeken. 
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Figuur 3.2 Geografische spreiding in toxische druk (maximale conc./jaar) over het beheergebied van HH 

Delfland, per locatie op basis van de gemiddelde toxische druk over de jaren 2009-2017. 

 

Bij de interpretatie van deze overzichten moet men zich realiseren dat het analysepakket een zeer belangrijke rol 

speelt. Bijvoorbeeld: de locaties in tabel 3.1 vertonen allemaal een lage msPAF-waarde. Dit kan komen doordat 

het een echt schone locatie is (er is veel gemeten maar er wordt nauwelijks iets aan verontreinigingen 

aangetroffen), maar het kan ook gaan om een meer verontreinigde locatie, waar echter de chemische analyses 

zich bijvoorbeeld tot enkele metalen hebben beperkt. Gezien de diversiteit van de datasets, is het lastig om dit 

effect op een eenvoudige manier te corrigeren. Tegelijkertijd is het wel mogelijk om een stelregel in het 

achterhoofd te houden: de huidige msPAF-waarden kunnen nooit lager worden (wat er is gemeten is tenslotte 

aanwezig geweest) maar ze hadden in werkelijkheid wel hoger geweest kunnen zijn (als er stoffen niet zijn 

geanalyseerd, die wel aanwezig waren).  
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Tabel 3.1 Locaties, waarbij de berekende msPAF-waarde (op basis van maximale conc/jaar) in geen enkel 

jaar een overschrijding van de ondergrens van 0,5% liet zien. 

 

 

 

  

msPAF

Locatie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OW026-002 0,3 0,3

OW026-005 0,3

OW026-012 0,3 0,0

OW026-016 0,3

OW044-000 0,2

OW050-003 0,0

OW069-000 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1

OW101-013 0,2

OW102-020 0,0

OW103-000 0,3 0,4 0,4

OW104-014 0,3

OW111RI01 0,0

OW121-001 0,1

OW122-018 0,3

OW123-011 0,3 0,4

OW123-014 0,3

OW124-015 0,1

OW125-011 0,4

OW207-002 0,2 0,2 0,4 0,1

OW208EX01 0,0

OW208EX02 0,0

OW210-002 0,3 0,2 0,2 0,1

OW210-003 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

OW212-022 0,1

OW214-000 0,1 0,2 0,3 0,1

OW215-030 0,0

OW215-032 0,2

OW218-200 0,4

OW221A000 0,3 0,4 0,2 0,1

OW221A023 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

OW224-012 0,2 0,2

OW224-014 0,1

OW227-011 0,1

OW312EX01 0,3

OW401-023 0,0

OW401-024 0,0

OW401-025 0,0

OW412-029 0,1

OW412-041 0,3 0,1

OW413-007 0,1

OW413-008 0,0

OW414-000 0,2 0,2

OW907-010 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OW950-022 0,2
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Tabel 3.2 Locaties, waarbij de berekende msPAF-waarde (op basis van maximale conc/jaar) een 

overschrijding van de ondergrens van 0,5% liet zien, maar geen overschrijding van de grens van 

10%. 

 

msPAF

Locatie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OW008-002 1,9 2,0

OW010-000 0,9

OW014-000 0,8

OW015-012 2,1 2,6

OW026-017 3,7

OW037-003 0,5

OW042-003 0,2 2,5

OW050-002 4,7 2,4

OW051B000 1,5 0,9

OW051C000 1,8

OW051C003 3,0

OW058-001 4,0 1,9

OW062-002 1,1 1,3 0,8 1,7 2,1 0,8 3,7 2,0 2,5

OW062C000 0,1 1,4 0,1

OW066-000 1,1

OW078-003 0,6

OW084-000 4,7 4,0 4,5 4,5

OW101-000 0,9

OW102-001 0,8 0,3 0,2

OW102-011 0,6

OW104-001 1,0

OW105-000 0,4 3,6 0,6 9,0 7,5 3,0

OW105-012 0,5 0,5

OW105-013 0,6

OW105-014 0,8 2,3

OW105-022 0,8 3,6

OW105-023 0,7

OW105-027 0,8 0,5

OW106-000 0,9 1,0 0,7 0,1

OW108-000 0,9 1,0 0,6

OW108-012 1,3

OW108EX05 1,9

OW111-000 2,7 1,8 0,9 0,4 0,6 0,6 0,8 8,9 0,7

OW111-021 0,8

OW113-001 0,5 0,3 0,2 0,4

OW114-000 0,7 1,5 0,6

OW115-015 0,7 2,1 1,0

OW115-016 0,7

OW115-018 8,9 5,5

OW115-021 9,6 2,9

OW117-001 0,3 0,3 0,5

OW118-000 0,8 0,8 1,6 0,7

OW119-001 4,8

OW120-000 0,6 0,2 0,2

OW122-002 4,1 4,7

OW122-012 5,4

OW122-013 0,7

OW122-014 0,1

OW122-015 1,4 1,2 2,4

OW122-016 5,6

OW122-017 5,8 6,3 6,2

OW122-019 0,6 0,0

OW122-020 2,5 0,0

OW122-021 0,7 0,2

OW122-022 0,4 1,6

OW122-023 0,5 0,1

OW122EX96 0,4

OW122EX97 0,0

OW122EX98 0,1 1,0

OW123-012 0,9 1,3

OW123-013 0,4 0,8

OW124-011 0,1 0,4 1,3 0,6

OW124-013 0,6

OW124-014 0,7 1,0

OW124-016 1,0

OW125-012 0,9 0,4

OW126-011 0,3 0,5

OW126-012 1,1 1,8
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Tabel 3.2-vervolg  Locaties, waarbij de berekende msPAF-waarde (op basis van maximale conc/jaar) een 

overschrijding van de ondergrens van 0,5% liet zien, maar geen overschrijding van de grens 

van 10%. 

 

  

msPAF

Locatie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OW127-013 0,4

OW127-015 0,6 0,5

OW127-017 5,2

OW201-000 1,7 0,3 0,4 0,2

OW201-015 0,3 0,3 0,4 1,1 0,1 0,9 0,6 0,2 0,3

OW202-000 2,9 2,0 3,3 1,0 0,5 0,6 0,7 8,5 0,5

OW202-100 1,3 1,8 1,3 2,1

OW202-211 1,6

OW202-322 0,4 0,8 0,5 1,3

OW202-332 1,2 0,3 0,5 0,2

OW208-000 0,1 0,2 0,3 0,5

OW208-001 1,0 0,5 1,4 0,7

OW208-015 2,1 1,4 1,1 1,5

OW208-016 1,0

OW209-000 2,3 2,1 1,5 1,2

OW211-000 0,4 0,8 0,1

OW212-000 1,5 0,8 1,6 1,3

OW212-011 0,9

OW212-017 1,3

OW212EX01 5,8

OW213B000 0,2 0,4 0,4 0,5

OW213B002 4,6 0,3

OW213B024 0,8 0,7

OW213B026 0,1 5,4

OW214-014 6,1

OW215-026 0,5

OW215-031 0,5

OW216-002 0,3 0,7 0,6 1,3 0,5

OW217-000 0,9 0,3 0,7 0,4

OW218-100 1,7

OW218-112 0,8

OW218-212 1,5

OW219-000 0,1 0,6 0,1

OW220-000 0,7 0,9 0,5 1,8

OW220-010 0,7 1,7 0,4 0,8 0,6

OW221A013 2,9 1,0 0,8 0,5 0,5 1,1 0,6 0,6 0,3

OW221B000 0,9

OW224-011 0,4 0,8 1,0

OW224-013 0,5 0,8

OW302-000 0,3 0,7

OW306-011 0,8 1,3

OW306B012 0,9 0,6

OW309-002 0,5

OW312-000 0,6 0,9

OW312-011 3,6

OW312EX02 1,0

OW312EX03 0,5

OW401-003 4,6 3,1 0,0 1,4

OW402A026 2,4 0,3

OW407A000 0,9 0,5

OW409A000 2,0

OW409A002 2,7 2,9

OW410-001 2,4 3,6

OW411-014 1,0 0,6 0,7

OW412-000 0,5

OW412-001 2,0 1,5

OW413-000 2,3 2,6 2,8

OW413-001 6,0 2,1

OW413-005 5,2

OW413-009 0,0 2,4

OW413-018 0,5

OW414-013 3,0 1,6 5,9 6,6

OW950-012 1,9 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2

OWDGLDPO 0,9 1,8 1,4 1,8 2,3 0,4 0,6
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Tabel 3.3 Locaties, waarbij de berekende msPAF waarde (op basis van maximale conc/jaar) in één of 

meerdere jaren boven de 10% uitkomt, waardoor er ernstige effecten op de macrofauna verwacht 

mogen worden. 

 

 

Duiding van de uitkomsten 

Bij het duiden van deze toxische druk waarden is, zoals gezegd, primair gebruik gemaakt van de voorgestelde 

grenswaarden, zoals die bij het ontwikkelen van deze sleutelfactor zijn afgeleid: een msPAF>10% betreft locaties 

waar met een afname van het aantal macrofauna-genera met tenminste 10% mag verwachten, en het tevens 

waarschijnlijk is dat ook een gedeelte van de nog wel aanwezige genera een nadelig effect (bijv. qua dichtheid) 

zal ondervinden.  

Voor het beheergebied van het HH van Delfland kunnen de berekende toxische druk waarden ook op een andere 

manier worden geduid, namelijk door gebruik te maken van de in het verleden uitgevoerde veldtesten met de 

watervlo D. magna. Enkele jaren geleden zijn deze gegevens geanalyseerd (Ecofide, 2008) en bleek de overleving 

van de watervlooien in het oppervlaktewater over de periode 1990-2008 aanzienlijk te verbeteren. De simultaan 

geanalyseerde verontreinigingen zijn vervolgens gebruikt voor het berekenen van de toxische druk. De resultaten 

zijn opgenomen in figuur 3.3 en laten zien dat de van al deze 2173 monsters berekende toxische druk een goede 

voorspelling is van de overleving van de watervlo in het oppervlaktewater. In monsters met een toxische druk 

onder de ondergrens van 0,5% is de overleving van de watervlo gemiddeld 80%, terwijl die overleving bij hogere 

waarde steeds verder afneemt. Bij msPAF-waarden boven de 10% is de gemiddelde overleving van de watervlo 

nog maar 10%.  

msPAF

Locatie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OW004-001 3,6 14,5 4,9 12,3 100 3,4 2,2 14,0 3,9

OW006-003 13,6 8,6 16,8 12,7 9,2 14,6 15,0 35,3 10,7

OW015-003 1,5 1,0 1,4 7,6 1,2 1,2 2,8 58,5 0,8

OW021-003 2,4 10,5 1,3 4,1 2,9 2,7 20,1 11,9 4,4

OW026-000 2,6 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 13,5 0,2

OW043-002 2,7 3,1 0,8 12,1 0,7 8,1 17,8 20,7 0,5

OW047-001 0,4 6,9 3,6 1,8 1,8 0,5 2,2 14,3 0,6

OW056-000 2,2 5,7 1,7 3,4 5,1 1,3 13,5 15,3 1,3

OW058-000 2,9 3,9 6,6 3,6 9 7,3 11,4 1

OW062-008 2,3 4,6 2,3 2,7 1,4 0,5 23,9 3,8 0,4

OW080-002 2,0 2,8 2,2 7,2 4,0 0,9 11 1,7 1,4

OW090-000 16,6 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 4,3 0,7 0,0

OW105-021 6,5 11,3

OW110-000 3,0 4,8 1,5 22,3 4,4 2,0 3,6 1,1 1,0

OW114-001 21,8

OW115-012 7,5 13,2 14,3 9,4 12,3 5,8 20,6 7,7 6,2

OW115-017 9,7 13

OW115-019 11,5 5,6

OW115-020 11,1 4,2

OW115-022 12,4 21,9

OW116-012 16,2 6,9 17,2 6,8 5,3 6,1 5,2 6,7 21

OW119-000 16,8 8,9 49,3 7,1 0,9 3,7 5,4 2

OW122-001 0,9 4,7 15,1 1,6 4,0 1,6 3,5 3,0 2,2

OW202-111 6,7 14,5 4,7 2,7

OW203-111 9,0 0,3 0,8 0,2 100 0,7 0,6 0,1 0,1

OW215-024 5,7 4,9 2,3 5,8 5,4 7,8 37,1 16,9 3

OW221A012 8,4 11,4 42,4 43,0 30,2 11,2 8,8 4,0 2,8

OW301-001 12,4 6,7 1,5 11,2 13,9 6,4 20,8 21,4 4,2

OW306-022 4,1 0,6 0,7 4,4 2,4 0,9 18,9 21,3 5,2

OW306-023 13,8 3,4 10,1 13,4 10,6 8,9 10,2 4,3 2,7

OW309-001 7,2 7,7 15,7 16,2

OW309-021 4,6 10,2 13,2 4,5

OW310-000 11,2 8,2 3,1 4,0 3,8 10,9 10,5 5,9 5,7

OW390-011 0,5 0,4 1,2 0,9 1,3 5,5 3,8 25,7 8,9

OW413-019 18,2

OW414-014 8,4 3,4 15,8 9,3
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Figuur 3.3 

Verband tussen de 

berekende toxische druk en 

de overleving van de 

watervlo in de 2173 

veldtesten in het 

oppervlaktewater van HH 

Delfland (periode 1990-

2008).  

 

 

 

 

 

 

Conclusie “Omvang van de toxische druk in beheergebied HH Delfland” 

*  In 17% van de locaties zijn de aanwezige concentraties milieuverontreinigingen zo hoog, dat een ernstig 

effect op de ecologie waarschijnlijk is. Hierbij wordt verwacht dat het aantal aanwezige macrofauna-genera 

met tenminste 10% is afgenomen ten opzichte van een vergelijkbare referentielocatie en dat er ook bij de 

nog wel aanwezige genera sprake zal zijn van nadelige effecten op bijv. de dichtheid en groeisnelheden van 

de dieren. Bij 62% van de locaties zijn matige effecten te verwachten.  

 

 

 

 

 

3.2 Effect van een verschillend analysepakket en veroorzakende stoffen 

Verschillende analysepakketten? 

Bij het interpreteren van de resultaten is het van belang om het analysepakket in ogenschouw te nemen. Zo is de 

concentratie van ammonium op een zeer groot aantal locaties vastgesteld (figuur 3.4 rechts), terwijl het aantal 

locaties waar gewasbeschermingsmiddelen zijn geanalyseerd beperkter is (figuur 3.4 links).  
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Figuur 3.4 Illustratie van de maximale toxische druk per monster. Links is de msPAF-waarde gebaseerd op de 

concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen (maximale msPAF-waarde van alle individuele 

monsters per locatie). Rechts is hetzelfde gedaan voor alle locaties waar ten minste ammonium is 

geanalyseerd (msPAF is in dit figuur op alleen ammonium3 gebaseerd, ook als er andere stoffen 

zijn geanalyseerd en dan wederom de maximale waarde over de jaren).  

 

 

Deze figuur illustreert daarmee tevens dat voor een groot aantal locaties de totale toxische druk (zoals 

geïllustreerd in de figuren 3.1 en 3.2) op uitsluitend de ammonium-concentraties is gebaseerd en dat een 

compleet pakket chemische analyses voor slechts een zeer beperkt aantal locaties beschikbaar is. Dit zijn dan de 

concentraties van gewasbeschermingsmiddelen, metalen, PAK’s en NH4
+. 

 

Om na te gaan welke groep stoffen de meeste invloed op de msPAF-waarde heeft, is gekeken naar de toxische 

druk van alle individuele monsters, waarin de concentraties van zowel gewasbeschermingsmiddelen, ammonium 

als enkele andere verontreinigingen zijn vastgesteld. Vervolgens is niet alleen de toxische druk van het totale 

analysepakket berekend maar is ook naar de toxische druk van de verschillende groepen gekeken. Deze toxische 

druk van de verschillende stofgroepen kan men vervolgens uitdrukken als aandeel in de totale toxische druk van 

alle geanalyseerde stoffen (figuur 3.5). Hieruit blijkt dat als de toxische druk toeneemt het aandeel, dat aan 

gewasbeschermingsmiddelen is toe te wijzen, ook toeneemt (het aandeel van vooral ammonium neemt af). In 

andere woorden: de hoogste toxische druk is vooral aangetroffen in monsters met piekconcentraties aan 

gewasbeschermingsmiddelen. Dit betekent dat toxische druk berekeningen voor locaties waar 

gewasbeschermingsmiddelen wél worden verwacht maar níet zijn gemonitord, een onderschatting zullen geven 

van de werkelijke toxiciteit, aangezien de meest bepalende stoffen (namelijk de gewasbeschermingsmiddelen) 

buiten beschouwing zijn gebleven. In figuur 3.12 is dit effect geïllustreerd. Andersom heeft het niet analyseren 

van bijvoorbeeld metalen in het glastuinbouwgebied een veel kleinere invloed op de uiteindelijk berekende 

toxische druk. Bij het onderling vergelijken van toxische druk tussen locaties en zelfs monsters moet men dus 

altijd aandacht geven aan het analysepakket zowel tussen groepen (GBM, metalen, PAKs etc) als binnen een 

groep. Zo vertoont ook de lijst geanalyseerde gewasbeschermingsmiddelen veel variatie tussen locaties en jaren.  

 

                                                      
3 De toxische druk is eigenlijk gebaseerd op de effecten van ammoniak, die uit ammonium, pH en temperatuur wordt berekend. 
In de tekst wordt vanwege de eenvoud over ammonium gesproken, omdat dit de geanalyseerde parameter is. 
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Figuur 3.5 Gemiddeld aandeel van gewasbeschermingsmiddelen, ammonium en overige stoffen in de totale 

msPAF in afhankelijkheid van de hoogte van de totale msPAF-waarde (op de x-as in 4 categorieën). 

 

 

Welke stoffen dragen het vaakst bij aan de toxische druk? 

Voor ieder monster geeft de msPAF-tool niet alleen de eindwaarde maar ook de individuele PAF-waarde van de 

vijf stoffen (maximaal vijf; soms zijn er minder stoffen relevant), die het meest aan de msPAF hebben 

bijgedragen. In tabel 3.4 is een overzicht van deze stoffen opgenomen met een onderscheid tussen locatie-jaar 

combinaties met een msPAF >10% en locatie-jaar combinaties met een msPAF tussen de 0,5 en 10%. Voor de 

locatie-jaar combinaties met een msPAF <0,5% is dit minder zinvol omdat het hier in feite om een soort ruis 

gaat, waardoor minder relevante stoffen toch opeens hoog kunnen scoren in aantal (maar natuurlijk nog steeds 

niet in omvang). Deze tabel illustreert wederom dat bij een hoge toxische druk gewasbeschermingsmiddelen een 

hoog aandeel hebben, terwijl ammonium en metalen in aandeel toenemen naarmate de toxische druk afneemt. 

Dit heeft zoals gezegd te maken met het feit dat gewasbeschermingsmiddelen een gepiekt voorkomen kunnen 

hebben, terwijl de seizoensvariatie in de ammonium en metaal-concentraties beperkter is.  

 

Tabel 3.4  

Overzicht van de stoffen, die het vaakst aan 

de msPAF bijdragen. Weergegeven is het 

aantal locatie-jaar combinaties waar de stof 

een rol speelt, uitgedrukt als percentage van 

het totaal aantal locatie-jaar combinaties in 

de betreffende categorie (msPAF >10% resp. 

0,5<msPAF<10%). 

Als voorbeeld: In 68% van de monsters met 

een msPAF>10% is imidacloprid één van de 

vijf stoffen die het meest aan deze msPAF-

waarde hebben bijgedragen.  

 

 

 

 

 

 

msPAF

Stof >10% >0,5 en <10%

imidacloprid 68 44

NH4
+
 (NH3) 65 90

ethylchloorpyrifos 51 11

esfenvaleraat 33 2

methylpirimifos 27 8

fenvaleraat 25 2

dimethoaat 23 8

zink 17 50

abamectine 15 2

alfa-cypermethrin 15 <1

pirimicarb 12 21

nikkel 9 20

thiamethoxam 8 13

thiacloprid 5 8
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De rol van ammonium 

Van ammonium is bekend dat de concentraties een duidelijke seizoensvariatie vertonen met hoge waarden in het 

winter halfjaar. Dit heeft onder andere te maken met een verhoogde uitspoeling. Tegelijkertijd vertoont de pH-

waarde (die samen met ammonium en temperatuur de gehalten van het toxische ammoniak bepalen4) meestal 

juist een piek in het zomerhalfjaar5. Dit laatste heeft onder meer te maken met algengroei en -bloeien waarbij de 

pH kan toenemen.  

Deze patronen spelen ook in het beheergebied van HH van Delfland (figuur 3.6). De gemiddelde ammonium-

concentratie is in december-januari bijvoorbeeld ruim het dubbele van de concentratie in de periode april – 

augustus. De gemiddelde pH is in deze periode van april tot augustus juist gemiddeld 0,5 pH eenheid hoger dan 

in december-januari. Een hogere pH-waarde betekent een stijgende toxische druk omdat dan bij een 

gelijkblijvende ammonium-concentratie de ammoniak concentratie hoger is. Uit de berekende toxische druk blijkt 

echter dat het effect van de seizoensvariatie in de ammonium-concentratie het grootst is: de toxische druk volgt 

het seizoenspatroon van ammonium en kent lage waarden in de zomer en hoge waarden in de winter. In het 

zomer halfjaar overschrijdt de PAF van ammonium vrijwel nergens de grens van 0,5% (die overigens wel is 

opgesteld op basis van het effect van alle stoffen), terwijl in de winter zo’n 15-20% van de locaties een msPAF 

hebben >0,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.6   

Seizoensvariatie voor de ammonium-

concentratie (mg/l; linksboven), pH-waarde 

(rechtsboven) en de berekende toxische druk 

voor ammonium (msPAF; links onder). 

Weergegeven zijn de gemiddelden met hun 

standaardfout (groen = msPAF<0,5%, oranje  

= msPAF>0,5%). 

  

 

 

 

Conclusie “verschillende analysepakketten en veroorzakende stoffen” 

*  De berekende toxische druk hangt sterk af van het pakket aan chemische analyses, dat op de locatie is 

uitgevoerd. In veel gevallen betreft dit uitsluitend ammonium, waarbij de toxische druk meestal gering tot 

matig is. Hoge toxische drukken zijn vrijwel altijd een gevolg van de aanwezige gewasbeschermings-

middelen. De invloed van metaal-concentraties en ammonium wordt groter bij lagere toxische drukken.  

* Bij een onvolledig analysepakket is de werkelijke toxische druk altijd hoger dan de nu berekende toxische 

druk en afhankelijk van het pakket kan dit verschil soms groot zijn. Deze onderschatting zal vooral relevant 

zijn op locaties waar gewasbeschermingsmiddelen worden verwacht, maar niet zijn geanalyseerd.  

                                                      
4 Deze omrekening is beschreven in het Protocol Toetsen en Beoordelen. Hoge pH-waarden leiden hierbij tot een hogere 
ammoniak concentratie. De toxische druk wordt uiteindelijk gebaseerd op de berekende ammoniak concentratie.  
5 De toxische druk van ammonium kan daarom uitsluitend worden beoordeeld door voor ieder monster de ammoniak 
concentratie te bepalen op basis van simultaan geanalyseerde ammonium, pH en temperatuur. Jaargemiddelde waarden voor 
deze drie parameters leveren een onjuiste voorspelling.  
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* De gewasbeschermingsmiddelen, die het vaakst aan hoge toxische drukken bijdragen, zijn: imidacloprid, 

ethylchloorpyrifos, esfenvaleraat, methylpirimifos, fenvaleraat en dimethoaat. Binnen de metalen zijn het 

vooral nikkel en zink die aan de toxische druk bijdragen.  

* De invloed van ammonium (en de daarvan afgeleide toxiciteit van ammoniak) speelt vooral in het 

winterhalfjaar, doordat de ammonium concentraties in deze periode veel hoger zijn.   

 

 

 

3.3 Zijn er trends over de jaren? 

Verbetert de waterkwaliteit? 

Als eerste stap is gekeken naar de frequentieverdeling over de jaren. Hiertoe is de toxische druk van alle ruim 

15.000 individuele monsters over de periode 2009-2017 berekend, om deze vervolgens in te delen in de drie 

categorieën; msPAF<0,5%; 0,5<msPAF<10% en msPAF>10% (figuur 3.7). Uit deze gegevens valt af te leiden 

dat het aandeel monsters met een lage msPAF-waarde (<0,5%) over de jaren toeneemt van 70-80% in 2009-

2010 tot 85-90% in 2016-2017.      

 

 
Figuur 3.7  Frequentieverdeling van de msPAF-waarde in alle individuele monsters over de jaren.  

 

 

Dit is een indicatie voor een verbeterende waterkwaliteit. Er zijn echter wel een aantal kanttekeningen te 

plaatsen. Zo varieert het totaal aantal monsters per jaar van 1292 in 2012 tot 2957 in 2009 en op voorhand kan 

niet worden uitgesloten dat dit verschil in monsters en/of locaties niet ook de verdeling van de msPAF-waarde 

heeft beïnvloed. Ditzelfde geldt ook als de analysepakketten over de jaren zijn veranderd of als bijvoorbeeld het 

gewasbeschermingsmeetnet in omvang is afgenomen. Een vergelijkbare analyse is daarom ook uitgevoerd voor 

alléén locaties waar ten minste ook gewasbeschermingsmiddelen zijn geanalyseerd. Vervolgens zijn vergelijkbare 

frequentieverdelingen gemaakt als in figuur 3.7 maar dan voor de msPAF-waarde op basis van alléén de 

concentraties aan gewasbescherming en dan voor zowel alle individuele monsters van alle mogelijke locaties 

(3082 monsters; figuur 3.8 links) als voor een subset van 23 locaties (2262 monsters; figuur 3.8 rechts). Deze 23 

locaties zijn de locaties waar sinds 2009 in alle jaren de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen zijn 

geanalyseerd en daarmee een beperkte, maar wel zeer constante set aan gegevens. Deze 23 locaties betroffen:  

 

OW004-001 
OW006-003 
OW015-003 
OW021-003 
OW043-002 
OW047-001 

OW056-000 
OW062-008 
OW080-002 
OW090-000 
OW110-000 
OW115-012 

OW116-012 
OW122-001 
OW202-000 
OW203-111 
OW215-024 
OW221A012 

OW221A013 
OW301-001 
OW306-022 
OW306-023 
OW310-000 
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Figuur 3.8 Frequentieverdeling van de msPAF-waarde voor alléén gewasbeschermingsmiddelen in a) alle 

individuele monsters (links) en b) individuele monsters voor een beperkte set van 23 locaties (zie 

tekst voor uitleg; rechter figuur).  

 

 

Uit figuur 3.8 blijkt dat er over de jaren een duidelijk merkbare verbetering van de waterkwaliteit op het gebied 

van gewasbeschermingsmiddelen is opgetreden. Dit is vooral merkbaar in het aantal monsters met een matig 

effect (0,5<msPAF<10%). Deze verbetering blijkt niet alleen op te treden in de beperkte set van 23 zeer 

consequent gemonitorde locaties maar ook voor gewasbeschermingsmiddelen in een bredere set aan locaties.  

 

Vervolgens is de vraag waar deze verbetering door wordt veroorzaakt. Hiertoe is gekeken naar de gemiddelde 

concentraties van imidacloprid en (ethyl)chloorpyrifos, aangezien uit tabel 3.4 blijkt dat deze twee stoffen het 

vaakst aan hoge msPAF-waarde bijdragen (figuur 3.9). Deze analyse is wederom gebaseerd op de subset van 23 

locaties waar deze stoffen in alle jaren zijn gemonitord. Met name de imidacloprid concentraties zijn in de periode 

van 2009-2017 sterk gedaald en deze daling verklaart een belangrijk deel van de dalende msPAF-waarden. Voor 

chloorpyrifos is geen dalende trend te zien en valt op dat de concentraties in 2016 opvallend hoog en variabel 

zijn. Dat blijkt vooral te komen door twee locaties (OW006-003; OW301-001) waar de gemiddelde chloorpyrifos 

concentratie in 2016 met 200 ng/l een factor 5-10 hoger lag dan in andere jaren alsmede andere locaties. Dit is 

vooral veroorzaakt door enkele piekconcentraties. Voor OW006-003 werd er een concentratie van 760 ng/l 

vastgesteld op 3-2-2016 en 510 ng/l op 7-4-2016 en voor OW301-001 werd een piek gemeten van 2300 ng/l op 

5-1-2016.  

 

  
 

Figuur 3.9 Verloop in de concentratie imidacloprid (links; µg/l) en chloorpyrifos (rechts; ng/l) over de jaren. 

Weergegeven is de gemiddelde concentratie en diens standaard fout, berekend door de 

jaargemiddelde concentraties van 23 locaties te middelen.  

 

 

Het effect van de waterkwaliteitsverbetering is ook terug te zien in de ruimtelijke variatie binnen het 

beheergebied van HH van Delfland (figuur 3.10), waarbij vooral de afname van het aantal locaties met een 

matige toxische druk opvallend is (groen neemt toe; oranje neemt af). Het aantal locaties met een hoge toxische 

druk is ongeveer gelijk gebleven. Dit komt deels doordat toevallige piekconcentraties (zie bijv. de hoge 

concentraties chloorpyrifos in 2016; figuur 3.9) een sterk effect op deze hoge waarden hebben.  
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2009-2011 
Verdeling van locaties in klassen 
 
Lage toxische druk (msPAF<0,5%): 43% 
Matige toxische druk (0,5<msPAF<10): 52% 
Hoge toxische druk (msPAF>10%: 5% 

2015-2017 
Verdeling van locaties in klassen 
 
Lage toxische druk (msPAF<0,5%): 56% 
Matige toxische druk (0,5<msPAF<10): 38%  
Hoge toxische druk (msPAF>10%: 6% 

Figuur 3.10 Toxische druk (maximale waarde van drie jaren) voor de periode 2009-2011 (links) en 2015-2017 

(rechts). De toxische druk per jaar is gebaseerd op de maximale concentraties van alle stoffen in 

dat jaar en daarmee vergelijkbaar aan figuur 3.1 voor de gehele periode (2009-2017).  

 

Conclusie “Trends over de jaren” 

*  In de periode 2009-2017 neemt de toxische druk betekenisvol af. Die verbetering betreft vooral de toxische 

druk vanuit gewasbeschermingsmiddelen en blijkt voor een belangrijk deel door dalende imidacloprid 

concentraties te worden veroorzaakt.  

* Over de periode 2015-2017 is de toxische druk voor 56% van de locaties laag (msPAF<0,5%). Voor 38% is 

sprake van een matig effect op de ecologie (0,5<msPAF<10), en in 6% van de locaties is sprake van een 

hoge toxische druk. 

 

 

 

  

3.4 Relatie tussen toxische druk en landgebruik 

In bovenstaande paragrafen is aangegeven dat de uiteindelijk berekende toxische druk een, soms forse, 

onderschatting kan zijn van de werkelijke toxische druk. Dit zal vooral het geval zijn voor locaties waar 

gewasbeschermingsmiddelen wel worden verwacht maar niet zijn geanalyseerd. Een gebiedsdekkende kaart, 

zoals in figuur 3.10 gepresenteerd, geeft daarmee eigenlijk een te rooskleurig beeld. Tegelijkertijd is het vanuit 

monitoringsprogramma’s en de daaraan verbonden kosten heel begrijpelijk dat niet alle stoffen in alle monsters 

van alle locaties worden geanalyseerd. Daarom is gekeken naar andere methoden om toch een vlakdekkend 

beeld van de toxische druk te krijgen. Eén van de mogelijkheden is om de link met het landgebruik te maken.  

Hiertoe zijn alle locaties ingedeeld in zes verschillende typen landgebruik, namelijk boezem, duinen, polder-glas, 

polder-gras, polder gras-glas en polder-stad6. In §3.2 is beschreven dat een verschil in het analysepakket een 

grote invloed op de berekende toxische druk kan hebben. Daarom is allereerst gekeken naar de vraag in hoeverre 

deze analysepakketten ook tussen de verschillende typen landgebruik variëren (figuur 3.11).  

                                                      
6 Er waren nog enkele andere typen landgebruik (bv. recreatiegebied, polder stad/gras), maar hiervoor waren te weinig 
gegevens (<10) voorhanden.  
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Uit dit overzicht blijkt dat ammonium-concentraties in vrijwel alle gevallen bekend zijn, terwijl de data-dichtheid 

voor gewasbeschermingsmiddelen tussen de 7 en 42% varieert. Ook voor metaal-analyses blijkt de data-

dichtheid tussen de typen landgebruik te variëren en ligt de data-dichtheid met 61% in vooral de duinen hoog.  

 

 

Figuur 3.11  

Variatie in de geanalyseerde 

stofgroepen per type landgebruik. 

Op de y-as is aangegeven in 

hoeveel procent van de gevallen 

een bepaalde stofgroep is 

geanalyseerd. In de figuur zelf is 

het absolute aantal data-punten 

gegeven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door deze variatie tussen de typen landgebruik én het feit dat bijvoorbeeld de gewasbeschermingsmiddelen ook 

binnen ieder type landgebruik niet op alle locaties zijn geanalyseerd, kan de toxische druk voor de verschillende 

typen landgebruik niet worden berekend en vergeleken door alle gegevens te middelen. Dit is geïllustreerd in 

figuur 3.12. In deze figuur is een vergelijking gemaakt tussen de toxische druk berekend voor locaties waar geen 

gewasbeschermingsmiddelen zijn geanalyseerd en locaties waar dat wel het geval was. Uit deze vergelijking blijkt 

dat de toxische druk wordt onderschat als er geen gewasbeschermingsmiddelen zijn geanalyseerd. Althans, onder 

de aanname dat er voor deze locaties wél gewasbeschermingsmiddelen worden verwacht, maar niet zijn 

geanalyseerd. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er binnen een bepaald type landgebruik ook locaties zijn waar de 

aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen lager is. In dat geval is de berekende toxische druk geen 

onderschatting. De veronderstelling is echter dat die variatie vooral wordt ondervangen door de verschillende 

typen landgebruik te onderscheiden en dat er binnen één type landgebruik minder variatie is.  
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Vanuit de systematiek van ecologische sleutelfactoren kan men nu de volgende conclusies trekken: 

*  Voor alle glastuinbouwpolders moet HH van Delfland uitgaan van een hoge toxische druk, aangezien de 

gemiddelde msPAF-waarde 10% is. Dit betekent dat men mag verwachten dat 10% van de macrofauna-

genera, die men normaliter mag verwachten niet langer in deze polders aanwezig is en dat een deel van de 

nog wel aanwezige taxa een negatief effect op overleving, groei of voortplanting ondervindt.  

* Voor boezem wateren en het stedelijk gebied moet HH van Delfland uitgaan van een matige toxische druk 

(die binnen deze matige klasse met gemiddelde waarde van 8,8 en 6,9% respectievelijk wel aan de hoge kant 

is).  

*  Voor de graspolders en de duinen speelt de sleutelfactor toxiciteit geen rol van betekenis. 

*  Voor de polder gras/glas zijn helaas geen gegevens over de gewasbeschermingsmiddelen uit de jaren 2015-

2017 voorhanden. De mate waarin toxiciteit hier een rol speelt zou men wellicht het eenvoudigst kunnen 

inschatten op basis van de verdeling van het areaal tussen gras en glas.  

 

 

 
Figuur 3.12 Gemiddelde toxische druk over de jaren 2015-2017 bij verschillende typen landgebruik, met een 

onderscheid tussen locaties waar geen gewasbeschermingsmiddelen (GBM) zijn geanalyseerd en 

locaties waar dat wel het geval was. Toxische druk is gebaseerd op de maximale conc. per jaar. 

 

 

Conclusie “Landgebruik” 

*  Op basis van het landgebruik kan men een onderscheid maken tussen gebieden met een hoge, matige of 

lage toxische druk. Het landgebruik is daarmee een bruikbare werkwijze om de opgedane kennis over 

toxiciteit tot een vlakdekkend beeld over het beheergebied van HH van Delfland te vertalen. In de 

glastuinbouwgebieden is hierbij sprake van een hoge toxische druk, in de boezem en het stedelijk gebied 

van een matige toxische druk terwijl de toxische druk in de duinen en graspolders laag is.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

In hoofdstuk 3 zijn in iedere paragraaf apart conclusies opgenomen. Hieronder zijn de belangrijkste samengevat.  

Veroorzakende stoffen 

Gewasbeschermingsmiddelen vormen de belangrijkste bron van toxische druk in het oppervlaktewater in het 

beheergebied van HH van Delfland. Dit geldt zeker voor de locaties met de hoogste toxische druk (msPAF>10%). 

Op locaties met een lagere toxische druk spelen naast gewasbeschermingsmiddelen, ook enkele metalen en 

ammonium een (meer bescheiden) rol. De gewasbeschermingsmiddelen, die het vaakst aan hoge toxische 

drukken bijdragen, zijn imidacloprid, ethylchloorpyrifos, esfenvaleraat, methylpirimifos, fenvaleraat en 

dimethoaat.  

 

Trends in de tijd 

In de periode 2009-2017 neemt de toxische druk betekenisvol af. Die verbetering betreft vooral de toxische druk 

vanuit gewasbeschermingsmiddelen en blijkt voor een belangrijk deel door dalende imidacloprid concentraties te 

worden veroorzaakt.  

Gebiedsdekkend oordeel over de sleutelfactor toxiciteit 

De toxische druk in het beheergebied blijkt goed te relateren aan het landgebruik en is vooral hoog in de 

glastuinbouwpolders. In deze polders mag men verwachten dat 10% van de macrofauna taxa niet langer in deze 

polders aanwezig is én dat een deel van de nog wel aanwezige taxa een negatief effect op overleving, groei of 

voortplanting ondervindt. In de boezem en de stedelijke gebied is de toxische druk lager, maar wordt deze nog 

wel als ‘matig’ gekwalificeerd, terwijl de toxische druk in de graspolders en het duingebied geen rol van betekenis 

speelt.  

 

4.2 Aanbevelingen 

* Om de relatie met de ecologie verder te karakteriseren zou men de berekende toxische druk kunnen koppelen 

aan de toxiciteitsindex, zoals die in het EBEO-systeem wordt bepaald op basis van een macrofauna 

inventarisatie. Ook zou men na kunnen gaan of de nu berekende toxische druk vanuit ammonium een verband 

vertoont met de organische belasting, zoals die in ESF7 wordt vastgesteld.  

* Een koppeling tussen de nu berekende toxische druk en het model waterstromen, zoals dat is ontwikkeld voor 

ESF 1,2,3, biedt mogelijkheden om de herkomst van het oppervlaktewater te karakteriseren en zo na te gaan 

hoe de toxische druk zich vanuit de primaire bronnen door het watersysteem kan verspreiden.  

* Ook voor de waterbodem is een tool beschikbaar om de toxiciteit te beoordelen middels de parameter toxische 

druk. Door beide datasets met elkaar te vergelijken zou het inzicht in de toxiciteit in het oppervlaktewater 

verder kunnen toenemen.  
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* In de data-analyse zijn een aantal zaken geconstateerd, die niet direct verklaarbaar waren. In een aanvullende 

studie zouden deze nader bestudeerd kunnen worden. Dit betreft: 

- In welke mate is er sprake van toxiciteit in het inlaatwater en door welke stoffen wordt dat dan veroorzaakt? 

- In het stedelijk gebied wordt de verhoogde toxische druk vooral veroorzaakt door imidacloprid, esfenvaleraat,  

  dimethoaat, pirimicarb en thiamethoxam. Nagegaan kan worden in hoeverre deze stoffen al in het  

  binnenkomende water aanwezig waren dan wel in welke mate het stedelijk gebied zelf ook als bron fungeert.  

- In de glastuinbouwgebieden is de nitraat-concentratie een redelijke voorspelling voor de toxische druk (de  

  emissiebron is tenslotte gelijk). Men zou kunnen nagaan of deze verbanden ook gelden voor de boezem en  

  het stedelijk gebied.  

* Ten slotte zijn er enkele meer algemene aanbevelingen te formuleren 

- Zorg er voor dat men in toekomstige monitoring altijd DOC, pH, Ca, Mg en Na (hardheid) analyseert als men 

de metaal-concentraties in gefiltreerd oppervlaktewater meet. Deze parameters zijn nodig om een correctie uit 

te kunnen voeren voor de biologische beschikbaarheid. Dit is van belang voor de toxiciteit maar is voor 

meerdere metalen ook opgenomen in de KRW-normtoetsing.  

- Overweeg om de zogenaamde meta-informatie voor iedere locatie (zaken als breedte, diepte, landgebruik etc) 

eenmalig en centraal op te slaan. Dit scheelt ook voor toekomstig veldwerk waar meerdere van deze 

parameters iedere keer worden vastgelegd.   
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