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 1 Ecofide 

Samenvatting 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 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. In het huidige rapport is de sleutelfactor 

toxiciteit uitgewerkt. Dit leidt tot de volgende conclusies: 

Huidige toxische druk 

In 64% van de waterlichamen1 speelt de toxiciteit van milieuverontreinigingen geen rol van betekenis. In de 

overige 36% is gemiddeld sprake van een matig effect. In die gevallen wordt verwacht dat toxiciteit één van de 

factoren is, die een effect op de aanwezige levensgemeenschappen hebben (zoals bijvoorbeeld ook de 

voedselrijkdom en bodemsamenstelling een effect hebben). Op sommige individuele locaties is de toxische druk 

hoog. In die gevallen wordt verwacht dat de diversiteit van de macrofauna is verlaagd (circa 10% minder 

genera).  

 

Veroorzakende stoffen 

Indien er sprake is van een verhoogde toxische druk wordt deze in de meeste gevallen veroorzaakt door 

verhoogde ammonium/ammoniak concentraties. Daarnaast leidt ook de aanwezigheid van 

gewasbeschermingsmiddelen op veel locaties tot een verhoogde toxische druk. Met name methylpirimifos, 

imidacloprid, carbendazim en dimethoaat zijn stoffen die vaak aan deze toxische druk bijdragen2. Ook PAKs zijn in 

het beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier verhoogd aanwezig en leiden lokaal tot een sterk verhoogde 

toxische druk met msPAF-waarden >10%. De metaal-concentraties spelen een ondergeschikte rol. 

 

Trends in de tijd 

De gebruikte chemische dataset kent over de periode 1990-2017 veel variatie in de uitgevoerde analyses, die 

zowel tussen locaties als tussen jaren variëren. Dit beperkt de mogelijkheden tot het uitvoeren van trendanalyses. 

Desondanks zijn er meer indicatief enige indicaties voor dalende concentraties. Dit betreft dalende PAK 

concentraties over de jaren 1993-2018 (maar data beperkt tot slechts één waterlichaam), een dalende toxische 

druk door gewasbeschermingsmiddelen in het bebouwd gebied na 2010, dalende concentraties van zink en koper 

en een daling in de ammoniak concentratie met name tussen 1990 en 1996.  

 

Relaties met emissiebronnen en/of landgebruik 

Relaties tussen toxische druk en het landgebruik zijn in het algemeen moeilijk aan te tonen. Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt door de hierboven al vermelde grote variatie in de dataset (analysepakketten verschillen sterk tussen 

locaties en tussen jaren). Anderzijds is de relatie nu primair gelegd met het landgebruik rondom de bemonsterde 

locatie. Het meenemen van de verblijftijd van het oppervlaktewater en/of de mate waarin het omliggende gebied 

de monitoringslocatie direct beïnvloedt kan helpen om deze relaties te versterken. Desondanks zijn er wel enkele 

meer indicatieve relaties aangetroffen. PAK-concentraties in het bebouwd gebied zijn gemiddeld 35% hoger dan 

bij andere vormen van landgebruik. De toxische druk vanuit gewasbeschermingsmiddelen is het hoogst bij het 

landgebruik “bollen” en ook te relateren aan het aandeel dat dit landgebruik in de directe omgeving van de 

monitoringslocatie heeft. 

                                                      
1 Alle meetpunten zijn geaggregeerd per GAF-gebied. Dit is formeel niet gelijk aan het officiële KRW-waterlichaam, maar in dit 
rapport wordt de term “waterlichaam’” hier wel voor gehanteerd omdat dit prettiger leest.  
2 Het vóórkomen van deze vier middelen neemt over de jaren af. Dit heeft te maken met veranderingen in de toelating. 
Tegelijkertijd betekent dit ook dat er andere middelen waarschijnlijk vaker zijn toegepast.  
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1 Inleiding 

Aanleiding 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 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. Voor de sleutelfactor toxiciteit is in 2017 

een eerste indruk verkregen door de toxische druk van alle beschikbare individuele monsters te berekenen en 

deze per waterlichaam te beoordelen. Op basis hiervan is besloten dat deze sleutelfactor in meer detail moet 

worden uitgewerkt. Aandachtspunten zijn onder meer een vergelijking tussen de toxische druk per monster en 

getotaliseerd per jaar, de invloed van variërende analysepakketten en het al dan niet kunnen meenemen van de 

biobeschikbaarheid middels DOC en/of zwevende stof concentraties.  

Deze aanvullende berekeningen geven inzicht in de aanwezige variatie in toxische druk en ondersteunen het 

zoeken naar verbanden met andere variabelen, zoals landgebruik, herkomst van het water, seizoen (bijv. een 

verschil tussen winter en zomer) of landschappelijke eenheden (zoals boezem, laagveengebieden etc). Door deze 

verbanden te beschrijven ontstaat het benodigde inzicht om de kennis over toxische druk te veralgemeniseren en 

zo eenvoudiger voor allerlei beleidsdoeleinden toepasbaar te maken. 

 

Doelstelling 

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

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op basis van de uitgevoerde chemische analyses van 2034 

meetpunten met ruim 50.000 individuele monsters over de periode 1990-2018. Naast het beschrijven van de 

huidige toestand moet inzicht worden gegeven in aspecten als trends in de tijd, de belangrijkste veroorzakende 

stoffen en/of relaties met het landgebruik. 
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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 Hollands Noorderkwartier. De complete dataset betrof 2450 meetpunten, waarvoor in de 

periode 1990-2018 chemische analyses in het oppervlaktewater beschikbaar waren. Voor 416 meetpunten 

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

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

of op analyses zonder waarde (<0 in de database). Na verwijdering van deze locaties resteerde er een dataset 

met 2034 meetpunten en ruim 50.000 individuele monsters. Voor 1349 van deze locaties zijn alleen gegevens van 

algemene parameters bekend als mede de concentraties van mogelijk toxische nutriënten als ammoniak, nitriet 

en sulfaat. Deze zijn in de berekeningen meegenomen, maar vormen wel een aparte groep gezien dit (vanuit het 

oogpunt van toxiciteit) beperkte analysepakket. Voor de resterende 685 locaties zijn ook gegevens van ten 

minste één toxische stof bekend. 

 

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 milieuchemische analyses in sediment zijn niet meegenomen 

evenals de ijzerconcentratie. Verhoogde ijzerconcentraties kunnen onder bepaalde omstandigheden weldegelijk 

toxische effecten veroorzaken, maar de mate waarin hangt sterk af van de vorm en beschikbaarheid waarin het 

ijzer voorkomt. Deze is vooral afhankelijk van de redoxpotentiaal. De huidige inzichten in deze 

verdelingsprocessen blijken onvoldoende betrouwbaar, waardoor een routinematige beoordeling de toxiciteit 

van ijzer (fors) overschat. Als er op bepaalde locaties een specifieke aanleiding is, zou de eventuele toxiciteit 

middels meer gedetailleerd onderzoek beoordeeld kunnen worden.   

* In veel gevallen zijn zowel de concentraties van individuele stoffen als zogenaamde som-parameters in de 

dataset opgenomen. In die gevallen zijn de som-parameters verwijderd, omdat er anders een dubbeltelling 

optreedt. Dit geldt voor bijvoorbeeld de “som drins” op momenten dat ook de concentraties van de individuele 

stoffen aldrin, dieldrin, endrin, isodrin en telodrin in de dataset zijn opgenomen.  

* Voor de meeste monsters was de ammoniak concentratie al berekend op basis van de ammonium concentratie, 

pH en temperatuur. In enkele missende gevallen zijn deze berekeningen alsnog uitgevoerd. Ook voor 

ammonium/ammoniak geldt dat in aanwezigheid van de ammoniak concentratie, de ammonium concentratie uit 
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de dataset is verwijderd omdat er anders dubbeltellingen optreden. In slechts enkele gevallen was wel een 

ammonium-concentratie bekend maar niet de bijbehorende pH en/of temperatuur. In die gevallen kan de 

ammoniak concentratie (en daarmee de toxiciteit) niet betrouwbaar worden berekend. Aangezien het hier om 

slechts enkele monsters ging, zijn deze resultaten niet in de berekeningen meegenomen.  

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

koper. Deze DOC-concentratie is echter voor slechts 30 locaties bekend (jaren 2016-2018) en ook niet voor alle 

monsters van die locaties. 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 over het gehele 

beheergebied gehanteerd. Deze gemiddelde waarde bedraagt 15,3 mg/l en ligt een factor drie hoger dan de 

default waarde van 5 mg/l zoals die in de msPAF-rekentool wordt gehanteerd. Ondanks de aanwezige variatie 

tussen en binnen locaties wordt verwacht3 dat de toxiciteit van metalen hierdoor beter kan worden ingeschat 

dan via de default optie (hogere DOC concentratie leidt tot een lagere ingeschatte toxiciteit). 

* Dezelfde aanpak is gevolgd voor het zwevende stof gehalte, die relevant is voor de mogelijke toxiciteit van 

allerlei organische verontreinigingen. Voor 40% van de ruim 50.000 monsters is het zwevende stof gehalte 

bekend en voor nog eens 40% kan deze worden ingeschat op basis van een locatiegemiddelde waarde. Voor 

andere locaties is het gemiddelde van alle locaties gebruikt. Deze bedraagt 20,2 mg/l en ligt een factor vier 

hoger dan de default waarde van 5 mg/l. 

* 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 kleiner is dan de rapportagegrens), zou het meenemen van deze gegevens (bijv. als 

een concentratie van de helft van de rapportagegrens) extra variatie veroorzaken, die niet op voldoende 

betrouwbare concentraties is gebaseerd.  

 

 

2.2 Toxische druk berekeningen 

Alle toxische druk berekeningen zijn uitgevoerd met de msPAF4-tool in Access (versie van 17 maart 2016; Stowa, 

2016c). Hierbij is de toxische druk berekend van alle ruim 50.000 individuele monsters (combinatie van locatie 

met datum) als mede van alle locatie-jaar combinaties. De uiteindelijke dataset bestond uit 2034 locaties, 

waarvan in één of meerdere jaren uit de periode 1990 – 2018 gegevens van milieuverontreinigingen en toxische 

stoffen bekend zijn. In totaal zijn er 480 verschillende parameters gemeten, waarvan circa 300 parameters 

concentraties boven de rapportagegrens hadden. Naast de verschillende gewasbeschermingsmiddelen zijn dit 

meerdere metalen, PAKs, PCBs en andere verontreinigende stoffen, maar ook toxische nutriënten als 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. 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 toxische druk berekeningen uitgevoerd met 

subsets van de data, waarbij naar groepen van monsters werd gekeken met een grotere overeenkomst in het 

analysepakket (bijv. alleen de gewasbeschermingsmiddelen of alleen nutriënten als ammonium en nitriet).  

                                                      
3 De DOC-concentratie zal waarschijnlijk ook afhangen van de ondergrond (zand, klei, veen). Dit is niet nader bestudeerd.  
4 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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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 lopen de termen 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. 





 9 Ecofide 

3 Resultaten 

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

algemeen beeld geschetst van de toxische druk in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. Vervolgens wordt ingegaan op het effect van verschillende analysepakketten (§3.2) om 

vervolgens per stofgroep na te gaan of aanwezige variatie is te relateren aan temporele of ruimtelijke variatie, 

zoals relaties met het landgebruik (§3.3-3.6). Deze inzichten zijn ten slotte in §3.7 gebundeld tot een overzicht 

van de huidige toxische druk in het beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier.  

 

 

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 (STOWA, 2016b) 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). De gedachte hierachter 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 vóórkomt, kunnen er weer andere soorten lokaal 

uitsterven waardoor het uiteindelijke effect wordt versterkt.  

Deze aanpak is ook hier gevolgd, zodat de voorgestelde stoplicht-grenswaarden uit STOWA (2016b) een op een 

met de uitkomsten vergeleken kunnen worden. Per locatie zijn de berekeningen voor alle beschikbare jaren 

uitgevoerd. In figuur 3.1 zijn de uitkomsten geïllustreerd op basis van zowel de maximale (links) als de 

gemiddelde (rechts) toxische druk per jaar over de periode 1990-2018. In 44 locaties (6,4% van 685 beoordeelde 

locaties) werd in ten minste één jaar een toxische druk van >10% vastgesteld. In die situaties mag verwacht 

worden dat de diversiteit van de macrofauna met ten minste 10% is afgenomen. In nog eens 267 locaties (39%) 

is ergens in deze periode ten minste een toxische druk van >0,5% vastgesteld. In die gevallen mag verwacht 

worden dat de toxische druk een van de factoren is geweest, die de diversiteit van de macrofauna heeft 

beïnvloed (naast allerlei andere factoren als voedselsituatie, pH, habitat diversiteit etc.). Als naar het gemiddelde 

beeld wordt gekeken dan resteren er 11 locaties (1,6%) waar de toxische druk over de periode 1990-2018 

gemiddeld boven de 10% lag en 194 (28%) locaties met een gemiddelde toxische druk >0,5%.  

Om te kijken of de toxische druk in de loop der tijd is gewijzigd zijn de berekeningen ook uitgevoerd over de 

periode 2013-2017 (figuur 3.2). Hieruit blijkt dat het aantal bemonsterde meetpunten is afgenomen tot 231, dat 

er in 17% van deze locaties sprake is van een toxische druk >0,5% en in nog eens 1,7% sprake van een toxische 

druk >10%. Daarmee lijkt de toxische druk te zijn afgenomen (van ±30% beïnvloedde locaties over de gehele 

periode naar ±20% van de locaties over de laatste vijf jaar). Tegelijkertijd is dit slechts een eerste, voorlopig 

beeld aangezien de 454 niet langer gemonitorde locaties wellicht niet een at random selectie van de 685 locaties 

zijn geweest. In de §3.3-3.6 is daarom per stofgroep in meer detail naar eventuele temporele trends gekeken.   
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Figuur 3.1 Geografische spreiding in toxische druk (maximale conc./jaar) over het beheergebied van HH 

Hollands Noorderkwartier. Links is per locatie de maximale toxische druk over de jaren 1990-2018 

gepresenteerd en rechts de gemiddelde toxische druk over dezelfde periode.  

 

 Figuur 3.2  

Geografische spreiding in toxische druk (maximale conc./jaar) 

over het beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier, per 

locatie op basis van de gemiddelde toxische druk over de jaren 

2013-2017. 
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Bij de interpretatie van deze overzichten moet men zich realiseren dat het analysepakket een zeer belangrijke rol 

speelt. Bijvoorbeeld: de groen gemarkeerde locaties in figuren 3.1 en 3.2 vertonen allemaal een lage msPAF-

waarde. Dit kan komen doordat het een echt schone locatie is (er is veel gemeten maar verontreinigingen worden 

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

analyses zich bijvoorbeeld tot enkele metalen hebben beperkt. Gezien de diversiteit van de dataset, is het lastig 

om op een eenvoudige manier voor dit effect 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). 

Dit is te illustreren aan de hand van monitoringsgegevens nabij gemaal Krassekeet iets ten noorden van de plaats 

Oost op Texel (figuur 3.3). De verschillen in toxische druk zijn groot, terwijl alle drie locaties in (vrijwel) hetzelfde 

water zijn gelegen. Op monsterpunt GBM055 zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen geanalyseerd. Deze zijn 

niet of uitsluitend in lage concentraties aangetroffen, waardoor de toxische druk <0,5% is. Op de nabijgelegen 

locatie 803016 zijn de concentraties van meerdere metalen, PAKs en nutriënten geanalyseerd, terwijl op locatie 

803011 alleen nutriënten zijn geanalyseerd. Beide locaties geven een hogere toxische druk dan GBM055, hetgeen 

wordt veroorzaakt door de verschillen in de geanalyseerde parameters. Opvallend genoeg is de toxische druk het 

hoogst bij locatie 803011, terwijl het analysepakket van locatie 803016 het meest uitgebreid was. Dit verschil 

wordt veroorzaakt door hogere sulfaat-concentratie. Zo werd er op 3-7-2013 een sulfaatconcentratie van 1800 

mg/l vastgesteld en bedroeg de gemiddelde sulfaat concentratie op locatie 803011 in 2013 907 mg/l. Deze was 

daarmee drie keer hoger dan de 371 mg/l op 803016.  

Figuur 3.3  

Gemiddelde toxische druk (maximale conc./jaar) over 

de jaren 1990-2018 voor drie monitoringslocaties nabij 

de plaats Oost op Texel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de 44 locaties, die ergens in de periode 1990-2018 een toxische druk >10% lieten zien, is in tabel 3.1 het 

verloop over de jaren weergegeven. Ook dit overzicht illustreert de diversiteit in de dataset. Zo zijn er locaties, 

zoals 14001, 21001 en 135701, die in alle 29 jaar zijn gemonitord, waar slechts één keer een toxische druk 

>10% is vastgesteld en waar de meetreeks erop duidt dat de toxische druk is afgenomen. Andersom zijn er ook 

locaties, zoals 770104, 770304 en 801001, waar juist in de meer recente jaren meerdere keren een toxische druk 

boven de 10% is vastgesteld. Ook hier speelt het analysepakket echter een rol. Voor de locaties 14001, 21001 en 

135701 is dit analysepakket in de loop van deze jaren verkleind en worden er de laatste jaren vooral nog 

nutriënten gemonitord. Bij de andere drie is juist het tegenovergestelde het geval en is het analysepakket in de 

loop der jaren uitgebreid. 
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Tabel 3.1  Verloop van de toxische druk (max conc./jaar) over de jaren voor de 44 locaties, waarvoor in deze periode een toxische druk >10% is vastgesteld.  

Geel gemarkeerde locaties zijn in de tekst besproken.  

 

Locatie 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
14001 0,3 0,3 11,3 0,8 0,4 1,6 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0
21001 18,6 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
135701 7,9 1,3 0,9 0,7 0,7 1,1 10,7 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0

770104 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1 40,5 0,2 6,2 35,1 15,3 18,2 22,3 33,8 11,1 0,6 0,1 0,1 0,5 35,7
770304 0,1 0,2 0,0 0,1 0,6 4,4 0,1 4,1 0,5 0,6 3,9 20,0 24,8 20,8 4,2 32,9 34,3 30,1 48,4 21,1 0,1 1,3 7,8 0,6 0,8
801001 55,3 0,0 80,7 61,1 50,1 48,7 35,4 72,1 49,7 61,6 1,5 1,2 0,2

104302 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 5,1 1,2 0,2 18,1 0,4 0,3 0,6 10,2 0,1 0,4 0,2 1,0 0,8 3,6 0,4 0,2 0,3 1,0 0,4
104502 0,6 0,8 2,8 2,8 1,6 0,6 1,6 1,1 0,5 0,3 0,1 21,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 0,3 0,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,0 0,1
158201 9,1 1,3 3,2 0,3 1,3 4,5 0,6 0,5 21,6 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,1 0,0 2,5 0,2 0,0 0,1 0,0
135802 0,2 0,4 1,9 1,2 0,1 9,2 0,1 1,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 5,1 2,2 1,8 35,4 61,2 2,0 2,2 1,9 0,5 2,0 0,3 1,0 0,9 0,0
158202 0,1 0,2 2,1 0,6 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 5,0 1,6 0,0 0,6 3,6 0,3 1,1 0,3 0,1 32,6 0,0 0,1 0,6 0,1
280105 0,6 2,4 1,5 6,0 1,2 5,9 0,7 1,1 0,7 0,2 4,4 1,7 1,6 0,6 18,3 12,5 16,0 0,2 0,2 0,1
280209 0,3 0,7 3,1 4,2 8,8 5,1 12,2 2,9 6,5 0,4 1,4 2,8 8,1 1,4 1,4 3,2 24,4 0,0 0,0 0,0
440020 0,3 0,1 3,3 0,0 0,6 0,9 11,4 0,5 1,9 1,2 1,1 0,3 1,1 2,4 1,8
609001 0,9 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,1 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0
613005 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,9 1,0 0,2 0,1 15,6 19,9 0,0
675114 1,7 1,4 71,8 95,8 0,8 88,7 4,1 1,7 0,7 0,2 3,6 0,4 0,1 0,2 0,3 0,8 0,1
770206 0,3 0,2 0,1 5,8 5,2 4,5 3,8 0,9 1,8 22,8 2,3 0,3 1,1 0,4 0,3 0,3 0,2 66,6 3,7 0,2 0,8 0,9 1,8 0,8 0,5 0,3 0,1
802004 0,0 0,0 8,2 7,9 35,5 61,1 48,7 0,0 0,0 0,0 6,0 35,4 0,4 1,0 0,2 10,5 0,3 11,6 5,7 0,3 0,0
802024 7,9 12,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,5 12,6 35,4 0,1 5,1 0,4 10,0 0,9 23,1 4,1 0,4 0,1

PAWR14 0,0 8,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 12,3 0,9 0,0 2,5 0,2 0,4
801006 3,7 1,6 99,9 0,0 100,0 99,8 0,9 99,5 61,5 2,2
803011 0,3 6,3 49,6 0,0 4,3 1,4 0,6 1,2 91,2 0,1
401001 0,0 3,9 0,1 61,2 72,0 96,5 35,4 94,4

GBM021 17,6 0,1 0,3 1,5 2,3 0,0 9,1
280217 2,2 1,9 1,9 1,6 1,1 1,0 1,2 10,3 5,9

PAWR12 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 3,3 0,1 0,1
280106 0,2 0,2 1,4 0,6 1,8 0,8 4,2 1,8 3,2 6,2 2,2 8,7 2,0 5,0 2,6 4,4 14,5
675128 90,5
412001 19,9 1,5 11,8 14,1 9,4
161198 10,6 3,1
804014 1,0 19,3
513006 15,0 4,6 0,5
STAL07 0,2 16,0 0,2
335001 1,4 1,5 1,0 13,0
804002 0,2 0,3 0,4 3,1 0,1 0,1 0,5 0,5 21,7 0,2 26,5 0,1 24,9
770313 0,1 11,7 0,0 0,0 0,1
206007 26,9 0,0 0,0 0,0 1,5
533005 0,5 13,9 0,3 0,3 0,2 0,1
517016 0,3 0,2 0,4 0,4 0,1 10,4 0,3
517026 10,5 0,7 0,6 0,2 0,2 0,6 0,2
PAGR03 0,5 10,6 7,6 3,6 2,8 2,5 0,2
570108 0,0 11,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
803001 0,4 15,4 0,2 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0
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Intermezzo: Duiding van toxische druk 

Bij het duiden van toxische druk berekeningen wordt primair gebruik gemaakt van de voorgestelde grenswaarden, zoals die bij 

het ontwikkelen van deze sleutelfactor zijn afgeleid: een msPAF>10% betreft locaties waar men 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. Toxische druk waarden kunnen echter ook op een 

andere manier worden geduid, namelijk door gebruik te maken van in het verleden door HH van Delfland 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 (vooral gewasbeschermingsmiddelen) zijn vervolgens gebruikt voor het berekenen van de 

toxische druk. De resultaten zijn opgenomen in figuur 3.4 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%. Dit 

illustreert de voorspellende waarde van toxische druk in relatie tot toxische effecten in oppervlaktewater.  

 

 
Figuur 3.4 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 Hollands Noorderkwartier” 

*  In 1-2% van de locaties zijn de concentraties van 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 20-30% van de overige locaties zijn matige effecten te verwachten. In die gevallen speelt 

toxische druk, naast allerlei andere factoren zoals voedselsituatie, pH of habitats, een rol in de 

populatiedynamiek van soorten.   

* Dit zijn minimumschattingen aangezien het analysepakket sterk tussen locaties en jaren varieert. Stelregel 

hierbij is dat de huidige msPAF-waarden nooit lager kunnen 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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3.2 Effect van een verschillend analysepakket en veroorzakende stoffen 

Verschillende analysepakketten 

Zoals in §3.1 toegelicht is het bij het interpreteren van de resultaten van belang om ook het analysepakket in 

ogenschouw te nemen. De verschillen tussen analysepakketten zijn met name relevant als het om stoffen gaat, 

die een grote invloed op de berekende toxische druk hebben. Om hier inzicht in te krijgen zijn aanvullende 

toxische druk berekeningen uitgevoerd voor een subset van 126 locaties, waar telkens een uitgebreid 

analysepakket is toegepast bestaande uit ten minste enkele metalen, PAKs, gewasbeschermingsmiddelen, overige 

organische microverontreinigingen en nutriënten.  

Voor deze locaties is per jaar niet alleen de toxische druk van het totale analysepakket berekend (max. conc/jaar) 

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

per stofgroep kan men vervolgens uitdrukken als aandeel van de totale toxische druk van alle geanalyseerde 

stoffen (figuur 3.5). Hieruit blijkt dat als de totale toxische druk op een locatie toeneemt het aandeel van de 

verschillende groepen verontreinigingen wijzigt. De bijdrage van nutriënten en metalen is bijvoorbeeld het grootst 

in de minst verontreinigde categorie (0,5<msPAF<1; waar deze stoffen gemiddeld 75% van de totale toxische 

druk bepalen) en neemt af naarmate de totale toxische druk toeneemt. Of te wel, in veel locaties spelen 

nutriënten en metalen een rol in het veroorzaken van een lichte toxische druk, maar als de toxische druk hoog is 

(msPAF>10%) is dit meestal aan andere stoffen te wijten. Zo laten PAKs een tegengesteld beeld zien, waarbij 

hun aandeel juist sterk toeneemt naarmate de toxische druk hoger is en vormen gewasbeschermingsmiddelen 

een intermediair beeld waarbij hun aandeel het hoogst is bij een toxische druk tussen de 1 en 10%.  

Voor de gewasbeschermingsmiddelen moet men hierbij overigens wel rekening houden met de monitoringsopzet. 

Locaties waar men een breed pakket aan verontreinigingen monitort, zullen over het algemeen de wat grotere 

wateren betreffen, terwijl de monitoring van gewasbeschermingsmiddelen zich ook richt op de waterkwaliteit in 

kleinere wateren dicht bij de bron. Het is dus goed mogelijk dat er bij de monitoringslocaties voor alleen 

gewasbeschermingsmiddelen (bijv. in het GBM-meetnet) ook locaties zijn met een hoge toxische druk. In die 

gevallen zijn echter de andere verontreinigingen niet geanalyseerd, waardoor deze locaties niet in bovenstaande 

vergelijking konden worden meegenomen.   

 

 
 

Figuur 3.5 Gemiddeld aandeel van nutriënten, metalen, gewasbeschermingsmiddelen (GBM), PAKs en overige 

stoffen in de totale toxische druk in afhankelijkheid van de hoogte van de msPAF-waarde (op de x-

as in 4 categorieën). De msPAF voor overige stoffen was gemiddeld zo klein dat deze bijdrage niet 

zichtbaar is.  

Noot. In totaal zijn de berekeningen uitgevoerd voor 529 locatie-jaar combinaties. Voor 279 van deze 

combinaties was de toxische druk <0,5%. Voor deze groep is de onderlinge verhouding niet betrouwbaar uit te 

rekenen omdat de concentraties van veel stoffen onder de rapportagegrens liggen. 
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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 3.2 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 verschillende PAKs een hoog 

aandeel hebben, terwijl ammoniak, gewasbeschermingsmiddelen en enkele metalen in aandeel toenemen 

naarmate de toxische druk afneemt.  

 

 

Tabel 3.2  

Overzicht van de stoffen, die het vaakst aan de msPAF 

bijdragen. Weergegeven is het aantal locatie-jaar 

combinaties waar de stof een belangrijke rol speelt 

(top 5), uitgedrukt als percentage van het totaal aantal 

locatie-jaar combinaties in de betreffende categorie 

(msPAF >10% resp. 0,5<msPAF<10%). De oranje 

markering geeft aan welke stoffen in meer dan 20% 

van de locatie-jaar combinaties een rol speelt.  

Als voorbeeld: In 41% van de locatie-jaar combinaties met 

een msPAF>10% is benzo(b)fluorantheen een van de vijf 

stoffen die het meest aan deze msPAF-waarde hebben 

bijgedragen.  

 

 

 

 

 

 

Dit betekent dat toxische druk berekeningen voor locaties waar PAKs (en in mindere mate GBM) wél worden 

verwacht maar níet zijn gemonitord, een onderschatting zullen geven van de werkelijke toxiciteit, aangezien de 

meest bepalende stoffen buiten beschouwing zijn gebleven. Andersom heeft het niet analyseren van allerlei 

andere organische microverontreinigingen, zoals PCBs, Tbt of geneesmiddelen, 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.  

 

Om inzicht te krijgen in de omvang van deze onderschatting is gekeken naar het percentage van alle 4711 

locatie-jaar combinaties (afkomstig van 685 locaties) waarin een bepaalde groep stoffen is geanalyseerd (tabel 

3.3). Voor PAKs is dit aandeel 22%. Dit betekent dat er voor 1027 van de 4711 locatie-jaar combinaties gegevens 

over de PAK-concentraties aanwezig zijn. Voor de andere 78% van de locatie-jaar combinaties wordt de 

berekende toxische druk onderschat, maar de mate waarin is moeilijk in te schatten zonder verdere informatie 

over de variatie in PAK-concentraties.  

 

 

  

msPAF

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

 benzo(ghi)peryleen 44 17

 zink 42 37

 benzo(b)fluorantheen 41 9

 ammoniak 38 60

 dibenzo(a,h)antraceen 29 10

 sulfaat 29 6

 fluorantheen 27 3

 benzo(k)fluorantheen 20 1

 benzo(a)antraceen 14 1

 benzo(a)pyreen 11 <1

 methylpirimifos 11 21

 imidacloprid 7 22

 arseen 5 20

 carbendazim 4 15

 dimethoaat 2 9
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Tabel 3.3 Overzicht van het aandeel locatie-jaar combinaties, waarin een bepaalde stofgroep is geanalyseerd. 

Zie tekst voor nadere uitleg. OMIVE = Organische Micro Verontreinigingen) 

 
 

 

Het hoofddoel van de uitgevoerde data-analyses is inzicht geven in de toxische druk in het beheergebied van HH 

Hollands Noorderkwartier en vooral nagaan of de aanwezige variatie in toxische druk is te relateren aan 

temporele of ruimtelijke variatie, zoals verschillen tussen waterlichamen5 of relaties met landgebruik. De 

verschillen in de analysepakketten tussen locaties en jaren zijn echter zo groot dat deze variatie (ruis) het 

achterhalen van de meer betekenisvolle relaties verhindert. Ook het eindoordeel over de toxische druk van de 

waterlichamen (zie §3.1) kan door deze verschillen een betekenisvolle onderschatting geven.  

In de verdere analyses is daarom per stofgroep bekeken of de variatie in toxische druk binnen deze groep wél is 

te relateren aan factoren als landgebruik of waterlichamen. Op basis van deze verbanden is vervolgens bekeken 

of de toxische druk op locaties waar de betreffende stoffen niet zijn geanalyseerd maar wel worden verwacht, 

kan worden ingeschat. Dergelijke schattingen leveren natuurlijk minder betrouwbare resultaten dan de feitelijke 

chemische analyses, maar het eindoordeel over de toxische druk per locatie zal desondanks meer accuraat zijn.   

Hierbij mag men veronderstellen dat relaties met bijv. het landgebruik zullen verschillen tussen een stofgroep als 

PAKs (belasting komt voornamelijk vanuit atmosferische depositie) en gewasbeschermingsmiddelen (met name 

emissies vanuit bepaalde vormen van landgebruik). In de §3.3-3.6 wordt in meer detail ingegaan op de 

individuele stofgroepen PAKs, gewasbescherming, metalen en nutriënten. Voor ieder van deze stofgroepen wordt 

inzicht gegeven in de ruimtelijke variatie en in eventuele trends in de tijd om vervolgens na te gaan in hoeverre 

deze variatie is te correleren aan verschillen tussen waterlichamen en/of verschillende vormen van landgebruik. 

Ten slotte wordt aandacht besteed aan bovenstaande vraag of op basis van deze verbanden de toxische druk op 

locaties waar de betreffende stoffen niet zijn geanalyseerd maar wel worden verwacht, kan worden ingeschat. 

 

Conclusie “verschillende analysepakketten en veroorzakende stoffen” 

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

geanalyseerd. Voor locaties waar een breed pakket aan stoffen is gemonitord blijkt dat hoge toxische 

drukken meestal een gevolg zijn van aanwezige PAKs en in mindere mate gewasbeschermingsmiddelen. De 

invloed van metaal-concentraties en ammonium wordt juist 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 PAKs en/of gewasbeschermingsmiddelen worden verwacht, maar niet zijn 

geanalyseerd.  

* De PAKs, die het vaakst aan hoge toxische drukken bijdragen, zijn benzo(ghi)peryleen, 

benzo(b)fluorantheen, dibenzo(ah)fluorantheen en fluorantheen. Bij de gewasbeschermingsmiddelen zijn dit 

imidacloprid en methylpirimifos en bij de metalen spelen vooral zink en arseen een rol.   

 

 

 

 

                                                      
5 Alle meetpunten zijn geaggregeerd per GAF-gebied. Dit is formeel niet gelijk aan het officiële KRW-waterlichaam, maar in dit 

rapport wordt de term “waterlichaam’” hier wel voor gehanteerd omdat dit prettiger leest. 

Gemeten % tov totaal aantal

Stofgroep locatie-jaar combinaties

GBM 28

Metalen 51

PAK 22

PCB 4

Gebromeerde vlamvertragers 1

Geneesmiddel 3

Nutrienten (tox) 79

Organotin verbinding 5

Overige OMIVE 19
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3.3 Toxische druk van PAKs 

Voor ruim 1000 locatie-jaar combinaties, verdeeld over 209 locaties, zijn gegevens over PAK-concentraties 

bekend. Ook binnen deze dataset bestaat nog variatie in de analysepakketten doordat niet altijd alle (huidige) 

standaard 16 PAKs zijn geanalyseerd. Vooral in eerdere jaren hebben de analyses zich beperkt tot 6 PAKs, terwijl 

in andere gevallen juist de 10 PAKs van VROM werden gemeten. Vanaf 2008 hebben de analyses meestal 

betrekking op de 16 PAKs van EPA. Om ook deze variatie te verminderen is de data-analyse uitgevoerd op basis 

van de som van de 6 PAKs, die in de meeste jaren en locaties zijn geanalyseerd. Dit zijn benzo(a)pyreen, 

benzo(b)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen, benzo(k)fluorantheen, fluorantheen en indeno(123cd)pyreen. De 

gedachte hierachter is dat eventuele verbanden met bijvoorbeeld het landgebruik niet (sterk) zullen verschillen 

tussen de verschillende PAKs, terwijl een gesommeerde concentratie van 6 PAKs de invloed van meetvariatie per 

PAK zal verminderen.  

 

Ruimtelijke variatie 

Voor iedere locatie is de gemiddelde som6 PAK-concentratie bepaald door de maximale concentraties per jaar te 

sommeren en deze gesommeerde concentratie vervolgens over de jaren te middelen. De resulterende 

concentraties zijn in figuur 3.6 geïllustreerd, waarbij onderscheid is gemaakt tussen locaties in primair, secundair 

en tertiair water. In deze figuur is ook een ruimtelijk beeld van de emissie van benzo(a)pyreen gegeven (als 

voorbeeld PAK, data afkomstig van de emissieregistratie). Ondanks alle onzekerheden achter beide datasets 

(meetdata en emissieregistratie) laat figuur 3.6 toch ook enkele voorzichtige overeenkomsten zien. Zo duidt de 

emissieregistratie op hogere emissies in globaal de regio tussen Amsterdam en IJmuiden en geven de 

meetgegevens in dit gebied ook relatief veel hogere (rood gekleurde) waarden. Ook dit is overigens niet meer 

dan een indicatie van mogelijke verbanden gezien alle onzekerheden. Mede daarom is het effect van het 

landgebruik hieronder in meer detail bestudeerd.   

 

  

 
 

Figuur 3.6 Links: Gemiddelde som6 PAK-concentratie per locatie met een onderverdeling in primair, secundair 

en tertiair water (meeste locaties liggen in primair water). Gehanteerde klassegrenzen zijn puur 

beschrijvend en niet gekoppeld aan normen of beoordelingen.  

Rechts: De emissie per km2 van benzo(a)pyreen per gemeente in 2015 vanuit de 

emissieregistratie. 
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Temporele variatie 

In bovenstaande analyse zijn per locatie de gegevens van alle beschikbare jaren gemiddeld. Mocht er sprake zijn 

van een dalende trend over de jaren dan zou dit een vertekend beeld (te hoog) opleveren voor de huidige 

situatie. Helaas is het met de huidige dataset in slechts zeer beperkte mate mogelijk om eventuele temporele 

variatie te analyseren. In totaal zijn er van 209 locaties gegevens over de PAK-concentraties bekend. Voor 102 

locaties betreft dit echter alleen de periode 1990-1998, voor nog eens 53 locaties zijn de analyses vooral gericht 

op de periode 2008-2010 terwijl voor 28 locaties de analyses zich juist richten op de periode vanaf 2008. Trends 

over de periode van 1993-2018 zijn alleen beschikbaar voor vijf locaties in de Schermerboezem-Zuid (locatie 

codes 2002, 135802, 158202, 171202 en 802024). De som6 PAK-concentraties over deze periode zijn 

geïllustreerd in figuur 3.7 en laten een dalende trend zien. Onbekend is echter of deze dalende trend in alle 

waterlichamen is opgetreden dan wel dat dit een specifiek patroon voor dit ene waterlichaam is. Hierdoor is er in 

de volgende stappen van de data-analyse geen onderscheid gemaakt in de monitoringsjaren. Als de analyse zich 

bijvoorbeeld zou richten op alleen de laatste vijf jaar, dan zouden er van slechts 21 van de 209 locaties gegevens 

beschikbaar zijn. Wel is het van belang om te blijven realiseren dat de PAK-concentratie van de ene locatie 

gebaseerd kan zijn op metingen uit de periode 1993-1998 terwijl dat voor de andere locatie bijvoorbeeld 2013-

2018 is.  

  

 

Figuur 3.7 Som6 PAK-concentratie voor vijf locaties in de Schermerboezem-Zuid. Weergegeven is de 

gemiddelde waarde inclusief de standaardfout. Gegevens zijn gebaseerd op de maximale PAK-

concentraties per locatie per jaar, die vervolgens over de locaties zijn gemiddeld. De oranjelijn 

geeft de waarde van de gezamenlijke rapportagegrenzen in 2018 weer (de rapportagegrens voor 

iedere PAK was 0,01 µg/l).  

 

Variatie tussen landgebruik 

Bovenstaande gegevens vanuit de emissieregistratie laten zien dat er in het bebouwd gebied een hogere emissie 

wordt verwacht (Figuur 3.6). Om na te gaan of deze verwachting wordt ondersteund door de 

monitoringsgegevens, is weer gekeken naar de som6 PAK-concentratie. Deze is telkens over de jaren gemiddeld 

tot een waarde voor iedere individuele locatie en vervolgens zijn de locaties ingedeeld op basis van het 

belangrijkste landgebruik type dat door HHNK aan de locatie is toegekend. Sommige landgebruiken blijken een 

klein aantal locaties te omvatten waardoor de berekeningen minder betrouwbaar worden. Daarom is alleen 

gekeken naar landgebruik-typen met ten minste 10 locaties. Om het aantal resterende landgebruik-typen iets te 

vergroten, is hierbij een verzameltype “akkerbouw” gemaakt bestaande uit allerlei gewassen zoals bieten, bollen 

of aardappelen. De resultaten zijn opgenomen in figuur 3.8 en laten inderdaad zien dat de gemiddelde PAK-

concentratie in bebouwd gebied iets hoger is dan bij de andere typen landgebruik. Het verschil bedraagt 35%. De 

categorie “Bebouwing in primair gebied” bestaat uit 39 locaties gelegen in 12 verschillende waterlichamen. 

Overigens kan deze verhoging door meerdere factoren worden veroorzaakt. Naast emissies naar de lucht kan 

bijvoorbeeld ook het verkeer (afspoelend water van wegen en/of overstorten) aan de emissies bijdragen.  
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Figuur 3.8 Som6 PAK-concentratie voor de verschillende typen landgebruik. Weergegeven zijn de gemiddelde 

waarden met hun standaardfout. Het opgegeven aantal betreft het aantal locaties in het 

betreffende type landgebruik.  

 

Variatie tussen waterlichamen 

Hierboven is geïllustreerd dat er binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

sprake is van ruimtelijke variatie in de PAK-concentraties (figuur 3.6). Deze variatie is nader beoordeeld door de 

gemiddelde concentraties voor ieder waterlichaam te berekenen (figuur 3.9). Dit gemiddelde is gebaseerd op een 

variabel aantal gemonitorde locaties en op een variërend aantal meetjaren per locatie. Deze figuur geeft daarmee 

vooral een beeld van opvallende verschillen en is minder geschikt voor het interpreteren van meer gedetailleerde 

verschillen. In figuur 3.9 zijn de waterlichamen in drie categorieën ingedeeld. De eerste categorie bestaat uit 

waterlichamen waar geen indicaties voor verhoogde PAK-concentraties zijn (groen). De tweede categorie (licht 

oranje) bestaat uit waterlichamen die gemiddeld geen tot nauwelijks zichtbare verhoging van de PAK-

concentraties laten zien, maar waar zo’n verhoging op individuele inliggende locaties wél is vastgesteld (zie de 

maximale waarden). Bij de derde categorie is ook sprake van een verhoogde gemiddelde concentratie. Nabij de 

grenzen is de indeling soms arbitrair (expert-judgement) op basis van bijvoorbeeld het aantal beschikbare 

gegevens.  
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Figuur 3.9 Som6 PAK-concentratie voor de verschillende waterlichamen. Weergegeven is de gemiddelde 

waarde van alle inliggende locaties, waar PAKs zijn geanalyseerd als mede de maximale waarde 

van die locaties. De getallen boven de balkjes geven het aantal beschikbare locaties per 

waterlichaam weer. Locaties met meerdere monitoringsjaren zijn eerst over de jaren gemiddeld om 

te voorkomen dat deze in het waterlichaam gemiddeld te zwaar zouden meetellen.  

 

 

Voor de waterlichamen in de categorie hoog is in tabel 3.4 weergegeven welke inliggende locaties deze 

verhoogde toxische druk met name hebben veroorzaakt.  

Hoe te komen tot een schatting van de toxische druk per waterlichaam? 

De in tabel 3.4 opgenomen toxische druk per locatie is de waarde zoals die met de monitoringsgegevens is 

berekend. Het gemiddelde van deze waarden is niet gelijk aan het gemiddelde voor het waterlichaam. Dit komt 

omdat er in zo’n waterlichaam ook andere locaties liggen, waar de PAK-concentraties niet zijn gemonitord maar 

ook omdat in eerdere jaren niet alle PAKs zijn geanalyseerd. Om toch een schatting van de toxische druk per 

waterlichaam te krijgen is de volgende procedure gevolgd: 

-er is een selectie gemaakt van recente (2008-2018) locatie-jaar combinaties waar alle 16 PAKs zijn geanalyseerd 

om zo het verschil door het aantal geanalyseerde PAKs uit te sluiten. Vervolgens zijn binnen deze subset: 

-voor waterlichamen met een lage belasting vanuit PAKs (groene categorie in figuur 3.8) alle locatie-jaar waarden 

gemiddeld tot één gemiddelde schatting van de toxische druk door PAKs. Deze is logischerwijs laag en bedraagt 

0,03%. Voor alle locatie-jaar combinaties uit deze waterlichamen waarvoor geen PAK-metingen beschikbaar zijn, 

is deze 0,03 de beste schatting voor de toxische druk van PAK’s en kunnen de berekende toxische drukken 

hiermee worden gecorrigeerd. 

-voor waterlichamen met vooral hoge concentraties op individuele locaties (licht oranje categorie in figuur 3.8) 

geen berekeningen uitgevoerd, maar zijn locatie-jaar combinaties zonder PAK-concentraties gecorrigeerd voor 

dezelfde 0,03 als in de lage categorie. Locaties met verhoogde PAK-concentraties geven logischerwijs een hogere 

toxische druk en zijn niet gecorrigeerd. Voor deze groep waterlichamen zijn tenslotte geen aanwijzingen dat de 

gemiddelde toxische druk afwijkt van de schone locaties. 
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Tabel 3.4  Toxische druk (msPAF-waarde) door PAKs voor de waterlichamen in de categorie hoog alsmede de 

toxische druk van de individuele inliggende locaties.  

 

-voor waterlichamen met een gemiddeld verhoogde PAK-concentratie alle beschikbare locatie-jaar combinaties 

per waterlichaam gemiddeld en vervolgens is deze gemiddelde waarde gebruikt als schatting voor de toxische 

druk door PAKs op locaties waar geen PAKs zijn geanalyseerd. Voor sommige van deze waterlichamen waren 

hiervoor onvoldoende metingen beschikbaar en is de correctie gebaseerd op de waarde voor het meest 

gelijkende waterlichaam uit figuur 3.8. Deze waarden bedragen: 

 

waterlichaam correctie voor de 
msPAF 

waterdelen Anna Paulownapolder hoog 8,2 

waterdelen polder Eijerland + 0,6 

waterdelen Oosterpolder + 0,5 

waterrijk polder Westzaan 0,5 

Beverwijk en Wijkermeerpolder 0,5 

waterdelen Wieringermeer-West + 0,3 

Markermeer+ 0,3 

 

Waterlichaam Meetpunt

msPAF_PAK 1) msPAF_PAK Meetjaren

Hoog Beverwijk en Wijkermeerpolder + 0,48 434001 0,5  '90, '91, '93, '94, '96

Markermeer + 0,95 513006 7,3  '91, '92

513007 0,0  '08

516002 0,1  '91, '92

516010 0,0  '08

535002 0,0  '08

waterdelen Anna Paulownapolder hoog 7,4 280105 13,4  '08-'10

280106 3,0  '08-'10

280108 0,1  '94

waterdelen Oosterpolder + 0,92 611006 0,0  '08-'18

611010 3,2  '92, '93

waterdelen polder Eijerland + 2,5 804002 5,9  '95-'07

804008 0,0  '08-'18

804014 9,5  '93, '94

waterdelen Wieringermeer-West + 0,48 770102 0,2  '90, '93, '94

770104 2,1  '97-'18

770107 3,0  '08-'10

770201 0,0  '90, '93, '94

770206 0,0  '90, '93, '94, '08-'18

GLAS02 0,3  '08-'10

PAWR12 0,0  '08-'10

PAWR14 0,0  '07-'10

waterrijk polder Westzaan 0,44 440003 0,5  '90, '91, '93, '94, '96

440010 0,6  '90, '91, '93, '94, '96

440017 0,5  '90, '91, '93, '94, '96

440018 0,7  '90, '91, '93, '94, '96

440019 0,0  '08

440020 0,0  '08-'18

Midden 10 waterlichamen 0,1 - 0,3

Laag 27 waterlichamen 0,0 - 0,3

1)
 Berekende msPAF-PAK inclus ief locaties  waar geen PAK's  zi jn gemeten (zie tekst voor nadere toel ichting)

2) Berekende msPAF-PAK voor locaties  waar PAK's  zi jn gemeten
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De op deze manier berekende gecorrigeerde schatting voor de toxische druk per waterlichaam is in tabel 3.4 

opgenomen.  

 

Conclusie “toxische druk van PAKs” 

* De toxische druk door PAKs verschilt zowel tussen waterlichamen als tussen verschillende typen landgebruik. 

Het waterlichaam met de hoogste toxische druk door PAKs is de “Anna Paulownapolder-hoog” 

(msPAFPAK=7,4%) maar ook in polder Eijerland, Oosterpolder, Markermeer, Wieringermeer-West, polder 

Westzaan en Beverwijk en Wijkerpolder is sprake van een licht hogere toxische druk door PAKs (msPAFPAK 

0,5-2%). Daarnaast zijn er enkele andere waterlichamen waar hoge PAK-concentraties zich tot individuele 

locaties beperken. Bij sommige van deze individuele locaties is sprake van een hoge toxische druk door PAKs 

(msPAF>10%). Dit betreft de locaties 280209, 335001, 412001 en 770304 gelegen in de waterlichamen 

Anna Paulownapolder-Laag, Schermerboezem-Noord en Wieringermeer-Oost. 

* Locaties binnen het landgebruik type “Bebouwing in primair bebouwd gebied” hebben gemiddeld een 35% 

hogere PAK-concentratie dan andere landgebruik typen als zoet water, agrarisch gras, akkerbouw en gras in 

primair bebouwd gebied.   

* De dataset is ongeschikt voor een gedetailleerde trendanalyse, omdat van slechts vijf locaties PAK-gegevens 

over de hele periode van 1993 – 2018 beschikbaar zijn. Deze vijf locaties liggen allen in het waterlichaam 

Schermerboezem-Zuid en laten een dalende trend zien. Onbekend is of deze dalende trend een specifiek 

kenmerk van dit waterlichaam is dan wel voor meerdere waterlichamen op zou kunnen gaan. 

 

3.4 Toxische druk van gewasbeschermingsmiddelen 

In de dataset zijn van bijna 7500 monsters gegevens over de concentraties van allerlei 

gewasbeschermingsmiddelen aanwezig. Deze dataset betreft 1318 locatie-jaar combinaties verdeeld over 276 

locaties. Dit betreft zowel locaties uit het GBM-meetnet als locaties uit andere meetnetten. Alhoewel dit allemaal 

locaties zijn waar gewasbeschermingsmiddelen zijn gemonitord, verschilt ook dit analysepakket tussen locaties en 

jaren. Dit is niet onverwacht en heeft onder andere te maken met het verbieden dan wel toelaten van stoffen. 

Ook kan het analysepakket zijn afgestemd op het landgebruik (verschil tussen bollen, fruitkwekerijen etc.). 

Daarnaast is er een verschil tussen de jaren. In de periode 1990-1997 werden er over het algemeen minder dan 

50 parameters per monster geanalyseerd. In de periode 1998-2009 neemt dit toe tot zo’n 50-100 stoffen en in 

2010-2017 ligt het gemiddeld aantal parameters per monster tussen de 100-150. Net zoals bij de PAKs kan deze 

variatie consequenties hebben voor de toxische druk berekening. In dit geval is de situatie echter nog iets 

complexer. Bij PAKs mag men aannemen dat de verschillende PAKs in een onderling min of meer vaste 

verhouding aanwezig zijn. Als één van de PAKs niet is geanalyseerd, kan men vanuit de concentraties van andere 

PAKs alsnog een redelijke schatting doen. Dit is voor gewasbeschermingsmiddelen niet het geval. Zo kan het 

ontbreken van een stof in de analyselijst komen doordat de stof nog niet was toegelaten (niet gemeten, maar 

ook niet aanwezig) of niet was geselecteerd (niet gemeten, maar in potentie wel aanwezig). 

Ruimtelijke variatie 

Voor iedere locatie-jaar combinatie is de toxische druk berekend zoals deze door alleen de gewasbeschermings-

middelen wordt veroorzaakt. Per locatie zijn de berekeningen over de jaren samengebracht tot een gemiddelde 

en maximale msPAF-waarde (figuur 3.10). Deze berekeningen zijn uitgevoerd met een subset uit de 276 

beschikbare locaties. Uit de analysepakketten bleek namelijk dat de analyses zich voor 96 locaties hebben beperkt 

tot de wat oudere, grotendeels verboden gewasbeschermingsmiddelen. Denk hierbij aan de drins, HCH, 

(alfa)endosulfan, DDX, heptachloor en haxachloorbenzeen. Deze analysepakketten zijn zeker relevant en sluiten 

aan op de lijst van prioritaire en specifieke verontreinigende stoffen, maar geven geen inzicht in de toxische druk 

vanuit het huidig landgebruik. Als selectiecriterium is daarom gehanteerd dat de toxische druk alleen is berekend 

voor locatie-jaar combinaties met ten minste 26 verschillende stoffen. Op locaties met meer stoffen zijn naast de 

wat oudere gewasbeschermingsmiddelen ook altijd enkele recent gebruikte stoffen geanalyseerd. Dit betreft 180 

locaties. 
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De ruimtelijke spreiding in toxische druk laat een aantal herkenbare gebieden zien. Dit betreft met name de 

bollenteelt (en deels glastuinbouw) gebieden tussen Wervershoof – Enkhuizen en het gebied bij de Anna 

Paulownapolder en richting Petten. In deze gebieden liggen veel locaties waar gewasbeschermingsmiddelen zijn 

gemonitord en waarbij de toxische druk veelal als gemiddeld  (0,5<msPAF<10) wordt beoordeeld. Ook drie van 

de vier locaties, waar een hoge toxische druk (msPAF>10%) is vastgesteld, liggen in deze twee gebieden.  

 

Verder valt op dat de GBM-locaties gemiddeld genomen geen hogere toxische druk laten zien dan de locaties, die 

geen onderdeel uitmaken van het GBM-meetnet. Het is eerder andersom. Zo heeft 18% van de GBM-locaties een 

matig toxische druk terwijl dit percentage voor locaties buiten het GBM-meetnet op 39% ligt. Dit verschil komt 

door de opzet van de meetnetten. In beide bovenbeschreven gebieden zijn veel locaties tot circa 2011 

gemonitord, terwijl het GBM-meetnet juist in 2011 is gestart. Het aantal GBM-locaties in beide gebieden is echter 

beperkt. 

 

 

 
Figuur 3.10 Toxische druk vanuit alleen de geanalyseerde gewasbeschermingsmiddelen. Links is per locatie de 

gemiddelde msPAF-waarde van alle jaren gegeven; rechts is de maximale waarde per locatie 

gepresenteerd. Locaties in het GBM-meetnet zijn met vierkanten aangeduid; Voor locaties buiten 

het meetnet zijn cirkels gehanteerd.  

 

 

Temporele variatie 

In bovenstaand ruimtelijk overzicht zijn per locatie de gegevens van alle beschikbare jaren gemiddeld. Mocht er 

sprake zijn van een dalende trend over de jaren dan zou dit een vertekend beeld (te hoog) opleveren voor de 

huidige situatie. Helaas is het met de huidige dataset niet mogelijk om eventuele temporele variatie te 

analyseren. Voor 34 van de 276 locaties hebben de analyses van gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld alleen 

betrekking op de periode 1990-1996. Voor nog eens 74 locaties zijn de analyses vooral gericht op de periode 

1997-2010 terwijl voor 58 GBM-locaties de analyses zich juist richten op de periode vanaf 2011. Locaties met 
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meetreeksen over de gehele periode van 1990-2017 zijn niet beschikbaar. Voor 14 locaties zijn wel jaarlijkse 

gegevens over de periode 1990-2007 voorhanden en voor nog eens 16 locaties voor de periode 1995-2010. Beide 

deelsets laten echter zowel tussen locaties als tussen jaren veel variatie in toxische druk zien en geven geen 

eenduidig beeld over eventueel optredende trends. Dit komt mede door het optreden van piekconcentraties. Deze 

leiden tot een hoge toxische druk, die het jaar er na wellicht nog steeds aanwezig was maar niet kon worden 

vastgesteld als men bij de monstername de piek net heeft gemist.  

Verder is ook gekeken naar het analyseren van trends voor individuele stoffen. Deze optie kent echter dezelfde 

beperkingen, waarbij de variatie tussen locaties groot is én de bemonsterde locaties over de jaren niet constant 

zijn. Dit betekent dat eventueel optredende trends voor iedere individuele locatie beoordeeld zou moeten worden. 

Dit is binnen het huidige onderzoek niet uitgevoerd.   

 

Variatie tussen waterlichamen 

Hierboven is geïllustreerd dat er binnen het beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier sprake is van 

ruimtelijke variatie in toxische druk. Dit blijkt ook als de gegevens worden omgezet in een geschatte toxische 

druk per waterlichaam (figuur 3.11). Waterlichamen in het groen gearceerde vlak hebben een toxische druk die 

zowel gemiddeld als qua maximum onder de 0,5% ligt. In het licht oranje vlak ligt de gemiddelde msPAF-waarde 

nog steeds onder de 0,5% maar zijn er individuele locaties waar de toxische druk >0,5% is en in het donker 

oranje vlak liggen de waterlichamen waar zowel het gemiddelde als de maximale msPAF-waarde groter dan 0,5% 

is. In deze laatste categorie liggen onder andere de waterlichamen Anna Paulowna hoog en laag, 

Schermerboezem noord en zuid en polder Grootslag. Dit zijn alle vijf waterlichamen met een redelijk aandeel 

bollenteelt en of glastuinbouw. Deze gebieden zijn ook in figuur 3.10 te herkennen aan een gemiddeld hogere 

toxische druk. De toxische druk voor deze vijf waterlichamen is telkens gebaseerd op meerdere locaties, 

waardoor een redelijk accuraat gemiddeld beeld bestaat. Dit is voor enkele andere waterlichamen minder het 

geval, bijvoorbeeld voor de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder. Dit waterlichaam heeft gemiddeld genomen 

een hoge toxische druk (2,4%), maar de toxische druk is gebaseerd op slechts twee locaties waarvan de ene niet 

is belast en de andere wel is belast met gewasbeschermingsmiddelen (zie de hoge standaardfout). Verschillen in 

het landgebruik rondom deze locaties kunnen dergelijke verschillen veroorzaken.  
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Figuur 3.11 Toxische druk vanuit alleen de geanalyseerde gewasbeschermingsmiddelen (msPAFGBM %). Per 

waterlichaam is zowel de gemiddelde waarde van alle inliggende, gemonitorde locaties gegeven als 

de maximale waarde. Ook zijn de berekende standaardfouten aangeduid. De getallen boven de 

balkjes betreft het aantal locaties in het waterlichaam waar gewasbeschermingsmiddelen zijn 

gemonitord.  

groen gearceerd: msPAF-waarde zowel gemiddeld als max <0,5% 

licht geel gearceerd: msPAF-waarde gemiddeld <0,5% maar max >0,5% 

donker oranje: msPAF-waarde zowel gemiddeld als max >0,5% 

 

 

 

Variatie tussen landgebruik 

Bovenstaande analyse geeft aan dat de ruimtelijke variatie in de toxische druk vanuit 

gewasbeschermingsmiddelen (logischerwijs) in ieder geval deels is te koppelen aan het landgebruik. Daarom is 

de toxische druk niet alleen per waterlichaam maar ook per landgebruik beoordeeld. Hierbij zijn de locaties 

ingedeeld op basis van het landgebruik, dat op die locatie het meest voorkomende is. Hierboven is aangegeven 

dat er sprake is van een grote variatie in analysepakketten en toxische druk tussen locaties en jaren. Daarom is 

alleen gekeken naar landgebruik-typen, die met ten minste 10 locaties zijn vertegenwoordigd (figuur 3.12). Ook 

is de analyse wederom beperkt tot locatie-jaar combinaties waar ten minste 26 verschillende 

gewasbeschermingsmiddelen zijn geanalyseerd (zie voor onderbouwing hierboven bij ruimtelijke variatie). Ten 

slotte is de analyse uitgevoerd voor zowel de gesommeerde concentratie van alle gewasbeschermingsmiddelen 

met een concentratie boven de rapportagegrens als de berekende toxische druk (figuur 3.12 links en rechts).  

 

Beide werkwijzen laten zien dat de belasting aan gewasbeschermingsmiddelen (logischerwijs) verschilt tussen de 

landgebruik typen. De landgebruiken ‘bollen’ en ‘overige landbouw gewassen’ laten in beide analyses een 

verhoogde belasting zien, maar er zijn ook verschillen. Bij landgebruik ‘aardappelen’ liggen de gesommeerde 

concentraties vaak aan de wat hogere kant, terwijl dat voor de toxische druk niet het geval is. Deze verhoogde 

concentraties zijn vaak een gevolg van het gebruik van herbiciden (zoals 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur, MCPA en 

chloridazon) of fungiciden (carbendazim), die vaak wat minder toxisch zijn dan de veelgebruikte insecticiden.  

Andersom komt ook voor. De gesommeerde concentraties in primair bebouwd gebied zijn aan de lage kant, maar 

de middelen die worden aangetroffen (zoals methylpirimifos, ethylchloorpyrifos, lindaan en foraat) zijn vaak 

redelijk toxisch waardoor de toxische druk bij dit landgebruik gemiddeld vrij hoog is.  

Verder is het goed om te realiseren dat deze analyse is gebaseerd op het landgebruik dat als meest dominant is 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 1 1 1 1 3 6 8 3 2 1 2
1 2 14 14 4

2 29
33 1 3 8 1

11

2
9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

M
ar

ke
rm

ee
r

W
ad

de
n

ze
e

du
in

ge
b

ie
d

 T
ex

el

O
o

st
e

rp
o

ld
e

r

po
ld

er
 A

ss
en

de
lf

t 
(N

W
)

p
o

ld
er

 Z
ee

va
n

g

W
aa

l e
n

 B
ur

g 
en

 h
et

 N
oo

rd
en

w
at

er
rij

k 
W

at
er

la
nd

Pu
rm

er

G
em

ee
ns

ch
ap

pe
lij

ke
 p

ol
de

rs

p
o

ld
er

 G
ee

st
m

er
am

b
ac

h
t

de
 S

ch
er

m
er

-Z
ui

d

W
ijd

ew
or

m
er

p
o

ld
e

r 
W

ie
ri

n
g

e
rw

aa
rd

B
ev

er
w

ijk
 e

n
 W

ijk
er

m
ee

rp
o

ld
er

W
ie

ri
n

ge
rm

ee
r-

O
o

st

V
RN

K-
bo

ez
em

B
e

em
st

e
r

po
ld

er
 W

es
te

rk
og

ge

d
u

in
ge

b
ie

d
 N

o
o

rd
 N

H
N

po
ld

er
 E

ije
rl

an
d

G
ro

ot
-L

im
m

er
p

ol
de

r

de
 S

ch
er

m
er

-N
o

or
d

W
ie

ri
n

ge
rm

ee
r-

W
es

t

A
m

st
el

m
ee

rb
oe

ze
m

po
ld

er
 H

ee
rh

u
go

w
aa

rd

po
ld

er
 V

ie
r 

N
oo

rd
er

 K
og

ge
n

 -3
,7

0

A
nn

a 
Pa

ul
ow

na
po

ld
er

 la
ag

Sc
h

er
m

er
b

o
ez

em
-N

o
o

rd

w
at

er
rij

k 
W

or
m

er
- 

en
 J

is
pe

rv
el

d

p
o

ld
e

r 
D

ri
e

b
a

n

Sc
he

rm
er

bo
ez

em
-Z

ui
d

p
o

ld
e

r 
U

rs
e

m

p
o

ld
er

 G
ro

o
ts

la
g

U
it

ge
e

st
er

- e
n

 H
ee

m
sk

er
ke

rb
ro

ek
p

ol
de

r

A
nn

a 
Pa

ul
ow

na
po

ld
er

 h
oo

g

m
sP

A
F 

G
B

M
 (

%
)

gem msPAF GBM max



Ecofide 26  

aangegeven. Variatie rondom het gemiddelde of uitschieters kunnen dan ook veroorzaakt worden doordat een 

landgebruik met een gemiddeld hogere toxische druk als “op één na meest dominante landgebruik” is genoemd. 

Bijvoorbeeld: Bij een locatie met 50% agrarisch gras, 40% bollen en 10% wegen zou de toxische druk vanuit het 

landgebruik ‘bollen’ best een bepalende invloed op de toxische druk van die locatie kunnen hebben, terwijl deze 

locatie in bovenstaande analyse is ingedeeld onder ‘agrarisch gras’. Dit vergt een multivariate analyse die in het 

huidige project niet is uitgevoerd. In het berekenen van de gecorrigeerde toxische druk van een waterlichaam 

(zie hieronder) is deze bron van variatie echter wel meegenomen.  

 

  

Figuur 3.12 Verschillen in de aanwezigheid (links; gesommeerde concentratie in µg/l) en toxische druk (rechts; 

msPAF-waarde in %) van gewasbeschermingsmiddelen bij verschillende typen landgebruik. 

Locatie-jaar waarden zijn eerst gemiddeld per locatie, waarna vervolgens het gemiddelde (blauw) 

en maximum (oranje) per landgebruik is berekend. Frequent gemonitorde locaties krijgen daardoor 

hetzelfde gewicht als minder frequent gemonitorde locaties. Groene balken zijn gebaseerd op een 

subset aan data (zie tekst voor nadere toelichting). Opgenomen getallen zijn het aantal locaties per 

type landgebruik.   
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Aanvullend zijn ter controle drie aspecten verder gedetailleerd. 

1) Variatie in analysepakketten 

Bovenstaande analyse is weliswaar alleen uitgevoerd voor locatie*jaar combinatie waar ten minste 26 

verschillende gewasbeschermingsmiddelen zijn geanalyseerd, maar binnen deze subset bestaat nog steeds 

grote variatie tussen analysepakketten. Om te beoordelen of dit de uitkomsten mogelijk heeft beïnvloed, is 

een aanvullende controle uitgevoerd. Hierbij is een selectie gemaakt van 139 verschillende 

gewasbeschermingsmiddelen, die in de periode 2011-2016 altijd zijn geanalyseerd. Vervolgens is binnen deze 

dataset wederom gekeken naar landgebruik en geselecteerd op landgebruik-typen waar ten minste 10 locaties 

voor aanwezig zijn. Helaas blijven er dan slechts twee landgebruik typen over, namelijk agrarisch gras en 

bollen (de twee groene balken in figuur 3.12). Deze laten hetzelfde beeld zien als de gesommeerde 

concentratie zonder deze verdere uniformering, waardoor het vertrouwen groeit dat de beschreven verschillen 

niet een direct gevolg zijn van veranderingen in analysepakketten. 

 

2) Variatie tussen jaren 

Voor de zes landgebruik typen uit figuur 3.12 is globaal beoordeeld of de gegevens vooral zijn gebaseerd op 

een bepaalde periode (jaren) dan wel of er opvallende verschillen tussen de jaren te zien zijn. Dit was alleen 

het geval voor landgebruik “bebouwing in primair bebouwd gebied”. Locatie*jaar combinaties met hoge PAF-

waarden (>1%) zijn alleen aangetroffen in de jaren 1998-2009 (dit betreft 4 van de 12 locatie*jaar 

combinaties uit deze periode). Voor de periode vanaf 2010 zijn er 21 locatie*jaar combinaties en ligt de 

msPAF-waarde altijd onder de 0,5% (gem. 0,07%). Dit duidt op een dalende trend, die mogelijk is gekoppeld 

aan het feit dat veel gemeenten in het laatste decennium hun gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn 

gaan beperken (mede ingegeven door het in 2015 ingevoerde verbod op het gebruik van pesticiden op 

straten, speeltuinen en wegen).  

 

3) Relatie met de ‘dominantie’ van het landgebruik.  

Bovenstaande analyse is gebaseerd op het landgebruik, dat voor de betreffende locatie het meest dominant 

aanwezig is. Voor vrijwel alle locaties zijn ook landgebruiken aangegeven die ook maar minder dominant 

rondom de locatie aanwezig zijn. Bij bovenstaande analyse is dit relatieve aandeel niet meegenomen. 

Aanvullend is daarom beoordeeld op de toxische druk een relatie vertoont met het aandeel dat dit landgebruik 

op een bepaalde locatie heeft. Deze analyse is gericht op landgebruik ‘bollen’ omdat hier een gemiddeld 

hogere toxische druk is aangetroffen waardoor relaties met de relatieve omvang van dit landgebruik eerder 

zijn op te merken. Deze relatie blijkt inderdaad te bestaan. Figuur 3.13 laat zien dat de toxische druk door 

gewasbeschermingsmiddelen toeneemt naarmate het aandeel van het landgebruik “bollen” op een locatie ook 

toeneemt. Ook deze constatering was logischerwijs te verwachten vanuit het gebruik van de middelen. Het 

kunnen aantonen van dergelijke relaties vanuit een dataset met allerlei beperkingen, betekent echter ook dat 

men waarde kan hechten aan conclusies die minder intuïtief zijn te controleren en het op basis daarvan 

uitvoeren van correcties en schattingen.  

 

Figuur 3.13  

Relatie tussen de gemiddelde 

toxische druk (y-as; msPAF-waarde 

vanuit alleen 

gewasbeschermingsmiddelen, %) en 

het aandeel dat het landgebruik 

‘bollen’ op de betreffende locatie 

heeft.  
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Hoe te komen tot een schatting van de toxische druk per waterlichaam? 

Bovenstaande analyse is uitgevoerd met locaties waar ten minste 26 verschillende gewasbeschermingsmiddelen 

zijn geanalyseerd. In veel waterlichamen liggen echter ook locaties waar gewasbeschermingsmiddelen niet zijn 

geanalyseerd, maar waar die vanuit het landgebruik wel verwacht kunnen worden. De berekende toxische druk 

van zo’n locatie is dan een onderschatting. Overeenkomstig met de aanpak bij PAKs is daarom een correctie 

uitgevoerd voor locaties waar vanuit het landgebruik een verhoogde toxische druk is te verwachten, maar waar 

deze niet is bepaald. De correctiefactor is hieronder gespecificeerd (en gebaseerd op figuren 3.12 en 3.13). Bij 

het corrigeren van de toxische druk per locatie is deze correctiefactor vermenigvuldigd met het aandeel van het 

betreffende landgebruik. Dit is gedaan voor de twee meest dominante vormen van landgebruik.  

Landgebruik Correctie voor de 
msPAF 

Onderbouwing 

Bollen 3,3 Waarde uit figuur 3.13 

Overige landbouwgewassen 0,71 Waarde uit figuur 3.12 

Agrarisch gras 0,46 Waarde uit figuur 3.12 

Aardappelen 0,40 1) Waarde uit figuur 3.12 

Bebouwing in primair bebouwd gebied 0 2)  

1) Agrarisch gebied granen kent ook een licht verhoogde toxische druk van gemiddeld 0,5%. Dit is echter 

berekend op basis van minder dan 10 locaties. Aangezien deze waarde in dezelfde ordegrootte ligt als 

aardappelen en overige landbouwgewassen, is ook voor ‘granen’ een correctie toegepast van 0,5%. 
2) Dit landgebruik heeft een verhoogde gemiddelde toxische druk (figuur 3.12), maar dit kwam vooral door 

metingen van voor 2010. In latere jaren was de toxische druk laag. Daarom is er geen correctie toegepast.    

 

De op deze manier gecorrigeerde waarden zijn meegenomen voor het karakteriseren van de toxische druk per 

waterlichaam zoals beschreven in §3.7  

 

Conclusie “toxische druk van gewasbeschermingsmiddelen” 

* De toxische druk door gewasbeschermingsmiddelen verschilt zowel tussen waterlichamen als tussen 

verschillende typen landgebruik. Waterlichamen met een gemiddelde msPAF-waarde >0,5% én een 

voldoende grote dataset aan gemonitorde locaties (≥8) zijn de waterlichamen Anna Paulowna hoog en laag, 

Schermerboezem noord en zuid en polder Grootslag. Dit zijn alle vijf waterlichamen met een redelijk aandeel 

bollenteelt (en/of lokaal glastuinbouw).  

* Naast het landgebruik bollen is er ook bij het landgebruik “overige landbouw gewassen’ sprake van een 

gemiddelde toxische druk >0,5%. Ditzelfde was het geval bij het landgebruik ‘bebouwing in primair 

bebouwd gebied’. In dit laatste geval waren de hoogste waarden echter beperkt tot de periode vóór 2010 en 

zijn er na 2010 alleen lage toxische drukken vastgesteld. Dit kan te maken hebben met het verminderde 

gebruik van pesticiden door gemeenten, gekoppeld aan het in 2015 ingevoerde verbod voor toepassing op 

straten, speeltuinen en wegen. 

* Andere uitspraken over eventuele trends in de tijd zijn niet mogelijk omdat de gegevens over de jaren te 

veel variatie vertoonden in zowel de gemonitorde locaties als de gehanteerde analysepakketten. 

* Dat er bij het landgebruik ‘bollen’ sprake is van een verhoogde toxische druk blijkt ook uit het feit dat de 

gemiddelde toxische druk toeneemt naarmate het aandeel bollen in het landgebruik rondom een locatie 

toeneemt.  
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3.5 Toxische druk door metalen 

Metaalconcentraties zijn over de jaren bepaald in 21786 verschillende monsters, verdeeld over 2386 locatie*jaar 

combinaties afkomstig van 551 verschillende locaties. Dit is een omvangrijke dataset, waarbij de meetintensiteit 

per metaal verschilt (tabel 3.5). Koper en zink worden ieder jaar op meer locaties gemeten dan metalen als 

cadmium, kwik, nikkel en lood (jaar 2010 is uitzondering). Daarnaast blijkt uit tabel 3.5 ook dat de meetintensiteit 

in de loop der jaren afneemt en dat HH Hollands Noorderkwartier in 2009 is begonnen met het analyseren van 

opgeloste concentraties (dit conform de vereisten vanuit de KRW). Naast deze acht metalen zijn er ook nog 

enkele meer incidentele analyses van metalen als barium, kobalt, selenium, uranium en zilver. Deze zijn 

bijvoorbeeld in 2017 telkens op vijf locaties geanalyseerd, maar dit is te beperkt om in deze data-analyse mee te 

nemen.  

Tabel 3.5  Verloop van het aantal bemonsterde locaties over de jaren. Per metaal is aangegeven of het de 

totaal dan wel opgeloste (na filtratie; nf) concentratie betreft. Met kleurcoderingen is het aantal 

gemonitorde locaties aangeduid (donker oranje≤10; oranje≤50; groen≤100 en blauw>100). 

 

 

Ruimtelijke variatie 

Voor iedere locatie-jaar combinatie is de toxische druk berekend zoals deze door alleen de metalen wordt 

veroorzaakt. In de praktijk komt dit vooral neer op toxische druk door koper en zink. Per locatie zijn de 

berekeningen over de jaren samengebracht tot een gemiddelde en maximale msPAF-waarde (figuur 3.14). 

Uit figuur 3.14 blijkt allereerst dat de toxische druk door metalen over het algemeen gering is. Niet alleen de 

gemiddelde toxische druk maar ook de maximale toxische druk per locatie is in de meeste gevallen kleiner dan 

0,5%. Daarnaast lijken locaties met een hogere toxische druk zich vooral te bevinden ten zuiden van de lijn 

Alkmaar-Hoorn.  

 

Koper Zink Arseen Cadmium Chroom Kwik Lood Nikkel

Jaar totaal nf totaal nf totaal nf totaal nf totaal nf totaal nf totaal nf totaal nf

1990 96 96 51 51 51 51 51 51

1991 157 157 53 53 53 53 53 53

1992 168 168 58 64 64 58 64 64

1993 180 180 69 75 75 69 75 75

1994 144 142 62 74 74 62 74 74

1995 114 114 44 44 44 44 44 44

1996 134 134 40 42 42 40 42 42

1997 58 58 21 23 21 18 21 23

1998 73 75 35 39 35 35 37 37

1999 143 126 34 34 34 34 34 34

2000 148 147 19 19 19 19 19 19

2001 106 106 20 20 20 20 20 20

2002 64 64 20 20 20 20 20 20

2003 50 50 20 20 20 20 20 20

2004 50 50 20 20 20 20 20 20

2005 64 65 20 20 29 20 23 29

2006 50 50 20 20 20 20 20 20

2007 88 88 25 20 20 20 20 25

2008 113 113 36 24 24 24 24 36

2009 67 36 67 36 36 24 24 24 24 36

2010 24 28 24 28 30 25 25 25 25 30

2011 28 28 6 1 1 1 1 6

2012 28 28 6 1 1 1 1 6

2013 2 28 2 28 8 1 3 3 3 8

2014 29 29 6 1 1 1 1 6

2015 6 28 6 28 6 1 1 1 1 6

2016 9 13 9 23 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

2017 10 22 5

2018 10 22



Ecofide 30  

  
 

Figuur 3.14 Toxische druk vanuit alleen de geanalyseerde metalen. Links is per locatie de gemiddelde msPAF-

waarde van alle jaren gegeven; rechts is de maximale waarde per locatie gepresenteerd.  

 

Ook voor koper en zink is in de emissieregistratie bekeken of deze ruimtelijke variatie verband kan houden met 

bestaande inzichten in emissies. Figuur 3.15 geeft hiervoor de emissies uit 2015 berekend per afwateringseenheid 

(kg/km2). Net zoals bij PAKs geldt ook bij deze vergelijking voor koper en zink dat het om indicaties gaat, gezien 

alle onzekerheden in beide datasets. Toch is het opvallend om te constateren dat de emissies in het zuidelijke 

deel van het beheergebied hoger zijn dan in de noordelijke delen. Dit duidt mogelijk op een relatie met 

landgebruik.  
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Koper Zink 

  
 

Figuur 3.15 Emissie van koper (links) en zink (rechts) per afwateringseenheid (kg/km2) op basis van 2015 (data 

afkomstig uit de emissieregistratie).  

 

 

Temporele variatie 

Metaal concentraties zijn over de jaren op een wisselend aantal locaties vastgesteld. Trends over de jaren zijn 

daarom beoordeeld op basis van een subset van 45 locaties, waar tussen 1993 en 2008 de totaal concentraties 

jaarlijks zijn gemonitord. Trends in de opgeloste concentraties zijn gebaseerd op een subset van 10 en 22 locaties 

waar in de jaren 2009-2018 de koper respectievelijk zink concentraties zijn gemonitord.  

Voor zowel zink als koper duiden de gegevens over het algemeen op dalende concentraties. Wel valt op dat de 

totaal concentraties van koper in de periode 1999-2008 eerder lijken toe te nemen dan af te nemen (zink 

vertoont vrij constante concentraties in deze periode). Voor totaal concentraties moet men zich realiseren dat 

trends veroorzaakt kunnen worden door zowel een verandering in de opgeloste concentratie als een verandering 

in het zwevende stof gehalte (met het daaraan gebonden koper en zink). Beide onderdelen kunnen ook aan 

elkaar tegengestelde trends laten zien. Trends zijn daarom betrouwbaarder te beoordelen op basis van alleen de 

opgeloste concentraties6. Hiervoor is de meetreeks korter en minder omvangrijk qua aantal locaties, maar voor 

zowel zink als koper zijn de opgeloste concentraties in de laatste drie jaar lager dan in 1999-2011. Alleen voor 

zink zijn de opgeloste concentraties in de jaren 2013-2015 opvallend afwijkend. Wellicht heeft dit te maken met 

een verandering in de analysemethodiek.  

 

                                                      
6 Opgeloste metaal concentraties kunnen variëren als gevolg van variaties in de DOC, pH en/of hardheid waarden van het 

oppervlaktewater. Voor koper en zink is het effect van DOC het sterkst. Helaas zijn DOC concentraties alleen beschikbaar over 
de jaren 2016-2018 en kan er over eventuele trends in DOC niets gezegd worden. 
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Figuur 3.16 Trends in de koper en zink concentraties in het beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier. 

Weergegeven zijn de maximale concentraties per locatie en dan gemiddeld per jaar.   

 

 

Variatie tussen waterlichamen 

Om inzicht te krijgen in de variatie in toxische druk tussen waterlichamen zijn de msPAF-waarden eerst per 

locatie gemiddeld. Op deze manier ‘weegt’ iedere locatie even zwaar, onafhankelijk van het aantal jaren dat er is 

gemonitord. Vervolgens zijn per waterlichaam zowel de gemiddelde als de maximale msPAF van alle inliggende 

locaties bepaald en gevisualiseerd in figuur 3.17. Logischerwijs vertonen deze waarden per waterlichamen 

verbanden met de waarden per locatie, zoals die in 3.14 zijn geïllustreerd. Zo kennen alle drie waterlichamen die 

globaal ten noorden van Amsterdam liggen (Schermerboezem-Zuid; Zeevang en Waterland) verhoogde toxische 

drukken op individuele locaties. Ook de hogere waarden op Texel zijn terug te vinden in bijvoorbeeld 

waterlichaam Waal en Burg en het Noorden. Dit waterlichaam heeft als enige een gemiddelde toxische druk door 

metalen die groter is dan 1%. Tegelijkertijd illustreert dit ook de beperkingen van de dataset voor metalen. Zo 

liggen er in dit waterlichaam 6 locaties waar metalen zijn gemonitord (803001, 803008, 803011, 803016, 

MM0701 en MM0703). Voor locaties 803001 en 803011 ligt de gemiddelde totaal zink-concentratie van alle 

monsters boven de 100 µg/l (127,7 en 384,9 respectievelijk). Dit zijn opvallend hoge waarden, die ook leiden tot 

een verhoogde toxische druk. Ter vergelijk: Totaal zink concentraties zijn bekend voor 527 verschillende locaties; 

in slechts vijf daarvan ligt de gemiddelde concentratie boven de 100 µg/l. Als echter in meer detail naar dit 

waterlichaam wordt gekeken, dan vallen een paar zaken op: 

-Voor beide locaties zijn de hoge totaal concentraties alleen in 1992 aangetroffen. Voor 1992 bedragen de 

jaargemiddelde concentraties 259,1 en 824,9 µg/l, terwijl de jaargemiddelde concentraties in 1991 en 1993 

tussen de 15 en 25 variëren.  

-Binnen 1992 zijn de hoge gemiddelden vooral gebaseerd op een monstername op 10 juni met wederom voor 

beide locaties extreem hoge concentraties (1560 en 3750 µg/l). Ook op 8 oktober zijn concentraties boven de 

100 µg/l vastgesteld.  

-Voor beide locaties is de monitoring in 1993 gestopt, terwijl voor de andere vier locaties de gemiddelde 

concentraties zijn gebaseerd op de periode 1990-1999 (803008), 1996-1998 (MM0701, MM0703) of 2008 

(803016). Gelet op de hierboven besproken dalende trend in de zink concentraties, zijn de locaties onderling 

daardoor moeilijk te vergelijken.  

-De inschatting van de toxische druk wordt nauwkeuriger als de opgeloste concentraties worden bepaald. Deze 

zijn alleen voor 803016 bekend en wel over de jaren 2009-2018. In al deze jaren is de msPAF nergens boven de 

0,5%.  
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Figuur 3.17 Toxische druk vanuit alleen de geanalyseerde metalen (msPAFmetalen, %). Per waterlichaam is zowel 

de gemiddelde waarde van alle inliggende, gemonitorde locaties gegeven als de maximale waarde. 

Ook zijn de berekende standaardfouten aangeduid. De getallen boven de balkjes betreft het aantal 

locaties in het waterlichaam waar metalen zijn gemonitord.  

groen gearceerd: msPAF-waarde zowel gemiddeld als max <0,5% 

licht geel gearceerd: msPAF-waarde gemiddeld <0,5% maar max >0,5% 

donker oranje: msPAF-waarde zowel gemiddeld als max >0,5%. 

 

Variatie tussen landgebruik 

Zoals hierboven toegelicht wordt de dataset aan metaal concentraties gekenmerkt door meerdere bronnen van 

variatie, namelijk dalende concentraties over de jaren in combinatie met een wisselende samenstelling van de 

bemonsterde locaties per jaar, een overgang van totaal concentraties naar opgeloste concentraties, het pas in de 

laatste jaren vrij consequent analyseren van de DOC-concentratie parallel aan opgeloste metaal-concentraties, 

veelal een beperkt pakket aan metalen (Cu, Zn) terwijl in sommige locatie*jaar combinaties juist heel veel 

verschillende metalen zijn geanalyseerd.  

 

Er blijken weinig tot geen mogelijkheden om binnen deze dataset een subset te selecteren met minder variatie  

waarmee vervolgens een analyse van eventuele relaties met het landgebruik gemaakt kan worden. Er zijn een 

aantal subsets uitgeprobeerd (bijv. telkens een periode van vijf jaar) en telkens blijkt de gemiddelde msPAF voor 

ieder landgebruik type niet boven de 0,5% uit te komen.  

 

Ook per waterlichaam ligt de gemiddelde toxische druk door metalen, berekend over de periode 2013-2018, in 

vrijwel alle gevallen onder de 0,5%. Uitzonderingen zijn polder Drieban (mspAF=1,5%) en Wieringermeer-Oost 

(msPAF=0,58%). In polder Drieban wordt dit veroorzaakt door een zink concentratie van 790 µg/l op locatie 

609001 in september 2015. Voor Wieringermeer-Oost zijn de msPAF-waarden voor locaties 770304 en 770305 

verhoogd en op beide locaties zijn in 2015 meerdere keren zink concentraties rond de 100 µg/l aangetroffen. 

 

Samenvattend betekent dit enerzijds dat de dataset te variabel is voor gevoelige analyses naar relaties met 

bijvoorbeeld landgebruik. Anderzijds lijken de metaal concentraties te dalen en is er in de laatste jaren nauwelijks 
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meer sprake van toxiciteit door de metalen koper en zink. Waar dit wel het geval is, betreft dit vooral individuele 

locaties. Op basis hiervan zijn de toxische druk berekeningen voor locaties waar metalen niet zijn gemonitord niet 

aangepast. De grondslag voor zo’n eventuele correctie is onvoldoende betrouwbaar.  

 

Conclusie “toxische druk door metalen” 

* De monitoring van metalen is over de jaren op meerdere aspecten gewijzigd, waardoor de data-analyse 
minder betrouwbaar is. Dit betreft onder andere veranderingen in de gemonitorde locaties en variaties in de 
geanalyseerde metalen maar ook een wijziging van totaal concentraties naar opgeloste concentraties en het 
pas in de laatste jaren consequent analyseren van DOC-concentraties simultaan aan de opgeloste 
concentraties. 

* In de globale regio ten noorden van Amsterdam (figuur 3.14) liggen opvallend veel locaties met een 
verhoogde toxische druk door metalen. Deze ruimtelijke variatie vertoont overeenkomsten met de emissie 
van koper en zink per afwateringseenheid, zoals de emissieregistratie die berekend.  

* In veel gevallen is deze verhoogde toxische druk gebaseerd op monitoringsgegevens uit de jaren 1990-2000. 
Zowel de koper als de zink concentraties vertonen echter dalende trends. Over de jaren 2013-2018 is de 
toxische druk vanuit metalen in de meeste gevallen <0,5%. Slechts op enkele individuele locaties worden 
hogere waarden aangetroffen. Daarmee lijken deze twee metalen (analyses zijn veelal beperkt tot koper en 
zink) nauwelijks meer een rol te spelen in de toxiciteit van milieuverontreinigingen in het beheergebied van 
HH Hollands Noorderkwartier.  
 

 

3.6 Toxische druk door nutriënten 

Binnen de groep van nutriënten spelen meerdere stoffen een rol zoals ammonium, nitriet, sulfaat en sulfide7. Uit 

de gegevens samengevat in tabel 3.2, blijkt dat in het beheergebied van HHNK toxische effecten vooral door 

ammonium/ammoniak en sulfaat veroorzaakt worden. Omdat beide stoffen een andere oorzaak hebben en 

andere natuurlijke processen kennen, worden beide stoffen hieronder apart van elkaar beschouwd.  

Voor ammonium zijn in totaal bijna 100.000 analyses beschikbaar. Deze zijn verdeeld over 1712 locaties met in 

totaal 9734 locatie*jaar combinaties. Voor sulfaat is de dataset kleiner maar zijn er nog steeds bijna 25.000 

metingen beschikbaar verdeeld over 1007 locaties met in totaal 3255 locatie*jaar combinaties. 

 

Voor beide stoffen is de relatie tussen concentraties en verwachte toxiciteit in beeld gebracht (figuur 3.18). Wat 

direct opvalt is het verschil in de steilheid van de curve. Ammoniak kan bij lage concentraties al toxische effecten 

veroorzaken, maar er zijn ook organismen die zelfs bij vrij hoge concentraties nog geen effect ondervinden. Dit is 

terug te zien in het feit dat er meer dan een factor 10 verschil zit tussen de concentratie, die een toxische druk 

van 0,5% veroorzaakt en de concentratie, waarbij de toxische druk 10% is. Verder valt op dat deze waarden van 

52 en 698 µg/l respectievelijk veel hoger liggen dan de JG-MKE en MAC-MKE. Deze laatste bedragen namelijk 5 

en 10 µg NH3/l. De toxische druk berekeningen voor ammoniak zijn gebaseerd op toxiciteitsdata van 31 

verschillende soorten. Dit aantal ligt veel hoger dan voor sulfaat waar slechts voor drie (planten) soorten 

toxiciteitsdata bekend waren. Deze drie soorten reageren vrij vergelijkbaar op sulfaat, wat tot een steile curve 

leidt. Het verschil tussen de sulfaat concentratie die tot een toxische druk van 0,5% leidt en die waar de toxische 

druk 10% bedraagt, is dan ook klein (720 en 980 mg/l). De maximale concentratie in het beheergebied van HH 

Hollands Noorderkwartier bedraagt 3800 mg/l (meetpunt 801006 op 5-8-1999).  

                                                      
7 Sulfide is een gereduceerde vorm van sulfaat en kan zeer toxisch zijn. Sulfide wordt gevormd tijdens de reductie van sulfaat, 

een proces dat plaatsvindt op plekken waar weinig zuurstof beschikbaar is in combinatie met de aanwezigheid van voldoende 
sulfaat en organisch materiaal. Deze combinatie treft men vaak in organisch rijke slibbodems en dan met name in gebieden 
waar sulfaat verhoogd voorkomt, bijvoorbeeld als gevolg van de invloed van brak sulfaatrijk water of gebiedsvreemd sulfaatrijk 
water. 
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Figuur 3.18 Relatie tussen de concentratie (µg/l resp. mg/l) en toxische druk (msPAF, %) voor ammoniak 

(links) en sulfaat (rechts). De maximale concentratie in het beheergebied van HHNK is in rood 

aangeduid.  

 

Ruimtelijke variatie 

De ammoniak en sulfaat concentraties vertonen een duidelijk verschil in ruimtelijke variatie binnen het 

beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier. Zoals verwacht worden de hoogste sulfaat concentraties 

aangetroffen langs de brakke oostkust van Texel, terwijl verhoogde ammonium/ammoniak concentraties 

verspreid over heel Noord Holland aanwezig zijn. De relatie tussen sulfaat en brakke omstandigheden betekent 

ook dat de berekende toxiciteit in de werkelijkheid lager kan zijn. Deze toxiciteit is namelijk gebaseerd op 

zoetwater soorten als Lemna (kroos) en Typha sp (Lisdodde), terwijl brakwater organismen van nature zijn 

aangepast en minder gevoelig voor verhoogde sulfaat concentraties zullen zijn. Hieronder wordt daarom alleen 

verder ingegaan op de toxiciteit van ammonium/ammoniak.  

 

Ammonium/ammoniak 
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Sulfaat   

  
 

 
 
 
 
 

 

Figuur 3.19 Toxische druk vanuit het geanalyseerde ammonium/ammoniak (boven) en sulfaat (onder). Links is 

per locatie de gemiddelde msPAF-waarde van alle jaren gegeven; rechts is de maximale waarde 

per locatie gepresenteerd.  

 

 

Temporele variatie 

Op 45 locaties zijn de ammoniak concentraties jaarlijks bepaald gedurende de gehele periode van 1990 tot en 

met 2017. Om te beoordelen of de ammoniak concentraties dalen zijn de gemiddelde concentraties van deze 45 

locaties opgenomen in figuur 3.20. De gemiddelden zijn berekend voor zowel de maximale waarden per locatie 

per jaar als voor de gemiddelde waarden per locatie per jaar. De maximale waarden per locatie*jaar combinatie 

zijn telkens gebruikt bij het berekenen van de toxische druk (en daarom relevant vanuit het oogpunt van trends). 

Tegelijkertijd zijn gemiddelde concentraties vaak een meer stabiele waarde dan de maximale en daarmee meer 

geschikt voor het beoordelen van trends. In dit geval geven beide reeksen echter hetzelfde beeld. De huidige 

concentraties (2016-2017) zijn ongeveer de helft van de concentraties in 1990-1991. Dit kan komen door dalende 

ammonium concentraties maar ook door dalende pH-waarden. Dit is niet nader bestudeerd. Wel valt op dat de 

afname vooral is opgetreden in de periode 1990-1996. Vanaf 1996 lijken de concentraties eerder stabiel te zijn of 

wellicht licht te dalen. Als een nadere detaillering hiervan wenselijk is zouden de trends per meetpunt en op basis 

van alle individuele metingen beoordeeld kunnen worden.  

De opvallend grote standaard deviatie bij de maximale concentraties in 2001 en 2003 blijkt in beide jaren telkens 

door één locatie te worden veroorzaakt. In 2001 is dit meetpunt 104502 met een concentratie van 1793 µg/l en 

in 2003 betreft het meetpunt 104302 met een concentratie van 1446 µg/l. Beide meetpunten liggen in de 

Beemsterringvaart. Meetpunt 104302 ligt 200 meter ten zuiden van de effluentlozing vanuit de RWZI Oosthuizen, 

wat een mogelijk bron van ammonium kan zijn geweest. Meetpunt 104502 ligt bij de Rijp. Mogelijke bronnen zijn 

in dit geval minder eenvoudig te benoemen. 
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Figuur 3.20 Trends in de gemiddelde (rechts) en maximale (links) ammoniak concentratie (µg/l) per locatie per 

jaar. Weergegeven zijn de gemiddelde waarden over 45 locaties die over de gehele periode 

jaarlijks zijn gemonitord.  

 

Variatie tussen waterlichamen 

Om inzicht te krijgen in de variatie in toxische druk tussen waterlichamen zijn wederom de msPAF-waarden (in dit 

geval van alleen ammoniak) eerst per locatie gemiddeld om er zo voor te zorgen dat iedere locatie even zwaar 

weegt onafhankelijk van het aantal jaren dat er is gemonitord. Vervolgens zijn per waterlichaam zowel de 

gemiddelde als de maximale msPAF van alle inliggende locaties bepaald en gevisualiseerd in figuur 3.21. 

In een groot aantal waterlichamen is de gemiddelde toxische druk van ammoniak <0,5%, maar zijn er individuele 

locaties met een aanzienlijk hogere belasting (oplopend tot een PAF-waarde van 7,4%). Daarnaast zijn er 15 

waterlichamen waar ook de gemiddelde toxische druk door ammoniak tot boven de 0,5% is verhoogd. In vijf van 

deze waterlichamen is de PAF-waarde >1% en de maximale PAF per individueel inliggend meetpunt ligt voor alle 

15 waterlichamen boven de 1%.  

 

Figuur 3.21 Toxische druk vanuit ammoniak (msPAFNH3, %). Per waterlichaam is zowel de gemiddelde waarde 

van alle inliggende, gemonitorde locaties gegeven als de maximale waarde. Ook zijn de berekende 

standaardfouten aangeduid. Voor het overzicht zijn het aantal locaties per waterlichaam in dit geval 

achter de naam van het waterlichaam opgenomen.   

groen gearceerd: msPAF-waarde zowel gemiddeld als max <0,5% 

licht geel gearceerd: msPAF-waarde gemiddeld <0,5% maar max >0,5% 

donker oranje: msPAF-waarde zowel gemiddeld als max >0,5%. 
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Variatie tussen landgebruik 

Een mogelijke verklaring voor deze ruimtelijke variatie in toxische druk is een eventueel verschil in landgebruik. 

Om hier inzicht in te krijgen zijn voor ieder landgebruik de gemiddelde en maximale toxische druk waarden voor 

ammoniak berekend. Locaties zijn ingedeeld op basis van het landgebruik wat voor die locatie het grootste 

aandeel heeft. Vervolgens zijn de locatie*jaar waarden per locatie gemiddeld (om frequent gemonitorde locaties 

niet zwaarder mee te laten tellen dan minder frequent gemonitorde locaties) en ten slotte zijn deze waarden 

tussen de locaties gemiddeld tot een waarde per type landgebruik (figuur 3.22). Landgebruik met minder dan 10 

locaties zijn hierin niet meegenomen. Uit dit overzicht blijkt dat een verschillend landgebruik nauwelijks tot een 

verschil in toxische druk leidt (de gemiddelde waarden zijn bijna allemaal <0,5%), terwijl er binnen een type 

landgebruik wel veel variatie bestaat (de maximale waarden zijn flink hoger dan de gemiddelden). Het is 

opvallend dat landgebruik “mais” de hoogste gemiddelde toxische druk kent, maar deze is op slechts 10 locaties 

gebaseerd en daarmee niet significant verschillend van de andere typen landgebruik.  

De afwezigheid van een relatie met het landgebruik is tegengesteld aan de verwachting. Zo lijkt het niet 

onlogisch om te veronderstellen dat de ammonium-emissies van een maisperceel verschillen met die van een 

perceel “grasland in secundair bebouwd gebied”. Dat deze relaties toch niet worden gevonden kan meerdere 

verklaringen hebben: 

- Hoge ammoniak concentraties kunnen in het ene waterlichaam door bijv. hoge ammonium concentraties in de 

winter zijn veroorzaakt, terwijl in een ander waterlichaam verhoogde pH-waarden in de zomer (bijv. door 

algenbloei) een bepalende factor kan zijn geweest. 

- De relatie is nu gelegd met het type landgebruik dat voor die locatie het meest relevant was. De werkelijke 

belasting kan echter ook door een qua oppervlak minder aanwezig type landgebruik zijn veroorzaakt 

- Er is geen rekening gehouden met de herkomst en verblijftijd van het oppervlaktewater. In een meer stagnante 

situatie zal de kwaliteit van het oppervlaktewater een vrij directe relatie met het landgebruik kunnen vertonen,  

terwijl in bijv. het boezemstelsel de kwaliteit van het oppervlaktewater wellicht meer op het landgebruik van een 

veel groter gebied reageert inclusief dat van het binnenkomende water.   

  

 

  
Figuur 3.22 Verschillen in de toxische druk (y-as; PAF-waarde in %) van ammoniak bij verschillende typen 

landgebruik. Locatie-jaar waarden zijn eerst gemiddeld per locatie, waarna vervolgens het 

gemiddelde (blauw) en maximum (oranje) per landgebruik is berekend. Frequent gemonitorde 

locaties krijgen daardoor hetzelfde gewicht als minder frequent gemonitorde locaties. Opgenomen 

getallen zijn het aantal locaties per type landgebruik.    
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Hoe te komen tot een schatting van de toxische druk per waterlichaam? 

Ammonium-concentraties zijn op zeer veel locaties geanalyseerd. Toch zijn er ook locaties waar dit niet het geval 

is. In die gevallen kan de berekende toxische druk worden onderschat omdat er op zeer veel locaties in het 

beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier sprake is van een verhoogde toxische druk door ammoniak. De 

hiervoor uit de voeren correctie is  

i) gebaseerd op de variatie tussen waterlichamen (de relatie met het landgebruik is te zwak) 

ii) alleen uitgevoerd voor de 15 waterlichamen met een verhoogde gemiddelde toxische druk 

iii) voor de correctie factor zijn de waarden uit figuur 3.21 opnieuw berekend maar dan voor alleen de jaren 

2013-2017, aangezien er sprake was van dalende concentraties over de jaren.   

De resultaten zijn opgenomen in tabel 3.6 en laten wederom variatie zien. Zo zijn er meerdere waterlichamen 

waar de gemiddelde waarde over alle jaren groter dan 0,5% is terwijl die over de laatste jaren juist kleiner is. Dit 

is deels veroorzaakt door de dalende ammoniak concentraties (zie figuur 3.20), maar het omgekeerde effect 

(toenemende toxische druk) kan ook zoals te zien voor de B’wijk Wijkermeerpolder. In dit geval kan er sprake zijn 

van een verslechterende waterkwaliteit maar dergelijke veranderingen (zowel toe- als afname) zijn ook 

onlosmakelijk verbonden aan een dataset met flinke variatie in het aantal bemonsterde locaties per jaar, de 

ligging van de bemonsterde locaties en de frequentie van de monitoring. Om te voorkomen dat de uiteindelijke 

toxische druk te veel wordt gestuurd door correcties die inhoudelijk aanvechtbaar zijn, zijn de correcties voor 

slechts vijf waterlichamen doorgevoerd (oranje gemarkeerd in tabel 3.6). In deze waterlichamen ligt de 

gemiddelde toxische druk over alle jaren én in de periode 2013-2017 boven de 0,5%.   

Tabel 3.6  Toxische druk door ammoniak voor waterlichamen, waarin de gemiddelde toxische druk groter is 

dan 0,5%. De gegevens betreffen een vergelijking van de gemiddelde toxische druk over alle jaren 

(1990-2017) en die over de meest recente jaren (2013-2017). De oranje gemarkeerde 

waterlichamen hebben in recente jaren een toxische druk die duidelijk hoger is dan 0,5%. 

 Toxische druk door ammoniak  
(gem. waarde per waterlichaam) 

 Alle jaren  
(figuur 3.21) 

2013-2017 

polders Schagerkogge 0,58 0,08 
waterrijk polder Westzaan 0,56 0,11 
Vier Noorder Koggen -3,70 1,28 0,11 
polder Wieringerwaard 0,61 0,17 
polder Westerkogge 0,68 0,17 
de Schermer-Zuid 0,64 0,18 
Wijdewormer 0,54 0,28 
Beemster 1,28 0,45 
Ijsselmeer 0,58 0,52 
duingebied Texel 0,74 0,55 
polders Bergermeer  0,52 0,84 
Waddenzee  1,07 0,91 
polder Zeevang  1,06 2,18 
polders Egmondermeer  1,56 2,23 
B'wijk Wijkermeerpolder  0,64 2,40 

 

Conclusie “toxische druk door nutriënten” 

* De toxische druk door nutriënten wordt vooral veroorzaakt door sulfaat en ammoniak. Voor sulfaat is deze 
toxische druk waarschijnlijk een overschatting omdat de sulfaat-concentraties in vooral brakke gebieden is 
verhoogd en de daar aanwezige brakwater gemeenschap van nature aan verhoogde sulfaat concentraties 
geadapteerd kan zijn.  

* In 20% van de locaties is de gemiddelde toxische druk van ammoniak groter dan 0,5%. Deze toxische druk 
is in de jaren 2013-2017 lager dan in de periode 1990-1996, waarbij tevens moet worden opgemerkt dat  de 
ammoniak concentraties vanaf 1996 eerder stabiel zijn (of wellicht slechts licht dalen).  

* De toxische druk van ammoniak vertoont een duidelijke variatie tussen waterlichamen. Deze variatie wordt 
niet verklaard door het landgebruik dat qua oppervlakte het meest aanwezig is rond de verschillende 
individuele locaties. Tegelijkertijd zou zo’n relatie niet onlogisch zijn. Hiertoe zou de analyse verder verfijnd 
moeten worden en zou er ook gekeken moeten worden naar de herkomst en verblijftijden van het 
oppervlaktewater.  
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3.7 Huidige toxische druk per waterlichaam 

In bovenstaande analyses is toegelicht dat de dataset met chemische analyses voor de periode 1990-2017 veel 

variatie kent en wel in zodanige mate dat de berekende toxische druk niet perse een goede afspiegeling van de 

werkelijkheid is. De belangrijkste reden is dat de uitgevoerde analyses zowel tussen locaties als tussen jaren 

variëren. Dit is overigens niet vreemd. De verschillende meetnetten en analysepakketten zijn tenslotte met goede 

argumenten tot stand gekomen en het is veel te kostbaar (en niet zinvol) om alle stoffen op alle locaties te 

analyseren. Tegelijkertijd levert het ook een beperking op bij het interpreteren van de toxische druk 

berekeningen, zoals deze in figuur 3.1 zijn geïllustreerd. Hierbij is de stelregel dat de berekende msPAF-waarden 

nooit lager kunnen 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). In bovenstaande 

paragraven is dit effect nader onderzocht en is gekeken of en zo ja hoe hiervoor gecorrigeerd kan worden.  

Om inzicht te krijgen in de huidige toxische druk binnen het beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier is op 

basis van deze gecorrigeerde waarden de gemiddelde msPAF-waarde per waterlichaam berekend. Deze 

berekeningen zijn alleen uitgevoerd voor locaties met meetgegevens tussen 2013-2017. Vervolgens is eerst per 

locatie de gemiddelde toxische druk over deze jaren berekend en dit locatiegemiddelde is vervolgens gebruikt om 

te komen tot een gemiddelde per waterlichaam. Een locatie met veel meetgegevens over de jaren telt hierdoor 

even zwaar mee als een locatie met een meer beperkte dataset. De resultaten zijn opgenomen in tabel 3.7. Ter 

vergelijk zijn in deze tabel ook de msPAF-waarden per waterlichaam opgenomen, zonder dat deze zijn 

gecorrigeerd voor verschillen in de analysepakketten.  

Uit dit overzicht blijkt dat 

* Voor zes waterlichamen geen gegevens voor microverontreinigingen in recente jaren aanwezig waren, maar 

uitsluitend concentraties van mogelijk toxische nutriënten. Voor die waterlichamen is geen toxische druk 

berekend. 

* Voor 32 van de resterende 50 waterlichamen (64%) is de gemiddelde toxische druk in recente jaren kleiner dan 

0,5% en zijn er daarmee geen indicaties dat toxiciteit een rol speelt op de aquatische levensgemeenschappen.  

* Voor 17 waterlichamen (34%) ligt de toxische druk tussen de 0,5 en 10%. In deze gevallen wordt verwacht dat 

toxiciteit één van de factoren is, die een effect op de aanwezige levensgemeenschappen hebben (zoals 

bijvoorbeeld ook de voedselrijkdom en bodemsamenstelling een effect hebben).  

* Voor één waterlichaam is sprake van een hoge toxische druk (>10%). Dit is echter een speciale situatie, 

waarbij de werkelijke toxische druk waarschijnlijk wordt overschat. Waterlichaam “Waddenzee” omvat een 

aantal locaties langs de oostkust van Texel met sterk verhoogde sulfaat concentraties (bijv. 801001 en 801006). 

Deze concentraties zijn niet onverwacht voor brakke situaties, maar de effecten in de msPAF-rekentool worden 

getoetst aan zoetwater organismen. Naar verwachting is de aanwezige estuariene levensgemeenschap minder 

gevoelig en aan verhoogde sulfaat concentraties aangepast.  

* In vrijwel alle gevallen ligt de gecorrigeerde toxische druk iets hoger dan de oorspronkelijk berekende druk. 

Gemiddeld betreft dit een verschil in de msPAF-waarde van slechts 0,16%. In twee gevallen komt een 

waterlichaam door deze correctie in een hogere categorie (van ‘geen’ naar ‘matig’ effect; Waterrijk polder 

Westzaan en de Beverwijk en Wijkermeerpolder). Voor deze Beverwijk en Wijkermeerpolder alsmede voor het 

waterlichaam “waterdelen Anna Paulownapolder hoog” is de correctie aanzienlijk met 2,3 en 8,2% 

respectievelijk.  

Voor Beverwijk en Wijkermeerpolder is de correctie met name gebaseerd op ammoniak. Op locaties 432001 en 

434002 is deze duidelijk verhoogd met PAF-waarden tussen de 1,9 en 7,9. Op drie andere locaties is ammoniak 

niet gemeten, maar wordt dus verondersteld dat ammoniak ook hier verhoogd voorkomt.  

Voor het waterlichaam “waterdelen Anna Paulownapolder hoog” is de correctie gebaseerd op verhoogde PAK-

concentraties op locaties 280105 en 280106. Helaas zijn er slechts weinig recente PAK-analyses beschikbaar. In 

de periode 2008-2010 zijn de PAK-concentraties jaarlijks op zo’n 60 locaties bepaald terwijl dit in recentere 

jaren om circa 30 locaties gaat. Ook in het waterlichaam “waterdelen Anna Paulownapolder hoog” is recent 

inzicht in de PAK-concentraties beperkt.  

In beide gevallen laat deze specificatie zien, dat de correcties weliswaar zijn onderbouwd vanuit allerlei analyses 

maar tegelijkertijd ook een onzekerheid veroorzaken. In die gevallen luidt het advies om deze onzekerheden te 

verkleinen door de huidige monitoring uit te breiden.  
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Tabel 3.7  Huidige toxische druk per waterlichaam. Data gebaseerd op meetgegevens uit de periode 2013-

2017.  

 

Oorspronkelijk Na correctie ivm 

analysepakketten

waterdelen duingebied Texel 0,00 0,03

waterrijk polder Oosterdel + 0,00 0,03

waterrijk 't Twiske 0,00 0,03

waterdelen polder Vier Noorder Koggen -2,20 0,04 0,04

waterdelen polder Heerhugowaard 0,04 0,04

waterdelen de Schermer-Noord 0,02 0,04

Geestmerambacht 0,06 0,06

waterdelen Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder + 0,03 0,09

waterdelen polder Ursem 0,10 0,10

waterdelen polder Assendelft (NW) 0,01 0,11

waterdelen polder Wieringerwaard 0,10 0,13

waterdelen Beemster 0,11 0,13

waterdelen Purmer + 0,01 0,14

waterdelen de Schermer-Zuid 0,00 0,17

waterdelen Amstelmeerboezem + 0,05 0,21

waterrijk Waterland + 0,13 0,21

waterdelen Groot-Limmerpolder + 0,05 0,22

waterdelen VRNK-boezem + 0,11 0,22

Amstelmeer 0,22 0,25

waterrijk Krommenieer Woudpolder 0,00 0,26

waterdelen polder Vier Noorder Koggen -3,70 0,14 0,27

waterdelen polder Geestmerambacht 0,08 0,27

waterrijk Eilandspolder + 0,00 0,29

waterdelen Wijdewormer 0,10 0,31

waterdelen Anna Paulownapolder laag 0,23 0,31

Noordzeekanaalpolders + 0,18 0,32

waterdelen Oosterpolder + 0,08 0,32

waterdelen Castricummerpolder + 0,05 0,33

waterdelen polders Egmondermeer + 0,00 0,35

waterdelen Oosterzijpolder 0,20 0,37

waterdelen polder Grootslag + 0,42 0,42

Markermeer + 0,04 0,49

Alkmaardermeer 0,57 0,60

waterdelen Schermerboezem-Zuid + 0,57 0,71

waterrijk polder Westzaan 0,31 0,71

waterrijk Wormer- en Jisperveld 0,63 0,76

waterdelen polder Drieban 0,87 0,97

waterdelen Wieringermeer-West + 0,81 1,06

waterdelen duingebied Noord NHN + 1,24 1,25

waterdelen polder Eijerland + 0,87 1,31

waterdelen polder Zeevang + 0,95 1,35

waterdelen polder Westerkogge 2,07 2,20

Beverwijk en Wijkermeerpolder + 0,09 2,37

waterdelen Wieringermeer-Oost + 2,34 2,42

waterdelen polders Bergermeer + 2,40 2,75

waterdelen Gemeenschappelijke polders + 2,68 2,78

waterdelen Schermerboezem-Noord + 2,63 2,93

waterdelen Waal en Burg en het Noorden + 7,77 8,00

waterdelen Anna Paulownapolder hoog 0,67 8,89

Waddenzee 23,0 23,5

IJsselmeer

waterdelen duingebied Zuid NHN

waterdelen polders Schagerkogge +

waterdelen Verenigde polders +

waterdelen Westerduinen / PWN

waterrijk Heerhugowaard Stad van de Zon

Huidige toxische druk                                                       

(gem. msPAF-waarde; 2013-2017)

geen tox data; alleen nutrienten

"

"

"

"

"
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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.  

Huidige toxische druk 

In 64% van de waterlichamen van HH Hollands Noorderkwartier is de toxische druk gemiddeld genomen laag 

(msPAF<0,5%) en veroorzaakt de aanwezigheid van milieuverontreinigingen geen betekenisvol effect op de 

aquatische levensgemeenschappen. Voor de andere 36% van de waterlichamen is de toxische druk veelal matig 

(0,5<msPAF<10%). In die gevallen wordt verwacht dat toxiciteit één van de factoren is, die een effect op de 

aanwezige levensgemeenschappen hebben (zoals bijvoorbeeld ook de voedselrijkdom en bodemsamenstelling 

een effect hebben). In beide gevallen kan het voorkomen dat de situatie voor individuele locaties ernstiger is 

(bijv. een matig effect terwijl het waterlichaam gemiddeld geen effect veroorzaakt of een sterk effect als er 

gemiddeld van een matig risico sprake is; zie figuur 3.1). In 1,6% van de locaties (11 van de 685 meetpunten) 

zijn de concentraties van milieuverontreinigingen, gemiddeld over de periode 1990-2018, zo hoog dat een ernstig 

effect op de ecologie waarschijnlijk is (msPAF>10%). Voor nog eens 33 locaties werd in ten minste één meetjaar 

en toxische druk boven de 10% vastgesteld, maar lag de gemiddelde toxische druk onder de 10%.  

 

Veroorzakende stoffen 

Indien er sprake is van een verhoogde toxische druk wordt deze in de meeste gevallen veroorzaakt door 

verhoogde ammonium/ammoniak concentraties. Daarnaast leidt ook de aanwezigheid van 

gewasbeschermingsmiddelen op veel locaties tot een verhoogde toxische druk. Met name methylpirimifos, 

imidacloprid, carbendazim en dimethoaat zijn stoffen die vaak aan deze toxische druk bijdragen. Metalen dragen 

de laatste jaren nauwelijks bij aan de toxische druk, alhoewel daarbij moet worden opgemerkt dat deze groep 

stoffen zeker in de laatste jaren vrij minimaal zijn gemonitord. Ook PAKs zijn in het beheergebied van HH 

Hollands Noorderkwartier verhoogd aanwezig en leiden lokaal tot een sterk verhoogde toxische druk met msPAF-

waarden >10%. In die gevallen wordt verwacht dat het aantal macrofauna genera met 10% is afgenomen en dat 

er bij de nog aanwezige genera tevens effecten op de populatiegroei aanwezig kunnen zijn. Ook voor PAKs geldt 

dat er relatief weinig analyses in recente jaren beschikbaar zijn. De inschatting van de toxische druk is daardoor 

minder zeker.   
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Trends in de tijd 

De gebruikte chemische dataset kent over de periode 1990-2017 veel variatie in de uitgevoerde analyses zowel 

tussen locaties als tussen jaren variëren. Dit beperkt de mogelijkheden tot het uitvoeren van trendanalyses. Per 

stofgroep zijn de volgende conclusies te trekken.  

PAKs Voor slechts vijf locaties kon de trend over de periode 1993-2018 beoordeeld worden. Deze 

vijf locaties laten een dalende trend zien maar liggen allen in het waterlichaam 

Schermerboezem-Zuid. Het is daarmee onduidelijk of dit een lokaal dan wel een meer 

generiek effect is. De daling heeft zich vooral in de periode tot 2000 voorgedaan.  

Gewasbescherming Uitspraken over eventuele trends in de tijd zijn niet mogelijk omdat de gegevens over de 

jaren te veel variatie vertoonden in zowel de gemonitorde locaties als de gehanteerde 

analysepakketten. Alleen in bebouwd gebied lijkt de toxische druk na 2010 te zijn verlaagd. 

Dit kan te maken hebben met het verminderde gebruik van pesticiden door gemeenten, 

gekoppeld aan het in 2015 ingevoerde verbod voor toepassing op straten, speeltuinen en 

wegen. 

Metalen Zowel de zink als koper concentraties vertonen dalende trends, waarbij deze daling ook in 

recente jaren lijkt door te zetten. 

Ammoniak De toxische druk is in de jaren 2013-2017 lager dan in de periode 1990-1996. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de ammoniak concentraties vanaf 1996 eerder stabiel zijn (of 

wellicht slechts licht dalen). 

 

   

Relaties met emissiebronnen en/of landgebruik 

Relaties tussen toxische druk en het landgebruik zijn in het algemeen moeilijk aan te tonen. Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt door de hierboven al vermelde grote variatie in de dataset (analysepakketten verschillen sterk tussen 

locaties en tussen jaren). Anderzijds is de relatie nu primair gelegd met het landgebruik rondom de bemonsterde 

locatie. Voor oppervlaktewater met een lange verblijftijd en een directe invloed van het omliggende land op het 

watersysteem lijkt dit een logische aanpak. Voor ander oppervlaktewater zoals het boezemstelsel is dit een 

minder logische aanname en zou de relatie wellicht kunnen verbeteren door ook naar de herkomst van het 

oppervlaktewater te kijken. Desondanks zijn er wel enkele meer indicatieve relaties aangetroffen.  

PAKs Locaties binnen het landgebruik type “Bebouwing in primair bebouwd gebied” hebben 

gemiddeld een 35% hogere PAK-concentratie dan andere landgebruik typen als zoet water, 

agrarisch gras, akkerbouw en gras in primair bebouwd gebied.  

Gewasbescherming De toxische druk is het hoogst bij landgebruik “bollen” maar ook voor “overige 

landbouwgewassen” is de toxische druk licht verhoogd. Voor landgebruik “bollen” is deze 

verhoogde toxische druk ook te relateren aan het aandeel dat dit landgebruik in de directe 

omgeving van de monitoringslocatie heeft.  

Metalen De dataset is te variabel voor analyses naar relaties met het landgebruik. 

Ammoniak De toxische druk van ammoniak vertoont een duidelijke variatie tussen waterlichamen. Deze 

variatie wordt niet verklaard door het landgebruik dat qua oppervlakte het meest aanwezig 

is rond de verschillende individuele locaties. Een nadere analyse naar herkomst van het 

water en verblijftijden kan hier wellicht meer inzicht in geven.  

 

 

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 hydrologische (stromings)modellen, biedt wellicht 

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.  
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* De database is over het algemeen goed gestructureerd en gestandaardiseerd. Tegelijkertijd zijn er ook enkele 

opvallende uitschieters aanwezig. Op 11 locaties is bijvoorbeeld een temperatuur tussen de 40 en 205 graden 

gerapporteerd en op vier locaties een pH boven de 80. In beide gevallen is waarschijnlijk de komma verkeerd 

ingevoerd maar voor ammoniak berekeningen zijn deze wel relevant.  

* Ten slotte zijn er enkele aanbevelingen voor de chemische monitoring  

- 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.  

- Inzicht in de opgeloste metaal-concentraties is slechts in beperkte mate aanwezig, terwijl voor verschillende 

metalen normoverschrijdingen in het beheergebied van HH Hollands Noorderkwartier niet onwaarschijnlijk zijn 

gelet op het landelijke beeld. Dit geldt voor bijvoorbeeld barium, kobalt, selenium en uranium. Voor selenium 

en uranium is het huidige oordeel voor HHNK dat er niet aan de JG-MKE wordt voldaan (op basis van 

projectie).  

- Sinds 2009 wordt het zwevende stof gehalte nog maar op een beperkt aantal locaties gemeten (4-10 locaties 

per jaar), terwijl dat in de jaren er voor varieerde van 44 tot 75 locaties per jaar. Actuele zwevende stof 

gehalten zijn belangrijk om de toxische druk van organische microverontreinigingen (zoals PAKs) in te 

schatten, maar geven ook een goed inzicht in het doorzicht als basisvoorwaarde voor een gezond ecosysteem.  

- Methiocarb komt bij sommige locaties naar voren als een van de vijf stoffen die het meest aan de toxische 

druk hebben bijgedragen. In de jaren 2010 t/m 2015 is methiocarb niet geanalyseerd, terwijl deze stof in 

2016 en 2017 wel in het analysepakket is meegenomen. Geadviseerd wordt om methiocarb ook in 

toekomstige jaren vooralsnog te blijven monitoren.  

- Evalueer de huidige monitoring van PAKs en bekijk of uitbreiding wenselijk is.  
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