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0 SAMENVATTING 
 
Aanleiding, doel en scope van de studie 

Ten behoeve van de voorbereidingen voor het derde Stroomgebiedsbeheerplan (planperiode 2022-2027) 
wordt een watersysteemanalyse opgesteld. Hierin wordt onder meer ingegaan op de aard en omvang van 
knelpunten in de chemische waterkwaliteit. In de besluitvorming over het nemen van eventuele 
kosteneffectieve maatregelen dienen effecten van chemische verontreinigingen te kunnen worden 
afgewogen tegen effecten van andere pressoren, zoals inrichtingsaspecten en nutriëntenbelasting. Een 
meer gedetailleerd beeld van de ernst van de verontreinigingen en de daadwerkelijke effecten op de 
ecologie is daarom wenselijk. 

In dit kader is een verdiepende studie uitgevoerd naar probleemstoffen en -locaties in de oppervlaktewateren 
van Waterschap Limburg. Door probleemstoffen en knelpuntlocaties aan te wijzen kan gerichter worden 
nagedacht over oplossingsrichtingen, al dan niet in afstemming met Belgische en Duitse waterbeheerders. 
Deze studie vormt een bouwsteen voor de watersysteemanalyse en vormt een basis voor voorstellen voor 
maatregelen die opgenomen worden in het derde Stroomgebiedbeheerplan.  

Probleemstoffen zijn stoffen die ofwel (KRW-)normen overschrijden, ofwel op andere wijze een belemmering vormen voor een goede 

ecologie, zoals verwachte toxische (vergiftigende) effect van mengsels van stoffen. Voor deze studie is een aantal groepen van stoffen 

onderscheiden: 

1. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden; 
2. Metalen; 
3. Overige genormeerde stoffen in de KRW-categorieën ‘prioritaire stoffen’ en ‘specifiek verontreinigende stoffen’, alsmede kandidaat-

prioritaire stoffen. 

De zogenaamde ‘opkomende stoffen’ als medicijnen en medicijnresten, hormoonverstoorders, plastics en dergelijke zijn niet in deze 

studie betrokken wanneer er geen ecologische oppervlaktewaternormen voor gelden. De studie is daarnaast niet gericht op het in beeld 

brengen van bronnen van stoffen. 

De studie naar probleemstoffen focust op alle oppervlaktewateren, alle meetlocaties en alle beschikbare 
meetgegevens, inclusief de ‘’overige wateren’’ (niet KRW-waterlichamen). De studie is dus breder dan alleen 
de reguliere toetsing van stoffen voor bepaling van een toestandsoordeel (normoverschrijding) of 
trendanalyse volgens de KRW. Voor de studie is gebruik gemaakt van relevante bestaande 
onderzoeksrapporten, van langjarige meetgegevens van Waterschap Limburg (en zijn voorlopers) en van 
meetgegevens van RWS, Belgische en Duitse waterbeheerders.  

 
Probleemstoffen 

Vanaf 2012 zijn er door Waterschap Limburg 1013 verschillende, milieuvreemde stoffen gemonitord. Voor 71 
stoffen zijn er in deze periode één of meer normoverschrijdingen op één of meer locaties in het 
oppervlaktewater vastgesteld (8%). Voor circa 800 van de 1013 stoffen is echter geen norm vastgesteld, of 
kan deze norm niet worden getoetst. Mogelijk is hiermee dus sprake van een onderschatting van 
probleemstoffen.  

Ter ondersteuning van eventueel aanvullend beleid is de mate waarin stoffen een probleem vormen nader 
nagegaan door niet alleen de normoverschrijdingen, maar ook naar de verwachte ecologische effecten te 
analyseren. Op basis van deze studie worden 71 stoffen als ‘probleemstof’ aangemerkt. Dit betreft 
hoofdzakelijk metalen, PAK’s en gewasbeschermingsmiddelen. In veel gevallen betreft het stoffen die 
landelijk als probleemstof bekend zijn en waarvoor gebiedoverstijgend en/of landelijk beleid kan bijdragen 
aan verbetering. 
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De chemische waterkwaliteit is sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw sterk verbeterd. Niet alleen het aantal 
normoverschrijdingen neemt nog steeds af, maar ook het aantal normoverschrijdende stoffen. Dit wil niet 
zeggen dat er geen normoverschrijdingen meer zijn, maar concentraties van bijvoorbeeld PAKs, ammonium 
en enkele zware metalen zijn significant afgenomen. Voor enkele gewasbeschermingsmiddelen, die 
inmiddels zijn verboden, betekent dit zelfs dat er überhaupt geen problemen meer zijn. De dalende trends 
gelden echter niet voor alle stoffen. Zo nemen de opgeloste metaalconcentraties niet of minder sterk af en 
lijkt de verbetering de laatste jaren ook voor andere stoffen te stagneren. 

Ondanks de positieve trends is het formele KRW-oordeel per waterlichaam veelal nog steeds “voldoet niet”. 
Dit wordt mede veroorzaakt door het one-out all-out principe van de KRW, waarbij een waterlichaam pas 
“voldoet” als alle beoordeelde stoffen aan de norm voldoen. Het KRW-oordeel laat dus niet zien dat er wel 
degelijk grote verbeteringen zijn gerealiseerd. 

 
Ernst van chemische verontreinigingen 

Uitgevoerde trendanalyses laten zien dat de ‘ernst’ (toxische druk) als gevolg van chemische 
verontreinigingen de laatste 20 jaar sterk is afgenomen, maar dat de gewenste eindsituatie nog niet is 
bereikt. Op 1 tot 3% van de 467 meetlocaties is de chemische waterkwaliteit in de huidige situatie de 
bepalende negatieve factor op de ecologie. Op ten 20 tot 30% van de meetlocaties is sprake van een matige 
toxische druk en is de toxiciteit één van de bepalende factoren voor de ecologie en het (nog) niet behalen 
van de ecologische (KRW-)doelstellingen. Deze meetlocaties liggen verspreid over het beheergebied, in 
verschillende oppervlaktewateren.  

Deze oordelen zijn gevormd op basis van de gemeten stoffen. Stoffen die niet zijn gemeten kunnen ook nog 
effect hebben. Er is dus mogelijk sprake van een onderschatting van de situatie. 

 
Probleemlocaties 

De studie naar probleemstoffen richtte zich op het gehele beheergebied. Afhankelijk van de situatie kan een 
gebiedsgerichte aanpak voor een stof(groep) echter een effectievere aanpak zijn. Daarom zijn op basis van 
de geanalyseerde probleemstoffen ook probleemlocaties onderzocht: locaties waar de chemische 
waterkwaliteitsproblemen het grootst zijn. Dit is bepaald aan de hand van de verwachte toxische effecten op 
de ecologie op meetlocaties en door selectie van meetlocaties met recente normoverschrijdingen voor 
stoffen. 

Uit de analyse van beschikbare gegevens blijkt dat 169 van de 1924 monitoringslocaties zijn aan te merken 
als probleemlocaties; een kleine 9%. Hiervan zijn er 46 als grootste en meest prioritaire probleemlocaties 
aangemerkt. Deels betreft dit locaties met verontreiniging door stoffen als ammonium en metalen. Deze 
stoffen komen in het gehele beheergebied verhoogd voor als gevolg van een (per stof variërend) samenspel 
van natuurlijke factoren en vroegere en/of recente, menselijke emissies. Voor deze stoffen kunnen deels 
lokale maatregelen effectief zijn, kan deels regionaal beleid worden ingezet op het niveau van het gehele 
beheergebied, maar bestaat er ook een grote mate van afhankelijkheid van landelijk beleid. Dit geldt 
bijvoorbeeld ten aanzien van beleid ten aanzien van emissies uit de agrarische sector en toelatingsbeleid 
voor gewasbeschermingsmiddelen. Een ander deel betreft problemen met diffuse verontreiniging met stoffen 
als PAK’s die (intern)nationaal een probleem vormen en vragen om gebied- en organisatie-overstijgende 
maatregelen. Het handelingsperspectief van het waterschap als zelfstandige organisatie is hierin beperkt. 

Maatregelen voor verbetering vragen merendeels om een lange termijn aanpak, waarbij er met veel partijen 
moet worden samengewerkt. Dat dit vruchten kan afwerpen blijkt uit de lange termijn trends, die als een 
stimulans kunnen worden gezien om de waterkwaliteitsproblemen langjarig te blijven agenderen. 
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Knelpuntgebieden en mogelijke aanpak 

De probleemlocaties voor chemische waterkwaliteit liggen verspreid over het gehele beheergebied, maar 
87% van de 46 grootste probleemlocaties blijkt in slechts zeven te onderscheiden deelgebieden te liggen. 
Daarnaast zijn er nog eens 3 locaties  in zijbeken van deze knelpuntgebieden gelegen. In deze gebieden zijn 
de problemen met de chemische waterkwaliteit als bovengemiddeld te beschouwen. 

De te onderscheiden knelpuntgebieden zijn de Geleenbeek (met zijbeken), de Tungelroysebeek (boven- en 
benedenloop) met zijbeken, de Geul (met zijbeken), het glastuinbouwgebied rondom Venlo, de omgeving 
van Venray en de grensbeken Jeker, Roer, Raam, Uffelse-, Itter- en Thornerbeek en Worm en 
Anselderbeek. Nadere analyse van de chemische waterkwaliteitsknelpunten in deze gebied leidt tot de 
volgende bevindingen: 

• De zware metalenconcentraties zijn de laatste jaren afgenomen, zo ook in de knelpuntgebieden. Centraal 
in het beheergebied van het waterschap lijkt de ondergrond een bijdrage te leveren aan nog altijd 
verhoogde zink- en nikkelconcentraties. In sommige knelpuntgebieden vormen kobalt en arseen 
eveneens een probleem. Niet alle oorzaken hiervan zijn op basis van thans beschikbare kennis te 
benoemen. Nader onderzoek naar bronnen en emissieroutes is nodig om verdere afweging van 
kosteneffectieve maatregelen mogelijk te maken. 
 

• PAK’s vormen vooral een probleem in de grensoverschrijdende beken in Zuid-Limburg. Een generieke, 
internationale aanpak van onder meer gebruik van sfeer- en vuurhaarden kan waarschijnlijk een bijdrage 
leveren aan verbetering. Aanvullend meten van een aantal PAK’s in verschillende grensoverschrijdende 
beken, waaronder de Geul, Jeker en in de Anselderbeek, kan bijdragen aan meer inzicht in andere 
bronnen en emissieroutes. 

 
• Inmiddels verboden gewasbeschermingsmiddelen hebben met name in de grensoverschrijdende wateren 

nog lange tijd nageijld, maar vormen thans geen probleem meer. Een aantal nieuwe, niet verboden 
gewasbeschermingsmiddelen vormt regionaal wel een probleem, zoals in het glastuinbouwgebied van 
Venlo en rondom de Geleenbeek. (inter)Nationale aanpak van deze problematiek is noodzakelijk. Het 
handelingsperspectief voor het waterschap is hierin beperkt en kan bestaan uit voorlichting/communicatie 
en het stimuleren van maatregelen als spuitvrije zones. 

 
• Hoewel de ammoniumconcentraties zijn afgenomen, zijn er nog steeds normoverschrijdingen en is er in 

een aantal deelgebieden sprake van een toxische druk. Daarnaast lijkt de afname van 
ammoniumconcentraties de laatste jaren te stagneren. Hetzelfde beeld als bij ammonium is te zien voor 
zwevende stoffen (slibdeeltjes). Milieuvreemde stoffen kunnen zich binden aan deze slibdeeltjes 
waardoor er bijvoorbeeld hogere concentraties aan PAK’s en zware metalen in de waterkolom worden 
gemeten. Daarnaast liggen zwevend stofconcentraties in een aantal grensoverschrijdende beken hoger 
dan benedenstrooms in de beek. Dit duidt er op dat het slib bezinkt en dat de bron daarvan in het 
buitenland ligt. Of de bron van verontreinigende stoffen ook in het buitenland ligt, is daarmee echter niet 
met zekerheid te stellen. Maatregelen voor verbetering in ammonium en zwevend stof moeten gezocht 
worden in de afvalwaterketen en in de agrarische sector, in aansluiting op het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer en in overleg met de buitenlandse waterbeheerders. 
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1 DOEL EN AFBAKENING 
De chemische waterkwaliteit in veel oppervlaktewater in Limburg is nog onvoldoende. In dit rapport is een 
analyse uitgevoerd naar probleemstoffen en -locaties. Daarbij is extra aandacht gegeven aan stoffen en 
locaties die de grootste problemen vormen. Door probleemstoffen en knelpuntlocaties aan te wijzen kan er 
gerichter worden nagedacht over oplossingsrichtingen: daar waar de pijn het grootst is. 

In het rapport is niet alleen gekeken naar normoverschrijdingen van individuele stoffen maar ook naar het 
verwachte toxische (vergiftigende) effect van het mengsel van waargenomen stoffen. Immers, de dieren en 
planten die in het water leven, hebben niet met een enkele verontreiniging te maken, maar ondervinden vaak 
negatieve gevolgen van meerdere milieuvreemde stoffen. 

Context 

In voorbereiding op het derde stroomgebiedsbeheerplan (2022-2027) voeren alle waterbeheerders en de 
provincies watersysteemanalyses uit. Er moet opnieuw gekeken worden hoe het water er ecologisch en 
chemisch voor staat en wat er nog verbeterd kan worden. Dit rapport is een bouwsteen van de 
watersysteemanalyse van het Waterschap Limburg, dat zich concentreert op de chemische waterkwaliteit.  

In Maasstroomgebiedsverband zijn verschillende analyses uitgevoerd die zich geconcentreerd hebben op 
nitraat en fosfaat. Dit rapport gaat daar niet over en concentreert zich juist op de toxische stoffen zoals 
metalen, gewasbeschermingsmiddelen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).  

Een ander belangrijk document voor de watersysteemanalyse in Limburg is het KRW-basisdocument 
Limburg. Daarin zijn met name de ecologische KRW-doelen tegen het licht gehouden (Evers & Zwart, 2019). 
Ook zijn daarin toxische stoffen bekeken in de context van andere ecologische drukken op het waterleven. 
Maar alleen voor de KRW-oppervlaktewaterlichamen. In dit document kijken we naar alle meetlocaties onder 
beheer van het Waterschap Limburg, dus ook locaties die niet in KRW-waterlichamen liggen.  

Data-analyse 

Het hart van dit rapport is een data-analyse van alle beschikbare meetgegevens van oppervlaktewater. 
Daarbij zijn niet alleen de meetgegevens van het huidige waterschap gebruikt maar ook gegevens van 
Belgische en Duitse overheden en van Rijkswaterstaat. Beschikbare en geanalyseerde data van periode 
1983 tot 2018 wordt kort beschreven in paragraaf 2.1.  

Doel 

Deze data-analyse heeft tot doel: 

 Identificatie van probleemstoffen. Welke stoffen zijn in Limburgse oppervlaktewateren het meest 
problematisch? Dat wil zeggen, de stoffen die op meerdere locaties normen overschrijden en/of 
sterk bijdragen aan toxische druk. 

 Identificatie van knelpuntlocaties. Welke locaties ervaren de grootste toxische druk? Dat wil zeggen 
dat meerdere stoffen normoverschrijdend gevonden worden en/of de mengsel toxiciteit groot is. In 
dit hoofdstuk worden een aantal gebieden met meerdere knelpuntlocaties nader beschouwd. 

 Beschouwing van de trends. Hoe ontwikkelen de probleemstoffen zich in de tijd en wat kan er 
gezegd worden over toekomstige ontwikkelingen?  

 Beschouwing van de ernst. Er zijn normoverschrijdingen geconstateerd en/of er is sprake van een 
theoretische hoge toxische druk. Maar is dat erg?  

 Nadere beschouwing van knelpuntgebieden en de mogelijke oorzaken van de toxische problemen. 
Er is geen uitgebreide bronnenanalyse uitgevoerd, maar als er gegevens over de oorzaak en/of 
oorsprong van de gevonden probleemstoffen beschikbaar zijn, dan is dit opgenomen.  
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Online GIS kaarten van probleemstoffen 

Verder is in dit project samen met de online GIS experts van het waterschap gewerkt aan visualisatie van de 
probleemstoffen op kaart. Het product hiervan komt niet in dit rapport. Deze visualisaties zijn in een ArcGIS-
online omgeving te raadplegen via de website van het waterschap. 

Afbakening 

Het gaat in dit project om een grote hoeveelheid gegevens waarmee veel verschillende data-analyses 
uitgevoerd kunnen worden. Om succesvol op het doel af te kunnen gaan, en niet te verzanden in 
complexiteit hebben we het project afgebakend. 

 Geen grondwater: We hebben alleen gegevens van oppervlaktewateren in Limburg gebruikt. 
 Geen rijkswater: We hebben gegevens van rijkswateren (Maas en kanalenstelsel) alleen gebruikt 

voor zover deze zijn verzameld direct bovenstrooms van oppervlaktewater in beheer van het 
Waterschap Limburg, en dus iets zeggen over de benedenstroomse Limburgse wateren.  

 Geen nutriënten (nitraat, fosfaat): We hebben ons geconcentreerd op toxische stoffen zoals metalen, 
PAKs en gewasbeschermingsmiddelen. Ammonium is een toxische stikstofcomponent (in evenwicht 
met ammoniak) die we wel hebben meegenomen. 

 Geen aandacht voor zuurstofvraag en zuurstoftekort. Wanneer er veel organische stoffen in het 
water geraken zoals maaisel, bladval, groentesappen, mest, melk etc, kan dit leiden tot 
zuurstofarmoede. Bacteriën breken de organische stoffen namelijk af en gebruiken daarbij zuurstof. 
Als de aanvoer van zuurstof lager is dan het verbruik, kan zuurstofarmoede optreden. Dat heeft 
uiteraard een sterk negatief effect op het leven in het water. In dit project hebben we niet naar dit 
waterkwaliteitsprobleem gekeken. 

 We hebben ons voor de identificatie van probleemstoffen laten leiden door waterkwaliteitsnormen en 
berekende PAFs (maat voor toxiciteit). Als er geen normen beschikbaar zijn en er geen PAF kan 
worden berekend door afwezigheid van voldoende toxiciteitsgegevens, dan zijn de stoffen 
automatisch niet meegenomen. Zo zijn er veel zogenaamde ‘’opkomende stoffen’’ waarvoor dit soort 
gegevens onvoldoende voorhanden zijn. Deze stoffen hebben wel de aandacht maar kunnen 
momenteel nog onvoldoende op effect worden gewogen. 
 

Leeswijzer 

In figuur 1 is de aanpak geschetst van de data-analyse van probleemstoffen binnen het beheergebied van 
waterschap Limburg. Deze aanpak bestaat uit acht onderdelen. In de figuur zijn onderlinge relaties tussen 
de verschillende onderdelen weergegeven als stroomschema. Deze worden hieronder toegelicht, waarin ook 
een verwijzing is opgenomen naar het betreffende hoofdstuk van voorliggend rapport. 

Gestart is met de verzameling en controle van data over periode 1983 tot en met medio 2018 (onderdeel 1, 
figuur 1). Om een goed beeld te krijgen van de probleemstoffen op de grens met België en Duitsland en 
Nederlandse waterbeheerders is tevens data bij derden opgevraagd. Het onderdeel dataverzameling en 
controle vormt dan ook de basis voor het gehele project. 

 Direct aan het begin van dit rapport is de bestuurlijke samenvatting opgenomen. 
 Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 2 bevat een analyse van milieuvreemde stoffen en stoffen die samenhangen 

met een organische belasting. Hierin wordt teruggekeken tot 1983. De analyse richt zich op 
normoverschrijdingen, ecologische effecten (toxiciteit) of andere argumenten. Als opmaat naar 
ontwikkelingen in de tijd, trends en prognose (hoofdstuk 4) en de beschrijving van de 
knelpuntgebieden (hoofdstuk 5) is tevens een analyse naar probleemlocaties uitgevoerd. 

 Hoofdstuk 3: Dit hoofdstuk is gericht op de ernst van de verontreiniging en gaat in op de effecten 
voor de ecologie, regionale verschillen in de ernst en of de situatie voor de ecologie de laatste jaren 
is verbeterd.  

 Hoofdstuk 4: Trends en ontwikkelingen komen in hoofdstuk 4 aan bod. Zo is er een analyse 
uitgevoerd om na te gaan wat het uitgevoerde waterkwaliteitsbeleid in de afgelopen decennia 
hebben opgeleverd.  

 Hoofdstuk 5: Op basis van de resultaten uit de hoofdstukken 2 tot en met 4 is een ruimtelijke analyse 
van de probleemlocaties uitgevoerd. Dit heeft zich vertaald in een zestal knelpuntgebieden. Deze 
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knelpuntgebieden zijn vastgesteld op basis van een aantal criteria zoals: duidelijk aanwijsbare 
bronnen of specifieke problemen met een milieuvreemde stof of stofgroep. Eveneens worden per 
knelpuntgebied mogelijke oplossingsrichtingen en/of maatregelen besproken. 

 Hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk komen aan de orde: aanbevelingen ten behoeve van monitoring, 
onderzoek en generieke (of overige) maatregelen. 

 
Voor het “laaghangende fruit” (lees eenvoudige acties) is geen afzonderlijk hoofdstuk opgenomen. Kansen 
voor verbetering van de chemische waterkwaliteit of mogelijkheden voor optimalisatie van bijvoorbeeld het 
meetnet zijn direct verwerkt in de verschillende hoofdstukken. 

 

Figuur 1 Stroomschema met beschrijving van de verschillende hoofdstukken in het project “Data-analyse 
probleemstoffen oppervlaktewater Limburg”. 
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2 PROBLEEMSTOFFEN EN -LOCATIES 
Vanaf 2012 zijn er door waterschap Limburg 872 verschillende milieuvreemde stoffen gemonitord1. Voor 71 
stoffen zijn er in deze periode ook één of meer normoverschrijdingen in het oppervlaktewater vastgesteld 
(8%). Conform de terminologie van de KRW worden deze 71 stoffen daarmee als ‘probleemstof’ 
aangemerkt. Dit is een binair systeem: er is in de recente jaren wel of niet een normoverschrijding 
vastgesteld. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen in de mate waarin deze 71 stoffen een probleem voor het 
oppervlaktewater in het beheergebied van waterschap Limburg vormen. Zo zijn er verschillen in zowel de 
frequentie als de mate waarin normoverschrijdingen worden vastgesteld. Ook zijn er verschillen in de ruimte: 
waar normoverschrijdingen voor sommige stoffen zijn beperkt tot een gedeelte van het beheergebied, 
kunnen deze voor andere stoffen in de gehele provincie worden aangetroffen. Ter ondersteuning van 
eventueel aanvullend beleid is de mate waarin stoffen een probleem vormen daarom nader gekarakteriseerd 
door niet alleen naar de normoverschrijdingen maar ook naar de verwachte ecologische effecten te kijken. 
Dit is in §2.2 uitgewerkt voor alle normoverschrijdende stoffen en in §2.3 voor alle normoverschrijdende 
locaties. 

2.1 Data-analyse periode 1983-2018 
In deze data-analyse van probleemstoffen in het beheergebied van Waterschap Limburg is data gebruikt 
over periode 1983-2018. In totaal zijn 1924 locaties met fysisch chemische data geanalyseerd. In totaal gaat 
het om 1013 parameters met 69.693 monsters en 1.422.491 analyses.  

Aanvullend is ook data betrokken van meetpunten op de grens met andere waterbeheerders. Deze data is 
opgevraagd bij de verantwoordelijke instanties zoals de Vlaamse Milieumaatschappij uit België2, Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW uit Duitsland3 en Rijkswaterstaat. In totaal gaat het om de 
volgende getallen: 

 België: 13 locaties, 293 parameters, 3.031 monsters en 86.373 analyses. 
 Duitsland (op basis van data 2004-2017): 14 locaties, 524 parameters en 18.516 analyses. Het 

aantal monsters is niet bekend. Data van 1983 tot en met 2003 was reeds opgenomen in de 
databases van waterschap Limburg. 

 Nederland (Rijkswaterstaat): 1 locatie, 295 parameters, 9.138 monsters en 185.201 analyses. 

In figuur 2 is een kaart opgenomen met de ligging van de geanalyseerde meetpunten in periode 1983-2018. 

2.2 Probleemstoffen 
Zoals hierboven gezegd kunnen de normoverschrijdende stoffen verder worden geprioriteerd op basis van 
bijvoorbeeld het aantal locaties met een normoverschrijding of het verwachte ecologische effect (toxische 
druk). Tegelijkertijd is het van belang om te realiseren dat deze 71 parameters nog niet het hele verhaal 
vertellen. Zo zijn de normoverschrijdingen gebaseerd op Aquo-kit-toetsingen, terwijl nog niet alle 
gewasbeschermingsmiddelen door Aquo-kit worden getoetst. Ook zijn er voor sommige 
gewasbeschermingsmiddelen nog geen officiële normen vastgesteld, maar kan er aan de hand van 
indicatieve milieurisicogrenzen wel een eerste oordeel worden gemaakt. Daarnaast zijn er stoffen zonder 
normoverschrijdingen, waarvan de toxische druk-tool (STOWA, 2016) aangeeft dat deze toch kunnen 
bijdragen aan een ecologisch effect. Ook deze stoffen kunnen relevant zijn vanuit het oogpunt van 
waterkwaliteitsbeheer, maar zouden nader bestudeerd moeten worden om de oorzaken van dit verschil te 
achterhalen. De vraag of een stof een probleemstof is, kan daarmee beter niet als binair systeem maar 
gradueel worden beschouwd. Hiertoe zijn de 1013 sinds 1983 gemonitorde stoffen in twaalf categorieën 
ingedeeld op basis van de volgende criteria. De categorieën zijn zo samengesteld dat met oplopende 
nummers er toenemende argumenten zijn om de stof als probleemstof te omschrijven. 

 

1 Van nog eens 141 stoffen zijn analysegegevens alleen uit de periode 1983-2011 beschikbaar. 
2 Contactpersoon Vlaamse Milieumaatschappij: Frank Lavens (info@vmm.be) 
3 Contactpersoon Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW: Dr. Jens Rosenbaum-Mertens 
(www.lanuv.nrw.de) 
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Figuur 2 Beschikbare (geanalyseerde) meetpunten over periode 1983-2018  
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Tabel 1 Indeling categorieën probleemstoffen 
  

Categorie Omschrijving 

1 
Concentraties liggen altijd onder de rapportagegrens (RG) en er is geen norm in Aquo-kit. Ook in 
de toxische druk-tool komt de stof niet naar voren (want alles <RG) 

2 Als 1, maar in dit geval zijn er enkele sporadische waarnemingen (<5) op of net boven de RG 

3 
Stoffen die niet door Aquo-kit maar wel indicatief zijn beoordeeld (bijv. via indicatieve 
milieurisicogrenzen) en dan geen probleem vormen. Ook enkele afbraakproducten zijn in deze 
groep opgenomen 

4 
De stof is door Aquokit getoetst en voldoet aan de norm én ook in de toxische druk-tool komt de 
stof niet als probleem naar voren (in monsters met een msPAF>0,5% wordt de stof niet genoemd 
als één van de vijf stoffen die het meest aan de toxiciteit van dat monster bijdragen).   

5 
Concentraties liggen boven de RG maar de stoffen worden niet door Aquo-kit getoetst en zijn niet 
indicatief beoordeeld. In de toxische druk-tool komt de stof niet als probleem naar voren 

6 
Concentraties liggen altijd onder de RG maar de RG is groter dan de norm (categorie “niet 
toetsbaar”). In de toxische druk-tool komt de stof niet als probleem naar voren (want alles <RG) 

7 
In de jaren vóór 2012 normoverschrijdend aangetroffen, maar in latere jaren niet meer 
normoverschrijdend (en de stof is in die latere jaren wél gemonitord1)) 

8 
Geen officiële toetsing beschikbaar maar uit indicatieve toetsing blijkt dat de stof mogelijk een 
probleemstof is 

9 

Toxische druk-tool geeft aan dat de stof mogelijk aan een ecologisch effect kan bijdragen (msPAF 
van het monster is dan >0,5% én de betreffende stof is een van de vijf die daaraan het meest 
hebben bijgedragen) maar de stof heeft geen norm (of de stof heeft in een enkel geval wel een 
norm maar dan wordt aan die norm voldaan of de norm is ‘niet toetsbaar’) 

10 
Normoverschrijdend aangetroffen in 2012-2018 maar in de toxische druk-tool komt de stof in deze 
jaren niet als probleem naar voren (niet genoemd als een van de vijf stoffen die het meest aan de 
toxische druk bijdragen) 

11 

Normoverschrijdend aangetroffen in 2012-2018 en tevens relevant vanuit de toxische druk 
berekeningen (in monsters met een msPAF>0,5% wordt de stof als een van de vijf stoffen 
genoemd die aan dit effect hebben bijgedragen) maar de stof is op minder dan 5 locaties 
normoverschrijdend aangetroffen 

12 
Normoverschrijdend aangetroffen in 2012-2018 en tevens relevant vanuit de toxische druk 
berekeningen én op 5 of meer locaties normoverschrijdend aangetroffen  

1) De categorie vóór 2012 normoverschrijdend aangetroffen maar in latere jaren niet meer gemonitord komt niet voor in 
het beheergebied van Ws Limburg. 

De verdeling van de stoffen over deze twaalf categorieën is in figuur 3 gevisualiseerd.  
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Figuur 3 Verdeling van de ruim 1000 stoffen over twaalf categorieën, om zo de mate waarin de stof een probleem vormt 
te indiceren.  
 

In tabel 2 zijn de 71 stoffen uit de categorieën 10, 11 en 12 benoemd. Hieruit blijkt dat ieder van deze drie 
groepen hoofdzakelijk bestaat uit metalen, PAKs en gewasbeschermingsmiddelen (ammonium valt ook in 
categorie 12). Dit betekent dat de huidige problemen met de waterkwaliteit niet persé voor iedere stof apart 
moeten worden beschouwd maar dat een zekere clustering naar aard van de stof en mogelijke bronnen kan 
plaatsvinden. De categorie 12-stoffen zijn dan te zien als een soort gidsstoffen: als de problemen voor deze 
categorie 12-stoffen worden aangepakt dan zullen mogelijk de problemen met meerdere stoffen uit de 
categorie 10 en 11 ook ‘van zelf’ verminderen. Dit geldt in ieder geval voor de PAK’s maar kan afhankelijk 
van de maatregelen ook voor metalen en gewasbeschermingsmiddelen gelden. Zo zal de aanleg van 
bijvoorbeeld teeltvrije akkerranden de emissie van allerlei gewasbeschermingsmiddelen beïnvloeden, terwijl 
het verbod van een stof juist tot een toenemend gebruik van een ander middel kan leiden. 
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Tabel 2 Overzicht van de 71 probleemstoffen in de categorieën 10, 11 en 12. Voor de beschrijving van de 
knelpuntgebieden (§2.3 en hoofdstuk 5) is voornamelijk naar categorie 11 en 12 gekeken. 
 

 10 11 12 

Metalen 

Barium 
Kwik 
Lood 
Seleen 
Thallium 
Uranium 
Zilver 

Arseen 
Chroom 
Koper 

Cadmium 
Kobalt 
Nikkel 
Zink  

PAK’s 
Benzo(a)pyreen 
Chryseen 

Benzo(a)anthraceen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
Benzo(k)fluorantheen 
Fenantreen 

Benzo(b)fluorantheen 
Fluorantheen  

Gewasbescherming 

2,4-DDT; 4,4-DDD;  
4,4-DDE en somDDTx 
Alfa-HCH 
Anthraquinon 
Beta-HCH 
Boscalid 
Delta-HCH 
Dinoterb 
Ethyleenthioureum 
Fenoxycarb 
Folpet 
Hexachloorbutadieen 
Kresoxim-methyl 
Metazachloor 
Methoxyfenozide 
Mevinfos 
Piperonyl-butoxide 
Teflubenzuron  

2,4-DDD; 4,4-DDT 
4-nonylfenol vertakt 
Abamectine 
Acetamiprid 
Carbendazim 
Chloortoluron 
Cypermethrin 
Dichloorvos 
Dimethoaat 
Diuron 
Endosulfan 
Esfenvaleraat 
Lindaan (en som HCH) 
Lambda-cyhalothrin 
Metamitron 
Permethrin 
Pirimicarb 
Pyraclostrobine 
Pyridaben 

Imidacloprid 
Isoproturon 
Linuron 
Metolachloor 
Terbutylazine  

Overig 
DEHP 
PFOS 

 Ammonium/ammoniak 

 
Bovenstaande beschrijving geeft een genuanceerde methode om naar de ernst van de verschillende 
probleemstoffen te kijken. Deze indeling is leidend geweest bij de volgende stap, namelijk het beoordelen 
van probleemlocaties (§2.2). Om deze aanpak te rechtvaardigen is het echter ook van belang dat 
bovenstaande ordening van de probleemstoffen niet al teveel verschilt van eventuele alternatieve methoden. 
Ter controle is daarom ook een zeer eenvoudige, recht toe recht aan methode toegepast, waarbij de 
ordening puur is gebaseerd op het aantal normoverschrijdingen van een stof in de jaren 2012-20184.  
Ter vergelijking is wederom gekeken naar de 12 stoffen die als grootste probleem worden aangeduid, 
waarbij ‘grootste probleem’ in dit geval op alleen het totaal aantal normoverschrijdingen is gebaseerd. Dit zijn 
met een aflopend aantal overschrijdingen: ammonium, zink, nikkel, kobalt, cadmium, seleen, terbutylazine, 
isoproturon, kwik, lood, metolachloor en imidacloprid. Van deze 12 stoffen komen er 9 overeen met de 
categorie 12-stoffen zoals die hierboven zijn benoemd. De verschillen zitten in seleen, kwik en lood die er nu 
bij zijn gekomen (staan in tabel 2 als categorie 10, waarbij de toxische druk dus niet mede bepalend bleek) 
en in twee PAK’s en linuron die eruit zijn gevallen. Ook de oorzaken van deze verschillen zijn herleidbaar. Zo 
zijn de normen voor kwik en seleen niet gebaseerd op de directe risico’s voor het ecosysteem maar op 
risico’s via doorvergifting naar organismen hogerop in de voedselketen. Deze risico’s zijn (vooralsnog) niet in 
de toxische druk-tool meegenomen. Voor lood geldt dat er voor de huidige KRW-toetsing nog geen officiële 

 

4 Overigens is er ook een reden waarom deze methode niet als voorkeursmethode is gehanteerd, namelijk de 
afhankelijkheid van het monitoringspakket. Als een stof, bijv. vanwege kosten of historie of specifieke aandacht, vaker is 
gemonitord dan een andere, is de kans op een hogere ranking automatisch hoger. Dit leidt tot een soort “selffullfilling 
prophecy”.  
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correctie op biobeschikbaarheid kon worden toegepast (de methode is al wel beschikbaar maar was nog niet 
in Aquo-kit geïmplementeerd). De toxische druk berekening houdt echter al wel rekening met de 
biobeschikbaarheid, waardoor de risico’s van lood via deze methode nu al lager uitvallen. De twee PAK’s en 
linuron komen erbij omdat die niet alleen normoverschrijdend worden aangetroffen maar ook relevant zijn 
vanuit de berekende toxische druk (de stoffen staan op plaatsen 18, 19 en 23 als alleen op aantal 
normoverschrijdingen wordt gelet).  

Bij het overwegen van aanvullend beleid en mogelijke maatregelen kan men deze probleemstoffen als 
uitgangspunt kiezen. In dat geval zal het beleid zich meestal richten op het gehele beheergebied. Afhankelijk 
van de situatie kan een gebiedsgerichte aanpak een even effectieve of zelfs effectievere aanpak zijn. 
Daarom is in §2.2 nagegaan of het mogelijk is om op basis van deze probleemstoffen ook knelpuntgebieden 
aan te duiden, waar de waterkwaliteitsproblemen en de verwachte toxische effecten op de ecologie het 
sterkst zijn.  

2.3 Probleemlocaties 
Net zoals bij de stoffen blijkt ook bij de locaties dat alleen een onderscheid tussen wél of géén 
probleemlocatie onrecht doet aan de variatie, die er tussen de locaties bestaat. Zo kan bij de ene locatie één 
stof in één jaar tot een normoverschrijding leiden terwijl het voor een andere locatie om meerdere stoffen en 
meerdere jaren kan gaan. Ook bij het beschouwen van probleemlocaties is daarom een gradueel systeem 
gehanteerd, waarbij de mate waarin een locatie als “probleemlocatie” wordt beschouwd steeds verder 
toeneemt. Bij het nemen van besluiten over eventueel gebiedsspecifiek beleid levert dit een meer 
gedetailleerd inzicht dan een ja/nee score. Overeenkomstig met de probleemstoffen is daarom ook voor de 
locaties een indeling gemaakt in 12 verschillende categorieën, zoals in onderstaand overzicht omschreven 
(tabel 3). Deze indeling is toegepast op alle 1924 verschillende locaties waarvoor in de dataset gegevens 
voorhanden waren. De verdeling van de locaties over deze twaalf categorieën is in figuur 4 gevisualiseerd. 

Tabel 3 Indeling categorieën probleemlocaties 
 

Categorie Omschrijving 

1 
Op de locatie zijn wel allerlei fysisch-chemische parameters onderzocht maar geen 
milieuverontreinigende stoffen 

2 
Op de locatie zijn milieuverontreinigende stoffen onderzocht maar alle concentraties liggen onder 
de rapportagegrens (<RG) 

3 
Concentraties van sommige milieuverontreinigende stoffen zijn groter dan de RG maar er zijn 
geen normoverschrijdingen vastgesteld en ook de toxische druk is kleiner dan 0,5%1) 

4 Als 3, maar in dit geval is er tevens ten minste één stof als “niet toetsbaar” in Aquo-kit beoordeeld 

5 
In de jaren vóór 2012 zijn er normoverschrijdingen aangetroffen, maar in de jaren er na wordt voor 
al deze normoverschrijdende stoffen aan de normen voldaan.  

6 Locaties waarbij alleen NH4/NH3 tot een probleem leiden (>norm en/of msPAF>0,5%) 

7 
In de jaren vóór 2012 zijn er normoverschrijdingen aangetroffen, maar in de jaren er na zijn niet al 
deze normoverschrijdende stoffen nogmaals gemonitord en ontbreekt daarmee een actueel 
oordeel. 

8 
Op basis van de jaren vanaf 2012 is de locatie een probleem doordat er óf een normoverschrijding 
is vastgesteld terwijl de toxische druk géén probleem indiceert (msPAF<0,5%) óf de toxische druk 
duidt op een probleem (msPAF>0,5%) terwijl er geen normoverschrijdingen zijn vastgesteld.  

9 
Vanaf 2012 zijn er normoverschrijdingen vastgesteld maar niet voor de probleemstoffen uit cat. 11 
en 12 én de toxische druk duidt op een matig effect (0,5<msPAF<10%).  

10 
Vanaf 2012 zijn er ook normoverschrijdingen voor probleemstoffen uit cat. 11 en 12 vastgesteld 
maar de toxische druk indiceert géén probleem (msPAF<0,5%) 
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11 Als 10 maar de toxische druk duidt op een matig effect (0,5<msPAF<10%). 

12 
Als 10 maar de toxische druk duidt op een sterk effect (msPAF>10%) óf  
ten minste 10 keer een normoverschrijding voor een probleemstof uit cat. 11 en 12 vastgesteld én 
de toxische druk duidt op een effect (msPAF>0,5%) 

1) Een toxische druk (msPAF-waarde) van 0,5% is als grens gehanteerd waarboven toxische stoffen een invloed op de 
ecologie kunnen gaan hebben (in samenspel met andere factoren; bij een msPAF>10% wordt die invloed 
overheersend). De afleiding en onderbouwing van deze criteria is beschreven in STOWA (2016b).  

In deze indeling is bewust geen rekening gehouden met het aantal normoverschrijdende stoffen per locatie. 
In dat geval zouden namelijk locaties met een breed parameterpakket altijd een grotere kans hebben om als 
probleemlocatie te worden beoordeeld dan anderen en dan zou de indeling van probleemlocaties in feite een 
weerspiegeling zijn van eerdere keuzes qua monitoring. Overigens vertonen deze twee aspecten altijd een 
correlatie en zal het verband in geen enkel systeem zijn te voorkomen (hoogstens te minimaliseren). Een 
besluit over de monitoring op een locatie is ten slotte ook gebaseerd op de vraag of er op die locatie 
problemen met de waterkwaliteit zijn aangetroffen.  

De verdeling van de locaties over deze twaalf categorieën is in figuur 4 gevisualiseerd. 

Figuur 4 Verdeling van de 1924 locaties over twaalf categorieën, om zo aan te geven in welke mate een locatie als 
probleemlocatie is te karakteriseren. 
  
In totaal zijn er 169 locaties ingedeeld in de categorieën 10, 11 of 12. Dat is een kleine 9% van het totaal. 
Verder valt op dat er in totaal 606 locaties zijn ingedeeld in categorie 7. Dit zijn locaties waar in de periode 
voorafgaand aan 2012 normoverschrijdingen zijn geconstateerd, maar waar in 2012 en latere jaren geen 
monitoring meer is uitgevoerd. Formeel moet er dan geconcludeerd worden dat de huidige status op die 
locatie onduidelijk is. Als er echter in meer detail naar deze locaties wordt gekeken dan kan bijvoorbeeld 
blijken dat een andere, nabijgelegen, locatie wel is gemonitord na 2012 en dat daarmee ook een oordeel 
gegeven kan worden over de waterkwaliteit op de locaties waar de monitoring is gestopt. Dit vergt echter 
een gebiedsspecifieke analyse en is daarom vooral nuttig als men de waterkwaliteit gebiedsspecifiek  
bestudeert (zie hoofdstuk 5).  

  

606 
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Problemen met de waterkwaliteit in het beheergebied als geheel 
De ligging van de locaties uit de categorieën 11 en 12 (zowel hoge toxiciteit als recente normoverschrijding), 
is geïllustreerd in Figuur 5 en laat zien dat probleemlocaties in het gehele beheergebied voorkomen. Hier 
zijn meerdere verklaringen voor. Zo worden sommige problemen veroorzaakt door stoffen die als een soort 
grijze deken over heel Nederland liggen en overal tot problemen met de waterkwaliteit kunnen zorgen. Denk 
aan bijvoorbeeld PAK’s en andere stoffen die binnen de KRW als “alomtegenwoordige stoffen” worden 
omschreven (zoals kwik). Dit zijn stoffen die, zelfs als men alle mogelijke maatregelen heeft kunnen nemen 
om de emissies te stoppen, nog jarenlang in normoverschrijdende concentraties in het milieu aanwezig 
kunnen zijn. Veel van deze stoffen kunnen door de lucht over grote afstanden worden getransporteerd en bij 
het nemen van maatregelen zal de benodigde geografische schaal het beheergebied van individuele 
waterschappen overtreffen (tenzij er natuurlijk ook lokale hotspots aanwezig zijn). Een andere oorzaak zijn 
stoffen als ammonium en diverse metalen, die in het gehele beheergebied verhoogd voorkomen door een 
(per stof variërend) samenspel van natuurlijke factoren en oude en recente menselijke emissies. Voor deze 
stoffen kan regionaal beleid worden ingezet op het niveau van het gehele beheergebied. De effectiviteit van 
te nemen maatregelen is echter niet altijd even hoog. Natuurlijke factoren en verhoogde concentraties door 
menselijke activiteiten in het verre verleden (denk aan de metalen in de Geul) zijn slechts beperkt 
beïnvloedbaar. Ook andere aspecten zijn van belang. Bij het nastreven van aanvullende maatregelen om 
bijvoorbeeld emissies vanuit de landbouw verder te reduceren, zal men willen zorgen dat er geen ongelijke 
concurrentie kan ontstaan met landbouwers in andere delen van Nederland en heeft men ook te maken met 
het landelijk beleid. Dit wil overigens niet zeggen dat voor deze parameters een verdere verbetering van de 
waterkwaliteit niet mogelijk of zelfs wenselijk is. De processen om dit te bereiken vergen echter een lange 
termijn aanpak, waarbij er veel met allerlei partijen moet worden samengewerkt. Dat ook dit vruchten kan 
afwerpen blijkt uit de lange termijn trends (zie hoofdstuk 4), die dan ook zijn te zien als een stimulans voor 
waterschap Limburg om ook deze waterkwaliteitsproblemen blijvend te agenderen.  



19 

 

 
Figuur 5 Probleemlocaties in categorie 11 en 12.   
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Lokale problemen met de waterkwaliteit 
Tegelijkertijd zijn er in het beheergebied van Waterschap Limburg ook een aantal deelgebieden te 
onderscheiden waar de problemen met de waterkwaliteit boven gemiddeld zijn. Hier spelen waarschijnlijk 
lokale factoren of emissies, die wellicht ook op een lokale schaal kunnen worden aangepakt. Voor een 
verdere verbetering van de waterkwaliteit op de korte termijn zouden deze deelgebieden de beste kansen 
kunnen bieden. Om deze kansen in beeld te krijgen is eerst gekeken naar de ligging van de 46 
probleemlocaties in categorie 12 (zie tabel 4). Hieruit blijkt dat 87% van deze probleemlocaties in slechts 
zeven knelpuntgebieden zijn gelegen. Daarnaast zijn er nog eens 3 locaties (7% van het totaal) in zijbeken 
van deze knelpuntgebieden gelegen. Vanuit de probleemlocaties gedacht bieden deze zeven 
knelpuntgebieden daarmee een eerste schifting in de zoektocht naar mogelijkheden om op korte termijn een 
betekenisvolle verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. Om dit nader vast te stellen zijn deze 
knelpuntgebieden in hoofdstuk 5 verder gedetailleerd door antwoord te geven op vragen als “Door welke 
stoffen wijkt de waterkwaliteit in het knelpuntgebied nu beduidend af van de rest van het beheergebied?”, 
“Kunnen er voor deze stoffen bronnen worden aangewezen?” en “In welke mate zijn de problemen met de 
waterkwaliteit al op het grenspunt aanwezig?”. Ook wordt ingegaan op de al behaalde verbeteringen in de 
waterkwaliteit in eerdere jaren en nog resterende emissies.  

Tabel 4 Overzicht van de 46 probleemlocaties in de categorie 12 met een onderscheid naar zeven knelpuntgebieden, die 
in hoofdstuk 5 nader zijn beschreven. 
 

 Locaties in de categorie 12 Aantal 

1. Geleenbeek OGELE 900 1 

2. Bovenloop 
Tungelroysebeek 

OTUNG 100, 300 & 500 3 

3. Benedenloop 
Tungelroyse beek + 
zijbeken 

OTUNG 800 & 900OLEVE900, ONEER900, ORIJD900 5 

4. Geul OGEUL 100, 500, 750 & 900  4 

5. GBM omgeving Venlo OAERT200, OBERE100, ODRPP500, OKRAA600, ORIJN400 5 

6. Metalen beken Venray 
OAFLE 600 & 900, OBAAB900, OBODD800, OBRMB900, OECKE800, 
OGELD900, OGRMB900, OLING300 & 900, OLOLL900, OOOST900, 
ORIJB800 

13 

7. Knelpuntgebied 
grensbeken* 

  

a. Jeker OJEKE 100 & 900 2 

b. Roer OROER200 1 

c. Raam, Uffelse-, Itter-, en 
Thornerbeek 

ORAAM100, OUFFE050, OTHOR100 3 

d. Worm en Anselderbeek OWORM 100 & 900, OANSE 800 3 

 subtotaal 40 (87%) 

Zijbeken van bovengenoemde 
knelpuntgebieden 

Geleenbeek: OALFA800, ORODE900 
Geul: OEIJS500 

2 
1 

Overig OAFWA900, OOGRA910, OVLOO905 3 

* vanwege het grensoverschrijdende karakter, de beïnvloedbaarheid van de waterkwaliteit ligt vooral in België of 
Duitsland, zijn deze knelpuntgebieden als één knelpuntgebied beschouwd (zie §5.7) 
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3 ERNST VAN DE VERONTREINIGING 
Als waterbeheerder heeft Waterschap Limburg behoefte aan een feitelijke vaststelling van de huidige 
waterkwaliteit en de al dan niet geconstateerde normoverschrijdingen. Dit is de basis van veel beslissingen 
in beleid en beheer. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan een vertaling van deze status naar de ernst van de 
situatie. Hierbij spelen vragen als “Wat betekenen deze normoverschrijdingen nu voor de ecologie?”, “Zijn er 
regionale verschillen in deze ernst?” en “Is de situatie in de afgelopen jaren verbeterd?”. In de besluitvorming 
over het nemen van eventuele maatregelen gaat het erom dat effecten van verontreinigingen kunnen 
worden afgewogen tegen effecten van andere pressoren, zoals inrichtingsaspecten of de 
nutriëntenbelasting. Een meer gedetailleerd beeld van de ernst van de verontreinigingen en de 
daadwerkelijke effecten op de ecologie is daarom wenselijk. Aanvullend op de normoverschrijdingen die in 
hoofdstuk 2 centraal stonden, is daarom ook gekeken naar de toxische druk, zoals beschreven in het 
systeem van ecologische sleutelfactoren (STOWA, 2016a). Ook deze parameter is in hoofdstuk 2 al 
toegepast maar er is nog geen volledig overzicht gegeven van de toxische druk in het beheergebied van 
Waterschap Limburg. Er zijn meerdere redenen waarom het overzicht van normoverschrijdingen en het 
overzicht van de toxische druk op elementen kunnen verschillen, zoals: 

Onderbouwing van de norm 
Bij het afleiden van waterkwaliteitsnormen wordt op drie risicopaden gelet, namelijk de directe effecten op de 
ecologie alsmede eventuele risico’s op doorvergiftiging en humane risico’s. Het pad met de sterkste risico’s 
is uiteindelijk bepalend voor de norm. Bij de toxische druk wordt daarentegen alleen gekeken naar de directe 
effecten op de ecologie. De norm voor kobalt is bijvoorbeeld gebaseerd op humane risico’s, en niet iedere 
normoverschrijding zal daardoor leiden tot even sterke verhoging van de toxische druk.  

Biobeschikbaarheid 
In de normstelling en KRW-toetsing wordt momenteel voor slechts een beperkt aantal stoffen (Cu, Zn, Ni;  
Pb volgt binnenkort) rekening gehouden met de biobeschikbaarheid. In werkelijkheid speelt 
biobeschikbaarheid voor alle anorganische en organische verontreinigingen een rol. Bij de toxische druk 
berekening wordt deze factor daarom zo goed mogelijk meegewogen. Deze inschatting gebeurt op basis van 
de meest recente wetenschappelijke inzichten, maar tegelijkertijd is dit ook een onderwerp voor voortgaand 
onderzoek. Vanuit de normstelling gedacht is dit nog een stap te ver en is het kennis die bij een nadere 
beoordeling kan worden ingezet. Voor een locatie met een relatief lage beschikbaarheid kan dit bijvoorbeeld 
leiden tot een normoverschrijding van PAK’s (bijv. als gevolg van een hoog aandeel zwevende stof waar 
verontreinigingen aan kunnen binden) terwijl de ingeschatte toxische druk evengoed laag is.  

Mengseleffecten  
Het is bekend dat stoffen elkaars werking kunnen beïnvloeden, waardoor het effect van de aanwezigheid 
van twee stoffen meer (of minder) kan zijn dan het effect van beide stoffen apart. In de normstelling wordt 
hier geen rekening mee gehouden en wordt iedere stof apart beoordeeld. In het berekenen van de toxische 
druk worden mengseleffecten wel meegenomen5. Het gesommeerde toxische effect van een locatie met 
bijvoorbeeld meerdere gewasbeschermingsmiddelen kan daardoor groter zijn dan het toxische effect op een 
locatie met slechts één van deze stoffen, terwijl de mate van normoverschrijding voor die ene stof gelijk is.  

Om het inzicht in de huidige waterkwaliteit te vergroten is daarom de toxische druk (met als eenheid msPAF) 
berekend van alle 467 locaties waar het Waterschap Limburg in de periode 2012-2018 in ten minste één jaar 
een of meerdere verontreinigingen heeft gemonitord. Voor iedere locatie*jaar combinatie is de toxische druk 
berekend op basis van de maximale concentratie van iedere stof in dat jaar. Voor locaties met meerdere 
monitoringsjaren zijn vervolgens zowel de gemiddelde als maximale toxische druk afgeleid. Op deze manier 
wordt de inschatting van de mate van ecologisch effect niet beïnvloed door de situatie op frequent 
gemonitorde locaties. De resultaten zijn samengevat in Figuur 6 en laten zien dat in 20-30% van de locaties 
toxische druk één van de factoren is die de ecologie beïnvloedt (0,5<msPAF≤10%) en dat in 1-3% van de 
locaties de toxische druk zo hoog is dat deze waarschijnlijk een meer bepalende invloed op de ecologie 
heeft (msPAF>10%). Deze indeling in categorieën is gebaseerd op een uitgevoerde kalibratie tussen de 

 

5 Bij het berekenen van mengseleffecten wordt gekeken naar het werkingsmechanisme van stoffen. Als het 
werkingsmechanisme gelijk is, maakt de rekentool gebruik van “concentratie additie”. Als de werkingsmechanismen 
verschillen, wordt gekozen voor “effect additie” (Stowa, 2016a). 
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toxische druk en macrofaunagemeenschappen (STOWA, 2016b), waarbij de toxische druk is berekend op 
basis van de maximale concentraties per jaar.   

 

 

Figuur 6 Overzicht van de toxische druk in de jaren 2012-2018. Bovenste figuur illustreert het aantal locaties (%) in een 
van de drie categorieën van toxische druk (met als eenheid msPAF; Stowa, 2016b), waarbij zowel naar de gemiddelde 
als maximale toxische druk per locatie over de periode 2012-2018 is gekeken.  
De onderste twee figuren zijn boxplots6 om de spreiding van de msPAF-waarden binnen iedere categorie nader te 
illustreren. Het linker figuur betreft de gemiddelde toxische druk per locatie over de periode 2012-2018. Het rechterfiguur 
de maximale toxische druk per locatie over de periode 2012-2018. Boven beide figuren is het aantal locaties in de 
verschillende categorieën gespecificeerd. 
 

Wel dient er bij de interpretatie van figuur 6 een belangrijke kanttekening gezet te worden: het is een 
minimumschatting van het effect van toxiciteit. In werkelijkheid kan het aantal locaties waar toxiciteit een rol 
speelt hoger zijn. Dit komt door de opzet van de chemische monitoring, waarbij (logischerwijs) niet alle 
stoffen op alle locaties worden gemonitord. Stoffen die wel aanwezig zijn, maar niet zijn gemonitord spelen 
logischerwijs geen rol in de berekende toxiciteit maar zullen in de werkelijkheid weldegelijk aan een effect 
kunnen bijdragen. De omvang van deze onderschatting is moeilijk in algemene termen aan te geven, maar 
zou op deelgebiedsniveau wel op ordegrootte in beeld gebracht kunnen worden. Voor het huidige overzicht 
is het belangrijk om een stelregel in het achterhoofd te houden: de werkelijke toxische druk kan nooit lager 
zijn dan de berekende maar wel hoger. Naarmate het stoffenpakket kleiner is geweest, zal het verschil 
tussen de werkelijke en berekende toxische druk groter zijn.  

  

 

6 Een boxplot wordt gevormd vanuit de 25- en 75-percentiel waarde. Deze vormen de box met daarin de mediaan (50 
percentiel) als lijn en het gemiddelde als “X”. De staafjes erop en eronder geven de hoogste resp. laagste waarde aan 
die niet als uitschieter wordt gezien. Uitschieters zijn vervolgens aangeduid als losse cirkels.  
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De geografische spreiding van de toxische druk over de periode 2012-2018 is geïllustreerd in figuur 7. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen locaties die in één of twee jaar zijn gemonitord en locaties die in 3 of 
meer jaren zijn gemonitord. Hoe uitgebreider de monitoring is uitgevoerd, hoe betrouwbaarder de berekende 
toxische druk. Deze figuur illustreert dat een matig verhoogde toxische druk (0,5<msPAF<10%) in het 
gehele gebied kan worden aangetroffen, terwijl er tegelijkertijd slechts twaalf locaties met een sterke 
toxische druk (msPAF>10%) zijn (tabel 5). Dit beeld komt doordat de toxische druk het eindresultaat is van 
enerzijds verontreinigingen die als een grijze deken over heel Nederland liggen (bijv. PAK’s) en van 
verontreinigingen die in het gehele gebied emissies kennen (bijv. ammonium) en anderzijds van lokale 
bronnen (bijv. mangaan in de Tungelroysebeek). De eerste twee factoren dragen bij aan de matige toxische 
druk die in het gehele beheergebied kan voorkomen, terwijl lokale emissies soms een meer bepalende 
invloed op de toxische druk kunnen hebben. Juist deze lokale emissies bieden wellicht kansen voor 
effectieve maatregelen en een verdere verbetering van de waterkwaliteit op de korte termijn. Dit is nader 
toegelicht bij de beschrijving van de knelpuntgebieden (zie hoofdstuk 5). 

Tabel 5 Locaties in periode 2012-2018 met ten minste één keer een toxische druk boven 10% 
 

Locatiecode Locatie omschrijving 

OAERT200 
OALFA800 
OBERE100 
ODRPP500 
OGEUL100 
OKRAA600 
OKRANG03 
ORIJB800 

OROTV700 
OSCHRI10 
OTHOR100 
OTUNG100 

Aertserf bij 1e zijsloot links 
Alfabeek 30 m voor duiker 
Berendonkse beek Bongaardweide 
Dorperpeel bij duiker Dorperpeelweg 
Geul Grens 
Krayelse Loop Maasbree de Lange Heide 
Poel 3 Krang (alleen NH4 probleem) 
Rijnbroekerloop Elshout 
Rotveensche Loop Donkstraat Meterik (alleen NH4 probleem) 
Schrieversheide ven 1 (zuid) (alleen NH4 probleem) 
Thornerbeek Waterstraat 
Tungelroysebeek Zd.-Willemsvaart 

 

Naast deze twaalf locaties met een sterke toxische druk (msPAF>10%), zijn er 109 locaties waar de 
gemiddelde toxische druk over deze periode tussen de 0,5 en 10% lag. Om deze toxische druk ook 
ecologische betekenis te geven kan gebruik worden gemaakt van een uitgevoerde kalibratie tussen toxische 
druk en macrofauna (Stowa, 2016b). Hieruit blijkt dat er bij een toxische druk van 10% verwacht mag worden 
dat de biodiversiteit op basis van het aantal genera met 10% is afgenomen. Naast de verwachting dat in die 
situatie 10% van de genera niet langer wordt aangetroffen zal het werkelijke ecologische effect zelfs nog iets 
groter kunnen zijn. Zo zijn er geslachten die met bijvoorbeeld 5 of meer verschillende soorten in een beek 
aanwezig kunnen zijn. Vier van die vijf soorten zouden verdwenen kunnen zijn zonder dat dit opvalt in het 
aantal genera. Vanwege de lange tijdreeks, variatie in de naamgeving tussen de jaren en laboratoria en 
voortschrijdend inzicht in de taxonomie kon deze kalibratiestudie helaas niet op het niveau van individuele 
soorten worden uitgevoerd. Bij een toxische druk tussen de 0,5 en 10% is de toxiciteit één van de factoren, 
die de biodiversiteit beïnvloedt naast bijvoorbeeld de hoeveelheid nutriënten, pH en stroming. Er wordt 
verwacht dat er sprake is van enig biodiversiteitsverlies maar het aantal verdwenen genera zal <10% zijn.  
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Figuur 7 Geografische spreiding van de toxische druk in de jaren 2012-2018 (maximum waarde per locatie). Zoals valt te 
zien liggen niet alle gemonitorde locaties in een (hoofd)beek maar zijn ook kleinere wateren door het waterschap 
onderzocht.  
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4 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
In hoofdstuk 2 en 3 ligt de nadruk op de huidige problemen met de waterkwaliteit. Logisch, want dit is 
bepalend voor eventuele beleidskeuzes over te nemen maatregelen en de resultaatverplichtingen vanuit de 
KRW. Om deze problemen in perspectief te kunnen plaatsen is het ook relevant om na te gaan wat het in de 
afgelopen decennia gevoerde waterkwaliteitsbeleid al heeft opgeleverd. Hiertoe is gekeken naar 
veranderingen in de waterkwaliteit sinds 1983 (start van de monitoringsreeksen). Deze terugblik is op twee 
manieren uitgevoerd. Enerzijds is er gekeken naar de chemische toestand cf. de KRW (§4.1) en anderzijds 
naar de veranderingen in de waterkwaliteit voor individuele stoffen (§4.2).  

4.1 Chemische toestand prioritaire stoffen 
Er zijn meerdere manieren om de chemische waterkwaliteit te beoordelen. Eén van de meest bepalende is 
de wettelijk verplichte toetsing van de prioritaire stoffen in de KRW-waterlichamen. Deze lijst omvat 45 
verschillende stoffen, waarbij er naar zowel het jaargemiddelde als de maximale concentratie wordt 
gekeken. Het eindoordeel per waterlichaam volgt het “one out, all out” principe: als 1 stof niet voldoet, 
voldoet het waterlichaam niet.  

De KRW was nog niet van kracht in de beginperiode van de bestudeerde meetreeksen en een formeel 
oordeel over deze periode is daarmee minder zinvol. Tegelijkertijd kan men vanuit de huidige normstelling 
voor deze 45 prioritaire stoffen wel terugkijken naar de eerdere meetjaren en nagaan wat in die periode het 
oordeel geweest zou zijn, als de KRW van kracht zou zijn geweest. De toestand van een waterlichaam is als 
“voldoet niet” beoordeeld als het oordeel van ten minste één stof in een of meerdere locaties binnen het 
waterlichaam als “voldoet niet” is beoordeeld én dit oordeel “voldoet niet” ook in ten minste de laatste drie 
meetjaren uit de periode is vastgesteld. Als dit niet het geval was, is dezelfde analyse uitgevoerd voor het 
oordeel “niet toetsbaar”. Als ook deze niet zijn aangetroffen is het eindoordeel “voldoet” toegekend. Er is 
geen rekening gehouden met eventuele projectieregels zoals die momenteel van toepassing zijn en de 
beoordeling is niet alleen op het (thans) vaste  meetpunt gebaseerd maar op alle locaties.  

1985 - 1989 1995 - 1999 2005 - 2009 2015 - 2018 

  

 

 

= Chemische toestand voldoet niet 
= Chemische toestand is “niet toetsbaar” 
= Chemische toestand voldoet 
= Er zijn geen analyseresultaten van prioritaire stoffen 
= RWS-waterlichamen (Boven-, Grens- en Zandmaas) 

Figuur 8 Indicatief oordeel over de chemische toestand van de waterlichamen vanaf 1985 op basis van de normen en 
systematiek, zoals die momenteel voor de prioritaire stoffen van kracht zijn. Toetsingen zijn samengevat over 4 periodes. 
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Deze beoordeling geeft een weinig rooskleurig beeld. In de periode 1985-1989 was er geen enkel 
waterlichaam dat voor alle stoffen aan de normen voldeed7, en ook momenteel is dat de situatie (figuur 8). In 
slechts één geval (Eyserbeek over de periode 2005-2009) werd voor alle gemonitorde stoffen aan de 
normen voldaan, maar dit werd vooral veroorzaakt doordat in deze periode uitsluitend metaalconcentraties 
zijn gemonitord. De meeste variatie in het eindoordeel zit in de categorie “niet toetsbaar” (geel in figuur 8). In 
die gevallen zijn er stoffen gemonitord, die nergens boven de rapportagegrens zijn aangetroffen maar 
waarbij deze rapportagegrens tevens boven de geldende norm ligt. In zo’n situatie kan niet worden 
geconcludeerd dat er een normoverschrijding is, maar kan ook niet met zekerheid worden geconcludeerd 
dat de chemische toestand voldoet. De variaties in deze categorie “niet toetsbaar” ontstaan doordat zowel 
de gemonitorde stoffen als de daarbij gehanteerde rapportagegrenzen over de jaren en tussen de 
waterlichamen variëren. Daarnaast zijn er over deze lange periode veranderingen in de wijze van monitoring 
en toetsing opgetreden. Zo worden de concentraties van metalen als cadmium en nikkel momenteel getoetst 
aan de hand van de opgeloste concentraties, terwijl dat voorheen op totaalconcentraties plaatsvond. 
Opgeloste concentraties zijn vanaf 2004 in de monitoring opgenomen, waardoor een oordeel over de 
chemische toestand voor deze metalen in de periode vóór 2004 niet kan worden bepaald.  

Ondanks deze beperkingen maakt deze terugblik duidelijk dat het eindoordeel over de chemische toestand 
weinig onderscheidend is en onterecht het idee geeft dat er geen verbeteringen in de waterkwaliteit zijn 
opgetreden. Het gevoerde waterkwaliteitsbeleid heeft namelijk op meerdere fronten weldegelijk tot een flinke 
verbetering van de waterkwaliteit geleid; hetgeen kan worden geïllustreerd middels een meer gedetailleerde 
beschouwing van de monitoringsresultaten (§4.2). Bij deze nadere analyse is naar zowel de trends van 
allerlei individuele stoffen gekeken als naar de zogenaamde toxische druk (zie ook hoofdstuk 3 over de ernst 
van de verontreinigingen). De toxische druk geeft een inschatting van het ecologische effect, dat alle 
gemonitorde stoffen gezamenlijk veroorzaken en maakt onderdeel uit van de door Stowa ontwikkelde 
ecologische sleutelfactoren (Stowa, 2016a). Hiermee ontstaat een meer gedetailleerd beeld over de 
chemische toestand. Tegelijkertijd geeft het eindoordeel over de chemische toestand ook aan dat ‘we er nog 
niet zijn”, overeenkomstig met de in hoofdstuk 2 en 3 beschreven problemen met de huidige waterkwaliteit.   

4.2 Verbeteringen waterkwaliteit in de laatste 35 jaar 
Vanuit de huidige problemen met de waterkwaliteit gedacht zijn er twee schaalniveaus waarop het relevant 
is om de verbeteringen in de waterkwaliteit te karakteriseren, namelijk het beheergebied als geheel en de 
lokale problemen. Dit onderscheid is nodig omdat trends voor een bepaalde probleemstof in een bepaald 
knelpuntgebied kunnen afwijken van het beeld over het beheergebied als geheel. Ter onderbouwing van de 
problematiek binnen knelpuntgebieden en het geven van inzicht in eventuele kansrijke maatregelen, zijn de 
trends van de bepalende probleemstoffen daarom per knelpuntgebied weergegeven (zie hoofdstuk 5). 
Daarnaast is in eerdere hoofdstukken ook aandacht besteed aan problemen met de waterkwaliteit op het 
niveau van het beheergebied als geheel. Zie bijvoorbeeld de beschrijving van de probleemlocaties (§2.3) en 
de matige toxische druk op allerlei locaties (figuur 7). Aanvullend is daarom ook een beeld van de trends in 
de meer algemene waterkwaliteit in het beheergebied van waterschap Limburg gegeven.  
 
In het beheergebied van Waterschap Limburg zijn sinds 19838 gegevens verzameld over de concentraties 
van meer dan 1000 verschillende stoffen op 1924 verschillende locaties. In totaal gaat het om 69.593 
monsters met bijna 1,5 miljoen individuele analyses. De variatie in bemonsterde locaties en parameters is 
echter groot, waardoor meetreeksen over de gehele periode maar voor een beperkt aantal stoffen aanwezig 
zijn. Veranderingen in de chemische waterkwaliteit in het beheergebied als geheel zijn daarom beoordeeld 
voor stoffen die én over de gehele periode frequent zijn gemonitord én relevant zijn omdat ze de 
waterkwaliteitsnormen vaak overschreden of nog steeds overschrijden. Voor deze stoffen zijn telkens de 
jaargemiddelde concentraties per locatie berekend9 en vervolgens is gezocht naar een zo groot mogelijke 
subset van locaties die allemaal over een zo lang mogelijke periode zijn gemonitord. Deze set verschilt per 
stof. Voor cadmium zijn er bijvoorbeeld 18 locaties met ≥31 meetjaren, terwijl dat er voor zink 27 zijn (figuur 
9). In beide gevallen zijn overigens een locatie uit de Tungelroysebeek (OTUNG100) en uit de Geul 
(OGEUL100) niet in de vergelijking meegenomen omdat, zeker in de begin jaren, de concentraties van 

 

7 Zoals hierboven vermeld betreft dit een toetsing aan de huidige KRW-normen, die in de periode 1985-1989 niet van 
kracht waren. 
8 In de jaren <1983 werden ook verschillende stoffen gemonitord maar die gegevens zijn niet digitaal beschikbaar. 
9 Bij concentraties onder de rapportagegrens is met de rapportagegrens gerekend. 
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cadmium en zink in deze beken veel hoger waren dan in andere beken10. Dit is tenslotte een van de redenen 
om beide beken als knelpuntgebied te benoemen en de lokaal optredende trends van deze probleemstoffen 
apart te beschrijven (Hoofdstuk 5). Voor gewasbeschermingsmiddelen zijn de meetreeksen korter en vaak 
gekoppeld aan het jaar waarin de stof voor het eerst in Nederland werd toegelaten. Voor PAKs (zoals 
fluorantheen) is de meetreeks onderbroken (zie figuur 9).  

De totaalconcentraties van de metalen cadmium, zink en nikkel zijn sinds 1983 met gemiddeld 72, 62 en 
45% gedaald en ook in recente jaren is er sprake van een betekenisvolle afname met respectievelijk 65, 25 
en 22% sinds 2000. Ook voor PAKs (geïllustreerd met fluorantheen11) is een daling zichtbaar. Weliswaar 
overschrijden ook de huidige concentraties nog steeds de jaargemiddelde norm (JG-MKE) maar de 
gemiddelde jaarconcentratie voor fluorantheen is op deze negen locaties ten opzichte van 1987 met 78% 
afgenomen. Bij meerdere gewasbeschermingsmiddelen zijn dalende concentraties gekoppeld aan 
veranderingen in de toelating en het gebruik, zoals geïllustreerd voor diuron en isoproturon12. Voor 
ammonium is sinds 1983 een afname van 81% geconstateerd en ook over recente jaren is een daling te zien 
(concentraties zijn gehalveerd sinds 2000). Naast veranderingen in gebruik en toelating (bij 
gewasbeschermingsmiddelen) spelen bij deze dalende trends ook andere factoren een rol. Zo zullen de 
dalende ammoniumconcentraties hebben geprofiteerd van verbeteringen op de RWZI’s, de aanleg van 
bergbezinkbassins en het opheffen van overstorten, terwijl ook de aanleg van bufferstroken of 
meanderzones aan dalende trends kunnen hebben bijgedragen. Daarnaast speelt ook het zwevende stof 
een rol. Meerdere verontreinigingen komen niet alleen in opgeloste vorm in het oppervlaktewater voor maar 
zijn deels ook gebonden aan zwevende stof. De over de jaren dalende concentratie zwevende stof (zie 
figuur 9) betekent daarmee niet alleen dat het water helderder wordt, maar ook dat totaalconcentraties van 
verschillende verontreinigingen afnemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor meerdere (zwaardere) PAK’s. 

Deze dalende trends gelden niet voor alle stoffen. Zo nemen de opgeloste metaalconcentraties 
(geanalyseerd vanaf 2006) niet of minder sterk af, lijkt de verbetering de laatste jaren ook voor andere 
stoffen te stagneren (zie bijv. fluorantheen in figuur 9) en worden er met enige regelmaat nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen toegelaten (bijv. imidacloprid, thiacloprid of terbutylazine). Daarom is niet 
alleen naar de trends van individuele stoffen gekeken maar ook naar de toxische druk, een maat voor het 
gezamenlijke ecologische effect van alle geanalyseerde verontreinigingen (zie intermezzo). Ondanks 
bovenstaande kanttekeningen blijkt ook de toxische druk sinds de jaren ’80 duidelijk te zijn afgenomen (circa 
gehalveerd). Overigens laat de toxische druk een wat variabeler beeld zien ten opzichte van de individuele 
stoffen (figuur 9). Dit komt doordat het geanalyseerde pakket verontreinigingen over de jaren en locaties 
verschilt. Stoffen die wel aanwezig waren, maar niet zijn geanalyseerd, resulteren in de berekeningen in een 
onterecht lagere score voor de toxische druk. Als die stof het jaar erop (bijv. vanwege roulerende 
meetnetten) weer wel is geanalyseerd, is de berekende toxische druk weer hoger. Dat de gemiddelde 
toxische druk van 39 locaties over de jaren is gehalveerd (van gemiddeld 3 naar 1,5%), betekent dat er op 
het niveau van het beheergebied als geheel een betekenisvolle verbetering van de chemische waterkwaliteit 
is opgetreden (ter vergelijk: vanaf 0,5% begint de toxische druk tot meetbare effecten op de macrofauna te 
leiden; STOWA, 2016b). Tegelijkertijd wil dit niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost. Er komen nog 
steeds normoverschrijdingen voor en ook de toxische druk is nog verhoogd. Daarom is nagegaan wat 
momenteel de meest bepalende probleemstoffen zijn en op welke locaties die het vaakst worden 
aangetroffen (knelpuntgebieden; hoofdstuk 5).  
 

 

10 Ook voor andere stoffen zijn enkele extreme waarden niet in de berekeningen meegenomen (nikkel ONVAA100, 20-1-
2003, 480 µg/l; fluorantheen op 6-1-2010 in ONIER200 en OGELD100; 1 µg/l). 
11 Trends voor PAKs zijn lastig te beoordelen, mede omdat verschillende PAKs vaak onder de detectiegrens liggen én 
PAKs op slechts zeer weinig locaties over een langere periode zijn bemonsterd (zoals te zien in het figuur voor 
fluorantheen). Fluorantheen is een PAK die relatief vaak tot meetbare concentraties heeft geleid. Ondanks deze 
beperkingen is ook het algehele beeld dat de PAK-concentraties zijn afgenomen. Dit wordt ondersteund door de ook 
geïllustreerde daling van het zwevende stof, waar veel PAKs goed aan binden.   
12 Voor isoproturon zijn verschillende toelatingen beëindigd en is voor enkele resterende toelatingen de dosering 
verlaagd (zie emissiereductieplan Isoproturon; 
http://www.toolboxwater.nl/uploads/pdf/Samenvatting%20Emissiereductieplan%20isoproturon.pdf) 
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Figuur 9 Trends in de concentraties van een aantal normoverschrijdende verontreinigingen. De analyse is gebaseerd op 
de  jaargemiddelde concentraties per locatie (voor 2018 zijn data t/m september verwerkt), die vervolgens over een zo 
groot mogelijke subset aan locaties met de meeste meetjaren zijn gemiddeld. Weergegeven zijn de jaargemiddelde 
waarden van deze subset en de standaardfout. Indien mogelijk zijn de jaargemiddelde normen (JG-MKE) opgenomen. 
Voor metalen en NH4 was dit niet mogelijk. Voor metalen zijn de gemiddelden op de totaal concentraties gebaseerd 
(langere meetreeks) terwijl de normen gelden voor opgeloste concentraties. Voor ammonium hangt de normwaarde af 
van temperatuur en pH (norm is gebaseerd op ammoniak). 
 

Intermezzo Toxische druk 
De parameter Toxische druk geeft een inschatting van het gezamenlijke ecologische effect van alle 
aanwezige en gemonitorde verontreinigingen. Bij de berekeningen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 
soorten-gevoeligheidsverdelingen (in het Engels: Species Sensitivity Distribution, SSD’s genoemd), die per 
stof worden opgesteld en veelal op laboratorium experimenten zijn gebaseerd. Deze verdelingen brengen in 
beeld bij welke concentraties welk deel van de aanwezige soorten een negatief effect kan ondervinden en 
worden ook in de normstelling gebruikt (zie onderstaande vereenvoudigde illustratie). Voor iedere gegeven 
concentratie in het milieu (x-as) kan hiermee op de y-as worden afgelezen welk deel van de soorten wordt 
blootgesteld boven hun effectdrempel en daardoor mogelijk een nadelig effect ondervinden. Dit wordt de 
PAF-waarde genoemd (PAF=Potentieel Aangetaste Fractie van de soorten). 

 

Voor een milieumonster wordt op deze manier eerst de toxische druk voor iedere afzonderlijke stof 
uitgerekend en vervolgens wordt het effect van alle aanwezige stoffen samen gecombineerd tot een 
mengsel-toxische druk (meer-stoffen PAF ofwel: msPAF; zie STOWA 2016a voor details). Deze msPAF van 
een milieumonster varieert (dus) ook van 0 tot 100%. Voor zowel de normstelling als de toxische druk-
berekening wordt de beoordeling van de toxiciteit uiteindelijk gebaseerd op toxiciteitsgegevens uit het 
laboratorium. Die worden verkregen door het testen van iedere stof afzonderlijk op verschillende soorten. De 
testen kennen een acute (kortdurend) of chronisch (gedurende een langer deel van de levenscyclus) 
blootstelling. Om deze reden kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen de acute en de chronische 
toxische druk van een stof, die dan ook gebaseerd zijn op acute- resp. chronische SSDs. Voor de huidige 
rekentool is gekozen om de toxische druk te baseren op acute (snel werkende) toxiciteit. Voor een nadere 
toelichting op de berekening en onderbouwing van de gemaakte keuzes wordt verwezen naar STOWA 
(2016a). Enkele praktische aspecten aangaande de uitgevoerde berekeningen zijn opgenomen in Bijlage 1. 
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5 KNELPUNTGEBIEDEN 
In hoofdstuk 2 is beschreven hoe probleemstoffen via probleemlocaties zijn vertaald naar knelpuntgebieden. 
Dit hoofdstuk gaat in op de inhoudelijke beschrijving van deze knelpuntgebieden. 

Opbouw beschrijving knelpuntgebieden 
Een probleemlocatie uit de zwaarste categorie (categorie 12 in tabel 3) vormt een belangrijk vertrekpunt in 
het benoemen van de knelpuntgebieden 13. Vervolgens is op deze locaties ingezoomd op de 
probleemstoffen uit categorie 11 en 12 zoals opgenomen is figuur 5. Probleemstoffen in categorie 10 zijn 
buiten beschouwing gelaten omdat de verwachting is dat stoffen in deze categorie “vanzelf” meeliften bij het 
nemen van maatregelen voor de stoffen in categorie 11 en 12. Het totaal aantal probleemstoffen dat in de 
beschrijving van de knelpuntgebieden wordt behandeld komt hiermee uit op maximaal 38 stoffen. 

De knelpuntgebieden zijn weergegeven in figuur 10. Er is een onderverdeling gemaakt naar 1) een beek of 
gebied en 2) grensbeken. De eerste categorie met hierin zes beken of gebieden worden individueel 
besproken. De vier grensbeken worden in §5.7 gezamenlijk behandeld. 

De knelpuntgebieden zijn als volgt beschreven: 

• Knelpuntgebied. Waarom is de betreffende waterloop als knelpuntgebied gedefinieerd? 
• Probleemstoffen.  
 Hier volgt als eerste een vergelijking van de waterkwaliteit in het knelpuntgebied ten opzichte van het 

totale beheergebied van waterschap Limburg. Er wordt beschreven waarom het knelpuntgebied extra 
aandacht verdient.  

 Aanvullend wordt nader ingezoomd op de belangrijkste probleemstoffen ondersteund met 
trendgrafieken, tabellen en figuren in zowel ruimte als tijd. Aan deze beschrijving liggen verschillende 
analysesheets ten grondslag, te weten een drietal grafiekengenerators, toxiciteitsberekeningen en 
waterkwaliteitstoetsingen (bijv. normoverschrijdingen). 

 Voor grensoverschrijdende wateren, waaronder de Jeker, Roer, Geul, Worm en Anselderbeek en 
viertal beekjes vanuit België is aanvullend een vergelijking gemaakt tussen de waterkwaliteit in de 
waterloop ten opzichte van het grensmeetpunt. Voor het waterbeheergebied van waterschap Limburg 
wordt de beïnvloedbaarheid van de bronnen voor een belangrijk deel bepaald door de locatie van 
deze bronnen. Een belangrijke vraag is of deze bronnen binnen of buiten de beheergrens van het 
waterschap liggen14. Waterschap Limburg grenst met haar beheergebied aan Duitsland, België en 
aan waterschap De Dommel, Aa en Maas en Rijkswaterstaat. 

• Bronnen en emissieroutes. Bij het onderdeel bronnen volgt een beschrijving van de belangrijkste hotspots 
en emissieroutes. Voor metalen en PAK’s is naast een ruimtelijk analyse voor het vaststellen van 
bronnen en emissieroutes ook gebruik gemaakt van de Emissieregistratie Regiotool. 

• Oplossingsrichtingen. Een korte en concrete opsomming waar de oplossingen gezocht kunnen worden. 

 
Informatie over het aantal metingen, toxiciteit en normoverschrijding is opgenomen in bijlage 3 en 4 “Nadere 
informatie meetpunten”. 

 

 

 

13 In de analyse van de knelpuntgebieden zijn alle locaties binnen het knelpuntgebied meegenomen, ook als de locatie in 
een lagere categorie valt. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende selectie met locaties en stoffen en komt aan de orde 
bij de beschrijving van het knelpuntgebied. Het kan namelijk voorkomen dat een locatie in categorie 7 valt, omdat data 
maar tot 2012 beschikbaar is, maar wel zeer waardevolle data van de betreffende probleemstoffen bevat. 
14 Voor reductie van bronnen in het buitenland zijn buitenlandse beheerders aan zet. Hier kan een Nederlands 
waterschap alleen signaleren, proberen te beïnvloeden, of op zijn best, in grensoverschrijdende projecten samen te 
werken. 
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Figuur 10 Selectie knelpuntgebieden met een onderverdeling naar beek of gebied en grensbeken. De eerste categorie 
met hierin zes beken of gebieden worden individueel besproken. De vier grensbeken worden in voorliggend hoofdstuk 
gezamenlijk besproken. De knelpuntgebieden zijn bepaald op basis van probleemstoffen en -locaties zoals besproken in 
voorgaande hoofdstukken. 



32 

 

5.1 Geleenbeek 
Gebiedsbeschrijving 

De Geleenbeek ontspringt in de omgeving van Heerlen.  Daarna stroomt de beek door het stedelijk gebied 
van Heerlen, Geleen en Sittard en mondt de beek via de Oude Maas en de Molenplas bij Maasbracht uit in 
de Maas.  

De beek (+ 45 km) is van nature een snelstromende en licht kronkelende beek met KRW type R5. Het 
vanggebied/stroomgebied is circa 187 km2. De bodemstructuur is onregelmatig variërend van zand en 
plaatselijk fijne grindbanken tot overhangende oevers. De rustige delen kennen aangeslibde tot zandige 
plekken. De afvoer is redelijk constant bij een normale afvoersituatie (2,3 kuub per seconde bij Oud-
Roosteren), maar kan sterk oplopen na hevige regenbuien (tot boven 50 m3 per seconde). Tussen Millen en 
Baakhoeven is de afvoer vrij constant doordat een groot deel van het water door de Vloedgraaf geleid wordt. 
In het verleden is de Geleenbeek ten behoeve van de afvoer van mijnwater uit de steenkoolmijnen 
genormaliseerd en deels vastgelegd in betontegels en verbreed. Tegenwoordig loopt de beek afwisselend 
door landbouwgebied met agrarisch gras (maar ook met granen, mais en aardappelen), stads- en 
dorpskernen en lokale bosgebieden. De voeding van de Geleenbeek vindt van oorsprong plaats door 
meerdere zijbronbeken, maar tegenwoordig wordt de afvoer vanaf Hoensbroek grotendeels bepaald door 
effluent van de aanwezige RWZI's. Naast de RWZI Hoensbroek (op 30 km van de monding in de Maas) 
loost ook de RWZI Susteren via de Vloedgraaf op de beek (de Vloedgraaf vloeit samen met de Geleenbeek 
op 3 km van de monding aan de Maas. 

Waarom een knelpuntgebied? 

De Geleenbeek is als knelpuntgebied gedefinieerd omdat er (ook) zeer recent (in 2018 nog) problemen zijn 
vastgesteld met gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen en PAK’s. Vooral benedenstrooms nemen de 
problemen toe. Een goed voorbeeld hiervan is locatie OGELE900, dit betreft een benedenstrooms gelegen 
locatie in de zwaarste probleemcategorie (zie §2.3). Vergelijkbare problemen worden waargenomen op 
OGELE450 (cat. 11). 

Probleemstoffen 

Wanneer de toestand van de probleemstoffen in de Geleenbeek wordt vergeleken met algemene toestand 
van deze stoffen in het beheergebied van het waterschap, dan vallen een aantal probleemstoffen op 
vanwege hoge concentraties, normoverschrijdingen en toxiciteit. Deze stoffen zijn hieronder uitgewerkt. 

Gewasbeschermingsmiddelen 
In de Geleenbeek worden naast licht verhoogde concentraties imidacloprid en pirimicarb vooral sterk 
verhoogde concentraties terbutylazine gemeten (figuur 11). De concentraties lijken ieder jaar toe te nemen 
en in 2018 heeft dit ook voor het eerst geleid tot een normoverschrijding. Op meetpunt OGELE900 zijn de 
gemeten concentraties het hoogst (figuur 12), op meetpunt OGELE450 (nabij RWZI Hoensbroek) zijn tevens 
licht verhoogde concentraties gemeten. Meetpunt OGELE900 is gesitueerd na de instroom van de Rode 
beek in de Geleenbeek. Wat opvalt in figuur 12 is dat de concentratie bovenstrooms in de Geleenbeek over 
het algemeen lager zijn, maar dat de concentratie terbutylazine nabij de Rode beek een factor 4 hoger ligt. 
De maximumconcentratie op dit grensmeetpunt (OSAEF800) is 2,7 mg/l, ten opzichte van 0,8 mg/l op 
meetpunt OGELE900. Een deel van de Rode beek loopt door Duitsland, meer hierover en over meetpunt 
OSAEF800 onder het kopje “bronnen en emissies”. 
 

Uitleg trendgrafiek “terbutylazine” 
In figuur 12 is een trendgrafiek van terbutylazine getoond. De haarlijn boven het staafje geeft de hoogte van 
de uitbijters (het maximum) weer. Het stipje in het staafje is het gemiddelde en het streepje de mediaan. De 
mediaan is het midden van een verdeling of gegevensverzameling. De onderkant van het staafje is het 
eerste kwartiel en de bovenkant het derde kwartiel. Het eerste kwartiel is de mediaan van de eerste helft 
getallen en het derde kwartiel van de tweede helft getallen.  
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Figuur 11 Terbutylazine concentraties vanaf 2007 in de Geleenbeek 

 
Figuur 12 Weergave van de maximumconcentraties terbutylazine in de Geleenbeek. De RWZI’s zijn weergegeven met 
een rood blokje. Met een grijze pijl is de locatie met de hoogste concentratie terbutylazine aangegeven. Deze locatie 
(OSAEF800) ligt nabij de Rode Beek.  
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Metalen 
De Geleenbeek kent voornamelijk een probleem met zink. Hoewel de concentraties de laatste decennia 
sterk zijn afgenomen, zijn deze nog steeds aan de hoge kant, zie Figuur 13. Dit geldt ook voor andere 
metalen zoals kobalt, nikkel en koper. Deze metalen zijn sterk afgenomen en liggen op dit moment onder de 
norm. 

Figuur 13 Zinkconcentraties in de Geleenbeek over periode 1983 tot en met 2018 (deels) 
 
Ondanks een sterke afname vormt zink nog steeds een probleem, dit blijkt ook op basis van de 
toxiciteitsberekeningen en het aantal recente normoverschrijdingen. De hoge msPAF waarde (>0,5%) wordt 
voornamelijk veroorzaakt door zink. Het aantal normoverschrijdingen voor zink bedraagt 48 van de 65 
toetsingen. Belangrijk om te vermelden is dat wanneer zinkconcentraties worden vergeleken met de rest van 
Limburg dan liggen deze, met uitzondering van de jaren ’80 en ’90, niet substantieel hoger. De concentraties 
zijn dermate afgenomen en stabiel, dat het vermoeden bestaat dat er sprake is van een “standaard” 
achtergrondconcentratie als gevolg van langdurig hoge belasting vanuit het verleden (historische 
nalevering). Meer hierover onder “bronnen en emissieroutes”. 
Wel blijkt uit metingen in 2017 dat de zinkconcentraties benedenstrooms toenemen, dit wordt duidelijk 
wanneer concentraties op meetpunt OGELE400 worden vergeleken met OGELE900 (figuur 14), dit beeld 
wordt bevestigd door berekende vrachten in de emissieregistratie.  
 

Meetpunt OALFA800 
Dit is een punt bij een oude puin/afvalberg. Het percolaat uit deze berg komt in een beekje  – Alfabeek bij de 
Alfa-brouwerij. In 2017 is er in het beekje gegraven, waardoor veel verontreiniging uit de afvalberg, die in de 
loop van de tijd in de waterbodem van het beekje terecht is gekomen, is vrijgekomen. Er is destijds een 
watermonster genomen, waarin dus veel troep (waaronder zink) werd aangetroffen. Meetpunt OALFA800 is 
dus geen representatief meetpunt voor toestand en trend van zinkconcentraties, maar tijdelijk verhoogde 
zinkconcentraties door graafwerkzaamheden zijn niet uitgesloten. 
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Figuur 14 Maximum zinkconcentraties in 2017. Opvallend is de hoge concentratie op meetpunt OALFA800 nabij de 
Geleenbeek (grijze pijl). 
 

PAK’s  
Van de PAK’s is alleen fluorantheen recent gemeten op meetpunt OGELE900. De overige PAK’s zijn de 
laatste jaren niet onderzocht. Net zoals voor het gehele beheergebied zijn de fluorantheenconcentraties 
sterk afgenomen (Figuur 15). De laatste jaren worden op meetpunt OGELE900 opnieuw een lichte 
verhoging gemeten. Waarnemingen variëren tussen 0,01 en 0,063 µg/l, waarbij de jaargemiddelde 
normconcentratie van 0,0063 µg/l een factor 10 wordt overschreden. Een goede vergelijking met 
bovenstrooms gelegen meetpunten is door een gebrek aan meetgegevens niet mogelijk. Uit de 
emissieregistratie blijkt wel dat de jaarvracht (in kg) van bijvoorbeeld fluorantheen in de benedenloop circa 
38% hoger ligt dan in de bovenloop. Voornamelijk veroorzaakt door atmosferische depositie. Meer hierover 
is opgenomen onder “bronnen en emissieroutes”. 
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Figuur 15 Fluorantheenconcentraties in de Geleenbeek over periode 1983 tot en 2018 (deels) 
 
Overig  

Ammoniumconcentraties in de Geleenbeek (Figuur 16) vertonen een vergelijkbaar beeld met de rest van het 
beheergebied (figuur 9). Concentraties zijn vanaf ca 1996 sterk afgenomen maar liggen structureel boven de 
norm. De verbetering vanaf 1996 hangt samen met het sluiten van de RWZI van Schinveld (op 2 januari 
1997) en een daarbij horende verbetering van RWZI Susteren waar het ‘afgekoppelde’ influent van RWZI 
Schinveld naartoe ging. Problemen met lage zuurstofconcentraties en hoog biochemisch zuurstofverbruik 
(BZV) zijn er niet (Figuur 16). In 1990 is er een groot bergbezinkbassin aangelegd bij RWZI Hoensbroek. Dit 
kan de sterke verbetering van het BZV tussen ’90 en ’91 kunnen verklaren. 

 

 
Figuur 16 Biochemisch zuurstofverbruik en ammonium in de Geleenbeek over periode 1983 tot 2018 (deels) 
 

Bronnen en emissieroutes 

Gewasbeschermingsmiddelen 
Terbutylazine, maar ook imidacloprid en pirimicarb zijn gewasbeschermingsmiddelen en worden alle nog 
steeds toegepast. Terbutylazine wordt toegepast als onkruidbestrijdingsmiddel in de maïsteelt, ook in 
Nederland. In het stroomgebied van de Geleenbeek vindt akkerbouw plaats, er worden onder andere  
granen, mais, aardappelen en bieten geteeld (Landgebruikskaart Nederland, LGN7). Vooral in het 
bovenstroomse gebied van de Geleenbeek is veel akkerbouw aanwezig en juist hier worden ten opzichte 
van benedenstrooms gelegen meetpunt hogere concentraties gewasbeschermingsmiddelen gemeten. Een 
deel van de route verloopt via RWZI’s omdat op nabijgelegen meetpunten eveneens verhoogde 
concentraties worden gemeten. 
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Hoewel de debieten in de Rode Beek en Saeffelerbeek in vergelijking tot de Geleenbeek en de Vloedgraaf 
laag zijn, is eveneens een (beperkt) deel van de gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit Duitsland (figuur 
12). Bij OSAEF800 komt water uit de Saeffelerbeek (uit Duitsland) in de Rode Beek, die bovenstrooms van 
dit punt geen of nauwelijks debiet heeft. Dat komt doordat  verder stroomopwaarts - bij Millen – (vrijwel) al 
het water uit de Rode Beek naar de Vloedgraaf wordt geleid. Het water in de Rode Beek stroomafwaarts van 
de monding van de Saeffelerbeek is dus (vrijwel) uitsluitend afkomstig uit de Duitse Saeffelerbeek. Verder 
loopt de Rode Beek ook vóór Millen nog ± 4½ km door Duitsland en ligt één van de bovenlopen in Duitsland. 
 
Metalen 
Zink en andere zware metalen zijn de laatste jaren sterk gereduceerd. De invloed van de metaalindustrie is 
de laatste jaren minder geworden, enerzijds door verbetering van de bedrijfsinterne zuiveringsmethoden, 
anderzijds door de afname van het aantal bedrijven. Daarnaast zijn er nog wel enkele relevante industriële 
emissies denkbaar, bijvoorbeeld het gebruik van koelwaterconditionering waaraan zink is toegevoegd (zie 
oplossingrichting). Maar ook de RWZI’s Hoensbroek en Susteren leveren een bijdrage, via verzinkt 
straatmeubilair en zinken dakgoten komt zink vanuit het stedelijk gebied in het oppervlaktewater terecht. Tot 
midden 2015 loosde ook RWZI Heerlen op de bovenloop van beek.  
Dit beeld wordt ondersteund door berekende vrachten uit de emissieregistratie. Uit de emissieregistratie 
blijkt dat circa 60% afkomstig is uit regenwaterriolen en overstorten, 30% komt via uitspoeling uit het 
landelijke gebied in het oppervlaktewater terecht en overige 10% wordt voornamelijk veroorzaakt door 
verzinkte vangrails en bandenslijtage. Overigens liggen de zinkconcentraties benedenstrooms substantieel 
hoger dan bovenstrooms. 
 
PAK’s 
Niet alleen verhoogde metaalconcentraties maar ook PAK’s hangen vaak samen met hoge zwevend stof 
concentraties. Voor de Geleenbeek zijn de zwevend stof concentraties sinds vanaf begin jaren ’90 vrij 
stabiel. De sterke reductie van de PAK’s heeft een andere oorzaak en heeft te maken met schoner wordend 
verkeer, afname in het stoken van houtkachels en open haarden en een reductie van emissies in de 
metaalindustrie. Wel is de concentratie van fluorantheen de laatste jaren weer licht gestegen. Uit de 
emissieregistratie blijkt dat fluorantheen voornamelijk via genoemde atmosferische depositiebronnen in de 
Geleenbeek terecht komt (60%). Andere emissieroutes zijn riolering en hemelwaterafvoeren (25%), banden- 
en wegdekslijtage en lekkende motorvoertuigen (10%) en nog een paar kleine(re) posten. Omdat PAK’s 
slechts beperkt zijn gemeten is het moeilijk om exacte (punt)bronnen aan te wijzen.  
 

Oplossingsrichtingen 

Hieronder volgen een aantal oplossingsrichtingen: 

• Om gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater terug te dringen ligt het voor de hand om hierin het 
nationale beleid te volgen. Maatregelen zijn onder andere gericht op het handhaven van 
gebruiksverboden en het geven van voorlichting. 

• Onderzoek en vaststellen bijdrage en invloed gewasbeschermingsmiddelen vanuit de Rode Beek. 
• De zware metalen zijn de laatste jaren sterk gereduceerd, alleen zink vormt nog een probleem voor de 

Geleenbeek. De komende jaren kan verder worden ingezet op onderzoek naar de bijdrage van 
koelwaterinstallaties en het verbeteren van de zuiveringsmethoden. Belangrijke hotspots zijn ook de 
RWZI’s Susteren en Hoensbroek, deze RWZI’s zijn veelal een verzamelpunt van emissies uit het stedelijk 
gebied. Maatregelen moeten dan ook in deze hoek gezocht worden. 

• Fluorantheen is de enige PAK die recentelijk is gemeten, van de andere PAK’s zijn de laatste jaren geen 
meetgegevens bekend. Het is raadzaam om het meetpakket, waaronder PAK’s, uit te breiden. Uit de 
emissieregistratie blijkt dat atmosferische depositie de voornaamste bron is, maatregelen dienen dan ook 
gericht te worden op het beperken van emissies door houtkachels, open haarden, verkeer en 
metaalindustrie. 
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5.2 Bovenloop Tungelroysebeek 
Gebiedsbeschrijving 

De bovenloop van de Tungelroysebeek (KRW type R5) loopt vanaf de grens met waterschap De Dommel tot 
aan de Raam. De totale lengte van de Tungelroysebeek is 50 km (incl. Leukerbeek 54 km). De bovenloop tot 
de Raam is 6 km. Het vanggebied/stroomgebied van de bovenloop is circa 15 km2.  

Het oorspronggebied van de Tungelroysebeek wordt gevormd door de Ringselvennen in Noord-Brabant. 
Deze vennen worden onder andere gevoed door de Hamonterbeek die vanuit België de grens overkomt. De 
Hamonterbeek ontspringt op het Kempisch plateau. Eerst heet de beek na de Ringselvennen nog Oude 
Tungelroysebeek en pas na de onderdoorgang onder de Zuid-Willemsvaart heet hij Tungelroysebeek. De 
bovenloop (tot de Raam) kent echter weinig tot geen invloed vanuit Belgisch water. Het meeste water komt 
uit het beheergebied van Waterschap De Dommel.  

De Tungelroysebeek is een langzaamstromende, meanderende beek met zandbanken en overhangende 
begroeiing op de oevers. Zijtakken zijn van de beek zijn onder andere de Leukerbeek en de Rijdt. In het 
Leudal, met natuurlijke meanders, komen ook de Roggelse beek en de Haelense beek erbij. Na het Leudal 
gaat de Tungelroysebeek over in de Neerbeek. Vanwege de ligging in een vaak bosrijke omgeving hopen 
zich op rustige plekken in de beek vaak bladeren en takken op. Bomen hebben veel invloed op hoe de beek 
zich ontwikkelt en vormt. 

De Tungelroysebeek kent een lange geschiedenis als het gaat om milieuverontreinigingen. In de tweede 
helft van de 19e eeuw is de Budelse zinkfabriek opgericht, nu bekend onder de naam Nystar. Door diverse 
productieprocessen en vuilwaterlozingen op de Loozerheide zijn veel zware metalen in de Tungelroysebeek 
terecht gekomen. De Tungelroysebeek is door de jaren heen sterk vervuild geraakt, waarna in 1999 een 
groot saneringsproject is opgestart. Over een lengte van ruim 25 kilometer is in verschillende traject gewerkt 
aan het terugbrengen van meanders, is verontreinigde bagger verwijderd en zijn ongerioleerde zuiveringen 
gesaneerd. Ook zijn in het kader van de ecologische hoofdstructuur nog enkele andere herstelmaatregelen 
genomen, denk aan verbetering van leefgebieden van flora en fauna, emissiereductie vanuit de landbouw en 
de verbetering van de recreatieve mogelijkheden. 

Waarom een knelpuntgebied? 

De bovenloop van de Tungelroysebeek is als knelpuntgebied gedefinieerd omdat zowel in het verleden als 
zeer recent problemen zijn vastgesteld met zware metalen zoals zink en cadmium, maar ook andere stoffen 
zoals mangaan, fluoride en ammonium vormen een probleemstof. Daarnaast is ook fosfaat 
normoverschrijdend (valt buiten de scope van dit onderzoek). Vooral op de grens met waterschap De 
Dommel en de Belgische grens zijn de problemen het grootst, zie hiervoor de probleemlocaties in tabel 4 uit 
§2.3. Meetlocaties OTUNG100 en 300 vallen in de zwaarste categorie 12, dit betekend dat er zowel 
normoverschrijdingen als hoge msPAF waarden zijn vastgesteld (op OTUNG100 tot boven 10%). 

Probleemstoffen 

De zware metalen zoals benoemd onder het kopje “waarom een knelpuntgebied” en enkele andere stoffen 
zijn hieronder uitgewerkt.  

Onder “bronnen en emissieroutes” is uitééngezet wanneer en hoe de verschillende problemen met hoge 
concentraties zijn ontstaan. Hieronder wordt enkel ingegaan op de probleemstof zelf, waar het een probleem 
is en de trends. 

Zware metalen 
De Tungelroysebeek heeft al decennia lang te maken met zeer hoge zink en cadmium concentraties (figuur 
17 en figuur 18). Naast zink en cadmium zijn vormen ook arseen en kobalt recent een probleem (figuur 19). 
Van kobalt is alleen een kaartje opgenomen (Figuur 20), gegevens zijn vanaf 2016 beschikbaar. 
 
Ten opzichte van de jaren’90 zijn de cadmiumconcentraties sterk afgenomen. De norm voor zowel het 
jaargemiddelde als maximum concentratie varieert op basis van de waterhardheidsklasse. Op basis van de 
waterhardheidsklasse 5 (klasse met de hoogste maximum- en jaargemiddelde norm, resp. 1,5 en 0,25 µg/l), 
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wordt de norm van cadmium nog steeds overschreden. De cadmiumconcentraties liggen op dit moment 
gemiddeld rond 1,5 µg/l. Met name bovenstrooms, vlak bij het Ringselveen (terrein Nystar), worden in 2017 
nog enkele uitschieters tot 5 µg/l gemeten (figuur 17, rechts). Vanuit de Raam, op basis van meetpunt 
ORAAM100, is geen invloed aanwezig. Huidige concentraties (max. 0,4 µg/l en gemiddeld 0,21 µg/l in 2017) 
liggen onder de gestelde normen. 
 

 
Figuur 17 Maximum cadmiumconcentraties over periode 1983-2017 en 2018 deels (links) en het verloop van de 
cadmiumconcentraties op alle meetpunten samen (rechts) 
 
Hoewel de normen (jaargemiddeld = 10,6 µg/l, maximum concentratie = 18,4 µg/l en normfractie = 0,5 µg/l) 
voor zink niet worden gehaald vertoond vertoont zink wel de sterkste afname. Zinkconcentraties zijn vanaf 
begin jaren ’90 ruim een factor 10 afgenomen van ruim 1000 µg/l naar gemiddeld 100 µg/l. De hoogste 
zinkconcentraties worden nog steeds op grensmeetpunt gemeten. 
 

 
Figuur 18 Maximum zinkconcentraties over periode 1983-2017 en 2018 deels (links) en het verloop van de 
zinkconcentraties op alle meetpunten samen (rechts) 
 
Arseen is in de jaren ’90 een aantal keren gemeten en in tussen 2016 en 2018 (deels). Zowel in het verleden 
als nu liggen de concentraties boven de jaargemiddelde norm van 1,3 µg/l. In periode 2016-2018 zijn de 
concentraties van arseen niet afgenomen ten opzicht van de jaren ‘90, maar zelfs licht stijgend. De 
maximumnorm voor arseen (8,8 µg/l) wordt niet overschreden. De hoogste concentraties, op basis van het 
gemiddelde over periode 1985 t/m 1990 en 2016 t/m 2017, worden gemeten op OTUNG300 en ORAAM100.  
 

 
Figuur 19 Gemiddelde arseenconcentraties over periode 1983-2017 en 2018 deels (links) en het verloop van de arseen 
concentraties op alle meetpunten samen (rechts). 
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Kobalt vormt recentelijk een probleem in het oppervlaktewater van de Tungelroysebeek. De hoogste 
concentraties worden gemeten na de instroom van de Raam in de Tungelroyse beek (figuur 20). De 
belangrijkste vracht lijkt hiermee uit België te komen. 

 
Figuur 20 Maximum kobalt concentraties over periode 2016, 2017 en deels 2018  
 
 
Mangaan 
Voor mangaan is nog geen definitieve norm beschikbaar. Op basis van een voorstel door Ecofide (2019; zie 
ook bijlage 2) heeft de werkgroep Normstelling besloten dat de huidige indicatieve normwaarde van 31 µg/l 
wordt gehandhaafd. Omdat de normstelling is gebaseerd op een zogenaamd MTT (Maximaal Toelaatbare 
Toevoeging) kan men bij het toetsen van de waterkwaliteit corrigeren voor de achtergrondconcentratie (13 
µg/l). Voor de beschrijving van mangaan binnen het knelpuntgebied “Bovenloop Tungelroysebeek” is na 
correctie met de achtergrondconcentraties uitgegaan van een “voorlopige” norm van 44 µg/l.  
 
Van mangaan zijn meetgegevens beschikbaar vanaf 2009. De waarde van 44 µg/l wordt substantieel, op 
enkele uitzonderingen na, overschreden. Vanaf de start van de metingen in 2009 zijn de concentraties wel 
licht afgenomen. Wat opvalt zijn de piekconcentraties in 2010 en 2011, de laatste jaren liggen de 
concentraties tussen de 50 en 1200 µg/l met enkele uitschieters tot 2000 µg/l. De hoogste concentraties 
worden gemeten op OOTUNG20 en OTUNG40, deze meetpunten liggen dicht bij het lozingspunt van Nystar 
(SRB sloot). Meer hierover onder “Bronnen en emissieroutes”. De concentratie mangaan neemt 
benedenstrooms verder af maar komt nooit onder de 44 µg/l uit. Zelfs op meetpunt OTUNG800 wordt in 
2017 nog een concentratie van 590 µg/l gemeten. 
 

 
Figuur 21 Mangaanconcentraties over periode 2009 t/m 2017 en deels 2018 van alle meetpunten in de Tungelroysebeek 
samen 
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Figuur 22 Links de mangaanconcentraties over de jaren 2009-2017 en deels 2018 en rechts maxium 
mangaanconcentraties in 2017 
 
Ammonium 
De ammoniumconcentraties in de Tungelroysebeek zijn vergelijkbaar met concentraties in het overige 
beheergebied van waterschap Limburg. De concentraties fluctueren tussen 0,5 à 1 µg/l, (figuur 23, links). 
Opvallend zijn de hogere ammoniumconcentraties in de Raam (figuur 23, rechts). De laatste jaren lijken 
ammoniumconcentraties vanuit de Raam zich te verbeteren tot aan waarden vergelijkbaar met de 
Tungelroysebeek.  
 

 
Figuur 23 Ammoniumconcentraties links OTUNG100 en rechts ORAAM100 
 
Bronnen en emissieroutes 

Er zijn geen grote problemen bekend met gewasbeschermingsmiddelen. Van de PAK’s zijn weinig gegevens 
beschikbaar, alleen van fluorantheen. Voor de Tungelroysebeek gelden de zware metalen, mangaan (en 
fluoride), fosfaat en chloride als het voornaamste waterkwaliteitsprobleem. Deze (met uitzondering van 
fosfaat) zijn hieronder uitgewerkt. 

Zware metalen 
Nystar, een fabriek voor de productie van zink en zwavelzuur, bevindt zich in het oorspronggebied van de 
bovenloop. Op basis van een vrachtenanalyse fblijkt dat Nystar een beperkte bijdrage levert aan de 
cadmium en zinkconcentraties, respectievelijk 21 en 11 procent. Cadmium en zink komen voor 80 à 90% uit 
‘diffuse’ bronnen (Tauw, 2012). Belangrijkste routes zijn de overstort in het Ringselvennengebied, het 
grondwater van het Ringselvennengebied en de (verlegde) Tungelroysebeek zelf. Uit de studie van Tauw 
blijkt tevens dat concentraties van cadmium en zink in de winter hoger liggen dan in de zomer. In de zomer 
bestaat het water van de Tungelroysebeek voor het grootste deel uit gezuiverd water van Nystar. Dit wijst op 
een grote bijdrage van diffuse bronnen aan de vrachten. In de winter is er door een hogere grondwaterstand 
mogelijk sprake van 1) grotere uitspoeling door drainage van de bodem en 2) meer kwel en oppervlakkige 
afstroming dan in de zomer. 

Voor de Tungelroysebeek gelden vooral de voorgangers van Nystar als belangrijkste (historische) bron voor 
hoge concentraties zink en cadmium. Tot aan 1973 werd nog met smeltovens gewerkt en werden veel 
metalen via de schoorstenen de lucht in gestoten. 
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Tabel 6 Procentuele verdeling van vrachten over de stromen SRB-sloot (effluent Nystar), overstort 
Ringselven Oost en Verlegde Tungelroyse beek. 
 

Meetpunt Cadmium Zink Mangaan 

SRB1-sloot 21 11 93 

Ringselven Oost 28 44 3 

(Verlegde) Tungelroysebeek 52 45 4 

Som 100 100 100 

1 SRB = Sulfaat Reducerende Bacteriën 
 
Arseen komt van nature voor in de bodem van Limburg, dit blijkt uit de Geochemische Bodematlas van 
Nederland (Mol et al., 2012). Door uitzakkende grondwaterpeilen kan arseen uit diepere bodemsedimenten 
in grondwater oplossen. In zowel de boven als onderlaag worden concentraties gemeten tot 16 mg As per kg 
bodem. Daarnaast komt arseen in het oppervlaktewater door het gebruik van arseenverbindingen en 
pesticiden, door emissies vanuit de mijnbouw en door koolverbranding en industriële lozingen. Uit de 
emissieregistratie blijkt dat circa 33% is toe te dichten aan overstorten, de rest aan natuurlijke 
achtergrondconcentraties en depositie. Deze verhouding is niet uitgerekend in de emissieregistratie. 

Evenals arseen kan kobalt op natuurlijke wijze in het watersysteem komen. Kobalt is daarnaast een 
nevenproduct van nikkel in de chemische metaalindustrie. Gemeten concentraties in de Raam zijn dermate 
hoog dat mogelijk industriële belastingen vanuit België hier aan ten grondslag liggen.  

Mangaan en metaalsulfiden 
De bodem en het grondwater rondom de fabriek Nystar (Ringselvennen) zijn in het verleden verontreinigd 
geraakt met voornamelijk zink en cadmium. Om te voorkomen dat de verontreiniging zich verder verspreidt 
wordt door Nystar grondwater opgepompt met het GBS (Geohydrologisch BeheersSysteem). Dit water is rijk 
aan mangaan.  
De waterzuivering van Nystar is gebaseerd op geavanceerde biologische systemen, waarbij metalen en 
sulfaat worden neergeslagen met behulp van sulfaatreducerende bacteriën. In vergelijking met de meeste 
metaalsulfiden, is mangaansulfide vrij goed oplosbaar en daarom is mangaan in relatief hoge concentraties 
in het effluent aanwezig. Vrachtberekeningen in de Tungelroysebeek tonen aan dat circa 90 % van de 
mangaanvracht afkomstig is van de lozing van de waterzuivering van Nystar (tabel 6). Deze installatie 
verwerkt afvalwater uit het zinkproductieproces en grondwater vanuit het GBS. Via een SRB (Sulfaat 
Reducerende Bacteriën) sloot komt dit water in de beek terecht. Na lozing van het mangaan (II) wordt dit 
langzaam geoxideerd naar slecht oplosbare drie- of vierwaardige mangaan(hydr)oxiden. Het oplosbare 
tweewaardige mangaan is namelijk niet stabiel onder atmosferische condities. Door dit oxidatieproces slaat 
mangaan samen met andere metalen neer op bodem, planten en andere organismen, mogelijk spelen 
bacteriën een rol in de oxidatie van Mn2+ (Tauw, 2012). 

Van fluoride is bekend dat door middel van metaalproductieprocessen fluoride via luchtdepositie in het 
oppervlaktewater terecht kan komen. Dit verklaart dat fluoride naar voren komt in de toxiciteitsberekening. 

Oplossingsrichtingen 

• De aanwezigheid van zware metalen in de Tungelroysebeek, waaronder zink en cadmium, is deels een 
erfenis uit het verleden. Via deze route vindt nog steeds uitloging van deze metalen en mangaan plaats, 
dit zal komende decennia niet sterk veranderen (lees afnemen).  

• Door verbeteringen in de waterzuivering van Nystar is de belasting op de beek met cadmium en zink 
vanuit de fabriek in de loop van de tijd sterk gedaald. Het is belangrijk de huidige koers vast te houden en 
waar mogelijk de bestaande zuivering nog verder te optimaliseren. 

• Nader onderzoek naar de herkomst van arseen. Belangrijke onderzoeksvraag komt arseen uit de 
ondergrond of is er een bron aan te wijzen. Aangetoond is dat zeker een derde van de totale belasting 
antropogeen is. 
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• Nader onderzoek naar de herkomst van kobalt. Kobalt is niet opgenomen in de Emissieregistratie en 
wordt niet beschreven in de Geochemische bodematlas van Nederland. Op basis van metingen lijkt de 
belangrijkste vracht lijkt (via de Raam) uit België te komen.  

• Mangaan. In het rapport van Tauw (2012) is geadviseerd over de aanleg van extra zuiveringstap met 
verticaal doorstroomfilter en de aanleg van een zuiveringsmoeras. Tauw heeft naar aanleiding hiervan 
labproeven uitgevoerd om uit te zoeken welk filtermateriaal geschikt is. Labproeven hebben een hoog 
rendement aangetoond in het verwijderen van zink, cadmium, fosfaat en mangaan. Over 
vervolgmaatregelen moet nog een besluit genomen worden. 

 

5.3 Geul 
Gebiedsbeschrijving 

De Geul (KRW type R18) is een snelstromende meanderende beek met een totale lengte van 37,7 
kilometer. De beek ontspringt in de gemeente Eynatten, in de noordoostelijke hoek van de Belgische 
Ardennen (waar zij Geulle wordt genoemd), stroomt bij Cottessen - enkele kilometers ten zuidoosten van 
Epen – Nederland binnen, stroomt door en langs diverse dorpen (onder andere Epen, Mechelen, Gulpen, 
Schin op Geul, Valkenburg, Houthem en Meerssen) en mondt bij Bunde uit in de Maas. 

Het gemiddelde debiet op de grens met België bedraagt 1,1 m3/s en 3 m3/s bij de Maasmonding. Er worden 
jaarlijkse piekafvoeren gemeten tot ruim boven 23 m3/s. De beek wordt in Nederland gevoed door tal van 
zijbeken waarvan de Eyserbeek, Gulp en Selzerbeek de belangrijkste zijn. Daarnaast bestaat het water ook 
uit effluent van de RWZI te Wijlre en – via de Eyserbeek – RWZI Simpelveld. 

De Geul wordt gekenmerkt door een onregelmatige bodemstructuur, variërend van zand en plaatselijk fijne 
grindbanken tot overhangende oevers.  De rustige delen kennen aangeslibde tot zandige plekken. De Geul 
ontspringt in België. Op dit moment is Belgisch water nog steeds van grote invloed op de waterkwaliteit 
vanwege de zink- en loodwinning en de RWZI bij Plombières. In Nederland stroomt de beek afwisselend 
door landbouwgebied (overwegend gras afgewisseld door mais, bieten en aardappelen), natuurgebieden en 
-graslanden en dorpskernen. In het landelijk gebied mag vrije meandering plaats vinden en vinden er 
incidenteel natuurlijke overstromingen in het beekdal plaats. 

Vanaf eind jaren ’90 zijn diverse erosiebestrijdingsmaatregelen genomen. Een belangrijke uitgevoerde 
maatregel is de aanleg van regenwaterbuffers. Daarnaast is ook ingezet op de voorlichting van boeren, 
onder andere om wintergewas te telen en vooral niet te “diepploegen”. Het ligt voor de hand dat deze 
voorlichting, naast inrichtingsmaatregelen zoals regenwaterbuffers, een positief effect heeft op de zwevend 
stofgehalten in de Geul. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het landgebruik nog steeds voor een deel 
uit akkerbouw bestaat. Het is niet uit te sluiten dat verontreinigingen via verwaaiing, uit- en afspoeling en 
RWZI’s in het oppervlaktewater van de Geul terechtkomen. 

Waarom een knelpuntgebied? 

De Geul is als knelpuntgebied gedefinieerd vanwege problemen met cadmium, nikkel, zink en fluorantheen. 
Ook ammonium en hoge zwevend stof gehalten spelen een rol. Vier probleemlocaties OGEUL100, 500, 750 
en 900 vallen hierdoor in de hoogste categorie 12. Problemen met gewasbeschermingsmiddelen zijn sinds 
2014 sterk afgenomen, in 2018 is zelfs geen normoverschrijding of hoge toxiciteit vastgesteld. 

Probleemstoffen 

De zware metalen en overige stoffen waaronder ammonium en zwevend stof worden hieronder verder 
uitgewerkt. 

Zware metalen 
In de Geul worden hoge concentraties cadmium, nikkel en zink gemeten, concentraties liggen anno 2018 
nog ruim boven gestelde normen (JGM en MAX). De concentraties nemen de laatste dertig jaar wel 
langzaam af, zie hiervoor Figuur 24 en Figuur 25. De concentraties op het grensmeetpunt zijn het hoogst. Dit 
is af te lezen aan de rechter grafiek in beide figuren, dit zijn meetresultaten op meetpunt OGEUL100. 
In Figuur 27 is een vergelijking gemaakt van de maximum zinkconcentraties over de periode 1983 tot en met 
2018 (links) en de maximumconcentraties in 2017 (rechts). Nikkel en cadmium tonen een vergelijkbaar 
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beeld, hier zijn dan ook geen figuren voor opgenomen. Uit de kaart van meetjaar 2017 blijkt dat de 
aangrenzende zijbeken ook zink toevoegen. De concentraties liggen in de deze zijbeken tussen de 25 en 
100 µg/l. 
De lichte afname van metalenconcentraties hangt deels samen met de afname van het zwevend stof 
gehalte, deze zijn de laatste jaren sterk afgenomen (Figuur 26). 
 

 

 
 
Figuur 24 Nikkel en cadmiumconcentraties in de Geul. Links alle meetpunten samen, rechts het grensmeetpunt 
(OGEUL100). 
 

 
Figuur 25 Zinkconcentraties in de Geul, links alle meetpunten samen en rechts op het grensmeetpunt OGEUL100. 
 

 



45 

 

Figuur 26 Zwevend stof in de Geul 
 

 
Figuur 27 Zinkconcentraties in de Geul met links alle meetjaren (periode 1983 t/m 2017 en deels 2018) en rechts 
meetjaar 2017. De RWZI’s zijn weergegeven met een grijs blokje. 
 

PAK’s 
Van de PAK’s is alleen fluorantheen recentelijk en frequent gemeten (Figuur 28). De overige PAK’s zijn in 
2011 of 2012 gemeten en tot die tijd zijn frequent hoge concentraties waargenomen (> norm). Evenals voor 
beken als de Jeker en de Geleenbeek zijn de fluorantheenconcentraties sterk afgenomen sinds het begin 
van de jaren negentig. De maximumnorm wordt nog wel licht overschreden. Door een gebrek aan 
meetgegevens is een goede vergelijking lastig te maken tussen het bovenstrooms gelegen meetpunt 
(OGEUL100) en alle benedenstrooms gelegen meetpunten. Wel valt op dat in 2006 een piekconcentratie is 
gemeten op meetpunt OGEUL900, een benedenstrooms gelegen meetpunt. 
 

  
Figuur 28 Concentraties Fluorantheen in de Geul, met links alle meetjaren samen en rechts meetpunt OGEUL100. De 
uitbijter in 2006 wordt veroorzaakt door een hoge concentratie op meetpunt OGEUL900. 
 
Overig 
De ammoniumconcentraties zijn de laatste jaren sterk afgenomen. In de jaren ’80 schommelde de 
concentratie rond de 1 à 1,5 mg/l, de laatste jaren liggen de ammoniumconcentraties van alle meetpunten bij 
elkaar samengenomen ruim onder 0,5 mg/l. Er is geen verschil in concentratie vastgesteld tussen de boven- 
en benedenloop van de beek (OGEUL100 versus OGEUL900). 
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Bronnen en emissieroutes 
 
Zware metalen 
Zware metalen zoals zink, cadmium en nikkel vormen nog steeds problemen, ondanks de lichte afname van 
de concentraties. Deze afname lijkt zich de laatste 5 jaren wel te stabiliseren. Metaalconcentraties zijn niet 
alleen hoog door een hoge (historische) bijdrage vanuit het buitenland (o.a. Plombières), maar ook vanwege 
de uitspoeling uit land(bouw)bodems en het stedelijk gebied in Nederland (hemelwaterafvoer, overstorten en 
riolen). Ook de RWZI’s langs de Geul leveren een significante bijdrage. Zo heeft RWZI Simpelveld met een 
relatief klein en niet-industrieel achterland een zinklozing van bijna 100 kg/jaar. De totale jaarvracht van 
Nederland op de Geul is 468 kg zink (bron: Emissieregistratie). Wanneer de gemiddelde jaarvracht op 
grensmeetpunt OGEUL100 wordt vergeleken met het benedenstrooms gelegen meetpunt OGEUL900 dan 
levert Nederland een bijdrage van circa 35% op de totale jaarvracht. Binnen het Nederlandse deel is hiervan 
ongeveer 48% toe te dichten aan uitspoeling vanuit de bodem. Het overige deel is voornamelijk afkomstig uit 
het stedelijk gebied, denk aan straatmeubilair al dan niet via RWZI’s / hemelwaterafvoeren (45%) en verkeer 
(circa 5%). 

Overigens moet ook rekening worden gehouden met een natuurlijke bijdrage vanuit de ondergrond zoals 
blijkt uit de Geochemische bodematlas van Nederland. In Figuur 38 zijn voor nikkel en zink twee kaartjes 
opgenomen waaruit blijkt dat beide metalen van nature al in diepe bodemlagen aanwezig is. 

PAK’s 
PAK’s zijn ondanks een sterke verbetering nog steeds een probleem, dit oordeel is gebaseerd op de 
beoordeling van fluorantheen. De reductie van PAK’s hangt samen met schoner wordend verkeer, afname in 
het stoken van houtkachels en open haarden en een reductie van emissies in de metaalindustrie. Uit de 
emissieregistratie blijkt dat de atmosferische depositie van fluorantheen voor ruim 65% verantwoordelijk is 
van de totale jaarvracht op de Geul. Andere emissieroutes naar de Geul verlopen via riolering en 
hemelwaterafvoeren (30%),en een paar kleine(re) posten o.a. banden- en wegdekslijtage en lekkende 
motorvoertuigen (<5%). Omdat PAK’s slechts beperkt zijn gemeten blijft het moeilijk om exacte 
(punt)bronnen aan te wijzen. 

Depositie fluorantheen in 2016 
In emissieregistratie van 2016 is voor de gehele provincie Limburg een atmosferische depositie van ruim 
1600 kg fluorantheen per jaar vastgesteld. Ruim 500 kg is afkomstig uit sfeer- en vuurhaarden aangestoken 
door consumenten. 

Overig 
Verhoogde ammoniumconcentraties werden in het verleden veroorzaakt door problemen met de zuivering 
op RWZI Simpelveld en oude overstorten tot 10 à 15 jaar geleden. Inmiddels zijn deze overstorten voor een 
flink deel gesaneerd en is de zuivering van RWZI Simpelveld verbeterd (defosfatering en Nereda techniek). 

In de jaren ’90 waren ammonium en andere aan huishoudelijk afvalwater gerelateerde stoffen tijdelijk in 
verhoogde concentraties aanwezig. Dit kwam doordat een deel van het stroomgebied in België nog 
gerioleerd moest worden en de RWZI van Plombières nog niet in gebruik was. Het afvalwater werd in die 
periode rechtstreeks op de Geul geloosd. 

Oplossingsrichtingen 

Hieronder volgt een aantal oplossingsrichtingen: 

• Hoewel de zware metalen de laatste jaren sterk zijn afgenomen vormen zink, cadmium en nikkel nog 
steeds een probleem voor de Geul. Naast historische nalevering in het Nederlandse stroomgebied van de 
Geul zelf komt er nog steeds een substantiële vracht uit België (o.a. door zinkwinning bij 
Moresnet/Plombières). Het is van belang in gesprek te blijven gaan met buitenlandse beheerders. 
Eventuele plannen vanuit België om zinkwinning te hervatten zijn niet gewenst. 

• Naast buitenlandse bronnen zijn de RWZI’s Simpelveld en Wijlre belangrijke hotpspots. Deze RWZI’s zijn 
veelal een verzamelpunt van emissies uit het stedelijk gebied. Denk bij zink bijvoorbeeld aan 
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verduurzaamd straatmeubilair en zinken dakgoten. Maatregelen moeten dan ook in deze hoek gezocht 
worden. 

• Fluorantheen is de enige PAK die recentelijk is gemeten, van de andere PAK’s zijn de laatste jaren geen 
meetgegevens bekend. Het is raadzaam om het meetpakket, waaronder PAK’s, uit te breiden. Uit de 
emissieregistratie blijkt dat atmosferische depositie de voornaamste bron is, maatregelen dienen dan ook 
gericht te worden op het beperken van emissies door houtkachels, open haarden, verkeer en 
metaalindustrie. 
 

5.4 GBM’s omgeving Venlo 
Gebiedsbeschrijving 

Het landgebruik in omgeving Venlo bestaat naast bebouwing en akkerbouw voor een belangrijk deel uit 
glastuinbouw, zie Figuur 29. Bekende glastuinbouwgebieden zijn: 
• Californië (OAERT200): dit gebied ligt ten noordwesten van Venlo in de gemeente Horst aan de Maas. 

Een aantal AEF-bovenloopjes stromen door en langs het kassengebied. 
• Siberië (OKRAA600): Siberië ligt binnen Greenport Venlo, aan de A67 tussen Eindhoven en Venlo en 

bestaat uit een bestaand én nieuw te ontwikkelen glastuinbouwgebied en een businesspark. Op het 
businesspark is ook ruimte voor (bedrijfs)woningen. 

• ‘t Ven (ORIJN400): Dit glastuinbouwgebied ligt tussen de A67 en Venlo. De Rijnbeek, waar ook het 
meetpunt in ligt, doorkruist het gebied.  

• Bongard weide (OBERE100): Tussen Baarlo en Maasbree ligt een versnippert maar uitgestrekt 
kassengebied. Door dit gebied loopt de Springbeek en komt uiteindelijk uit op de Maas.  

• Belfeld (OBELF500). Ten zuidwesten van Belfeld, aan de A73 ligt een gebied met boomkwekerijen en 
glastuinbouw. Door het kassengebied stromen de Schellekensbeek en de Gansbeek. 

 

 
Figuur 29 Landgebruik met glastuinbouw in omgeving Venlo 
 
Waarom een knelpuntgebied? 
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Het waterschap heeft in deze gebieden meetpunten ingericht om emissies, waaronder 
gewasbeschermingsmiddelen, vanuit de glastuinbouw te monitoren. De locaties zijn benedenstrooms van 
meerdere bedrijven gesitueerd en geven een representatief beeld van het huidige gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. OKRAA600, OBERE100 en ORIJN400 in figuur 29 vallen in categorie 12 voor 
de toxische druk, de zwaarste categorie (§2.2). OBELF500 valt in categorie 11. OAERT200 is een jong 
meetpunt met alleen meetgegevens van meetjaar 2017. Op dit meetpunt zijn tevens hoge msPAF-waarde 
vastgesteld (zie tabel 7), normoverschrijding zijn op dit meetpunt vooralsnog niet vastgesteld.. 

Tabel 7 Toxiciteit probleemlocaties GBM’s Venlo, met categorie probleemlocaties in periode 2012-2018 en msPAF 
waarde (%). Dikgedrukt de probleemstoffen die in hoofdstuk 2 zijn opgenomen en in deze paragraaf worden behandeld. 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF (%) Probleemstoffen 

OAERT200 12 16.0% spinosynA en spinosynD 

OBELF500 11 2.7% Pirimicarb, thiacloprid en spinosynA 

OBERE100 12 20.9% Imidacloprid, acetamiprid, thiacloprid, etridiazole en cyprodinil 

OKRAA600 12 23.2% spinosynA, spinosynD thiacloprid, imidacloprid en etridiazol 

ORIJN400 12 7.6% spinosynA, spinosynD, imidacloprid, pirimicarb en cyromazine 

 

Probleemstoffen 

Uit de lijst met probleemstoffen, zoals besproken is in §2.1, zijn in het kassengebied negen stoffen 
aangetroffen (zie bijlage 3). Drie van deze stoffen hebben recentelijk (vanaf 2012) nog voor problemen 
gezorgd. Het gaat om acetamiprid, imidacloprid en pirimicarb. Van de laatste twee zijn figuren opgenomen 
op basis van de maximumconcentraties. Imidacloprid op basis van periode 2007 tot en met 2017 en 
pirimicarb van 1997 tot en met 2017. De jaargemiddelde en maximumnorm voor imidacloprid is gesteld op 
respectievelijk 0.0083 en 0,2 µg/l en voor pirimicarb op respectievelijk 0,9 en 1,8 µg/l. 
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Figuur 30 Maximumconcentraties van imidacloprid (2007 t/m 2017) en pirimicarb (1997 t/m 2007) van alle jaren te 
samen. In de legenda is 0,1 µg/l voor imidacloprid en 0,9 µg/l voor pirimicarb de helft van de norm. 
 

Bronnen en emissieroutes 

In tabel 7 zijn voor een vijftal locaties de belangrijkste probleemstoffen opgenomen. De emissieroute voor 
deze probleemstoffen zijn duidelijk en wijzen nadrukkelijk op de glastuinbouw. Omdat het meetpunt in alle 
gevallen benedenstrooms van het glastuinbouwgebied ligt is de exacte ligging van de bron niet te 
achterhalen. In de emissieregistratie zijn de gewasbeschermingsmiddelen (vooralsnog) niet opgenomen 
Hieronder volgt voor drie representatieve probleemstoffen (dikgedrukt in tabel 7) een korte omschrijving van 
de probleemstof en de mogelijke bron of route. 

 Acetamiprid is een insecticide en verdient extra aandacht op meetpunt OBERE100. In dit gebied wordt 
de stof toegepast als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen tegen bijtende en zuigende 
insecten. Denk hierbij aan witte vlieg, wolluis en bladluis. Acetamiprid wordt dan ook teruggevonden in 
(glas)tuinbouwgebieden waar komkommers, tomaten of sla wordt geteeld. Daarnaast wordt acetamiprid 
toegepast in de sier- en potteelt en voor de bestrijding van bladluizen op fruitbomen (EPA, 2002 & 
wikipedia, geraadpleegd op 23 mei 2019). 

 Imidacloprid is eveneens een insecticide en wordt met uitzondering van meetpunt OAERT200 op alle 
locaties aangetroffen. Imidacloprid is volgens Bayer het meest gebruikte bestrijdingsmiddel en valt in de 
dezelfde stoffengroep als clothianidine, thiacloprid, acetamiprid en thiamethoxam. Evenals bij 
acetamiprid wordt imidacloprid toegepast als werkzame stof tegen verschillende soorten insecten, 
waaronder in dit geval ook mieren. Daarnaast wordt imidacloprid ook in open teelten gebruikt 
bijvoorbeeld ter bescherming van het zaaigoed van onder andere suikerbieten. Op basis van het 
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landgebruik kan imidacloprid ook vanuit de suikerbietenteelt (de paarse vlakken in figuur 29) afkomstig 
zijn (EEG, 2008 & wikipedia, geraadpleegd op 23 mei 2019) 

 Pirimicarb is in grote hoeveelheden aangetroffen op OBELF500 en ORIJN400. Pirimicarb is ook een 
insecticide en wordt selectief toegepast op bladluizen in de fruit- en groententeelt op graangewassen en 
in de sierteelt. 

Oplossingsrichtingen 

Voor het beperken van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen zijn generieke en landelijke afspraken 
nodig. Een belangrijke oplossing wordt geschetst in het recent verschenen H2O-artikel) over toekomstig 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 (publicatiedatum: april, 2019. In dit artikel wordt gepleit 
voor weerbare planten en zelfregulerende teeltsystemen. Hierdoor zijn gewassen beter bestand tegen 
ziekten en plagen. Zo hoeven er minder beschermingsmiddelen te worden ingezet en worden emissies van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater voorkomen. Landbouworganisatie LTO is 
kritisch positief en heeft de minister gevraagd extra geld beschikbaar te stellen voor nader onderzoek en 
uitvoering van de toekomstvisie. 

5.5 Metalen beken Venray 
Gebiedsbeschrijving 

Dit knelpuntgebied bestaat uit verschillende probleemlocaties in verschillende wateren. Qua hydrologie 
verschillen de probleemlocaties sterk van elkaar. Echter, deze wateren hebben wel te maken met dezelfde 
probleemstoffen en liggen allemaal in de Venlo Slenk in het noorden van het beheergebied van het 
waterschap (figuur 31). De Venlo Slenk kenmerkt zich door een ondiepe Kiezeloöliet Formatie (later meer 
hierover). Het grondgebruik in de Venlo Slenk is divers met voornamelijk graslanden. Richting het Peelblok 
nemen open teelten zoals bieten en aardappelen en granen de overhand, zoals blijkt uit figuur 32.  

In totaal gaat om elf wateren met dezelfde probleemstoffen, te weten: Afleidingskanaal (OAFLE600 en 900), 
Baabel (OBAAB900), Boddebroekerloop (OBODD800), Broekhuizermolenbeek (OBRMB900), Eckeltsebeek 
(OECKE800), Geldernskanaal (OGELD900), Groote Molenbeek (OGRMB900), Lingsforterbeek (OLING900), 
Lollebeek (OLOLL900), Oostrumschebeek (OOOST900) en de Rijnbroekerloop (ORIJB800). 

 

Figuur 31 Probleemlocaties met metalen (rechts) en de ligging van de Venlo Slenk (links) 
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Figuur 32 Grondgebruik in en rondom de metalenbeken Venlo 
 

 

Waarom een knelpuntgebied? 

In de genoemde elf beken zijn voor verschillende zware metalen (waarbij zink, nikkel, kobalt, chroom en 
cadmium de belangrijkste zijn) normoverschrijdingen en hoge msPAF-waarden vastgesteld (zie bijlage 3). 
Daarnaast zijn er incidentele problemen met gewasbeschermingsmiddelen (GBM’s) geïdentificeerd en vormt 
ammonium ook regelmatig een probleem. De GBM’s worden niet meegenomen in voorliggende beschrijving. 

Probleemstoffen 

De probleemstoffen binnen dit knelpuntgebied zijn hierboven al even aan de orde geweest. Van zink en 
nikkel zijn hieronder tweetal figuren opgenomen (figuur 33 en figuur 34). De concentraties zink zijn de laatste 
decennia licht afgenomen en hebben zich rond 2012 gestabiliseerd tot rond 35 à 40 µg/l, maar liggen nog 
wel regelmatig boven de maximumnorm van 36,4 µg/l zoals blijkt in figuur 35. Zink levert veelal de grootste 
bijdrage in de msPAF-waarde (50-75%), op de voet gevolgd door nikkel (10-25%). Nikkelconcentraties zijn 
vanaf midden jaren tachtig niet of nauwelijks afgenomen en liggen op dit moment gemiddeld rond de 20 à 25 
µg/l, dit is ruim boven de jaargemiddelde norm van 7,3 µg/l (maximumnorm = 37,3 µg/l). Cadmium vertoond 
een vergelijkbare afname als zink en ligt veelal al onder de jaargemiddelde en maximumnorm (zie voor 
normbepaling paragraaf 5.2, kopje “probleemstoffen”), chroom vertoond evenals nikkel een stabiel patroon. 
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Figuur 33 Verloop zinkconcentraties Metalenbeken Venray 
 

 

Figuur 34 Verloop nikkelconcentraties Metalenbeken Venray 
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Figuur 35 Maximum concentraties Zink in 2017 
 
Ammonium 

Ammoniumconcentraties nemen vanaf midden jaren negentig heel geleidelijk af (vooral de spreiding) tot 
waarden rond of beneden de maximum en jaargemiddelde norm, met uitzondering van enkele uitschieters. 
Het verloop van de ammoniumconcentraties is weergegeven in figuur 36. 

 

Figuur 36 Ammoniumconcentraties in de metalenbeken van Venray 
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Bronnen en emissieroutes 

Uitspoeling van zware metalen, met name op de hoge zandgronden in Zuid-Nederland, wordt bevorderd 
door pyrietoxidate als gevolg van vermesting. Vooral zink en cadmiumconcentraties zijn in Noord-Brabant en 
in delen van Limburg vanaf 1940 sterk toegenomen (Bonten, 2010). Hieronder volgt een analyse van zware 
metalen die van nature in de “ondergrond” aanwezig zijn. Vervolgens is met behulp van de 
Emissieregistratie bepaald hoeveel van deze zware metalen in het oppervlaktewater terecht komen. 
Kwantificering van de uitspoeling als gevolg van menselijk handelen is hieronder niet in mee genomen. 

De ondergrond 

Vanwege de verschillende breuklijnen in Limburg zijn de overgangen van de verschillende formaties vrij 
abrupt zoals ook te zien is in figuur 37. Zoals al eerder beschreven liggen de beken met hoge concentraties 
zware metalen voornamelijk in de Venlo Slenk. Vrij ondiep in deze slenk ligt een kiezeloöliet formatie (figuur 
37). Deze formatie bestaat uit fluviatiele sedimenten en is van nature rijk aan zware metalen, voorbeelden 
van zink en nikkel zijn opgenomen in figuur 38. In deze kaarten is te zien dat in de fluviatiele bodemtypes 
hogere metaalconcentraties worden aangetroffen. Een vergelijkbaar beeld is te zien voor kobalt, cadmium 
en chroom, maar hiervan zijn geen figuren opgenomen. Het dus zeer aannemelijk dat een deel van de 
verhoogde metalenconcentraties via uitloging vanuit de bodem in grond- en oppervlaktewater terecht komen. 

 
Figuur 37 Dwarsdoorsnede Peelblok en Venlo Slenk (REGIS II, versie 2.2) 
 

 
Figuur 38 Zink (links) en Nikkel (rechts) gehalten in de ondergrond met rood gearceerd de globale ligging van de 
probleemlocaties in de Venlo Slenk (bron: Geochemische bodematlas van Nederland). 

Peelblok Venlo Slenk 
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Emissieregistratie (kentallen) 

Zink, nikkel, cadmium en chroom zijn opgenomen in de emissieregistratie. Uit deze data blijkt dat de grootste 
vracht door uitspoeling uit het landelijk gebied in het watersysteem terecht komt. Vanuit de 
afwateringseenheden Grote Molenbeek bij Horst en de Oostrumsche Beek bij Venray komt maar liefst 2.639 
kg per jaar uit het landelijk gebied. Respectievelijk 99 kg komt uit hemelwaterafvoer en 20 kg uit de 
tuinbouw. Nikkel komt voor circa 98% (940 kg / jaar) uit het landelijk gebied, de rest uit een aantal andere 
kleinere bronnen. Cadmium en chroom komen ook voor het grootste deel uit het landelijke gebied, maar de 
vrachten liggen aanzienlijk lager dan voor zink en nikkel. 

Hoewel niet onomstotelijk bewezen is dat de zware metalen vooral via de uitspoeling uit (landbouw)bodems 
in het watersysteem terecht komen ondersteunen kentallen uit de emissieregistratie deze redeneerlijn wel. 
Verder onderzoek is noodzakelijk. 

Oplossingsrichtingen 

Uit bovenstaande (beknopte) analyse lijkt de geologische ontstaansgeschiedenis van het gebied een 
belangrijke bron te zijn voor de hoge metalenconcentraties. Pyrietoxidatie als gevolg van vermesting kan een 
belangrijke rol spelen in het versneld uitspoelen van zware metalen naar grond- en oppervlaktewater. Nader 
onderzoek naar de chemische kwaliteit van bodem, het grondwater en de aanwezigheid van pyriet kan dit 
verder uitwijzen.  

Als het huidige beeld wordt bevestigd dat er sprake is van een natuurlijke hoge achtergrondconcentratie dan 
valt daar in de praktijk lastig iets aan te veranderen. Het beperken van overige emissies, uit bijvoorbeeld het 
kassengebied, zal een beperkt effect hebben op de concentraties zware metalen.  

5.6 Benedenloop Tungelroysebeek en zijbeken 
Gebiedsbeschrijving 

De benedenloop van Tungelroysebeek en zijbeken bestaat uit de Tungelroysebeek vanaf de A2, 
Roggelsebeek (met bovenstrooms Leveroyschebeek), Haelense beek en de Neerbeek (figuur 39). 
Daarnaast wordt ook locatie ORIJD900 (Rijdt Heythuysen) betrokken in de analyse, dit is een klein 
waterloopje dat uitkomt op de Tungelroysebeek en is onderdeel van KRW waterlichaam NL57_AEF_ML. Via 
de Neerbeek, dat voornamelijk gevoed wordt door Tungelroysebeek, Roggelse beek, Haelense beek en 
neerslagoverschot uit het eigen gebied komt het oppervlaktewater uit het systeem in de Zandmaas terecht. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de bovenloop Tungelroysebeek wordt verwezen naar §5.2. 

In onderstaande tabel 8 is de waterverdeling onder normale omstandigheden (gemiddelde situatie) 
opgenomen.  

Tabel 8 Waterverdeling in een gemiddelde (zomer)situatie in m3/s voor de benedenloop Tungelroysebeek en zijbeken tot 
aan de Zandmaas 

 
 

Oppervlaktewaterlichaam Waterloop (traject) Gemiddelde (m3/s) Zomergemiddelde (m3/s) 

Roggelse beek 

Roggelsebeek Neerpeelbeek 
tot en met Roggel 

0.10 0.07 

Roggelse beek Leudal 0.32 0.21 

AEF-bovenloopjes Midden-
Limburg 

Rijdt 0.01 0.003 

Leveroysebeek 0.12 0.09 

Haelense beek en Aabeek Haelense beek 0.16 0.09 

Tungelroyse beek 

Tungelroyse beek Raam tot A2 0.85 0.55 

Tungelroyse beek Leudal 1.51 1.29 

Neerbeek 1.77 1.31 
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Tot aan het Leudal is het grondgebruik zowel langs de Tungelroysebeek (Raam tot A2) als Roggelsebeek 
(Neerpeelbeek) sterk gevarieerd en bestaat onder andere uit grasland, akkerbouw en bebouwd gebied. De 
trajecten Tungelroysebeek Leudal, Roggelsebeek Leudal en grote delen langs de Haelense beek bestaan uit 
naald en loofbos, landbouw is hier vrijwel geheel afwezig. Tussen Neer en Buggenum (Neerbeek) worden 
voornamelijk mais, bieten en aardappelen verbouwd. 

 

Figuur 39 Probleemlocaties en waterlopen binnen knelpuntgebied Benedenloop Tungelroyse beek en zijbeken 
 

Waarom een knelpuntgebied? 

De benedenloop Tungelroysebeek ligt op ongeveer 20 kilometer afstand van het knelpuntgebied Bovenloop 
Tungelroysebeek en nog steeds worden normoverschrijdingen en hoge msPAF waarden van zink en nikkel 
waargenomen (vnl. op OTUNG820 en 900 en ONEER900). Dit knelpuntgebied gaat dan ook op in op de 
vraag of het probleem met zware metalen samenhangt met de bovenloop. Of zijn er nog andere knelpunten? 
Voor een goede vergelijking wordt ingezoomd op de Roggelsebeek (OROGG900), Leveroysebeek 
(OLEVE900) en de RIJDT (ORIJD900). Dit zijn allemaal probleemlocaties, categorie 11 of hoger, die al dan 
niet te maken hebben met dezelfde probleemstoffen. 

Probleemstoffen 

Een aantal zware metalen is hierboven al benoemd, daarnaast zijn in een aantal waterlopen af en toe wat 
verhoogde concentraties van cadmium, kobalt, koper en ammonium gemeten. Problemen met 
gewasbeschermingsmiddelen zijn van incidentele aard. Het gaat om de stoffen 2,4'-
dichloordifenyldichloorethaan en linuron met respectievelijk één en twee maal een normoverschrijding vanaf 
2012. 

  



58 

 

Ammonium 
De hoogste msPAF (4,1%) waarde wordt in 2012 gemeten op meetpunt ONEER900 en wordt vrijwel 
uitsluitend veroorzaakt door ammonium. Tussen 1983 en 2017 is dit overigens ook de enige keer dat de 
msPAF waarde van ammonium boven de 0,5% ligt. Op alle andere locaties zijn in dat jaar geen extreem 
hoge msPAF waarde gemeten, ook niet in de bovenloop van de Tungelroysebeek. De gemiddelde waarde in 
de benedenloop en zijbeken ligt meestal tussen de 0,1 en 0,3%. 

Als gekeken wordt naar ammoniumconcentraties en normoverschrijdingen, dan nemen deze na een tijdelijke 
verhoging tussen 2007 en 2010 licht af. De ammoniumconcentraties in de benedenloop (figuur 40) liggen 
iets lager dan in de bovenloop (figuur 23). Er worden na 2012 nog wel enkele uitschieters gemeten wat 
resulteert in normoverschrijding van met name de maximumconcentratie voor ammonium. 

 

Figuur 40 Ammoniumconcentraties van de benedenloop Tungelroysebeek en zijbeken 
 

Zware metalen 
Naast zink en nikkel (zowel normoverschrijdend als hoge msPAFwaarde) komt ook kobalt in 
normoverschrijdende concentraties voor. Deze drie stoffen staan hieronder beschreven en gevisualiseerd. 
Incidenteel is een verhoogde msPAFwaarde of normoverschrijding vastgesteld voor chroom, koper en 
cadmium. 

Voor zink worden de hoogste concentraties gemeten in de Tungelroysebeek zelf en verderop in de 
Neerbeek. Daarnaast worden hoge concentraties gemeten in de Roggelse beek en Haelense beek (figuur 
41). In de Haelense beek (OHAEL900) is in maart 2017 een totaal concentratie waargenomen van 190 µg/l, 
op datzelfde moment lag de concentratie op OTUNG900 rond de 61 µg/l en op de ONEER900 71 µg/l. Wat 
opvalt is dat de zwevend stof concentraties in de Haelense beek in maart 2017 vele malen hoger ligt (200 
mg/l) dan het gemiddelde van rond de 10-15 mg/l. De opgeloste fractie zink in de Haelense beek ligt op 9,8 
µg/l en is niet significant hoger dan het gemiddelde. Zware metalen kunnen zich binden aan slibdeeltjes 
(lees meer hierover onder bronnen en emissies). Wanneer vrachten met elkaar worden vergeleken 
(concentratie * debiet) in de verschillende trajecten dan levert de Haelense beek in maart 2017 een tijdelijke 
extra bijdrage van circa 10-20% op de totale vracht in de Neerbeek. 

Voor nikkel is een vergelijkbaar beeld te zien. Vooral in maart 2017 worden zeer hoge totaal 
nikkelconcentraties gemeten van rond de 38 µg/l in de Haelense beek. De opgeloste fractie daarentegen 
verschilt nauwelijks van het gemiddelde en ligt rond de 7 µg/l. 
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Figuur 41 Maximum zinkconcentraties in 2017 in de benedenloop van de Tungelroysebeek en zijbeken 
 

 

Figuur 42 Maximum nikkelconcentraties in 2017 in de benedenloop van de Tungelroysebeek en zijbeken 
 

De hoogste concentraties kobalt worden bovenstrooms gemeten in de Raam en middenloop van de 
Tungelroysebeek. Op ORAAM100 en OTUNG500 worden concentraties rond de 6 µg/l gemeten, zie ook 
paragraaf 5.2. Vanaf meetpunt OTUNG800 nemen de kobalt concentraties verder af, maar liggen nog wel 
ruim boven de jaargemiddelde- (0,2 µg/l) en maximumnorm (1,56 µg/l).  

Bronnen en emissieroutes 

De ammoniumvracht wordt voornamelijk door het gebied zelf gegenereerd zonder aanwijsbare 
(punt)bronnen. De ammoniumconcentraties in de benedenloop liggen namelijk op of rond de gemiddelde 
waarden (0,5 à 1 µg/l) van het beheergebied van het waterschap.  

Een belangrijke vracht aan zware metalen komt uit de bovenloop van de Tungelroyse beek. De metalen die 
in de bovenloop een probleem vormen (o.a. zink, nikkel en cadmium) worden in de benedenloop eveneens 
in normoverschrijdende hoeveelheden waargenomen. Wanneer opgeloste concentraties van deze stoffen in 
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de benedenloop en zijbeken worden vergeleken met de bovenloop dan liggen deze significant lager. Wel 
leveren de Roggelsebeek en Haelense beek een bijdrage. Dit blijkt niet zo zeer uit de vracht (debiet * 
concentratie) maar wel uit de uitspoelingsgegevens van zink vanuit het afwateringsgebied van de Roggelse 
beek (bron: Emissieregistratie). De berekende uitspoeling ligt met ruim 1000 kg/jaar bijna een factor 5 hoger 
dan de berekende uitspoeling voor de benedenloop van de Tungelroysebeek (iets meer dan 220 kg). 
Hoewel metingen van concentraties dit niet bevestigen is het niet ondenkbaar dat een deel van deze vracht 
uit de Roggelse beek in de benedenloop van de Tungelroyse terecht komt. 

In 2017 zijn in de Haelense beek eenmalig zeer hoge metalen (zowel totaal als opgeloste fractie) en 
zwevend stof concentraties gemeten. Uit de data blijkt dat er bovenstrooms van de Haelense beek, op basis 
van metingen in Uffelse, Thorner- en Itterbeek, geen vergelijkbare verhogingen zijn waargenomen. Het 
meetpunt OHAEL900 ligt in omgeving van Haelen. Begin 2017 is een deel van de beek in omgeving Haelen 
heringericht. Mogelijk hebben deze werkzaamheden er voor gezorgd dat er incidenteel verhoogde zwevend 
stof en metalen concentraties zijn gemeten. 

Oplossingsrichtingen 

• Hoewel metingen dit niet bevestigen lijkt op basis van de emissieregistratie een belangrijke vracht uit het 
afwateringsgebied van de Roggelse beek afkomstig. Onderzoek naar mogelijke maatregelen gericht op 
het beperken van de uitspoeling van zware metalen wordt geadviseerd. 

• Nader onderzoek naar de herkomst van kobalt. Kobalt is niet opgenomen in de Emissieregistratie en 
wordt niet beschreven in de Geochemische bodematlas van Nederland. 

• Het vermoeden bestaat dat herinrichtingsmaatregelen (graafwerkzaamheden) tijdelijk verhoogde 
zwevend stof concentraties hebben veroorzaakt (en hiermee ook hogere nikkel en zink concentraties). 
Desondanks is het belangrijk eventuele verhogingen van zware metalen- en zwevend stofconcentraties in 
de benedenloop Haelense beek nauwkeuring te blijven volgen. 

 

5.7 Grensbeken 
De grensbeken worden als één knelpuntgebied beschreven vanwege de beperkte sturingsmogelijkheden 
voor het waterschap om de (chemische) waterkwaliteit van het watersysteem te verbeteren. Belastingen en 
bronnen zoals RWZI’s, industriegebieden en het stedelijk gebied liggen voor een groot deel in het buitenland 
en zijn veelal niet of moeilijk beïnvloedbaar voor het waterschap. Oplossingen om de waterkwaliteit te 
verbeteren moeten vooral in en samen met het buitenland gezocht worden. Afspraken maken over de 
reductie van belastingen op deze grensbeken is een eerste stap, er op toezien dat gemaakt afspraken 
worden nageleefd is minstens zo belangrijk.  

Ook is het verstandig om lokaal/regionaal extra onderzoek te doen of aanvullend te meten zodat een goede 
vergelijking tussen de Nederlandse bijdrage en buitenlandse aanvoer mogelijk is. Een goed voorbeeld 
hiervan is het stuwmeer bij Cranenweijer waar een significante nalevering van metalen en PAK’s vanuit de 
waterbodem wordt verwacht. Deze waterbodem bestaat uit verontreinigd slib dat zich decennia lang heeft 
opgeladen door een continue aanvoer van stoffen vanuit de mijnbouw. Meer hierover in §5.7.4. 

Hieronder volgt per beek of cluster een korte beschrijving van het gebied (Waterschap Limburg, 2012) en de 
probleemstoffen en -locaties. Meer detailinformatie over de probleemlocaties en -stoffen is opgenomen in 
bijlage 4. De ligging van de grensbeken is gevisualiseerd in figuur 10. 

5.7.1 Jeker 

De Jeker ontspringt zo’n 15 km ten zuiden van St. Truiden in België (waar zij in de Franstalige gebieden 
Geer wordt genoemd), stroomt onder andere langs Tongeren, komt voorbij Kanne Nederland binnen en 
mondt in Maastricht uit in de Maas. In het Limburgse deel heeft de Jeker een lengte van 5,1 kilometer met 
een gemiddeld debiet van 1,5 m3/s. Het debiet neemt nauwelijks toe richting de monding van de Maas.  

De beek is (nog steeds) zwaar belast met PAK’s en GBM’s vanuit België. Op de grens met België bij Kanne 
is het probleem met deze stofgroepen en zink het grootst. Stofconcentraties uit buitenland nemen vanaf 
2012 wel steeds verder af. Daarnaast valt op dat de concentraties tussen het grensmeetpunt (OJEKE100) 
en de monding bij de Maas (OJEKE900) verder afnemen. De tak van de Jeker in Maastricht die langs de 
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stadswal loopt is behoorlijk overgedimensioneerd en functioneert als een molenvijver voor de erachter 
liggende Leeuwenmolen. Hier kan behoorlijk wat slib bezinken naar de waterbodem. Wanneer zwevend stof 
concentraties aan de monding bij de Maas worden vergeleken met het grensmeetpunt (periode 2012-2018) 
dan liggen deze veelal lager. In het Nederlandse deel van de Jeker zijn niet of nauwelijks significante 
(punt)bronnen aanwezig zoals overstorten, daarnaast grenzen er geen grote industriële gebieden of -lozers 
direct aan de waterloop. Reductie van de bronnen door het waterschap is dan ook niet of nauwelijks 
mogelijk. 

5.7.2 Raam, Uffelse-, Itter- en Thornerbeek 

De Raam, Uffelsebeek, Itterbeek en Thornerbeek zijn grensbeken en ontspringen in België. Het water uit 
deze beken is afkomstig uit de Kempen. In het verleden waren veel zinkfabrieken aanwezig op het Kempen 
Plateau. Eind 19e eeuw is dit gebied ernstig verontreinigd geraakt met zink en nikkel. De huidige 
verontreiniging (nalevering) van metalen is grotendeels toe te dichten aan dit historische gebruik. Inmiddels 
zijn de fabrieken een stuk schoner geworden door gerichte zuivering en verbeterde productieprocessen. De 
Raam (ORAAM100) heeft naast hoge zink en nikkelconcentraties ook te maken met normoverschrijdingen 
van kobalt (zie §5.2). De Uffelse beek heeft in het verleden problemen gekend met zuurstof en hoge 
ammoniumconcentraties, naast landbouw ook veroorzaakt door de aanwezige (voedsel)industrie. De Itter- 
en Thornerbeek hebben vooral problemen met gewasbeschermingsmiddelen. In de bovenlopen van deze 
beken is veel landbouw aanwezig. In het Belgische stroomgebied zijn nog lange tijd bestrijdingsmiddelen 
toepast en gemeten die ruim daarvoor al waren verboden.  

Wat opvalt is de hoge toxiciteit op het grensmeetpunt van de Thornerbeek (OTHOR100). In 2017 is maar 
liefst een msPAF waarde van 38,6% vastgesteld, onder ander veroorzaakt door de insecticide cypermethrin 
en twee andere vergelijkbare stoffen (zie bijlage 4). Cypermethrin is vrij verkrijgbaar bij elke boeren 
landwinkel. Benedenstrooms op de meetpunten OTHOR 900 en 950 nemen de problemen af. 

5.7.3 Roer 

De Roer ontspringt in de Hoge Venen in de Belgische Ardennen en stroomt door de Duitse Rureifel (waarin 
de Rurstausee - een groot stuwmeer - ligt), door industriegebieden met verschillende RWZI’s (omgeving 
Düren) en landbouwgebieden richting Nederland. Bij Vlodrop komt de Roer Nederland binnen en stroomt via 
het landelijk gebied van Vlodrop, St. Odiliënberg en Melick naar Roermond. Net voordat de beek Roermond 
instroomt splits zij zich in twee delen. Een deel stroomt onder de naam Hambeek verder en mondt ten 
zuiden van Roermond uit in de Maas en het andere deel stroomt onder de naam Roer door de stad richting 
Maas. 

In Nederland is de Roer een meanderende beek met een lengte van 22 km en een gemiddeld debiet van 13 
à 17 m3/s. Het debiet in het Nederlandse deel neemt nauwelijks toe. De Rode beek en Bosbeek zijn 
zijbeken van de Roer maar hebben zowel kwantitatief als kwalitatief een beperkte invloed. Ook de Worm 
komt via Duitsland uit op de Roer (paragraaf 5.7.4). De Roer kent problemen met metalen, 
gewasbeschermingsmiddelen, PCB’s (tot medio jaren ’00) en ammonium. Hoewel de waterkwaliteit de 
laatste jaren sterk is verbeterd zijn er veel RWZI’s en industrie aanwezig die voor incidentele problemen 
zorgen. Vooral bij RWZI Düren zijn in het verleden problemen geweest met de zuivering. Als het 
grensmeetpunt (OROER200) wordt vergeleken met benedenstrooms gelegen meetpunten dan verslechterd 
de waterkwaliteit niet. Vanaf 2012 zijn er benedenstrooms (OROER902 en 905) alleen nog problemen met 
hoge toxiciteit en normoverschrijdingen van nikkel en zink waargenomen.  

5.7.4 Worm en Anselderbeek 

De Worm ontspringt in het Aachener Hügelland ten zuiden van Aken en wordt door een aantal bronbeken 
gevoed. De beek komt bij Haanrade Nederland binnen en is vervolgens een aantal kilometers min of meer 
grensscheidend en stroomt tussen Rimburg en Marienberg Duitsland weer in. Ongeveer 20 km verder 
noordelijk – bij het Duitse dorp Kempen - mondt de Worm uit in de Roer. De Anselderbeek begint ook in 
Duitsland (waar zij Amstelbach wordt genoemd) ten noorden van Aken en komt bij Bleijerheide Nederland 
binnen. Nadat de Crombacherbeek zich bij de Anselderbeek heeft gevoegd stroomt de beek door een lange 
overkluizing richting het stuwmeer Craneweyer. Aan de andere zijde van het stuwmeer vervolgt de beek 
haar weg en mondt zij, via een aantal overkluizingen, bij Eygelshoven uit in de Worm. 
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De Worm is van nature snelstromende meanderende beek met een gemiddeld debiet van 2 à 2,5 m3/s. Van 
dit debiet is circa 10-20% afkomstig uit de Anselderbeek, dit bronbeekje ontspringt ook in Duitsland en is 
gemiddeld 2 à 3 meter breed. Vooral in de Worm treden tijdens hevige regenbuien sterk piekafvoeren op, in 
extreme situaties tot ruim boven de 15 m3/s. De Worm ligt op de grens met Duitsland. In Duitsland stroomt 
de beek door verstedelijkt gebied en wordt sterk beïnvloed door verschillende RWZI’s en door voormalige 
mijnbouwgebied (met hele hoge sulfaatconcentraties). Op het beeksysteem van de Worm en Anselderbeek 
lozen op dit moment nog vijftien Duitse en twee Nederlandse RWZI’s. Het systeem is naast zware metalen 
ook belast met hoge nutriëntenconcentraties.  

De Anselderbeek kent eveneens veel invloed door de deels voormalige mijnbouw, dit komt bijvoorbeeld tot 
uiting in het stuwmeer Cranenweijer. Dit meer heeft te maken met een dikke sliblaag dat verontreinigd is met 
zware metalen en vermoedelijk PAK’s. Wanneer meetpunt OANSE300 met benedenstrooms gelegen 
meetpunten wordt vergeleken lijkt vooral na het stuwmeer de waterkwaliteit slechter te worden, dit duidt op 
mogelijke nalevering. Dit is een vermoeden en dient met nader onderzoek verder onderbouwd te worden, op 
het uitstroompunt OANSE600 is na 2007 niet meer gemeten. Daarnaast ligt aan de oostkant van 
Cranenweijer een hellingbos (is een bos dat op een helling ligt) met bronnentjes. Onbekend is of er nog 
invloed is van mijnstenen op deze bronnentjes. Aan de Duitste kant liggen nog allemaal mijnsteengebieden, 
hoewel deze momenteel allemaal gesloten zijn is uitloging van zware metalen niet ondenkbaar. Bij de bron 
van de Strijdhagerbeek ligt nog een oude mijnsteenberg, deze mondt uit in de Anselderbeek net voor 
OANSE0800. In de jaren ‘90 is men gestopt met het oppompen van water uit de mijnsteenschachten, 
hierdoor ijn onder andere chloorconcentraties abrupt zijn afgenomen. 

De Worm en Anselderbeek hebben vergelijkbare problemen als bijvoorbeeld de Roer, Geul en Jeker. 
Hoewel concentraties van zware metalen de laatste jaren sterk zijn afgenomen zijn deze nog steeds te 
“hoog”, dit wordt geduid door zowel normoverschrijdingen als een hoge toxiciteit. Een belangrijk deel wordt 
nog steeds aangevoerd vanuit het buitenland, het andere deel is een erfenis uit het verleden. Door continue 
aanvoer van genoemde stoffen is het beeksysteem langzaam opgeladen, deze waterbodems kunnen op een 
later moment weer gaan naleveren. Een mooi voorbeeld hiervan is het stuwmeer Cranenweijer waar in de 
loop der jaren een dikke sliblaag is ontstaan. 

 

 



63 

 

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Dit hoofdstuk behandelt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Allereerst is in paragraaf 6.1 
ingezoomd op conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Vervolgens wordt in paragraaf 6.2 de huidige 
monitoring van het waterschap geëvalueerd met een doorkijk naar optimalisatie van het meetnet.  

In totaal worden ruim 20 aanbevelingen voorgesteld. Sommige aanbevelingen zijn “laaghangend fruit” en 
relatief simpel uitvoerbaar, andere aanbevelingen zijn juist complex en lastig uitvoerbaar. 

6.1 Terugblik analyse 

Probleemstoffen 

Categorie indeling probleemstoffen, categorie 12 vormt het fundament van de analyse 
In totaal zijn vanaf 1983 tot met medio 2018 1013 parameters (lees stoffen) aangetroffen in het 
beheergebied van waterschap Limburg. Deze zijn ingedeeld in 12 categorieën. Categorie 12 stoffen zijn 
ernstige probleemstoffen die zeer regelmatig voor normoverschrijdingen en een hoge toxiciteit zorgen. Uit de 
analyse blijkt dat 12 stoffen in de huidige situatie voor de grootste problemen zorgen. Dit zijn vier metalen 
(Cd, Ni, Co en Zn), twee PAK’s (benzo[b]fluorantheen en fluorantheen), ammonium en enkele 
gewasbeschermingsmiddelen (imidacloprid, isoproturon, linuron, metolachloor en terbutylazine). De 
verwachting is dat wanneer deze stoffen en het gebruik daarvan worden aangepakt dat hiermee ook stoffen 
uit lagere categorieën zullen “meeliften”. Dit geldt in ieder geval voor PAK’s en gewasbeschermingsmiddelen 
en mogelijk ook voor een aantal zware metalen. 

Aanbeveling 1: Continuering monitoring van de 12 belangrijkste probleemstoffen, deze dienen als gidsstof 
voor de meeste andere probleemstoffen. Extra aandacht voor de PAK’s (zie aanbeveling 9) 

Aanbeveling 2: Monitoren van hotspots (puntbron) of brede toepassing (diffuse bron) van de verschillende 
stoffen en het meetnet hierop optimaliseren (zie aanbevelingen 16 tot en met 20) 

Aanbeveling 3: Volgen landelijke ontwikkelingen opkomende probleemstoffen en stoffen die na verloop van 
tijd geen probleem meer zijn, omdat ze bijvoorbeeld niet meer worden toegepast. 

Probleemlocaties 

Probleemlocaties, met extra aandacht voor categorie 7 locaties 
In totaal zijn 1924 locaties ingedeeld in een categorie 1 tot en met 12. Categorie 10 of hoger zijn 
“probleemlocaties” met ná 2012 één of meerdere normoverschijdingen van stoffen uit categorie 11 of 12 en 
een in ernst toenemende toxiciteit (categorie 12 hoogste toxiciteit) Ongeveer 600 locaties vallen in categorie 
7. Dit zijn locaties die voor 2012 wel zijn gemonitord en waar toen problemen met probleemstoffen zijn 
geconstateerd, maar waar recente monitoringsgegevens ontbreken. Formeel is de status van het 
betreffende meetpunt onduidelijk. In veel gevallen kan op basis van een boven- of benedenstrooms gelegen 
meetpunt wel een inschatting worden gemaakt van de waterkwaliteit. In hoofdstuk 5, onder andere bij de 
beschrijving van de grensbeken, is aangetoond dat dit niet altijd het geval is.  

Aanbeveling 4: Extra aandacht voor locaties (en stoffen) die voor 2012 een probleem zijn geweest maar nu 
niet meer worden gemonitord. 

Monitoren van (nieuwe) probleemstoffen op probleemlocaties 
Probleemlocaties liggen in het gehele beheergebied van het waterschap. Soms liggen probleemlocaties met 
probleemstoffen (denk aan enkele zware metalen en PAK’s) als een grijze deken over het beheergebied van 
het waterschap. Een deel van deze locaties is ontstaan door bijvoorbeeld historische (antropogene) 
belastingen en/of deels door de ondergrond. Dit neemt niet weg dat er ook locaties of hotspots zijn met 
beïnvloedbare bronnen en emissieroutes in zowel binnen als buitenland.  

Aanbeveling 5: Volgen en kritisch tegen het licht houden van huidige en toekomstige probleemlocaties (obv 
nieuwe probleemstoffen, zie aanbeveling 3). 

 



64 

 

Ernst van de verontreiniging 

Aandacht voor de ernst (toxische druk) en de ligging van de verontreiniging 
Het is bekend dat stoffen elkaars toxische werking kunnen beïnvloeden, waardoor het effect van de 
aanwezigheid van twee stoffen meer (of minder) kan zijn dan het effect van beide stoffen apart. In de 
normstelling wordt hier geen rekening mee gehouden en wordt iedere stof apart beoordeeld. In het 
berekenen van de toxische druk (met als eenheid msPAF) worden mengseleffecten juist wel meegenomen. 
In het beheergebied van waterschap Limburg zijn 1924 toxiciteitsberekeningen uitgevoerd. Trends laten zien 
dat de toxische druk de laatste 20 jaar sterk is afgenomen, maar dat de gewenste eindsituatie nog niet is 
bereikt. 
 
Eerder is vastgesteld dat veel locaties “slechts” tot 2012 frequent zijn gemonitord en daarna niet meer (zie 
“Probleemlocaties”). Voor een actueel beeld is een analyse uitgevoerd over periode 2012-2018. Voor 25% 
van de 467 onderzochte locaties is een verhoogde toxische druk vastgesteld. In 1 tot 3% van de gevallen is 
nog steeds sprake van een sterke toxische druk (msPAF>10%) en is toxische druk de bepalende negatieve 
factor op de ecologie (macrofauna). Op 20 tot 30% van de 467 locaties is sprake van een matige toxische 
druk (msPAF = 0,5 tot 10%) en is de toxiciteit één van de bepalende factoren op de ecologie.  
 
Aanbeveling 6: Heb oog voor de ligging van de probleemlocaties met een verhoogde toxische druk en kijk 
minder naar het aantal locaties. Als er meer gemeten wordt kan in werkelijkheid het aantal locaties waar 
toxiciteit een rol speelt namelijk hoger zijn. Interessanter is om de ernst van de verontreiniging in de 
knelpuntgebieden en bij lokale hotspots (nog) beter in de vingers te krijgen. Richt het meetnet hier op in (zie 
aanbevelingen §6.2). 

Trends en ontwikkelingen 

Waterkwaliteitsverbetering in de laatste 35 jaar 
Om een goed beeld te krijgen van de trends en ontwikkeling in de chemische waterkwaliteit is een analyse 
uitgevoerd van de waterkwaliteit als geheel en voor lokale problemen. Dit onderscheid is nodig omdat trends 
voor een bepaalde probleemstof in een bepaald knelpuntgebied kunnen afwijken van het beeld over het 
beheergebied als geheel. Hieronder volgt de conclusie van het waterschap als geheel, conclusies over 
lokale problemen worden besproken onder knelpuntgebieden. In de uitgevoerde analyse voor het gebied als 
geheel is aangetoond dat voor verschillende stoffen dalende trends zichtbaar zijn. Dit wil niet zeggen dat er 
geen normoverschrijdingen meer zijn, maar concentraties van bijvoorbeeld fluorantheen, ammonium en 
enkele zware metalen zijn significant lager. Voor enkele gewasbeschermingsmiddelen, die inmiddels zijn 
verboden, betekent dit zelfs dat er überhaupt geen problemen meer zijn. Fluorantheen heeft geprofiteerd 
door verminderde toepassing van huisbrandolie, ammonium vanwege verbeteringen op de RWZI’s en zware 
metalen door verbeterde zuiveringstechnieken en lagere zwevend stof concentraties. 

Aanbeveling 7a: Bestuur en geïnteresseerden uitleggen wanneer naar stoffen individueel wordt gekeken de 
waterkwaliteit sinds de jaren ’80 sterk is verbeterd. Niet alleen het aantal normoverschrijdingen neemt af, 
maar ook het aantal normoverschrijdende stoffen. 

Verkeerd beeld van de huidige chemische toestand 
Zoals hiervoor besproken zijn afgelopen decennia de concentraties van allerlei (prioritaire) stoffen op 
meerdere locaties in het beheergebied aanzienlijk verlaagd. De waterkwaliteit is aantoonbaar verbeterd en 
ook de ingeschatte toxiciteit daalt. Desondanks is het formele KRW-oordeel per waterlichamen veelal nog 
steeds “voldoet niet”. Dat de verbeteringen op de kaart niet zichtbaar zijn komt mede door het one-out all-out 
principe waarbij een waterlichaam pas “voldoet” als alle beoordeelde stoffen aan de norm voldoen.  

Uit de data-analyse en toetsingen voor de waterlichamen van waterschap Limburg blijkt dat het aantal 
normoverschrijdende stoffen is afgenomen maar dat er vaak op waterlichaamniveau één of meerdere stoffen 
nog niet voldoen aan de norm. Het KRW oordeel per waterlichaam geeft vervolgens terecht aan dat nog niet 
alle problemen zijn opgelost, maar verbergt dat er grote verbeteringen zijn gerealiseerd. 

Aanbeveling 7b: Bestuur en geïnteresseerden uitleggen dat de chemische toestand op onderdelen wel 
verbetert, maar onder andere vanwege de toetsingsmethodiek (het one-out all-out principe) is deze 
verbetering nog niet zichtbaar. 
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Toxische druk neemt af, maar voorzichtigheid is geboden 
De dalende trends gelden niet voor alle stoffen. Zo nemen de opgeloste metaalconcentraties niet of minder 
sterk af en lijkt de verbetering de laatste jaren ook voor andere stoffen te stagneren. Daarnaast worden er 
met enige regelmaat nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. Daarom is niet alleen naar de trends 
van individuele stoffen gekeken maar ook naar de toxische druk, een maat voor het gezamenlijke 
ecologische effect van alle geanalyseerde verontreinigingen. Ondanks genoemde kanttekeningen lijkt de 
toxische druk sinds de jaren ’80 duidelijk te zijn afgenomen. Tegelijkertijd wil dit niet zeggen dat alle 
problemen over een paar jaar zijn opgelost. Er komen nog steeds normoverschrijdingen voor en ook de 
toxische druk is nog verhoogd. 

Aanbeveling 8: Bestuur en geïnteresseerden uitleggen dat naast een afname van het aantal 
normoverschrijdingen ook de toxische druk af neemt. 

Knelpuntgebieden 

Onder het kopje probleemstoffen is de indeling in knelpunten al kort genoemd. 46 van de 50 
probleemlocaties uit categorie 12 vallen in een knelpuntgebied. De indeling van de knelpuntgebieden is tot 
stand gekomen op basis van de beïnvloedbaarheid van bronnen en emissieroutes. Er zijn in totaal 7 
knelpuntgebieden, 6 hiervan zijn individueel per beek of cluster van beken besproken. De grensbeken 
waarbij het oppervlaktewater voornamelijk uit het buitenland komt bieden een minder handelingsperspectief 
voor het waterschap en zijn als één knelpuntgebied besproken. 

Aanbevelingen en oplossingsrichtingen zijn in de beschrijvingen van de individuele knelpuntgebieden in 
meer detail besproken. Hieronder volgt per stofgroep één of meerdere aanbevelingen op hoofdlijn. 

Zware metalen nemen af, maar zorgen nog steeds voor problemen 
De zware metalen concentraties zijn de laatste jaren sterk afgenomen, zo ook in de knelpuntgebieden. Wel 
zijn er enkele bronnen en emissieroutes te benoemen waaronder de (voormalige) zinkindustrie op het 
Kempens Plateau. Dit komt vooral tot uiting bij de Tungelroysebeek en de Raam. Zo heeft de voorganger 
van Nystar, de Budelse Zinkfabriek, in de 19e eeuw naast een zinkverontreiniging ook problemen met 
cadmium en mangaan veroorzaakt. Voor mangaan was nog geen norm beschikbaar, door Ecofide (zie ook 
bijlage 2) is hiervoor een voorlopige norm afgeleid en vastgesteld op 31 µg/l. In de Geleenbeek en Geul 
worden ook nog steeds hoge concentraties aangetroffen (vnl. zink), met de emissieregistratie is aangetoond 
dat naast bovenstroomse buitenlandse aanvoer ook het stedelijk gebied (via RWZI’s) een bijdrage levert. In 
de Geul treedt een verbetering op die deels ook samenhangt met een afname van de zwevend stof 
concentraties. Centraal in het beheergebied van het waterschap lijkt de ondergrond ook een bijdrage te 
leveren in verhoogde zink en nikkel concentraties. In de Venlo slenk is vrij ondiepe kiezeloöliet laag 
aanwezig die van nature rijk is aan zware metalen. Nader onderzoek is nodig om dit vermoeden te 
bevestigen. 

Aanbeveling 9: Naast zink en nikkel vormen kobalt en arseen regionaal ook een probleem. Het is niet 
duidelijk hoe deze stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De ondergrond lijkt een rol te spelen, maar 
dit is niet duidelijk. Dit geldt ook voor zink in het knelpuntgebied “Metalen beken Venray”. Onderzoek is 
nodig. 

De afname van PAK’s stagneert, stoffen worden weinig gemonitord 
PAK’s vormen vooral een probleem in de grensoverschrijdende beken in Zuid-Limburg. Hoewel de meeste 
PAK’s de laatste jaren zeer beperkt worden gemeten laat fluorantheen vanaf midden jaren ’80 een sterke 
afname zien. Deze afname is veroorzaakt door schonere productieprocessen en afname in het gebruik van 
huisbrandolie (vnl. in België). Op basis van een beperkte set gegevens lijkt vanaf medio 2000 weer een 
lichte verslechtering op te treden. Met gegevens uit de emissieregistratie (2016) is aangetoond dat een groot 
deel van de depositie uit sfeer- en vuurhaarden afkomstig is.  
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Aanbeveling 10: Aanvullend (bron)onderzoek naar een aantal PAK’s in verschillende grensoverschrijdende 
beken waaronder de Geul, Jeker en in de Anselderbeek. Overwogen kan worden om extra te meten naar 
PAK’s. 

Aanbeveling 11: Een generieke / landelijke aanpak waarbij het gebruik van sfeer- en vuurhaarden wordt 
verminderd. Dit is een maatregel die op veel weerstand zal stuiten. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen neemt af, maar regionaal zijn er nog problemen 
De laatste decennia zijn verschillende gewasbeschermingsmiddelen die voor grote problemen hebben 
gezorgd verboden. De bekendste zijn dichloorvos, isoproturon, imidacloprid en diuron. In de 
grensoverschrijdende wateren hebben deze stoffen nog lange tijd nageijld doordat er in akkerbouwgebieden 
in België geen handhaving plaatsvond. Inmiddels vormen geen van deze drie stoffen nog een probleem. 

Wanneer bestrijdingsmiddelen worden verboden komen er veelal nieuwe voor in de plaats. Zo hebben een 
aantal beken te maken hoge concentraties imidacloprid (al verboden), thiacloprid of terbutylazine. Deze 
stoffen vormen regionaal een probleem zoals in het glastuinbouwgebied van Venlo en rondom de 
Geleenbeek. In deze gebieden worden genoemde stoffen (of vergelijkbare stoffen) in grote hoeveelheden 
toegepast. Afspraken maken met gebruikers is een stap in de goede richting. Daarnaast zijn 
bestrijdingsmiddelen ook te koop in de plaatselijke landwinkel, toezicht op het gebruik van het middel is er 
vervolgens niet. Via oppervlakkige afspoeling of via RWZI’s, komen deze middelen in het watersysteem 
terecht.  

Aanbeveling 12: (inter)Nationale aanpak op gedoseerd gebruik van GBM’s in de agrarische sector en 
stedelijk gebied met aandacht voor een goede balans tussen toezicht & handhaving en doorontwikkeling van 
innovaties. 

Aanbeveling 13: Verplichte voorlichting van particulieren over de toepassing van GBM’s. 

Ammoniumconcentraties en onopgeloste stoffen zijn sterk afgenomen, maar nemen niet verder af 
Ammonium vormde eind vorige eeuw grote problemen voor het milieu. Concentraties zijn inmiddels fors 
afgenomen door onder andere strengere mestwetgeving, efficiëntere zuiveringstechnieken op RWZI’s en 
verbeterde rioolstelsels in het stedelijke gebied. Hoewel ammoniumconcentraties zijn afgenomen zijn er nog 
steeds normoverschrijdingen en is er in een aantal deelgebieden sprake van een toxische druk. Daarnaast 
lijkt de afname te stabiliseren en hierdoor de waterkwaliteit niet verder verbeterd. Enerzijds liggen hier lokale 
incidenten zoals een tijdelijk slecht werkende RWZI (Simpelveld) aan ten grondslag. Anderzijds zijn de 
problemen van meer structurelere aard, bijvoorbeeld wanneer er nog steeds veel agrarische activiteiten 
plaatsvinden in het betreffend stroomgebied van de beek. Maatregelen moeten dan ook dan in deze sfeer 
gezocht worden. 

Hetzelfde beeld is te zien voor de onopgeloste stoffen (zwevend stof of slibdeeltjes). Hoewel concentraties 
de laatste jaren sterk zijn afgenomen is op dit moment sprake van een status quo. Milieuvreemde stoffen 
kunnen zich binden aan deze slibdeeltjes waardoor er bijvoorbeeld hogere PAK’s en zware metalen 
concentraties in de waterkolom worden gemeten. Een voorbeeld hiervan is de Haelense beek in maart 2017. 
In deze periode zijn tijdelijk zeer hoge zwevend stof concentraties gemeten met zeer hoge zink en 
nikkelconcentraties die wel 10 maal hoger lagen dan gemiddeld. Daarnaast liggen in een aantal beken 
waaronder de Jeker zwevend stofconcentraties op het grensmeetpunt hoger dan verderop in de beek. Dit 
duidt er op dat het slib bezinkt en dat de bron(nen) in het buitenland ligt. 

Aanbeveling 14: Voorkomen van incidenten op RWZI’s 

Aanbeveling 15: Beperken van uit- en afspoeling van meststoffen naar grond- en oppervlaktewater. 
Aansluiten op landelijke en regionale afspraken vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 

Aanbeveling 16: Verkenning met Kallisto in hoeverre de oppervlaktewaterkwaliteit verbeterd door 
optimalisatie van de afvalwaterketen (riolering, zuivering en transport). 
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6.2 Optimalisatie monitoring  

Probleemstoffen beneden rapportagegrens of zonder norm 

Parameters onder de rapportagegrens  
Van de 1013 verschillende stoffen is ongeveer de helft nog nooit boven de rapportagegrens aangetroffen. 
Het kan hier om meerdere situaties gaan zoals: 

 Verplichte monitoring van prioritaire of specifieke verontreinigende stoffen. Voorzetting is dan pas zinvol 
als de rapportagegrens voldoende kan worden verlaagd 

 De stof is een soort ‘bijvangst’  vanuit een standaard pakket. Als dat er veel zijn kan men overwegen om 
het standaard pakket aan te passen 

 De stof vormt geen probleem voor de waterkwaliteit en hoeft niet langer gemonitord te worden 

Aanbeveling 17: nalopen of stoffen die (altijd) onder de rapportagegrens liggen nog wel gemeten moeten 
worden 

Stoffen zonder norm 
In de dataset zitten meerdere stoffen, waarvoor geen norm beschikbaar is. Het is nuttig om deze stoffen na 
te lopen op de vraag waarom deze stoffen worden gemonitord. Zo kunnen deze stoffen bijvoorbeeld deel 
uitmaken van een standaard pakket of worden gemonitord vanuit specifieke emissies; in beide gevallen zijn 
dit hele logische redenen. In andere gevallen is optimalisatie wellicht wel mogelijk. 

Aanbeveling 18: Optimalisatie van het meetnet of stoffen zonder norm wel gemeten hoeven te worden. 

Nieuwe Richtlijn Monitoring (april, 2019) 

In deze richtlijn is een stroomschema opgenomen over het invullen van de TT en OM monitoring voor 
prioritaire en specifieke verontreinigende stoffen. Met dit stroomschema wordt duidelijk gemaakt hoe de 
verschillende nuanceringen en mogelijkheden voor optimalisatie die de KRW biedt, in de praktijk zijn te 
implementeren. Als startpunt wordt aanbevolen om een overzichtstabel te maken waarin duidelijk wordt wat 
het kwaliteitsoordeel van iedere prioritaire en specifieke verontreinigende stof in ieder waterlichaam is. Zo 
kan men onder voorwaarden voor 18 jaar met de monitoring van (sommige) prioritaire stoffen stoppen, en 
kan men voor niet normoverschrijdende specifieke verontreinigende stoffen, wederom onder voorwaarden, 
in het geheel stoppen. Als eerste aanzet is een dergelijk overzicht opgesteld (zie bijlage 5 en 6). Deze moet 
echter verder verfijnd worden. Zo is nog niet nagegaan of een kwaliteitsoordeel is gebaseerd op een 
monitoring die aan de minimale frequentie voldoet. Voor de prioritaire stoffen is slechts 15% van het totaal 
aantal locatie*jaar*stof combinaties (dus in feite oordelen) over 2015-2017 gebaseerd op de juiste minimale 
meetfrequentie. Met dit overzicht kan ook beoordeeld worden welke stoffen meer of minder aandacht in de 
monitoring behoeven en kan ook een meer beleidsmatige keuze worden gemaakt over de gewenste 
betrouwbaarheid van ieder oordeel. Een hoge betrouwbaarheid is altijd wenselijk, maar vergt ook vaak 
aanvullende monitoring (hogere meetfrequentie; lagere rapportagegrens etc). 

Aanbeveling 19: Implementeren nieuwe richtlijn voor optimalisatie meetnet 

Operationele monitoring 

Operationele monitoring heeft twee doelstellingen: 

 De toestand vast te stellen van de waterlichamen waarvan gebleken is dat ze gevaar lopen de 
milieudoelstellingen niet te bereiken;  

 Uit de maatregelenprogramma’s resulterende wijzigingen in de toestand van die waterlichamen te 
beoordelen 
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Voor probleemstoffen is de toestand bekend (voldoet niet) en dus dient de monitoring inzicht te geven in het 
effect van alle genomen maatregelen tezamen. Dat betekent dat als een waterschap geen gerichte, 
gebiedsspecifieke maatregelen neemt, je mag verwachten dat het effect van maatregelen uitstekend op een 
meer grove ruimtelijke schaal kan worden beoordeeld. Door op die manier de omvang van de operationele 
monitoring te beperken ontstaat er (financiële) capaciteit om verdiepend onderzoek op te zetten naar 
gebieden waar de oorzaken minder duidelijk zijn zodat kennis ontstaat over eventueel te nemen 
maatregelen. 

Aanbeveling 20: Heroverweeg balans tussen operationele monitoring en nader onderzoek knelpuntgebieden 

Evaluatie KRW monitoring 

Op basis van de beschikbare chemische meetgegevens is een voorzichtige eerste verkenning uitgevoerd 
van de monitoring door het waterschap met de vraag in hoeverre de monitoring door het waterschap voldoet 
aan de eisen van de KRW en de nieuwe Richtlijn Monitoring. Afhankelijk van de uitkomsten van beschikbare 
metingen zouden sommige stoffen kunnen vervallen en zou voor andere stoffen het meetnet juist uitgebreid 
moeten worden. Omdat dit een eerste verkenning is, is voorzichtigheid geboden bij de toepassing van de 
conclusies. In bijlage 5 en 6 staan de stoffen en de adviezen ten aanzien van verschillende categorieën van 
stoffen getabuleerd. 

Aanbeveling 21: Monitoringsprogramma nader beschouwen aan de hand van de genoemde verkenning en 
aansluiten op de nieuwe Richtlijn Monitoring (zie aanbeveling 19).  
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BIJLAGE 1 UITGEVOERDE BEWERKINGEN 
Gebruikte gegevens en voorbewerking 
Alle gegevens, die voor de toxische druk berekeningen zijn gebruikt, zijn aangeleverd door het Waterschap 
Limburg. De complete dataset betrof 1924 meetpunten, waarvoor in de periode 1983-2018 chemische 
analyses in het oppervlaktewater beschikbaar waren. Deze hadden betrekking op 69.593 individuele 
monsters en bijna 1,5 miljoen analyses.   

Om de toxische druk te kunnen berekenen zijn enkele voorbewerkingen uitgevoerd: 
* naamgeving en codering van de parameters zijn vergeleken met de Aquo-parameter lijst en waar nodig 

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

gefiltreerd). Parameters met verschillende eenheden werden in één uniforme eenheid omgerekend 
conform de eisen, zoals gesteld binnen de msPAF-rekentool (veelal µg/l)  

* alle data-regels van milieuverontreinigingen met een concentratie “0”, “nb”, etc zijn verwijderd, net als alle 
parameters, die geen onderdeel uitmaken van de groep milieuverontreinigingen óf de daarbij horende 
ondersteunende parameters als pH, zwevende stof, chloride, DOC, calcium, temperatuur, etc. Denk hierbij 
aan parameters als kroos, chlorofyl, vuil en geur. Ook ijzer en aluminium zijn niet meegenomen in de 
berekeningen. Zowel ijzer als aluminium kunnen onder bepaalde omstandigheden toxische effecten 
veroorzaken, maar de mate waarin hangt sterk af van de vorm en beschikbaarheid waarin deze stoffen 
voorkomen. De huidige inzichten in deze verdelingsprocessen blijken onvoldoende betrouwbaar, waardoor 
een routinematige beoordeling de toxiciteit van Fe en Al (fors) overschat. Als er op bepaalde locaties een 
specifieke aanleiding is, zou de eventuele toxiciteit van Fe en Al middels meer gedetailleerd onderzoek 
beoordeeld kunnen worden.  

* In sommige gevallen zijn er van de metalen zowel opgeloste als totaalconcentraties vastgesteld. In die 
gevallen zijn de totaalconcentraties verwijderd, omdat er anders een dubbeltelling optreedt. Ditzelfde geldt 
voor som parameters zoals bijvoorbeeld de “som drins”, als ook de concentraties van de individuele stoffen 
aldrin, dieldrin, endrin, isodrin en telodrin zijn opgenomen.  

* De DOC-concentratie speelt een zeer belangrijke rol bij het tot stand komen van effecten door metalen als 
zink en nikkel. De DOC-concentratie is echter niet in alle monsters (zeker de oudere monsters) en ook niet 
op iedere locatie geanalyseerd. Om hiervoor te corrigeren zijn enkele aanvullende bewerkingen uitgevoerd: 
-als de DOC-concentratie in een monster mist, is de gemiddelde DOC-concentratie van die locatie gebruikt 
-als de DOC-concentratie voor de gehele locatie mist, is de gemiddelde DOC-concentratie over het gehele 
beheergebied gehanteerd.  
Ditzelfde geldt ook voor de hoeveelheid zwevende stof (belangrijk voor de beschikbaarheid van organische 
milieuverontreinigingen).  

* ten slotte zijn alle metingen met een waarde onder de rapportagegrens verwijderd. Aangezien het mogelijk 
is dat sommige stoffen al bij concentraties rondom de rapportagegrens toxische effecten veroorzaken 
(zoals stoffen waarvoor de norm < rapportagegrens), zou het meenemen van deze gegevens extra variatie 
veroorzaken die niet op voldoende betrouwbare concentraties is gebaseerd.  

 
Toxische druk berekeningen 
Alle toxische druk berekeningen zijn uitgevoerd met de msPAF -tool in Access (versie van 17 maart 2016; 
Stowa, 2016c). Hierbij is de toxische druk berekend van alle locatie-jaar combinaties.   

De ecologische effecten van met name gewasbeschermingsmiddelen zijn vaak een gevolg van 
piekbelastingen, die relatief hoog zijn en kort duren (als gevolg van een gepiekt gebruik van de middelen). 
De effecten van die pieken kunnen ecologische sporen nalaten: een soort die tijdens een piekbelasting 
verdwijnt, is niet direct weer terug. Het ecologische effect kan daarmee blijvender zijn dan de duur van de 
piekconcentratie. Om deze reden is bij het berekenen van de toxische druk gebruik gemaakt van de hoogste 
concentratie van het gemeten middel per jaar (MAC). Dit is in overeenstemming met de uitgevoerde 
kalibratie van de ESF8 tool (Stowa, 2016b). Daarmee zijn de berekende toxische drukken ook te “vertalen” 
in verdwenen macrofauna-soorten en ontstaat een zuivere vergelijking met de in STOWA (2016B) afgeleide 
drempelwaarden.  

Een belangrijk aandachtspunt is dat het analysepakket sterk tussen de monsters verschilt. Dit is niet 
onverwacht gezien het groot aantal jaren en 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 
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overeenkomen met verschillen in de werkelijke toxische druk. Bijvoorbeeld: op een locatie zijn zowel metalen 
als allerlei gewasbeschermingsmiddelen aanwezig maar de monitoring heeft zich gericht op alleen de 
metalen, bijvoorbeeld omdat de gewasbeschermingsmiddelen al op een nabijgelegen locatie worden 
gemonitord. Gezien de diversiteit van de gebruikte data is het lastig om dit effect op een eenvoudige manier 
te corrigeren. Tegelijkertijd is het wel mogelijk om een stelregel in het achterhoofd te houden: de huidige 
msPAF-waarden kunnen nooit lager worden (wat er is gemeten is tenslotte aanwezig geweest) maar ze 
hadden in werkelijkheid wel hoger geweest kunnen zijn (als er stoffen niet zijn geanalyseerd, die wel 
aanwezig waren). 

Bij de interpretatie van de toxische druk wordt gebruik gemaakt van de voorgestelde stoplicht-grenswaarden, 
voor toxische druk (Stowa, 2016b): Voor de grenswaarde groen/oranje is 0,5% aangehouden en voor 
oranje/rood is dat 10%. Deze voorlopige ondergrens van het stoplicht toxiciteit van 0,5% aan toxische druk 
komt op ordegrootte overeen met het beschermingsniveau dat in de normstelling wordt beoogd en de 
uitgevoerde kalibratie liet zien dat boven deze grenswaarde de diversiteit van de macrofauna begint te 
verminderen. De grenswaarde tussen oranje en rood (een msPAF-waarde van 10%) komt overeen met een 
situatie waarbij het aantal aanwezige macrofauna genera met ongeveer 10% is afgenomen. Daarnaast mag 
worden aangenomen dat ook van de genera die nog wel aanwezig zijn een betekenisvol aandeel nadelige 
toxische effecten van de toxische druk ondervindt. 

Voor een goed begrip van de termen: Deze sleutelfactor gaat over toxische effecten op flora en fauna. 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de parameter “Toxische druk” die als eenheid de “msPAF-waarde” in % 
geeft. In de spreektaal loopt de term msPAF-waarde en toxische druk door elkaar heen en ook in het huidige 
rapport worden beide termen (toxische druk en msPAF-waarde) door elkaar heen gebruikt aangezien dat de 
tekst soms makkelijker te lezen maakt.  
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BIJLAGE 2 MEMO NORMSTELLING MANGAAN 
Aan Waterschap Limburg 

Van Jaap Postma (Ecofide) 

Datum 27-2-2019 

Betreft Oplegnotitie voor opgestelde “indicatieve milieukwaliteitsnorm voor mangaan in oppervlaktewater” 

 Vertrouwelijk  Spoed  Normaal 

Aanleiding 
De bovenloop van de Tungelroysebeek wordt onder meer gekenmerkt door hoge mangaanconcentraties, 
waarbij de opgeloste gehalten tot boven de 1 mg/l kunnen oplopen. In eerdere studies zijn de oorzaken, de 
al bereikte verbeteringen en de huidige situatie nader beschreven (TAUW, 2012; Arcadis & Ecofide, 2019; in 
prep). Hierbij zijn ook de ecologische gevolgen van deze belasting zo goed mogelijk beoordeeld. In TAUW 
(2012) is bijvoorbeeld een Species Sensitivity Distribution (SSD-curve) gepresenteerd op basis van een 
stageonderzoek van Lomans & van Steensel (2011), terwijl door Arcadis en Ecofide (2019, in prep) naar de 
toxische druk van het gehele mengsel aan verontreinigingen is gekeken. Deze voorlopige 
risicobeoordelingen kennen echter de nodige onzekerheden. Zo speelt de reductietoestand van mangaan 
een grote rol, wordt de beschikbaarheid door factoren als DOC, pH en hardheid beïnvloed en zal ook de 
colloïdale fractie van belang zijn. Een aanvullende complicerende factor in deze is dat er vanaf de primaire 
emissiebron metaalneerslagen worden waargenomen op waterplanten en macrofauna in de 
Tungelroysebeek, die daarmee duiden op variaties in de fysisch-chemische parameters. 
Desondanks zijn de betrokken partijen (waterschappen Limburg en de Dommel, alsmede de veroorzaker) er 
op basis van de huidige inzichten ook van overtuigd dat het nemen van aanvullende maatregelen om de 
belasting te verminderen noodzakelijk zijn om de waterkwaliteit van de Tungelroysebeek verder te 
verbeteren. Mogelijke opties zijn beschreven door TAUW (2012) en vergen over het algemeen forse 
investeringen. Voor de noodzakelijke besluitvorming is het noodzakelijk om meer zekerheid te krijgen over 
de ernst van de huidige situatie alsmede inzicht verkrijgen in de uiteindelijk na te streven concentratie om 
verdere ecologische effecten te voorkomen. Een officieel vastgestelde normwaarde voor oppervlaktewater is 
in dit proces zeer wenselijk.  

Huidige stand van zaken 
Via de website van het RIVM (rvs-zoeksysteem) is een indicatief MTR van 31 µg/l te vinden, waarbij deze 
waarde refereert aan de Maximaal Toelaatbare Toevoeging (MTT) op basis van opgeloste concentraties. 
Correctie op basis van de achtergrondconcentratie is daarom mogelijk. Tegelijkertijd is door het RIVM ook 
aangegeven dat deze waarde afkomstig is van de oude Helpdesk water en dat de afleiding en toetsing 
helaas niet langer te achterhalen is. Deze waarde is dan ook niet beleidsmatig vastgesteld.  
Daarnaast heeft het RIVM in 2009 zelf ook een ad hoc MTR voor mangaan in (grond)water afgeleid. Deze is 
beschreven in Lijzen et al (2009) en bedraagt 2,77 µg/l, waarbij overigens in de begeleidende tekst is 
opgenomen dat “Voor (grond)water was het niet mogelijk voor mangaan een ad hoc MTR af te leiden”. Ook 
deze normafleiding kende naar verwachting daarom de nodige onzekerheden. Daarnaast is er in dit RIVM-
rapport ook een ad hoc interventiewaarde gegeven van 1050 µg/l alsmede een achtergrondwaarde voor 
grondwater van 80 ±40 µg/l.  
De redenen waarom beide indicatieve MTR-waarden een factor 10 verschillen zijn daarmee niet te 
achterhalen, waardoor een eventuele keuze tussen beide waarden wordt bemoeilijkt. Daarnaast zijn beide 
afleidingen de nodige tijd geleden uitgevoerd en is het goed mogelijk dat er ondertussen meer 
ecotoxicologische informatie over mangaan is verkregen.  

Aangezien de genoemde partijen een beleidsmatige vaststelling nastreven, is opnieuw een indicatieve 
milieurisicogrens afgeleid; nu op basis van het RIVM-rapport “Handleiding voor de afleiding van indicatieve 
milieurisicogrenzen” (RIVM, 2015).  
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Uitgevoerde werkzaamheden 
De afleiding van de indicatieve milieurisicogrens is vastgelegd in het bij deze procedure horende standaard 
formulier, dat als bijlage aan deze memo is gehecht. Deze nieuw afgeleide indicatieve JG-MKNzoet bedraagt 
0,15 µg/l. Tegelijkertijd moet men eigenlijk concluderen dat de thans beschikbare indicatieve methodiek 
ongeschikt is voor de normstelling voor mangaan15. Hier zijn meerdere redenen voor aan te geven. Zo is 
mangaan een essentieel metaal dat door organismen gereguleerd kan worden, waardoor een werkwijze met 
standaard veiligheidsfactoren minder passend is. Ook blijken er voor mangaan zoveel ecotoxicologische 
gegevens beschikbaar te zijn, dat de indicatieve normstelling, die puur op de laagste waarden is gebaseerd, 
geen recht doet aan de omvang van deze dataset. Daarnaast ligt de thans afgeleide waarde (ver) onder de 
achtergrondwaarde (zie onder). Ook dit is een signaal dat een meer uitgebreide beoordeling waarschijnlijk 
passender is. Aanvullend op de afleiding van deze indicatieve milieurisicogrens is daarom ook een beperkt 
literatuur onderzoek uitgevoerd, om zo inzicht te krijgen in de normstelling zoals die door andere landen voor 
mangaan is uitgevoerd. De verschillende normwaarden zijn in tabel 1 samengevat en daaronder nader 
toegelicht.  

Tabel 1. Overzicht van uit de literatuur beschikbare normwaarden voor opgelost mangaan in 
(grond)water.  

Waarde  
(µg/l) 

Omschrijving Referentie 

Zoetwater  
0,15 Thans afgeleide indicatieve JG-MKN Zie bijlage 
2,77 Ad hoc MTR (grond)water Lijzen et al, 2009 
9,6 PNEC (Chronisch EC10 voor vlokreeft en AF=10) WFD-UKTAG (2012a) 
28 PNEC (Chronisch NOEC voor vis en AF=100) Jap. Min of Environment 
31 Indicatief MTR RWS1) 
34 PNEC (AF=50) Reach 
75 SSD Int. Manganese Institute 

123 SSD; HC5 met AF van 2 WFD-UKTAG (2012a) 
200 SSD; HC5 zonder AF  WHO (2004) 
430 

(290-1500) 
SSD; HC5 zonder AF, en gekoppeld aan pH en hardheid CCME (2018, in concept) 

   
Zoutwater  

0,015 Thans afgeleide indicatieve JG-MKN Zie bijlage 
0,05 Laagste chron. LOEC met veiligheidsfactoren WFD-UKTAG (2012a) 

3 PNEC (AF=500) Reach 
7,5 SSDzoet met aanvullend veiligheidsfactor Int. Manganese Institute 
300 SSD; HC5 zonder AF WHO (2004) 

   
1) via zoeksysteem normen 

PNEC = Predicted No Effect Concentration 

Nadere toelichting 
 
Enige milieu- en biochemische informatie 
De chemie van mangaan is vergelijkbaar met die van ijzer omdat het voorkomen van beide metalen sterk 
wordt beïnvloed door de reductiepotentiaal. Onder geoxideerde omstandigheden vormt mangaan slecht 
oplosbare mangaanoxiden. Onder gereduceerde omstandigheden wordt mangaan makkelijk gemobiliseerd 
tot Mn2+ (Lijzen et al., 2009). In oppervlaktewater komt mangaan, afhankelijk van de redoxpotentiaal, 
meestal voor als Mn2+ of Mn4+. Ook de pH heeft een belangrijke invloed op het milieuchemisch gedrag van 
mangaan in water. Mn2+ domineert bij lagere pH-waarden en redoxpotentiaal met een toenemende 
hoeveelheid colloïdaal mangaan-oxyhydroxiden boven een pH van 5,5 (WHO, 2004).   

 

15 De indicatieve methodiek is primair ontwikkeld voor niet-dissocierende organische stoffen. 
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Opname van mangaan door aquatische organismen neemt af met toenemende pH en neemt toe bij hogere 
temperaturen en bij lagere zoutgehalten. Bioconcentratiefactoren zijn het hoogst bij de lagere trofische 
niveaus (range 2000-20000 voor planten, algen en mariene macroalgen t.o.v. van 35 tot 930 voor vis; WHO, 
2004). Mangaan is voor zowel bacteriën als planten en dieren een essentieel element vanuit allerlei 
biochemische reacties. Tevens is het onontbeerlijk voor de opbouw van botten, kraakbeen en bindweefsel. 

WHO (2004) 
De meeste ecotoxicologische testen zijn uitgevoerd met ionogeen mangaan. Er is weinig bekend over de 
ecotoxicologische effecten van colloïdaal of gecomplexeerd mangaan. Wel wordt over het algemeen 
aangenomen dat deze metaal-vormen minder toxisch zijn dan de ionogene vorm. Verder blijkt de acute 
toxiciteit bij toenemende hardheid af te nemen. Als norm voor zoetwater is een grenswaarde van 200 µg/l 
afgeleid op basis van een soortgevoeligheidsverdeling (SSD) waarbij 95% van de soorten worden 
beschermd met een betrouwbaarheid van 50% (HC5, 50%; geen verdere veiligheidsfactoren benoemd). 
Deze waarde is afgeleid voor zoetwater met een lage hardheid. Voor een deel zijn de hierbij gebruikte 
NOEC-waarden echter geëxtrapoleerd vanuit acute testen en daarmee minder betrouwbaar. Dit speelt in 
nog sterkere mate voor de door WHO afgeleide normwaarde voor zoutwater, aangezien er in dit geval in het 
geheel geen experimentele chronische NOEC-waarden beschikbaar waren en alle gebruikte waarden zijn 
geëxtrapoleerd vanuit andere (veelal EC50) waarden.  

Jap. Ministry of Environment (>2005) 
Voor tweewaardig mangaan leidt dit ministerie een PNEC van 28 µg/l af. Deze afleiding is gebaseerd op een 
chronische NOEC-waarde16 voor de vis Salmo trutta (62 dagen) van 2840 µg/l, die als voldoende 
betrouwbaar is beoordeeld en een veiligheidsfactor van 100. Een vergelijkbare beoordeling op basis van 
acute toxiciteitsgegevens kwam uit op 47 µg/l. Deze is gebaseerd op een acute EC50-waarde (48 uur) voor 
Daphnia magna van 4700 µg/l met wederom een veiligheidsfacto van 100.  

Reach 
Ook op de website van Reach zijn PNEC-waarden voor mangaan gepubliceerd voor zowel zoet als 
zoutwater (https://echa.europa.eu/nl/registration-dossier/-/registered-dossier/15553/6/1). In dit geval zijn de 
waarden gebaseerd op veiligheidsfactoren van 50 (zoetwater) en 500 (voor zoutwater).  

WFD-UKTAG (2012a) 
In opdracht van het Environmental Agency, het Internationaal Mangaan Instituut en Defra heeft WCA een 
EQS-waarde afgeleid voor opgelost mangaan conform de KRW-vereisten. Als laagste betrouwbare 
chronische toxiciteit gebruiken zij de EC10-waarde van 96 µg/l voor de groei van de vlokreeft Hyalella azteca 
(28-42 dagen). Aangezien er chronische toxiciteitsgegevens beschikbaar zijn voor ten minste drie 
taxonomische niveaus hanteren zij een veiligheidsfactor van 10 en bedraagt de PNEC 9,6 µg/l voor opgelost 
mangaan. WCA heeft ook gebruik gemaakt van de statische afleidingsmethode op basis van een SSD. Bij 
verschillende organismen bleek de toxiciteit bij meerdere hardheden te zijn getest. In die gevallen is per 
organisme steeds de laagste waarde gekozen in plaats van het geometrisch gemiddelde. De afgeleide 
PNEC is daarmee representatief voor situaties met een hoge beschikbaarheid en in de tweede lijn kan er 
vervolgens bij toetsing van andere omstandigheden met de biobeschikbaarheid rekening worden gehouden. 
WCA leidt een HC5-waarde van 246 µg/l af met een betrouwbaarheidsinterval van 62 – 572 µg/l op basis van 
een SSD die voldeed aan de geldende “goodness-of-fit” criteria. Ook concluderen zij dat op basis 
veldgegevens een veiligheidsfactor van ten minste 2 gehanteerd moet worden om zo ook de gevoelige taxa 
te beschermen. Deze PNEC-waarde komt daarmee op 246/2 = 123 µg/l.  
In dit rapport is ook naar de risico’s voor zoutwaterorganismen gekeken. De laagste chronische 
toxiciteitswaarden zijn twee LOEC-waarden17 van 10 µg/l, voor zowel de Japanse oester (Crassostrea gigas) 
als een krab (Cancer anthonyi). Er is een veiligheidsfactor van twee toegepast om van deze LOEC naar een 
NOEC te komen en vervolgens een factor 100 omdat er geen chronische gegevens voor zoutwater algen en 
vissen beschikbaar waren. De PNEC-waarde voor zoutwater bedraagt daarmee 0,05 µg/l. 

 

16 NOEC=No Obserbed Effect Concentration, de hoogste concentratie in een test waarbij nog geen 
significant nadelig effect is aangetoond. 
17 LOEC=Lowest Observed Effect Concentration, de laagste concentratie in een test waarbij er een 
significant nadelig effect is aangetoond.  
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International Manganese Institute 
Op hun website zijn verschillende factsheets gepubliceerd over de risicobeoordeling van mangaan. In 
factsheet 13 “Global Environmental Risk Assessment of Manganese: Results” is een samenvattende tabel 
met PNEC-waarden opgenomen. De achterliggende dataset is echter niet beschikbaar. Dit instituut heeft 
echter ook bijgedragen aan bovenstaande studie van WFD-UKTAG, die op net iets andere PNEC-waarden 
uitkomt. Zonder achterliggende gegevens is de oorzaak van dit verschil niet te achterhalen.  

Canada 
Door Canada is in 2018 een concept rapport gepubliceerd waar de normen voor opgelost mangaan direct 
afhankelijk zijn van zowel pH als hardheid. Normen zijn af te lezen uit onderstaande (concept) tabel. Deze 
normen zijn gebaseerd op de berekende HC5-waarden bij verschillende pH en hardheid waarden zonder dat 
deze met aanvullende veiligheidsfactoren zijn gecorrigeerd.  
 

 

Achtergrond waarden 
Zoals hierboven vermeld is er door Lijzen et al (2009) een achtergrondwaarde voor grondwater van 80 ± 40 
µg/l vastgesteld. Een vergelijkbare waarde voor oppervlaktewater is nog niet beschikbaar. In een lopend 
onderzoek van Deltares naar een eventuele update van achtergrondwaarden voor verschillende metalen is 
mangaan meegenomen (Deltares, 2019; in prep). In lijn met de in ontwikkeling zijnde Europese guidance is 
in dit onderzoek gekozen om de achtergrondwaarden te baseren op een serie van drie aansluitende 
meetjaren. Nu blijkt de precieze keuze voor de te gebruiken meetjaren tot enige variatie te leiden in de 
achtergrondwaarde van mangaan. Deze wordt gebaseerd op de 10-percentiel van de meetreeks. Over de 
periode 2015-2017 bedraagt deze 13 µg/l en over alleen 2017 7,8 µg/l. Voor 2015-2017 waren 4637 
metingen beschikbaar en voor de subset van 2017 3014. In beide gevallen lag 96-97% van de 
waarnemingen boven de rapportagegrens. Gelet op de Europese guidance waarin een dataset van ten 
minste drie jaar wordt aanbevolen, wordt een achtergrondwaarde van 13 µg/l voorgesteld. Omdat de huidige 
normwaarde (degene die op de RIVM-website van risico voor stoffen staat) op het MTT wordt gebaseerd 
mag men bij het toetsen van monitoringsresultaten corrigeren voor deze achtergrondwaarde.  

Biobeschikbaarheid 
In Engeland zijn drie zogenaamde chronische biotische ligand modellen opgesteld en wel voor een alg 
(Pseudokirchneriella subcapitata), watervlo (Ceriodaphnia dubia) en vis (Pimephales promelas) (WFD-
UKTAG, 2012b). In deze modellen wordt de waargenomen toxiciteit gecorreleerd aan de 
waterkwaliteitsparameters, die de beschikbaarheid beïnvloeden zoals pH, hardheid en DOC. De toxiciteit 
van mangaan voor ongewervelden en vissen blijkt vooral van de hardheid af te hangen (bij hogere hardheid, 
lagere toxiciteit). Voor algen blijkt de invloed van pH belangrijker te zijn dan die van de hardheid (lagere pH 
leidt tot lagere effecten). DOC heeft een relatief beperkte invloed. Met deze BLM kan een 
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biobeschikbaarheidscorrectie worden uitgevoerd, zoals die momenteel in Aquokit ook al voor zink, koper en 
nikkel is ingebouwd. Toepassing van een iets vereenvoudigde versie van dit BLM voor mangaan is 
beschikbaar in Excel als de “Manganese BLM screening tool”.  

Besluit werkgroep “Normstelling water en lucht” 
Op 19 februari is dit memo en de bijbehorende bijlage besproken in de werkgroep Normstelling. Ze kwamen 
tot de conclusie dat de uitgevoerde indicatieve risicobeoordeling inderdaad geen recht doet aan de 
complexiteit van de risicobeoordeling voor een metaal als mangaan en dat deze methode niet tot een reëele 
normwaarde leidt. Als alternatief bestaat er de mogelijkheid om op basis van al beschikbare 
risicobeoordelingen uit andere landen tot een normwaarde voor mangaan te komen. In dat geval hoeft er 
niet opnieuw een gedegen normstelling te worden uitgevoerd, maar kan Nederland een normwaarde uit een 
ander land beleidsmatig overnemen. Zo’n besluit is momenteel nog niet mogelijk, aangezien de beschikbare 
normwaarden te veel tussen de rapporten en landen verschillen en er geen inzicht is in de achterliggende 
redenen. Het lijkt er op dat sommige testen in het ene rapport wel zijn meegenomen en in het andere rapport 
niet (bijv. als onbetrouwbaar bestempeld).  
Als eerste indicatie is daarom de Nederlandse berekeningsmethode van SSD’s toegepast op de in de bijlage 
opgenomen set van chronische NOEC-waarden. Die berekening geeft een HC5-waarde van 64,5 µg/l en met 
de door WFD-UKTAG gehanteerde veiligheidsfactor van 2 zou de normwaarde dan op 32 µg/l uitkomen. De 
bijna vier keer hogere normwaarde van 123 µg/l, zoals die door de WFD-UKTAG zelf is afgeleid, kan 
daarmee alleen komen door het gebruik van een andere dataset en waarschijnlijk door het niet meenemen 
van enkele toxiciteitsgegevens met lage NOEC-waarden. Zonder verdere informatie is niet te beoordelen of 
deze werkwijze gerechtvaardigd is en ook door Nederland kan worden onderschreven.  

Samenvattend komt de werkgroep Normstelling tot de volgende twee besluiten: 
 De huidige indicatieve normwaarde van 31 µg/l wordt gehandhaafd 

Reden: Zowel Reach als bovenstaande indicatieve schatting met een SSD komen op vergelijkbare 
normwaarden uit (32 en 34 µg/l).  

 Er lijkt ruimte voor verbetering  
Reden: Gelet op de beschikbare literatuur (met name de WFD-UKTAG aanpak) is het niet onmogelijk 
dat men bij een meer gedegen afleiding tot een hogere normwaarde voor mangaan kan komen. Als 
eerste stap is een gedegen beschouwing van de thans beschikbare normen noodzakelijk. Welke 
ecotoxicologische testen zijn wel of juist niet in de verschillende rapporten opgenomen en op grond van 
welke redenen? Als deze redenen niet zijn te achterhalen, dienen de oorspronkelijke 
onderzoekspublicaties te worden beschouwd, waarmee -lettend op de kwaliteitsbeoordeling zoals in 
Nederland gehanteerd- alsnog een eigen oordeel over het al dan niet meenemen van de gegevens 
wordt gegeven. Gelet op de mogelijkheid om aanvullend te corrigeren voor biobeschikbaarheid dient bij 
deze beschouwing ook te worden ingegaan op de vraag of de test is uitgevoerd in een situatie waarbij 
de beschikbaarheid van mangaan hoog is geweest. Met een dergelijke onderbouwing kan men de 
werkgroep Normstelling alsnog om een nieuw besluit vragen. 
 

Conclusies en advies aan waterschap Limburg aangaande huidige ecologische risico’s 
 Ja, er zijn ecologische risico’s 

Uit de thans beschikbare monitoringsgegevens blijkt dat de opgeloste mangaanconcentraties tot boven 
de 1 mg/l kunnen oplopen. De overschrijdingsfactor van de norm van 31 µg/l loopt daarmee op tot (ver) 
boven de 10. Naast de opgeloste mangaanconcentraties is het zeer wel mogelijk dat ook de 
mangaanneerslagen, die op planten en dieren in de Tungelroysebeek worden waargenomen, tot 
nadelige ecologische effecten kunnen leiden. Zo zou zo’n neerslag de fotosynthese van waterplanten 
kunnen verminderen en kunnen neerslagen ook bij de macrofauna tot ongewenste effecten leiden.  
Daarmee kan men concluderen dat de huidige situatie tot ecologische risico’s leidt en dat het nemen van 
aanvullende maatregels om de emissies van mangaan te reduceren overwogen moeten worden. 
 

 De benodigde omvang en doelstelling van zo’n maatregel kent onzekerheden 
Normaliter zou men de emissie zodanig willen beperken dat de opgeloste mangaanconcentraties de 
thans beschikbare normwaarde niet langer overschrijden. In de praktijk blijkt echter vaak dat de kosten 
onevenredig toenemen met iedere aanscherping van de doelstelling. Voor mangaan in de 
Tungelroysebeek zijn er twee factoren die met name bepalen dat het doelgat wellicht kleiner is dan uit 
de huidige gegevens naar voren komt: 
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1) Normwaarde 
Hierboven is al beargumenteerd dat men met een gedetailleerde beschouwing van de verschillende 
onderzoeksrapporten en/of achterliggende publicaties wellicht kan komen tot een andere (hogere) 
normwaarde voor mangaan. Aangezien er slechts zeer zelden wordt besloten om geen veiligheidsfactor 
toe te passen, lijkt de normwaarde van 123 µg/l (WFD-UKTAG) een waarschijnlijke bovengrens van de 
mogelijke opties aan te geven.  
 
2) Opgeloste concentraties versus colloïdaal metaal 
Hierboven is aangegeven dat de hoeveelheid colloïdaal mangaan-oxyhydroxiden met name bij pH-
waarden boven de 5,5 gaat toenemen (WHO, 2004). Dit vormt mogelijk een probleem bij de beoordeling 
aangezien de pH in de Tungelroysebeek veel hoger ligt. Bij het meten van opgeloste metaal-
concentraties wordt oppervlaktewater normaliter over 0,45 µm gefiltreerd. Dit is voor veel metalen een 
geëigende methode. Colloïdaal mangaan kan dit filter echter passeren en wordt dan meegenomen in de 
‘opgeloste’ concentratie terwijl dit in feite onjuist is. De gemeten ‘opgeloste’ mangaanconcentraties zijn 
dan hoger dan de werkelijke opgeloste concentraties, waardoor men bij de beoordeling van de risico’s 
onterecht hoge risico’s veronderstelt. Zeker voor de Tungelroysebeek is dit een waarschijnlijk belangrijke 
factor: als men visueel al waarneemt dat er mangaanoxiden neerslaan in de beek, is er kennelijk sprake 
van een soort oververzadiging van allerlei mangaan-vormen. De aanwezigheid van (grote 
hoeveelheden) colloïdaal mangaan is dan waarschijnlijk. Om inzicht te krijgen in de omvang van dit 
mogelijke verschil tussen opgelost en colloïdaal, zou men enkele watermonsters stapsgewijs verder 
moeten filtreren en telkens de mangaanconcentraties analyseren (en andere probleemmetalen). 
Filtratiestappen van 0,45 en iets rond de 0,02 µm zijn dn logisch om te beginnen om vervolgens in de 
range van 100-1000 Dalton te kijken naar de mogelijkheden voor de nog kleinere moleculen.  
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BIJLAGE 3 PROBLEEMLOCATIES EN -STOFFEN PER BEEK 
OF GEBIED 

 

Geleenbeek 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2017 en deels 2018, msPAF-waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen 
Geleenbeek (OGELE). 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK 

Overig 
(ammonium) 

OGELE400 9 0,9 ammoniak x x  x 

OGELE450 11 0,9 
zink, ammoniak en 

pirimicarb 
x  x x 

OGELE580 9 1,2 
oestron, azitromycine, 

ammoniak, diclofenac en 
ibuprofen 

 x  x 

OGELE900 12 9,3 
zink, ammoniak, pirimicarb 

en nikkel 
x x x x 

 

Aquo-kit toetsingen van de belangrijkste probleemstoffen (1983-2017 en deels 2018) en beoordelingen. Stoffen die wel 
voldoen of niet toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter 
Voldoet 

niet 
Totaal aantal 
toetsingen 

Laatste 
meetjaar 

‘voldoet niet’ 

Laatste 
meetjaar 

GBM     

dichloorvos 5 72 2007 2016 

diuron 17 68 2004 2018 

endosulfan (som alfa- en beta-
isomeer) 

6 102 2007 2018 

imidacloprid 2 24 2018 2018 

isoproturon 6 66 2008 2018 

linuron 10 66 2010 2018 

terbutylazine 1 24 2018 2018 

Metalen     

kobalt 1 4 2007 2017 

koper 1 31 2011 2018 

zink 48 65 2018 2018 

PAK     

benzo(a)antraceen 1 20 2006 2017 

benzo(b)fluorantheen 16 23 2007 2018 

benzo(ghi)peryleen 14 23 2006 2018 

benzo(k)fluorantheen 13 23 2006 2018 

fluorantheen 33 46 2018 2018 

Tox-nutriënt     

ammonium 200 230 2018 2018 
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Tungelroysebeek 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2017 en deels 2018, msPAF waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen 
Bovenloop Tungelroysebeek (OTUNG). 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK 

Overig 
(ammonium) 

OTUNG100 12 16,7 
zink, fluoride, mangaan, 
cadmium en ammoniak 

x x x x 

OTUNG300 12 6,6 idem x x x x 

 

Aquo-kit toetsing categorie 11 en 12 probleemstoffen en laatste jaar “voldoet niet”. Stoffen die wel voldoen of niet 
toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter Voldoet niet Totaal aantal metingen Laatste meetjaar 'voldoet niet' Laatste meetjaar 

Metalen     

arseen 12 32 2018 2018 

cadmium 26 30 2018 2018 

chroom 1 23 2014 2018 

kobalt 13 36 2018 2018 

koper 3 21 2009 2018 

nikkel 4 69 2009 2018 

zink 77 77 2018 2018 

PAK     

fluorantheen 6 16 1991 1991 

Tox-nutrient     

ammonium 43 120 2018 2018 
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Geul 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2018, msPAF waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen in de GEUL 
(OGEUL). 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK 

Overig 
(ammonium) 

OGEUL100 12 18.9% 
zink, ammoniak, cadmium 

en nikkel 
x x x x 

OGEUL350 11 9.6% 
zink, ammoniak en 

cadmium 
x x x x 

OGEUL500 12 6.7% 
zink, ammoniak en 

cadmium 
x x x x 

OGEUL750 12 6.6% 
zink, ammoniak en 

cadmium 
x x x x 

OGEUL900 12 9.4% 
zink, permethrin, ammoniak 

en cadmium 
x x x x 

 

Aquo-kit toetsing categorie 11 en 12 probleemstoffen en laatste jaar “voldoet niet”. Stoffen die wel voldoen of niet 
toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter Voldoet niet 
Totaal aantal 

metingen 
Laatste meetjaar 

'voldoet niet' 
Laatste 

meetjaar 

GBM     

dichloorvos 6 110 2014 2016 

diuron 20 106 2004 2018 

endosulfan (som alfa- en beta-isomeer) 7 148 1995 2018 

linuron 2 104 2009 2018 

metolachloor 1 46 1999 2018 

terbutylazine 1 32 2011 2018 

Metalen     

cadmium 9 54 2018 2018 

kobalt 2 6 2007 2017 

koper 2 45 2010 2018 

nikkel 10 123 2018 2018 

zink 111 111 2018 2018 

PAK     

benzo(a)antraceen 2 40 2011 2017 

benzo(b)fluorantheen 22 36 2012 2018 

benzo(ghi)peryleen 16 36 2011 2018 

benzo(k)fluorantheen 12 36 2011 2018 

fluorantheen 38 72 2018 2018 

Tox-nutriënt     

ammonium 207 262 2018 2018 
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GBM’s omgeving Venlo 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2018, msPAF waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen in 
knelpuntgebied gewasbeschermingsmiddelen Venlo 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK 

Overig 
(ammonium) 

OAERT200 12 16.0% spinosynA en spinosynD x x x  

OBELF500 11 2.7% 
Pirimicarb, thiacloprid en 

spinosynA 
x x x  

OBERE100 12 20.9% 
Imidacloprid, 

acetamiprid, thiacloprid, 
etridiazole en cyprodinil 

x x x  

OKRAA600 12 23.2% 
spinosynA, spinosynD 

thiacloprid, imidacloprid 
en etridiazol 

x x x  

ORIJN400 12 7.6% 
spinosynA, spinosynD, 

imidacloprid, pirimicarb 
en cyromazine 

x x x  

 

Aquo-kit toetsing categorie 11 en 12 probleemstoffen en laatste jaar “voldoet niet”. Stoffen die wel voldoen of niet 
toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter Voldoet niet 
Totaal aantal 

metingen 
Laatste meetjaar 'voldoet 

niet' 
Laatste meetjaar 

GBM     

acetamiprid 2 17 2017 2018 

carbendazim 1 44 2007 2018 

dichloorvos 2 28 2008 2018 

dimethoaat 1 44 2010 2018 

imidacloprid 22 48 2018 2018 

lambda-cyhalothrin 2 42 2007 2018 

linuron 1 48 2010 2018 

pirimicarb 10 50 2017 2018 

pyridaben 2 40 2010 2018 
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Metalen beken Venray 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2018, msPAF waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen in 
knelpuntgebied metalenbeken Venray 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK Overig (ammonium) 

OAFLE600 12 2.5% 

In wisselende 
volgorde: 

- zink 
- nikkel 
- chroom 
- kobalt  
- cadmium 
- (ammoniak) 

x x  x 

OAFLE900 12 8.2% x x x x 

OBAAB900 12 6.8% x x x x 

OBODD800 12 6.2% x x  x 

OBRMB900 12 3.7% x x x x 

OECKE800 12 2.1% x x x x 

OGELD900 12 0.9% x x x x 

OGRMB900 12 2.1% x x x x 

OLING300 12 0.0% x x x x 

OLING900 12 3.0% x x x x 

OLOLL900 12 2.7% x x x x 

OOOST900 12 1.1% x x x x 

ORIJB800 12 22.4% x x  x 

 

Aquo-kit toetsing categorie 11 en 12 probleemstoffen en laatste jaar “voldoet niet”. Stoffen die wel voldoen of niet 
toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter Voldoet niet 
Totaal aantal 

metingen 
Laatste meetjaar 

'voldoet niet' 
Laatste 

meetjaar 
GBM     
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan 1 8 2018 2018 
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan 1 106 1993 2018 
dichloorvos 17 214 2005 2016 
diuron 8 148 2004 2018 
endosulfan (som alfa- en beta-
isomeer) 

38 304 1998 2018 

imidacloprid 4 32 2014 2018 
isoproturon 2 142 1998 2018 
lambda-cyhalothrin 1 26 2017 2018 

linuron 12 146 2006 2018 
pirimicarb 1 142 2001 2018 
Metalen     
cadmium 12 112 2018 2018 
kobalt 21 24 2018 2018 
koper 50 163 2018 2018 

nikkel 143 246 2018 2018 
zink 237 245 2018 2018 
PAK     
benzo(a)antraceen 1 34 1990 2018 
benzo(b)fluorantheen 15 46 1991 2018 
benzo(ghi)peryleen 5 47 1990 2018 

benzo(k)fluorantheen 4 46 1990 2018 
fluorantheen 39 94 2009 2018 
Overig     
ammonium 162 640 2018 2018 
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Benedenloop Tungelroysebeek en zijbeken 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2018, msPAF waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen in 
knelpuntgebied benedenloop Tungelroysebeek en zijbeken 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK Overig (ammonium) 

OHAEL900 11 1.1% 

Ammoniak, zink, 
nikkel, chroom en 

cadmium (1 locatie) 

   x 

OLEVE900 12 3.0% x  x x 

ONEER900 12 4.1% x x x x 

ORIJD900 12 1.4% x  x x 

OROGG900 11 1.7% x  x x 

OTUNG800 12 2.4% x x x x 

OTUNG900 12 1.9% x  x x 

 

Aquo-kit toetsing categorie 11 en 12 probleemstoffen en laatste jaar “voldoet niet”. Stoffen die wel voldoen of niet 
toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter 
Voldoet 

niet 
Totaal aantal 

metingen 
Laatste meetjaar 

'voldoet niet' 
Laatste 

meetjaar 
GBM     
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan 1 4 2018 2018 
dichloorvos 1 86 1994 2016 
diuron 6 62 1997 2018 
endosulfan (som alfa- en beta-
isomeer) 

7 110 1995 2018 

imidacloprid 2 14 2011 2018 
isoproturon 2 60 2005 2018 
linuron 2 56 2016 2018 
Metalen     
arseen 1 20 2006 2018 
cadmium 11 72 2018 2018 
kobalt 26 30 2018 2018 
koper 14 69 2018 2018 
nikkel 4 126 2018 2018 
zink 106 121 2018 2018 
PAK     
benzo(b)fluorantheen 1 18 1989 2018 
benzo(ghi)peryleen 1 18 2017 2018 
fluorantheen 13 36 2013 2018 
Tox-nutriënt     
ammonium 86 300 2018 2018 
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BIJLAGE 4 PROBLEEMLOCATIES EN -STOFFEN 
GRENSBEKEN 

Jeker 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2018, msPAF waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen in 
knelpuntgebied de Jeker 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK Overig (ammonium) 

OJEKE100 12 3.5 

ammoniak, 
isoproturon, diuron, 

zink en alfa-
endosulfan 

x x x x 

OJEKE900 12 7.7 
diuron, ammoniak, 
isoproturon, zink en 

pirimicarb 
x x x x 

 

Aquo-kit toetsing categorie 11 en 12 probleemstoffen en laatste jaar “voldoet niet”. Stoffen die wel voldoen of niet 
toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter 
Voldoet 

niet 
Totaal aantal 

metingen 
Laatste meetjaar 'voldoet 

niet' 
Laatste 

meetjaar 
GBM     

carbendazim 1 36 2010 2018 

chloortoluron 9 94 2002 2018 

dichloorvos 14 94 2010 2016 

diuron 79 100 2016 2018 
endosulfan (som alfa- en beta-
isomeer) 

43 120 2012 2018 

imidacloprid 2 34 2008 2018 

isoproturon 58 94 2017 2018 

linuron 8 94 2016 2018 

metolachloor 13 50 2018 2018 

pirimicarb 1 86 2003 2018 

terbutylazine 10 32 2018 2018 

Metalen     

arseen 2 14 2007 2014 

kobalt 6 14 2014 2017 

koper 1 27 2007 2018 

nikkel 1 63 2010 2018 

zink 31 59 2018 2018 

PAK     

benzo(a)antraceen 3 20 2013 2017 

benzo(b)fluorantheen 16 19 2013 2016 

benzo(ghi)peryleen 14 19 2012 2016 

benzo(k)fluorantheen 10 19 2012 2016 

fluorantheen 25 38 2016 2016 

Tox-nutriënt     

ammonium 142 144 2018 2018 
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Raam, Uffelse-, Itter- en Thornerbeek 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2018, msPAF waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen in 
knelpuntgebied de Raam, Uffelse-, Itter- en Thornerbeek 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK 

Overig 
(ammonium) 

OITTE200 11 0.7% ammoniak x x x x 

ORAAM100 12 3.7% 
Zink, kobalt, nikkel, 

ammoniak en 
cadmium 

x x x x 

OTHOR100 12 38.6% 
Cypermethrin, 

diflubenzuron en 
thiamethoxam 

x x  x 

OTHOR700 11 1.4% 
Dimethoaat, 

ammoniak, zink, 
imidacloprid en nikkel 

x x x x 

OTHOR900 11 1.0% 
Ammoniak, zink, 
nikkel en chroom 

x x x x 

OTHOR950 10 0.2% Zink en nikkel  x   

OUFFE050 12 2.3% ammoniak x x x x 

OUFFE100 10 0.4% 
Zink, nikkel en 

ammoniak 
x x x x 

 

Aquo-kit toetsing categorie 11 en 12 probleemstoffen en laatste jaar “voldoet niet”. Stoffen die wel voldoen of niet 
toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter 
Voldoet 

niet 
Totaal aantal 

metingen 
Laatste meetjaar 'voldoet 

niet' 
Laatste 

meetjaar 
GBM     
cypermethrin 2 8 2017 2018 
dichloorvos 7 138 2007 2011 
dimethoaat 2 70 2017 2018 
diuron 38 98 2007 2018 
endosulfan (som alfa- en beta-
isomeer) 

16 188 1996 2018 

imidacloprid 2 24 2017 2018 
linuron 1 102 2006 2018 

metolachloor 5 56 2008 2018 
permethrin 2 9 2015 2018 
terbutylazine 2 24 2008 2018 
Metalen     
cadmium 2 32 2018 2018 
kobalt 7 10 2018 2018 

nikkel 18 66 2018 2018 
zink 55 72 2018 2018 
PAK     
benzo(b)fluorantheen 15 24 1991 1991 
benzo(ghi)peryleen 5 24 1989 1991 
benzo(k)fluorantheen 5 24 1989 1991 

fluorantheen 27 48 1991 1991 
Tox-nutriënt     
ammonium 185 328 2018 2018 
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Roer 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2018, msPAF waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen in 
knelpuntgebied de Roer 

Meetpunt 
Categorie  

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK Tox-nutriënten 

OROER190 11 0.6% 

Zink, nikkel en ammoniak 
(incidenteel imidacloprid, 
furosemide en chroom 

x x x x 

OROER200 12 2.2% x x x x 

OROER300 10 0.4% x x  x 

OROER400 10 0.4%  x  x 

OROER902 11 1.7%  x  x 

 

Aquo-kit toetsing categorie 11 en 12 probleemstoffen en laatste jaar “voldoet niet”. Stoffen die wel voldoen of niet 
toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter Voldoet niet 
Totaal aantal 

metingen 
Laatste meetjaar 

'voldoet niet' 
Laatste 

meetjaar 
GBM     
dichloorvos 1 50 1995 2013 
diuron 3 60 1996 2018 
endosulfan (som alfa- en beta-
isomeer) 

2 70 1986 2018 

isoproturon 5 60 2007 2018 
som 4-nonylfenol-isomeren 
(vertakt) 

1 6 2013 2013 

Metalen     
kobalt 7 16 2014 2017 
koper 4 28 2018 2018 

nikkel 7 53 2017 2018 
zink 43 47 2018 2018 
PAK     
benzo(b)fluorantheen 3 15 1989 2018 
benzo(ghi)peryleen 3 15 2007 2018 
benzo(k)fluorantheen 2 15 1989 2018 

fluorantheen 8 30 2010 2018 
Tox-nutrient     
ammonium 50 108 2018 2018 
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Worm en Anselderbeek 

Categorie probleemlocaties in periode 2012-2018, msPAF waarde (%) en de geanalyseerde stofgroepen in 
knelpuntgebied de Worm en Anselderbeek 

Meetpunt 
Categorie 

probleemlocatie 
msPAF 

(%) 
Top-5 stoffen per 

meetpunt 
GBM Metalen PAK Tox-nutriënten 

OANSE290 8 0.0% zink x  x x 

OANSE300 11 1.0% Ammoniak x x x x 

OANSE750 10 0.2% zink x  x x 

OANSE800 12 1.4% Zink en ammoniak x x x x 

OWORM100 12 0.8% Zink, nikkel en 
ammoniak 

x x x x 

OWORM900 12 1.2% x x x x 

 

Aquo-kit toetsing categorie 11 en 12 probleemstoffen en laatste jaar “voldoet niet”. Stoffen die wel voldoen of niet 
toetsbaar zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Parameter 
Voldoet 

niet 
Totaal aantal 

metingen 

Laatste 
meetjaar  

'voldoet niet' 

Laatste 
meetjaar 

GBM     

dichloorvos 1 101 1996 2013 

diuron 20 105 2007 2017 

endosulfan (som alfa- en beta-
isomeer) 

2 138 1996 2017 

isoproturon 13 103 2008 2017 

linuron 3 80 2001 2017 

metolachloor 1 60 1998 2017 

Metalen     

chroom 1 20 2010 2018 

kobalt 3 13 2009 2017 

koper 2 37 2016 2018 

nikkel 5 91 2018 2018 

zink 60 86 2018 2018 

PAK     

benzo(b)fluorantheen 13 24 1991 2013 

benzo(ghi)peryleen 7 22 2006 2013 

benzo(k)fluorantheen 5 21 1991 2013 

fluorantheen 23 46 2005 2013 

Tox-nutrient     

ammonium 246 329 2018 2018 
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BIJLAGE 5 EVALUATIE KRW MONITORING – DEEL 1 
Op verzoek van het waterschap heeft Jaap Postma van Ecofide de monitoring doorgelicht die door 
Waterschap Limburg en zijn voorlopers is uitgevoerd in de loop der jaren. Postma heeft gekeken of stoffen in 
recente jaren zijn bemeten (actueel beeld), in hoeveel waterlichamen deze stoffen zijn bemeten (dekking) en  
of er met voldoende nauwkeurigheid is gemeten (rapportagegrens voldoende laag ten opzichte van norm).   
 
Op grond van de aangeleverde database schrijft Jaap Postma van Ecofide het volgende (email 28 
november 2018) : 
Vraag: Voldoet de monitoring door het waterschap aan de nieuwe handreiking monitoring? 
Antwoord: Nee 
 
Toelichting: 
a) Gevoeligheid van analyses: Er is een eis dat de rapportagegrens max 1/3 van de laagste norm moet 
bedragen 
Slechts 50% van de prioritaire stoffen die (deels) als < zijn gerapporteerd voldoet aan die eis (66% als we de 
eis verlagen naar <laagste norm). Voor de specifieke verontreinigende stoffen liggen deze percentages op 
36 en 45%. De getallen zullen iets hoger liggen als we ook de stoffen meenemen die altijd >RG zijn maar 
even voor het idee. Voor een groot aantal stoffen zijn de metingen onvoldoende gevoelig voor de vereiste 
betrouwbaarheid. 
 
b) Meetfrequentie: Er is een eis dat de prioritaire stoffen maandelijks en de specifieke stoffen ieder kwartaal 
worden gemeten. (zie tweede tabblad in Excel). Van de 2000 locatie*jaar*stof combinaties over 2015-2017 
(dus 1 stof op 1 locatie op 1 jaar telt als 1 combinatie) voor prioritaire stoffen zijn er slechts 289 op 
maandelijkse metingen gebaseerd. Dat zijn vooral de metalen en de locaties OGRMB900, ONEER900 en 
OVLOO905. Allen in 2017. Voor de specifieke verontreinigende stoffen ligt het percentage hoger (88%; 
4*per jaar) 
 
c) Dekking: Vanuit het ministerie wordt aan waterschappen gevraagd om voor iedere prioritaire en 
specifieke verontreinigende stof en voor ieder waterlichaam een oordeel over de toestand te hebben. Dat 
oordeel hoeft overigens niet op metingen te zijn gebaseerd als het maar herleidbaar is waar die dan wel op 
is gebaseerd (en die redenering hout snijdt). Dit sluit aan op de recente mail van PBL. Zij doen dit op basis 
van de IHW data. Met 38 waterlichamen en 130 stoffen zijn er 4940 oordelen te geven. In de mail van 
PBL/Leonard staan er 870. Dus slechts een kleine 18%. Overigens wil dit niet zeggen dat de gegevens er 
ook niet zijn. Het kan bijv. ook liggen aan de toets- en projectieregels in Aquokit.  
 
d) Metalen opgelost en/of totaal: De normen voor metalen zijn gebaseerd op opgeloste concentraties. Dit 
gaat in de meeste gevallen goed maar voor 4 of 14 (afh van metaal) locaties zijn alleen totaal conc bekend 
(overigens kan dit komen doordat het daar bijv om vrachten gaat), maar daar kunnen we dus geen toetsing 
mee uitvoeren. 
Kortom: Als ik een formeel antwoord moet geven op de vraag wat er nog nodig is om aan alle regels te 
voldoen, dan gaat dat niet passen in de huidige monitoringsbudgetten. Maar ik denk dat het ook niet nodig is 
om altijd alles helemaal conform de regels te doen. Je kan al veel kennis halen uit de gegevens die er wel 
zijn. Alleen (sorry Gabriel) is dit wel maatwerk. Ik heb de afgelopen twee dagen een aanzet gemaakt 
(wederom zie Excel tabblad “Overzicht vraag ministerie”). Ik heb hier op basis van alleen de Aquokit 
toetsingen voor ieder waterlichaam (locaties via de koppeltabel naar waterlichamen gebracht; overig water 
niet meegenomen) aangeduid wat er bekend is en uit welk jaar. Recent is 2015-2017 (Aquokit kijkt meestal 
naar de afgelopen drie meetjaar). Eigenlijk zou ik dit schema willen verfijnen met de toets op minimale 
meetfrequentie maar daar had ik gewoon geen tijd voor. In de regels 66-69 heb ik de adviezen voor de 
monitoring samengevoegd. Sommige zijn heel rechtlijnig, voor andere zijn er enkele mitsen en maren die je 
dan zou moeten uitzoeken. Deze staan meestal in comments toegevoegd. Zo zou je voor een aantal stoffen 
even goed naar de rapportagegrens moeten kijken. 
Tegelijkertijd denk ik ook dat er een redelijk aantal stoffen (prioritair en specifieke) zijn die je niet langer hoeft 
te monitoren (zo’n 50 afhankelijk van de zekerheid die we willen en de uitkomsten van enkele aanvullende 
acties) of die alleen zinvol zijn als het laboratorium eerst in staat is om de rapportagegrens verder te 
verlagen (zo’n 36). Concreter dan dit kan ik het nu niet maken, maar hopelijk helpt dit. Tegelijkertijd kan je 
volgens mij (en ik hoop dat met dit schema te illustreren) geld besparen op de routinemonitoring die je dan 
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vervolgens kan besteden om op de knelpunt gebieden of witte vlekken meer gericht onderzoek te doen en 
zo verder te komen.  
Dit alles is gericht op specifieke en prioritaire stoffen en alleen de waterlichamen. Jullie monitoren nog veel 
meer stoffen. In tabblad “stoffen alleen <“ staat een lijst met alle in 2015-2017 gemonitorde stoffen met 
daarachter het percentage van de metingen dat >rapportagegrens is. Voor 491 stoffen is dit percentage 0. 
Het gaat om 26161 analyses. Ook dit biedt opties tot optimalisatie (het kan natuurlijk zijn dat deze stoffen 
soms ‘gratis’ in een bepaald meetpakket meelopen) 
 
KANTTEKENING van Jaap Postma: 
Dit is een eerste slag. Er zitten vast en zeker nog allerlei details die nader bestudeerd en gecontroleerd 
moeten worden. Ik heb het nu gedaan met automatisch zoekfuncties en meestal gaat dat redelijk maar (en 
dat bleek nu ook al) soms gaat er dan iets mis en moet je zaken handmatig nalopen. Ook zie ik af en toe 
vreemde zaken die ik ook liefst na zou willen lopen. Daarnaast zijn er vast hele goede redenen geweest om 
te monitoren wat er nu is gemonitord. Dit stuk is niet bedoeld om daar een oordeel over te vellen, maar om 
aan te geven dat er ruimte is voor optimalisatie.  
 
Opmerkingen vanuit het waterschap (Gabriël Zwart): 
Jaap Postma heeft zijn analyses uitgevoerd op alle beschikbare data. Deze gegevens zijn verkregen volgens 
een monitoringsprogramma dat niet alleen gericht was op de KRW monitoringsverplichting. De KRW 
monitoring is een belangrijk doel, maar niet het enige. We hebben OM en TT locaties aangewezen en 
hebben daar parameters aan gekoppeld voor het KRW meetprogramma zoals geupload in het 
waterkwaliteitsportaal van IHW. Dat meetprogramma moet uiteraard voldoen aan de vereisten van 
nauwkeurigheid, frequentie en dekking (inclusief projectie). En in dit KRW-monitoringsprogramma is voor 
Limburg zeker nog ruimte voor verbetering. Daarmee zijn we komende jaren bezig, onder andere aan de 
hand van de aanbevelingen van Jaap Postma. 
Daarnaast zijn er voor andere doelen metingen uitgevoerd waarbij we als waterbeheerder niet gebonden zijn 
aan de KRW-frequentie en/of de voorgeschreven hoedanigheid (opgelost/totaal). Het kan gaan om 
projecten, ad hoc metingen of meetafspraken met derden. Zo kan het dus gebeuren dat veel van de door 
Postma geanalyseerde meetlocaties niet de KRW meetfrequentie hebben. 
 
Het meten van metalen-totaal is iets uit het verleden, toen de norm juist op ‘totaal’ was gericht. In het huidige 
meetprogramma komt het niet meer voor dat een metaal alleen als ‘totaal’ wordt gemeten. Wel wordt soms 
‘totaal’ EN ‘opgelost’ gemeten omdat totaalmetaal ook belangrijke informatie geeft (bijvoorbeeld voor 
vrachtberekeningen). 
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BIJLAGE 6 EVALUATIE KRW MONITORING – DEEL 2 
In deze bijlage een samenvatting van de analyses van Ecofide. 
 
Welke stoffen zijn voldoende bemeten en welke hebben nog aandacht nodig? 
 

 
Tabel 1. Dit zijn de stoffen die vaak zijn gemeten (in 37 tot 95% van de oppervlaktewaterlichamen in Limburg), die nooit 
een overschrijding lieten zien en waarvan Postma aangeeft dat monitoring wellicht niet langer nodig is. De kolom 1 geeft  
aan in hoeveel waterlichamen de stof recent gemeten is (2015-2017)en voldoet. kolom 3 in hoeveel waterlichamen de 
stof alleen voor 2015 gemeten is en voldeed. Kolom 2 is voor deze groep niet van toepassing. Kolom 4 geeft het aantal 
waterlichamen waar de betreffende stof niet kon worden getoetst (vanwege te hoge rapportagegrens). 
 

  
 
Tabel 2. Dit zijn stoffen die nooit overschrijding vertoonden. Maar het aantal waterlichamen is wat laag. Advies Postma: 
Als deze stof in rest van Nederland ook nergens overschrijdt, monitoring stoppen. Eventueel nog nagaan of er bronnen 
bekend zijn. 
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Chroom is een geval apart. Veel gemeten, nergens normoverschrijdingen behalve in waterlichaam 
NL58WRO01B (Maasnielderbeek benedenloop). 
 

 
 
Tabel 3. Deze stoffen vertonen wel normoverschrijdingen maar niet na 2014. Alle recente metingen voldoen en circa 10 
of meer waterlichamen recent gemonitord. Advies Postma. Stof kan vervallen voor de monitoring, maar dan moet de stof 
wel een duidelijk dalende trend laten zien. Captan lijkt niet helemaal aan bovenstaande definitie te voldoen. Immers er is 
maar 1 waterlichaam waar de stof recent is bemeten (kolom 1). 
 

 
 
Tabel 4. Bij deze stoffen is er een probleem met de gevoeligheid. De meeste waterlichamen zijn niet toetsbaar doordat 
de waarden onder de rapportagegrens komen. De rapportagegrens is hoger dan de norm 
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Tabel 5. Bij deze stoffen is er een probleem met de gevoeligheid. Een aantal waterlichamen zijn niet toetsbaar doordat 
de waarden onder de rapportagegrens komen. De rapportagegrens is hoger dan de norm. Advies Postma: Monitoring 
richten op waterlichamen waar nog geen oordeel voor bestaat en waterlichamen met een recente normoverschrijding. 
Voor propoxur geldt dat overschrijdingen alleen voor 2015 zijn waargenomen. Recente metingen voldoen of zijn niet 
toetsbaar. Postma: nagaan waardoor dit verschil komt. 
 

 
Tabel 6. Deze stoffen zijn goed meetbaar maar onvoldoende bemeten. Advies van Postma is om de monitoring van deze 
stoffen uit te breiden naar meer waterlichamen. De monitoring kan stoppen als uit landelijk onderzoek blijkt dat de stof 
nergens overschrijdt (want goed meetbaar, maar niet aangetroffen). 
 

 
Tabel 7. Deze stoffen zijn onvoldoende bemeten. Postma adviseert de monitoring voor deze stoffen uit te breiden. 
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Tabel 8. Deze PAKs zijn vaak bemeten, maar Postma zegt: “Recente toetsingen geven wisselend beeld maar opvallend 
dat er <2015 opvallend vaak normoverschrijdingen bekend zijn waar geen recente monitoring is uitgevoerd. Nagaan 
waarom het lijkt dat recente beeld van PAK's is verbeterd en op basis daarvan nagaan of uitbreiding naar waterlichamen 
die alleen <2015 zijn gemonitord zinvol is.”  
 

 
 
Tabel 9. Deze stoffen zijn relatief vaak bemeten en geregeld boven de norm aangetroffen. Advies voor deze stoffen: 
monitoring continueren. voor lood geldt dat er maar in 1 waterlichaam (Maasnielderbeek benedenloop) overschrijding is 
waargenomen. Die zou moeten worden voortgezet, nagegaan. De rest kan eventueel stoppen.  
Voor stoffen met ‘beperkt’ geldt dat de overschrijdingen in beperkt aantal (N<5) waterlichamen is aangetroffen. Advies 
Postma: Monitoring op die waterlichamen richten en eventueel nog niet onderzochte waterlichamen. 
Voor arseen geldt dat er vooral waterlichamen zijn waarbij in het verleden goed is gemeten maar recent niet meer. 
Monitoring weer uitbreiden lijkt aannemelijk. Voor kobalt en hexachloorbutadieen geldt dat rapportagegrens ook nog wel 
eens problematisch is. 
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