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Beste lezer

Voor de tweede maal bieden wij u het ‘Jaarrapport water: Water
en waterbodemkwaliteit -  Lozingen door bedrijven -  Evaluatie 
saneringsinfrastructuur’ in zakformaat aan. D it zakboekje b iedt een beknopt 
overzicht van de belangrijkste resultaten en trends in 2008 m et betrekking to t  
de kwalite it van het oppervlaktewater in Vlaanderen.

Het zakboekje behandelt vier thema’s: de zuurstofhuishouding en nutriënten 
in oppervlaktewater, de verontreiniging m et gevaarlijke stoffen, lozingen 
van bedrijfsafvalwater, en de uitbouw en werking van de openbare 
waterzuiveringsinfrastructuur.

Het zakboekje vorm t een handig naslagwerk om snel informatie over de 
waterkwaliteit bij de hand te hebben, maar w il ook functioneren ais smaakmaker 
voor het raadplegen van onze website www.vmm.be. Daar is onder meer via de 
geoloketten gedetailleerde informatie te vinden over de waterkwaliteit, lozingen 
door bedrijven, en (toekomstige) saneringsinfrastructuur.
De VMM w il op die manier de informatie over de waterkwaliteit in Vlaanderen 
effic iënter en milieuvriendelijker verspreiden, zonder in te boeten aan kwaliteit 
en relevantie.

W ij wensen u veel leesplezier.

Frank Van Sevencoten 
Administrateur - generaal

http://www.vmm.be
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Kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem



1.1. Zuurstofhuishouding en nutriënten

Opgeloste zuurstof

Zonder voldoende opgeloste zuursto f Is er 

geen divers leven In de w aterloop mogelijk. 

Zuurstof speelt ook een belangrijke rol In 

de zelfzulverende processen van het water. 

Er w o rd t langzaam vooruitgang geboekt. 

Zowel de gemiddelde zuurstofconcentra- 

tle  ais het percentage meetplaatsen dat de 

norm haalt, scoren beter dan o o it tevoren. 

Ondanks de decennialange Inspanningen om 

het afvalwater te  zuiveren, vo ldoe t toch nog 

m inder dan de he lft van de meetplaatsen aan 

de norm.

Opgeloste zuurstof
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Prati-index voor zuurstofverzadiging

De zuurstofhuishouding is van cruciaal belang 

voor de leefbaarheid en het herstel van een 

b io toop . Aan de hand van de Prati-index kan 

de kwaliteitsklasse bepaald worden. De index 

krijgt een slechte score bij lage zuurstofspan- 

ningen, maar ook bij oververzadiging. Die 

slechte score kom t vooral voor bij eutrofiëring. 

Zwaar verontreinigde oppervlaktewateren ko

men nog maar u iterst zelden voor (anno 2008: 

2 op  een to taal van 1 665 meetplaatsen). In 1991 

scoorden nog 12% van de meetplaatsen slecht.

Een goede zuurstofhuishouding is vastgesteld 

op  meer dan 40% van de meetplaatsen in de 

bekkens van de Bovenschelde, Dender, Maas, 

Demer en Ijzer. In het Denderbekken scoort 

anno 2008 1 op  2 meetplaatsen goed. Het 

slechtst scoort het bekken van de Gentse 

Kanalen: slechts 9 meetplaatsen van de 125 

kregen een goede score.

Zuurstofhuishouding per bekken

Bekkens

Legende

I I zwaar verontreinigd

I verontreinigd 

I matig verontreinigd 

aanvaardbaar 

niet verontreinigd 

 waterlopen

Bekkens

1 Ijze r
2 Brugse Polders
3 Gentse Kanalen
4 Benedenschelde
5 Leie
6 Bovenschelde
7 Dender
8 Dij le & Zenne
9 Demer
10 N e te
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Ammonium

Amm onium  is een typisch afbraakproduct van 

organische, stikstofhoudende stoffen in af

valwater. Het is een goede indicator voor de 

mate van waterverontreiniging door huishou

delijk afvalwater en door bedrijfsafvalwater, 

afkomstig van een g roo t aantal sectoren. Door 

de saneringsinspanningen van de overheid en 

het bedrijfsleven is de gemiddelde concentra

tie  van ammonium in het oppervlaktewater 

het voorb ije  anderhalf decennium drastisch

gedaald. Waar de basiskwaliteitsnorm in de 

eerste he lft van de jaren 90 amper op  circa 

1 op 5 meetplaatsen gehaald werd, was dat 

aantal anno 2007 gestegen to t  de helft. Voor 

2008 laat de grafiek een m inieme achter

uitgang zien. De gemiddelde concentratie in 

2007-2008 is sinds 1991 noo it lager geweest, 

maar b lijft globaal dubbel zo hoog ais de m i

lieunorm (gemiddelde concentratie < 1 mg 

NH -N /l).

Ammoniumconcentratie
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Fosfaat

Fosfaten in het oppervlaktewater zijn afkom 

stig van afvalwaterlozingen en van uitspoe

ling en erosie van landbouwgronden. Fosfaat 

is een belangrijke plantenvoedende stof. Te 

veel fosfaat draagt bij to t  de eutrofiëring o f  

overbemesting van de waterlopen. Dankzij de 

saneringsinspanningen van de overheid, de 

landbouw en de industrie is de gemiddelde 

concentratie aan o rtho fosfaat in het opper

vlaktewater het voorb ije  anderhalf decennium

drastisch gedaald. In de eerste he lft van de 

jaren 90 haalde amper 1 op  10 meetplaatsen 

de basiskwaliteitsnorm. Intussen is dat aantal 

gestegen naar 28%. In 2007 was de gemiddelde 

concentratie de laagste sinds het begin van de 

metingen. In 2008 verschilt dat gemiddelde 

n iet tegenover 2007, maar het percentage 

meetplaatsen waar de norm gehaald w ordt, 

stijgt.

Orthofosfaatconcentratie
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Nitraat

Nitraten komen vooral via de landbouwgronden 

in de waterlopen terecht. De mate van uitspoeling 

is niet enkel afhankelijk van de bemestingspraktij- 

ken, ook de weersomstandigheden, met name de 

neerslag, spelen een belangrijke rol. De curve met 

de resultaten voor het totale meetnet (1665 meet

plaatsen) toont een grillig verloop. Het percentage 

meetplaatsen dat de norm haalt, schommelt sinds 

2000 rond 70%. Ais de meetresultaten van het 

MAP-meetnet (zie verder) niet mee in rekening

Nitraatconcentratie

worden genomen, scoort het percentage meet

plaatsen dat de norm haalt ca. 10% beter. De gemid

delde concentratie, exclusief het MAP-meetnet, 

daalt met 21% en is dus aanzienlijk lager dan in het 

jaar 2000. Inclusief het Map-meetnet daalt de ge

middelde concentratie slechts 7 %.

G em iddelde nitraatconcentratie (ind . M AP)

G em iddelde nitraatconcentratie (excl. M AP)

%  M eetp laatsen dat voldoet aan  de  
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M eetnet Mest Actieplan. Resultaten per bekken

In de zomer van 1999 werd het oppervlakte- 

waterm eetnet van de VM M  uitgebreid m et 

specifieke m eetpunten voor de landbouw. Die 

uitbreiding kwam to t  stand in overleg m et de 

landbouworganisaties Boerenbond en Alge

meen Boerensyndicaat, en w o rd t het MAP- 

m eetnet genoemd.

Het toetsingscriterium  in de bijgevoegde tabel 

is de drempel van 50 mg nitraat per liter uit 

de N itraatrichtlijn  en het Mestdecreet, dat het 

actieprogramma vo o rd e  N itraatrichtlijn vorm t. 

Het percentage geeft de MAP-meetplaatsen 

weer waar de nitraatconcentratie in opper

vlaktewater minstens één maal die drempel 

overschreed in de opeenvolgende ‘w in te r- 

jaren’ (juli-juni).

In gebieden met dierlijke mestoverschotten ko

men hoge nitraatconcentraties vooral voor in 

de wintermaanden, met piekconcentraties rond 

Nieuwjaar. Het heeft dusveelmeer zin om de w in

terperiode te evalueren dan volle kalenderjaren. 

U it de onderstaande tabel b lijkt dat er in alle 

bekkens een verbetering op treed t tegenover 

het vorige winterjaar, m et uitzondering van 

een status quo in het bekken van de Gentse 

Kanalen en een stijging in het bekken van de 

Bovenschelde. De overschrijdingspercentages 

zijn voor 6 van de 11 bekkens én Vlaanderen 

ais geheel het gunstigst in 2008-2009 sinds de 

start van het M AP-m eetnet in 1999.

De gunstige wending is wellicht grotendeels toe 

te  schrijven aan het nieuwe mestbeleid sinds 2007.

% MAP-meetplaatsen met minstens 1 overschrijding van de norm

1999
2000

2000
2001

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

Leie 91% 86% 71% 72% 80% 80% 80% 83% 68% 63%

Ijzer 74% 74% 69% 60% 74% 68% 74% 68% 68% 43%

Bovenschelde 67% 60% 56% 45% 67% 59% 38% 45% 31% 41%

Maas 74% 56% 48% 38% 44% 49% 47% 50% 44% 29%

Gentse Kanalen 70% 52% 22% 20% 51% 42% 42% 38% 26% 26%

Brugse Polders 58% 54% 48% 29% 49% 41% 35% 37% 34% 23%

Benedenschelde 65% 35% 30% 24% 36% 30% 35% 37% 24% 22%

Demer 35% 40% 29% 18% 30% 30% 36% 39% 37% 21%

Dijle Zenne 35% 33% 30% 16% 24% 22% 17% 32% 22% 15%

Nete 29% 18% 6% 6% 14% 13% 14% 13% 10% 8%

Dender 11% 0% 13% 0% 7% 0% 4% 0% 0% 0%

Vlaanderen 59% 50% 41% 31% 42% 40% 41% 43% 37% 27%
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M eetnet Mest Actieplan. Vergelijking van de nitraattoestand in Vlaamse 
waterlichamen en oppervlaktewateren in agrarisch gebied

De Europese kaderrichtlijn Water voorziet naast 

een toestand- en trendmonitoring ook een ope

rationele monitoring waarmee waterlichamen 

die niet (dreigen te) voldoen aan de kwaliteits

doelstellingen gemonitord worden teneinde de 

impact van de Europese kaderrichtlijn Water uit

gevoerde herstelmaatregelen te  kennen.

De ruggengraat van het hydrografisch netwerk 

wordt gevormd door de Vlaamse waterlichamen, 

namelijk de zoetwaterrivieren met een stroomge

bied groter dan 50 km2 en de wateren die de over- 

gang naar zee vormen (in totaal 183 waterlichamen).

Over de kwalite it van de Vlaamse waterlicha

men w o rd t gerapporteerd in uitvoering van de

kaderrichtlijn. Daartoe w o rd t gebruik gemaakt 

van de meetgegevens afkomstig van de m eet

plaatsen van het operationeel meetnet.

Het M AP-m eetnet daarentegen situeert 

zich in kleinere waterlopen waar de land

bouw de doorslaggevende fac to r is in de 

waterverontreiniging.

Zowel u it het percentage metingen ais het 

percentage meetplaatsen blijkt dat er 

lagere nitraatconcentraties in de Vlaamse wa

terlichamen vastgesteld worden dan in het 

M AP-meetnet.

Evolutie en vergelijking van het aantal drempeloverschrijdingen in het operationeel meetnet 
Vlaamse waterlichamen en het MAP-meetnet.

O perationeel m eetnet Vlaamse waterlichamen M A P -m eetnet

Per
winterjaar 
(juli - juni)

aantal
m eetplaatsen

% m etingen 
boven 50 mg 
n itraat per liter

meetplaatsen 
boven 50

aantal
meetplaatsen

% m etingen 
boven 50 mg 
nitraat per lite r

meetplaatsen 
boven 50

1999-2000 167 5,1% 20% 254 23% 59%

2000-2001 165 3,2% 12% 254 22% 50%

2001-2002 172 2,1% 10% 268 17% 41%

2002-2003 181 1,2% 8% 749 16% 31%

2003-2004 185 2,8% 17% 779 17% 42%

2004-2005 194 2,9% 17% 788 20% 40%

2005-2006 214 4,0% 14% 784 25% 41%

2006-2007 225 3,0% 11% 782 23% 43%

2007-2008 226 1,9% 9% 786 21% 37%

2008 -2009 225 0,6% 4% 788 14% 27%
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1.2. Milieugevaarlijke stoffen

Metalen in oppervlaktewater

Metalen komen in oppervlaktewater in opge

loste en in gebonden vorm voor.

De huidige w ette lijke  normen (zie VLAREM II) 

gelden voor het to taal gehalte aan metalen 

(= opgeloste + gebonden vorm).

V oor het waterleven speelt het gehalte aan 

opgeloste  m etalen een gro te  rol, om dat 

het in die vorm  gemakkelijker beschikbaar 

is om opgenom en te  worden d o o r wa

terorganismen. De opgeloste  vorm  is dus 

ecologisch relevanter. Bovendien gaat men

ervan u it da t in eco tox ic ite its te s te n  op 

laboschaal, d ie de basis vorm en van de no r

mering, het metaal vo lled ig  in de opgeloste  

vorm  aanwezig is. Daarom werd o p  Europees 

niveau gekozen voo r opperv lak tew a te rno r- 

men voo r opge loste  metalen.

M etaal

M eetp laatsen*  

m et norm overschrijding 

(54)

M etaa l

Meetplaatsen* m et over

schrijding van (ontwerp) 

norm (%)

Cadmium (totaal) 6 Cadmium (opgelost) ° 6

Koper (totaal) 2 Koper (opgelost) 2

Kwik (totaal) 0 Kwik (opgelost) ° 48

Lood (totaal) 2 Lood (opgelost) ° 0

N ikkel (totaal) 1 Nikkel (opgelost) ° 3

Zink (totaal) 9 Zink (opgelost) 27

*  gelegen op w aterlopen m e t een a fstroom opperv lakte  die g ro te r is dan 50 km2 

(Vlaamse waterlicham en)

°  vo o r die m etalen ge ld t een Europese norm  (Richtlijn 2008/105/EC)
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Kwik in oppervlaktewater en waterbodem

Oppervlaktewater
Bij toetsing aan de huidige basiskwaliteitsnorm 

voor kwik (totaal) in oppervlaktewater, w or

den geen overschrijdingen vastgesteld.

De toetsing aan de nieuwe Europese norm 

voor opgelost kwik to o n t aan dat er wel 

een belangrijk probleem is in het Vlaamse 

oppervlaktewater.

Waterbodem
Voor de waterbodem  sluit de beoordeling aan 

bij het resultaat van de Europese norm voor 

oppervlaktewater. U it de gegevens van de 

meer dan 600 m eetpunten b lijk t dat 43% een 

afw ijkende concentratie heeft ten opzichte 

van de referentie (0,05 mg/kgDS). 6% daarvan 

heeft zelfs sterk afw ijkende concentraties. 

Kwik (en zijn verbindingen) heeft een sterke 

neiging to t  adsorptie. Bij de meetresultaten in 

de waterbodem  gaat het voor een g roo t deel 

om historische verontreiniging.

Kwik in waterbodems

26%
57%

I niet verontreinigd 

I licht verontreinigd 

verontreinigd 

I sterk verontreinigd

18



Bestrijdingsmiddelen in kleinere en grotere oppervlaktewateren

Bestrijdingsmiddelen worden in het Vlaamse 

oppervlaktewater opgevolgd in strategische 

waterlopen zoals de Schelde en de Maas, maar 

ook in kleinere waterlopen in agrarisch gebied. 

In een aantal van die beken heeft het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen in de landbouw een 

grote impact. In sommige waterlopen komen 

bestrijdingsmiddelen terecht vanwege het ge

bruik doo r particulieren én landbouw.

Voor een aantal bestrijdingsmiddelen worden 

de gemiddelde concentraties in kleinere op- 

pervlaktewatersystemen in de onderstaande

figuren vergeleken m et die in grotere rivie

ren. De gemiddelde concentraties in kleinere 

systemen zijn beduidend hoger dan in grotere 

systemen, wat in belangrijke mate te  verklaren 

is d oo r het verdunningseffect. De verhoogde 

concentraties aan bestrijdingsmiddelen in de 

kleinere systemen veroorzaken dus meer druk 

op  het waterleven. Nochtans zijn beken bij 

u itstek de systemen waar een grotere kans op 

een ruimere b iod iversite it is in vergelijking m et 

de grotere systemen, om dat de hydrom orfo- 

logische verstoring er doorgaans veel groter is.

Diuron (ng/l) Glyfosaat (ng/l)

1A 11 1n T

■ Kleinere systemen D Grotere systemen 

Isoproturon (ng/l)

■ Kleinere systemen D Grotere systemen 

Pirimicarb (ng/l)

■ Kleinere systemen D Grotere systemen 

En d osu If  an, alfa (ng/l)

■ Kleinere systemen D Grotere systemen 

Carbendazim (ng/l)

■ Kleinere systemen 3 Grotere systemen ■ Kleinere systemen D Grotere systemen
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Druk op het waterleven door bestrijdingsmiddelen

Voor vele bestrijdingsmiddelen zijn nog geen 

w ette lijke  Vlaamse o f  Europese normen 

beschikbaar.

Om na te gaan o f  de aangetroffen bestrij

dingsmiddelen een invloed hebben op het 

waterleven worden de gemeten concentraties 

ge toe tst aan ontw erpnorm en en andere refe

rentiewaarden. W orden die drempelwaarden 

overschreden, dan zijn acute o f  chronische 

effecten op het waterleven n iet u it te  slui

ten. In 2008 werden een 30-tal stoffen onder

zocht, en waren de maximumconcentraties 

voor de herbiciden flu fenacet en isoproturon,

en de insecticiden dim ethoaat, diazinon en 

dichloorvos in meer dan 15% van de m eet

plaatsen te  hoog, waardoor in die oppervlak

tewateren acute effecten op het waterleven 

verwacht kunnen worden. Voor de herbiciden 

diazinon, diuron, flu fenacet en m etolachloor, 

en het insecticide dim ethoaat, waren de ge

m iddelde concentraties in heel wat gevallen te 

hoog, waardoor chronische effecten kunnen 

optreden.

Potentiële acute effecten: aantal bestrijdingsmiddelen waarvoor 
de maximum (ontwerpjnorm overschreden werd

° 1-3 bestrijdingsmiddelen
O 4 -5  bestrijdingsmiddelen 
O  6-10 bestrijdingsmiddelen 
^  11 bestrijdingsmiddelen 
o geen overschrijdingen



Gedeeltelijke substitutie van atrazine door terbutylazine

Het Europese en Belgische beleid is erop ge

richt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

die een gevaar vormen voor mens en milieu te 

verbieden. Die aanpak le id t ertoe dat bepaal

de bestrijdingsmiddelen worden vervangen 

door andere, vaak m inder milieugevaarlijke 

alternatieven. Bij onoordeelkundig gebruik 

van die sto ffen kunnen zij op  hun beurt een 

bedreiging vormen voor het milieu e n /o f de 

grondwaterkwalite it, wat kan leiden to t  een 

beperking o f  verbod op  het gebruik.

Een voorbeeld daarvan is de substitutie van 

atrazine door terbutylazine. Atrazine was 

vroeger erkend voor onkruidbestrijding in 

onder andere de maïsteelt. Nu atrazine ver

boden is, w o rd t in de maïsteelt terbutylazine 

gebruikt, vaak in combinatie m et bentazon.

Terbutylazine zal ook van de Europese markt 

verdwijnen, aangezien het product niet werd 

opgenomen in de lijst van toegelaten produc

ten van de Europese pesticidenrichtlijn (bijlage 

1 van RL 91/414/EG).

De figuur to o n t de spreiding van de maxi

male concentraties per meetplaats in de 

periode 1999-2008, en de maximum toege

laten concentraties (Maximum Admissable 

Concentration) voor atrazine en terbutylazine. 

De concentraties van atrazine dalen en die van 

terbutylazine stijgen.

Spreiding maximale concentraties per meetplaats
4 0 0 0 -

3 5 00

3 0 0 0

2 5 0 0

2000

1500

1000

5 0 0

1 9 99  2 0 0 0
atrz te rb  atrz te r  b

2001 
atrz terb

2002 
atrz terb

2003 
atrz terb

2004 
atrz terb

2005 
atrz terb

2006 
atrz terb

2007 2008
atrz te rb  atrz terb

7 5-percent iel media MAC atrazine -------  MAC terbutylazine 25-percentie l

Jaarrapport w ater 2008 • 21



Organochloorpesticiden in oppervlaktewater en waterbodem

De situatie voor oppervlaktewater en water

bodem verschilt sterk. Organochloorpesticiden 

worden in waterbodems frequent in afw ijken

de concentraties gedetecteerd. Opvallend is 

dat al lang verboden bestrijdingsmiddelen ais 

DDT (en afbraakproducten) nog altijd  worden 

teruggevonden. Uit de metingen blijkt dat de 

producten 4,4-DDT en 2,4-DDT respectievelijk 

in 18% en 2% van de onderzochte m eetplaat

sen worden gedetecteerd. Ook de al decen

nialang n iet meer toegelaten cyclodiënen 

(‘drins’) komen op  diverse plaatsen in relatief 

hoge concentraties voor. In oppervlaktewater 

worden a- en ß-endosulfan in 2008 aange

tro ffen  op  14% van de meetplaatsen, waarbij 

de huidige Vlarem-norm overschreden w ord t 

op 3% van de meetplaatsen en de Europese 

ontw erpnorm  op  11% van de meetplaatsen. 

Het gebruik ervan is sinds m edio 2007 verbo

den. Meer inform atie over organochloorpes

ticiden in de afgelopen jaren is te  vinden op 

www.vmm.be.

O p 17% van de waterbodemmeetplaatsen 

w o rd t een afwijking ten opzichte van de re

ferentiewaarde (3,9 Hg/kg DS) voor organo

chloorpesticiden vastgesteld. In 0,4% van de 

meetplaatsen b lijk t d it zelfs een sterke a fw ij

king te  zijn (zie kaart).

Organochloorpesticiden in waterbodems

•  niet verontreinigd
•  licht verontreinigd 

verontreinigd
•  sterk verontreinigd

http://www.vmm.be


Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in oppervlaktewater

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

zijn organische verbindingen die bestaan uit twee 

o f meer benzeenringen. Ze worden onder meer 

gevormd bij de onvolledige verbranding van 

steenkool, olieproducten, hout en houtskool. PAK 

kunnen uiteenlopende effecten hebben op de 

menselijke gezondheid en het milieu; van sommige 

wordt vermoed dat ze kanker kunnen veroorzaken. 

PAK worden in oppervlaktewater opgevolgd op 

hydrografisch belangrijke waterlopen, zoals (ge- 

westjgrensoverschrijdende waterlopen en water

lopen met grote debieten, en ook op een aan

tal extra meetplaatsen op de Zenne. Zoals in de 

voorbije jaren wordt op bijna alle meetplaatsen 

op die waterlopen een overschrijding van de hui

dige VLAREM-basiskwaliteitsnorm vastgesteld. De 

kaart op blz. 24 toon t in welke mate Europese 

drempelwaarden voor de milieugevaarlijkste PAK 

(benzo(g,h,i)peryleen (b) en indeno(l,2,3-cd)pyreen), 

worden overschreden. De tabel geeft de over

schrijdingen aan voor alle milieugevaarlijke PAK.

PAK (lijst EPA - Environmental Protection Agency 
USA)

Aantal meetplaatsen m et overschrijding ten opzichte van 
de ontwerpnorm /  Totaal aantal meetplaatsen

Acenafteen 5 /4 5
Acenaftyleen 0 /4 5
Anthraceen ° 0 /4 5
Benzo(a)anthraceen 0 /4 5
Benzo(a)pyreen (b) ° 4 /4 5
Chryseen 0 /4 5
Dibenzo(a,h)anthraceen 0 /4 5
Fenantreen 10 /45
Fluorantheen (b) ° 10 /45
Fluoreen 0 /4 5
Naftaleen ° 0 /4 5
Ben zo(b)flu oran theen + 
Benzo(k)fluorantheen°

2 4 /4 5

Ben zo(g,h,i)pery leen (b) + 
lndeno(l,2,3-cd)pyreen °

45/45

Pyreen 2 3 /4 5
” ais prioritaire stof aangeduid in de Europese kaderrichtlijn Water; toets aan Europese norm

De aanduiding van een aantal PAK ais prioritaire (gevaarlijke) s to f op Europees niveau speelt een rol in 

de aanpak van die stoffen. PAK in oppervlaktewater zijn voornamelijk afkomstig van die diffuse bron

nen (meer informatie vindt u op www.m ilieurapport.be).
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Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in oppervlaktewater

Overschrijding EU-norm gevaarlijke PAK 
benzo(g,h,i)peryleen (b) en indeno(1,2,3-cd)pyreen

O 2 - 5x overschrijding drempelwaarde 

O  > 5 - 10x overschrijding drempelwaarde 

®  > 10 - 20x overschrijding drempelwaarde

> 20 - 50x overschrijding drempelwaarden

> 50x overschrijding drempelwaarde

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in waterbodem

In waterbodems worden frequent hoge 

waarden voor PAK aangetroffen. 72% van de 

meetplaatsen w ijk t a f van de referentiewaarde 

(voor de som van de zes PAK van Borneff: 0,22 

mg/kgDS). Bij 16% van de meetplaatsen is er 

zelfs een sterke afwijking.

De vetoplosbare PAK o f  de zes PAK 

van B o rne ff (Benzo(a)Pyreen, Benzo(b) 

F luorantheen, Benzo(ghi)Peryleen, Benzo(k) 

Fluorantheen, Fluorantheen, lndeno(l,2,3-cd) 

pyreen) worden sinds 2000 in meer dan 90% 

van de m eetplaatsen van het w a te rbodem - 

m ee tne t gedetecteerd.
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Emissies van polycyclische aromatische koolwaterstoffen naar oppervlaktewater

Uit het onderzoek van de diffuse bronnen van 

PAK en uit metingen bij puntbronnen (RWZI’s en 

industrie) komt naar voren dat de atmosferische 

depositie, de coating van binnenscheepvaart 

(voor 1998), de lekkage van motorolie en de huis

houdens de belangrijkste bronnen van PAK vor

men. Bedrijfsafvalwater speelt slechts een bijrol.

PAK in oppervlaktewater zijn voornamelijk af

komstig van diffuse bronnen. De tota le lozing 

van PAK in oppervlaktewater door bedrijven is 

vele malen kleiner dan de diffuse lozingen in 

de lucht. PAK zijn organische verbindingen die 

bestaan u it 2 o f  meer benzeenringen. Ze w or

den ondermeer gevormd bij de onvolledige 

verbranding van steenkool, olieproducten, hout

en houtskool. De moleculaire structuur bepaalt 

hoe gevaarlijk de s to f is voor mens en milieu.

Benzo[g,h,i]peryleen en indenop,2,3-cd]pyreen 

zijn de milieugevaarlijkste PAK. In alle opge

volgde oppervlaktewateren w ord t in 2008 de 

drempelwaarde, die geldt voor de som van 

beide stoffen (0,002 pg/l), overschreden. In 

2006 kwam in totaal 230 kg van die twee PAK in 

het oppervlaktewater terecht. De belangrijkste 

bronnen van die twee stoffen zijn atmosferi

sche depositie (66%), gevolgd door wegverkeer 

(14%), beroepsvaart (10%) en lekkage van mo

toro lie  (6%). Voor de overige veertien gemeten 

PAK hebben de huishoudens een belangrijk aan

deel (14%) in de emissies naar oppervlaktewater.

Bronnen van benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen naar oppervlaktewater

■  overige

□  energie
□  huishoudens

□  lekkage m otoro lie
■  beroepsvaart
■  wegverkeer

■  depositie

1% 1% 2%
6%
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Organotinverbindingen in de waterbodem

Trifenyltin (TFT) en tr ibu ty ltin  (TBT) zijn stoffen 

die de laatste jaren meer en meer aandacht 

krijgen om dat ze het endocriene systeem 

kunnen verstoren. Door de Europese kader

richtlijn W ater worden ze aangeduid ais priori

taire stoffen. TFT en afgeleide vormen werden 

hoofdzakelijk gebruikt ais schimmelwerend 

m iddel in de aardappelteelt. TBT en afgeleide 

vormen werden in de jaren zeventig op  grote 

schaal gebruikt om de aangroei van mosse

len, algen en zeepokken op  scheepsrompen 

tegen te  gaan. Daardoor w o rd t de verbinding 

TBT nu wereldw ijd in het mariene milieu aan

getroffen. Het gevolg daarvan is dat zelfs erg 

lage concentraties to t  ernstige misvormingen 

bij schaaldieren en slakachtigen kunnen lei

den. Een internationaal verdrag verb iedt het 

gebruik van TBT-houdende verven sinds 1 ja

nuari 2003. De s to f is zo persistent dat ze to t  

tw in tig  jaar in de bodem aanwezig kan blijven. 

De VM M  heeft meer dan 300 sedimentmon- 

sters geanalyseerd op  de aanwezigheid van o r

ganotinverbindingen. Tot vorig jaar bleek dat 

d ifenyltin , TBT en TFT in ongeveer de he lft van 

de stalen werd aangetroffen. Uit de metingen 

van 2008 b lijk t dat deze stoffen werden terug

gevonden in een derde van de monsters. TBT 

werd in een concentratiebereik van 0,9 to t  

3130 pg tin  per kg droge s to f (DS) gevonden. 

Voor TFT werden waarden tussen 0,8 en 369 

pg tin /kg  DS gemeten. Ter vergelijking: de 

Nederlandse norm voor TBT voor het terug

storten van baggerspecie in de Westerschelde 

is 100 pg tin /kg  DS. In 3% van de onderzochte 

meetplaatsen w o rd t die Nederlandse norm 

voor TBT overschreden.

Polychloorbifenylen in oppervlaktewater en waterbodem

Net zoals in de afgelopen jaren vormen poly

chloorbifenylen (PCB) geen groo t probleem in 

oppervlaktewater; en net ais in 2008 worden 

er in 2009 geen overschrijdingen vastgesteld. 

Maar, net zoals voor andere vetoplosbare ver

bindingen duiden de lage concentraties in het 

oppervlaktewater er n ie t onm iddellijk op  dat 

de toestand bevredigend zou zijn. Bij 32% van 

de onderzochte waterbodems w o rd t een af

wijking ten opzichte van de referentiewaarde

(32,1 pg /kg  DS) vastgesteld. In 5% van de geval

len b lijk t het zelfs over een zeer sterke a fw ij

king te  gaan.
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1.3. Biologische kwaliteit oppervlaktewater

Belgische Biotische Index

Bij de beoordeling van de biologische water

kwaliteit w o rd t gebruik gemaakt van de 

Belgische Biotische Index (BBI). De BBI geeft 

een goed beeld van de geschiktheid van o p 

pervlaktewater ais b io toop  voor aquatische 

ongewervelde dieren. De kwalite it van zowel 

de waterkolom ais de waterbodem en de nat

te  oeverzone worden volgens die index weer

spiegeld. 33,4% van de m eetplaatsen scoort in 

de kwaliteitsklassen ‘goed’ o f  ‘zeer goed’ en 

vo ldoet hiermee aan de wette lijke Vlaamse 

basiskwaliteitsnorm (BBI = 7). Dat resultaat is 

m inder gunstig dan in 2007. Die vaststelling 

w ord t bevestigd door een vergelijking van de 

resultaten voor de 58 m eetplaatsen die zo

wel in 2007 ais in 2008 bemonsterd werden: 

5 waterlopen scoren beduidend slechter, te r

w ijl op  4 plaatsen een merkelijke verbetering 

gemeten werd. In 1991 voldeed maar 14% van 

de meetplaatsen aan de basiskwaliteitsnorm 

voor de biotische index. Het Maasbekken, het 

Netebekken, het Denderbekken en het bekken 

van de Bovenschelde scoren beter dan gemid

deld. Zij hebben een percentage meetplaatsen 

dat vo ldoe t aan de norm tussen 40 en 73%. In 

het Leiebekken vo ldoe t de biologische water

kwalite it maar op 13% van de meetplaatsen. 

O ok het Benedenscheldebekken scoort slecht 

m et m inder dan 20% van de meetplaatsen die 

voldoen aan de norm.

Belgische Biotische Index per bekken

11 MaasBekkens

Legende

I I zwaar verontreinigd

I verontreinigd 

I matig verontreinigd 

□  ■ ]  aanvaardbaar 

niet verontreinigd 

 waterlopen

Bekkens

1 Ijzer
2 Brugse Polders
3 Gentse Kanalen
4 Benedenschelde
5 Lei e
6 Bovenschelde
7 Dender
8 Dijle & Zenne
9 Demer
10 Nete
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1.4. Ecologische kwaliteit waterbodem

Triade methode 
Beoordeling van de ecologische waterbodemkwaliteit

Bij de ecologische kwaliteitsbeoordeling van een 

waterbodem wordt simultaan de chemische, eco- 

toxi co logisch e en biologische beoordeling beke

ken. Elke component afzonderlijk geeft informa

tie over een specifiek aspect van de toestand 

van de waterbodem (aanwezigheid van bepaalde 

stoffen, potentiële effecten, actuele kwaliteit), 

maar iedere component afzonderlijk geeft onvol

doende informatie voor een integrale beoorde

ling van de waterbodemkwaliteit. Volgens de inte

grale triadekwaliteitsbeoordeling, die een (fysico-) 

chemische, ecotoxicologische en biologische 

analyse integreert, is in de periode 2005-2008

36% van de onderzochte meetplaatsen sterk ver

ontreinigd, 62% is licht verontreinigd to t veront

reinigd en slechts 2% is niet verontreinigd.

2%

I n ie t verontre in igd  

I lich t verontre in igd  

verontre in igd  

I s terk  verontre in igd

Beoordeling per bekken van de ecologische waterbodemkwaliteit

Uit de verdeling van de triadekwaliteitsklassen 

over de verschillende bekkens blijkt dat de bek

kens van de Ijzer, de Leie, de Gentse Kanalen en 

de Dijle-Zenne slecht scoren. De meetplaatsen

met de beste waterbodemkwaliteit worden nog 

steeds gevonden in het bekken van de Maas en 

van de Nete, maar ook in de Bovenschelde en de 

Ben eden schelde.

Ecologische waterbodemkwaliteit

100%-

Beneden- Boven
schelde Schelde

Gentse
KanalenDendeDemer Maas Nete

■ sterk verontreinigd 50%
verontreinigd________33%

■ licht verontreinigd 15%
■ niet verontreinigd 2%
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Evolutie kwaliteit waterbodem

Uit een vergelijking van de kwalite it van de wa

terbodem s die zowel in de periode 2000-2003 

ais in 2004-2007 werden bemonsterd, blijkt 

dat er een langzame verbetering merkbaar is. 

In 2008 zet die trend zich voort.

Terwijl in de periode 2000-2003 en 2004-2007 

maar 1% van de onderzochte waterbodems 

niet verontreinigd en to t  40% sterk verontre i

nigd was, b lijk t dat in het voorb ije  jaar to t  9% 

van de onderzochte waterbodems een goede 

kwalite it heeft. Tot bijna 20% van die water

bodems is sterk verontreinigd volgens de tria 

de. Opgelet: het gaat hier maar over een kwart 

van de te  onderzoeken waterbodems. De

verbetering kan op  verscheidene waterlopen 

te  w ijten zijn aan bagger- en ruimingswerken 

die hebben plaatsgevonden. Verder onder

zoek heeft wel aangetoond dat de w aterbo

dem kw alite it n ie t bij alle saneringen verbetert, 

om dat de historische verontreiniging soms to t  

diep in de waterbodem  is gedrongen. Het is 

n iet steeds zinvol om dieper te  ruimen, om dat 

daardoor andere problemen veroorzaakt kun

nen worden. Het is duidelijk dat een degelijk 

voorafgaandelijk onderzoek nodig is, vooral

eer to t  een sanering van de waterbodem  kan 

worden overgegaan.

Evolutie kwaliteit waterbodem

100%

80%

60%

40%

20%

2000-2003 2004-2007 2008

■  n ie t verontre in igd

■  lic h t verontre in igd  

ve rontre in igd

■  s terk  verontre in igd
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1.5. Zwemwater

Kwaliteit van het zwemwater aan de kust

De kwaliteit van het strandwater aan de Belgische 

kust tijdens het badseizoen 2008 is erop vooru it

gegaan tegenover 2007. Net zoals in 2003 vol

doen alle badzones aan de kust opnieuw aan 

de imperatieve normen voor de colibacteriën. 

Bovendien werd nergens salmonella aangetoond. 

De parameters die werden onderzocht en 

gerapporteerd in 2008, volgens de zwemwa- 

terrich tlijn  76/160/EEC, zijn to ta le  coliformen, 

fecale coliform en en fecale Streptokokken. De 

laatste tw ee bacteriegroepen wijzen op be

sm etting door uitwerpselen van dierlijke o f  

menselijke oorsprong van het water. De aan

wezigheid van salmonellabacteriën werd enkel 

gemeten ais er aanwijzingen waren voor een 

slechte waterkwalite it. Uit de tabel kan w or

den afgeleid dat in 2008 alle 40 badzones aan 

de kust voldeden aan de m inimumnormen. Er 

was in 2008 dan ook geen enkel zwem verbod 

aan de Belgische kust.

Ais de analyses van 2008 ge toe tst worden aan 

de richtnormen, blijken hieruit de volgende 

resultaten van de kustbadzones: 37 m eetplaat

sen voldeden aan de richtwaarde (G) voor het 

totaalgehalte colibacteriën; 6 meetplaatsen 

voldeden aan de richtwaarde (G) voor fecale 

colibacteriën; 38 meetplaatsen voldeden aan 

de richtwaarde (G) voor fecale Streptokokken. 

Vooral na felle regenbuien w o rd t soms een 

terugval van de waterkw alite it vastgesteld. Ais 

het overvloedig regent, kan de zuiveringsin- 

frastructuur de grote hoeveelheid regenwater 

niet aan. De komende jaren zal nog een aantal 

projecten uitgevoerd worden die oppervlakte

en regenwater afkoppelen van de afvalwater- 

collectoren. Die ingrepen m oeten het risico 

verder verkleinen dat afvalwater bij hevige 

neerslag ongezuiverd in de waterlopen, en dus 

ook onrechtstreeks in de zee, terechtkom t.

Zwemwaterkwaliteit kustwater. Toetsing minimumnormen

Kustwater 2004 2005 2006 2007 2008

Microbiologische parameters Aantal overschrijdingen van (percentiel)normen

Totaalgehalte colibacteriën 1/39 1/40 4/40 0/40 0/40

Fecale colibacteriën 1/39 2/40 9/40 1/40 0/40

Fecale Streptokokken' 1/39 2/40 4/40 31/40 2/40

Salmonella2 8/9 3/8 5/14 1/25 0/5

1 Parameter waarvoor alleen een Europese richtwaarde geldt.

2 Aantal meetplaatsen waar Salmonella werd bepaald.
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Kwaliteit van het zwemwater in het binnenland

De bacteriologische kwaliteit van de binnen- 

vijvers is er in 2008 licht op vooruitgegaan ten 

opzichte van 2007. Net zoals aan de kust volde

den alle veertig binnenvijvers aan de Europese 

minimumnormen. Bij toetsing aan de strengste 

normen (richtwaarde) voldeed 55% van alle bin

nenvijvers. Dat is beter dan het Belgische (35,5%) 

maar slechter dan het Europese gemiddelde 

(92%). Wat de fysisch-chemische waarnemingen 

betreft, zijn er voor verscheidene parameters 

overschrijdingen van de normen. De situatie voor 

de kleur, het doorzicht en de opgeloste zuurstof

Globale resultaten binnenwateren (zwemvijvers én recreatiewateren) van de laatste 5 jaar
T = aantal meetpunten waar, m et de vereiste frequentie, monsters zijn genomen.

*  = aantal meetpunten waar Salmonella werd bepaald.

NC = aantal badzones waarbij niet voldaan w ordt aan de in de richtlijn vastgestelde normen. 

Zwemwaterkwaliteit binnenland

blijft ongeveer dezelfde als die tijdens het bad

seizoen van de voorgaande jaren. Wat de zuur- 

tegraad (pH) betreft, is er een forse verbetering 

tegenover de voorgaande jaren met slechts drie 

meetplaatsen die niet conform de vastgestelde 

normen zijn. In 2008 werd een zwemverbod in

gesteld in De Vijvers in Averbode. Dat zwemver

bod ging in op 12 juni 2008 en werd opgeheven 

op 20 juni 2008.

Binnenwateren 2004 2005 2006 2007 2008
T NC T NC T NC T NC T NC

Microbiologische parameters
Totaalgehalte colibacteriën 39 4 39 2 40 2 40 0 40 0
Fecale colibacteriën 39 5 39 3 40 3 40 1 40 0
Fecale Streptokokken' 39 6 39 6 40 5 40 7 40 6
Salmonella’s 14* 0 8* 2 10* 0 8* 0 8* 0
Enterovirussen 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Fysisch-chemische parameters
pH 39 14 39 16 40 4 40 3 40 3
Kleur 39 7 39 8 40 5 40 6 40 5
Minerale olie 39 0 39 0 40 0 40 0 40 0
Oppervlakteactieve stoffen 39 0 39 0 40 0 40 0 40 0
Fenolen 39 0 39 0 40 0 40 0 40 0
Doorzichtigheid 39 23 39 16 40 21 40 14 40 17
Opgeloste zuu rs to f1 39 17 39 17 40 19 40 14 40 17
Teer1 39 0 39 0 40 0 40 0 40 0

1 Parameter waarvoor alleen een richtwaarde geldt.
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Lozingen door bedrijven



2.1. Databronnen

De resultaten van afvalwateranalyses, uitge

voerd door de VM M  en de bedrijven, zijn een 

belangrijke inform atiebron voor het kwanti

ficeren van de bedrijfslozingen. Die meetge

gevens worden aangevuld m et een geschatte 

vracht per sector, berekend op basis van een

emissiefactor en het waterverbruik. De m etin

gen worden uitgevoerd op een beperkte groep 

bedrijven (12% van alle bedrijven die minstens 

500 m3 water per jaar verbruiken), maar hun 

aandeel in het to taal geloosde debiet en de 

geloosde vuilvrachten is veel groter.

Bedrijfslozingen Gem eten Geschat Totaal

Aantal puntlozingen 1.706 12% 12.947 88% 14.653

Debiet (lOOOrrf/j) 234.767 92% 21.521 8% 256.288

Vracht BZV5 (ton/j) 11.703 65% 6.256 35% 17.959

Vracht CZV (ton/j) 39.940 76% 12.790 24% 52.730

Vracht N t  (ton/j) 3.477 82% 771 18% 4.248

Vracht P t  (ton/j) 446 69% 197 31% 643

2.2. Evolutie van de bedrijfslozingen

De algemene evolutie van de bedrijfslozingen 

w ordt opgevolgd op basis van de parameters 

biochemisch zuurstofverbruik (BZV), chemisch 

zuurstofverbruik (CZV), stikstof (N) en fosfor 

(P). De totale emissie van alle Vlaamse bedrij

ven w ordt in de staafdiagrammen op blz. 35 

opgesplitst naargelang de transportroute die 

het afvalwater volgt. Er w ordt een onderscheid 

gemaakt tussen directe emissies en indirecte 

emissies. Bij directe emissies komt de geloosde 

vuilvracht volledig in het oppervlaktewater te

recht. Daartoe behoren de gezuiverde afvalwa

terstromen van bedrijven die lozen in een op

pervlaktewater en de lozingen via een (nog) niet 

op rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aange

sloten riolering. De indirecte emissies worden 

gezuiverd in een RWZI, waardoor maar een klein

gedeelte van de oorspronkelijke vuilvracht in het 

oppervlaktewater terechtkomt (indirecte lozin

gen). Een volledige staaf in het diagram vertegen

woordigt de vuilvracht bij het verlaten van het 

bedrijfsterrein en w ordt ook wel de bruto-emis- 

sie genoemd. De werkelijke belasting van het op

pervlaktewater (de netto-emissie) is de som van 

de directe emissies en het deel van de indirecte 

emissies dat geloosd w ordt na zuivering.

Voor de berekening van de indirecte emissies 

is er rekening gehouden m et het zuiverings

rendement van de RWZI’s* en een overstort- 

percentage van 3%**.

De belasting van het oppervlaktewater daalt 

ten opzichte van 2007 voor BZV (8%), CZV 

(9%) en fosfo r (4%). Voor s tiks to f is er een ver

waarloosbare stijging m et 1%.
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De indirecte lozingen zijn verantwoordelijk 

voor een zesde van de to ta le  belasting van 

het oppervlaktewater. Die druk kan nog dalen 

door het volume dat overstort te  verm inde

ren, en door het zuiveringsrendement van de 

RWZI's te  verhogen. Voor de directe emissies 

zijn er ten opzichte van 2007 nog relevante da

lingen vast te  stellen voor de parameters BZV 

(11%), CZV (10%) en fosfo r (4%). De dalingen van

de directe emissies worden deels gerealiseerd 

door aansluiting van rioleringen op  RWZI’s en 

deels doo r bedrijfseigen inspanningen voor 

zuivering, al dan niet gepaard gaand m et da

lingen in de omzet. Ondanks de stikstofverw ij- 

dering door industriële waterzuivering b lijft de 

druk op sommige watersystemen belangrijk. Er 

is ten opzichte van 2007 een lichte toename 

van de geloosde vracht m et 2%.

Evolutie van bedrijfslozingen vanaf 2000

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) Totaal stikstof (N t)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) T otaal fosfo r (P t)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

□ Directe emissies (geloosd) Indirecte emissies (geloosd) □  Indirecte emissies (verwijderd)

*  zuiveringsrendement van de RWZI’s: he t jaarlijks gewogen gemiddelde zuiveringsrendement per s to f voor heel Vlaanderen.
* *  overstortpercentage van 3%: gemiddelde van de geëxtrapoleerde overstortduur in de periode 2004 to t  en m et 2008. Dat is berekend op 

basis van de resultaten van het overstortenm eetnet van VMM, dat sinds 2004 over representatieve metingen beschikt en in 2008 uitgerust 
is m et 250 meetstations in 120 zuiveringsgebieden.

(Databron: berekend op  basis van de gegevens u it het VMM-meetnet, bedrijfscampagnes en geschatte waarden van de kleine bedrijven.)
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2.3. Aandeel van de sectoren in de directe emissies

Directe emissies van chemisch zuurstofverbruik

In 2008 loost de chemiesector veru it de 

grootste vuilvracht aan CZV. De sector staat in 

voor 42% van de directe emissies naar het op 

pervlaktewater, gevolgd door de sector papier 

(19%) en voeding (15%). De sectoren metaal en 

textie l zijn verantwoordelijk voor respectieve

lijk 6% en 5% van de directe emissies.

De reductie van de directe lozingen ten opzich

te  van het jaar 1996 bedraagt 55% en is niet in 

alle sectoren vastgesteld.

De textie lsector (86%), de voedingsindustrie 

(71%) en de chemiesector (46%) leverden de 

grootste inspanningen om de CZV-emissies te 

verlagen to t  het huidige niveau.

De significante bronnen u it de chemiesector zijn 

gelegen in de bekkens van de Benedenschelde, 

de Gentse Kanalen, de Dijle 8< Zenne en de 

Nete; die van de papiersector in de bekkens van 

de Maas en de Gentse Kanalen.

De voedingssector is in alle bekkens vertegen

woordigd.

De textie lsector omvat vooral significante 

bronnen in de bekkens van de Leie en de 

Bovenschelde.

Significante bronnen u it de metaalsector vin

den we terug in het bekken van de Gentse 

Kanalen.

Directe CZV-emissies per sector vanaf 1996: to ta le  vracht in ton /jaa r.
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(Databron: berekend op  basis van de gegevens u it het V M M -m eetnet en de bedrijfscampagnes, aangevuld m et inter- en extrapolatie van o n t
brekende waarden in tussenliggende jaren.)
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Gemiddelde CZV-concentratie

De im pact van lozingen op  de ontvangende 

w aterloop w o rd t onder andere bepaald door 

de gemiddelde concentratie van een s to f in 

het geloosde afvalwater. Een emissiegrens- 

waarde van 125 m g /l CZV w o rd t ais richtwaar

de gehanteerd, opdat na afbraak en verdun

ning de m ilieunorm van 30 m g /l CZV in het 

ontvangende oppervlaktewater gehaald zou 

worden.

In 2008 lozen de sectoren chemie, voeding en 

metaal gemiddeld onder de richtwaarde van 

125 m g /l CZV, te rw ijl textie l en papier er ruim

boven scoren. De textie lsector realiseerde al 

een significante daling m et 78% ten opzichte 

van de waarde in 1996, maar heeft nog inspan

ningen voor de boeg. Bij de papiersector is 

weinig evolutie in de tijd  waar te  nemen. Ten 

opzichte van 1996 verm inderde de voedings- 

sector de gemiddelde concentratie m et 75% 

en loost sinds 2004 een gemiddelde concen

tratie  onder de richtwaarde van 125 m g /l CZV. 

De chemiesector scoort vanaf 2005 onder die 

richtwaarde.

Evolutie van de gemiddelde CZV-concentratie van de directe emissies in het 
oppervlaktewater per sector.
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(Databron: berekend op  basis van de gegevens u it het VMM -m eetnet en de bedrijfscampagnes, aangevuld m e t inter- en extrapolatie van o n t
brekende waarden in tussenliggende jaren.)
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San eri n gs i nf rastructu u r



3.1. Uitbouw van de saneringsinfrastructuur

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

In de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) 

w o rd t het afvalwater gezuiverd van huishou

dens, diensten en bedrijven die in de riolering 

lozen. Eind 2008 waren 232 gewestelijke RWZI’s 

in werking: dat zijn er 9 meer dan in 2007. 

De installaties, die in de loop van 2008 wer

den opgestart, zijn die van Bambrugge,

Merchtem, Beveren-Leie, Oosterzele, Ledegem, 

Vlamertinge, Kruishoutem.Rillaaren Baliebrugge 

(Oostkamp) (installaties gerangschikt in dalen

de volgorde van ontwerpcapaciteit).

De figuur illustreert de evolutie van het aantal 

gewestelijke RWZI’s sinds 1998.

Gewestelijke RWZI’s sinds 1998



Uitvoering gemeentelijk investeringsprogramma

Uitbetaalde subsidies
Sinds 1996 kunnen de gemeenten subsidies o n t

vangen voor de bouw van nieuwe o f  de heraan- 

leg van bestaande rioleringen. In 2008 voerde 

de VMM voor 271 dossiers betalingen u it voor 

een totaalbedrag van ruim 52 miljoen euro.

Uitbouw gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur
De onderstaande tabel geeft een overzicht 

van de impact van de in 2008 uitbetaalde 

dossiers.

Impact van de in 2008 uitbetaalde dossiers

Aard project Aantal
Vuilvracht (aantal 

inwoners langs traject)

Lengte 

leiding (km)
Aantal afgekoppelde hectare111

Afkoppeling 15 - 9 220

Heraanleg 113 75.700 106 186

N ieuw 126 54.000 170 813

N ieuw  + heraanleg 11 11.000 20 50

KWZI<2> 1 50 - -

Financiële afsluiting 

oud dossier
5 - - -

(1) Het be tre ft hier de oppervlakte waarvan het afstromend hemelwater niet meer op de riolering aansluit.
(2) Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.
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Gemiddelde doorlooptijd projecten

De he lft van de projecten die in 2008 u itbe

taald werden, was opgenomen in een investe

ringsprogramma daterend van vóó r 2002. Dat 

illustreert dat de doo rlo o p tijd  voor de he lft 

van de projecten meer dan zes jaar bedraagt.
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GIP-programmajaar van de in 2008 uit betaalde dossiers
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□  voorschot
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Uitvoering bovengemeentelijke investeringsprojecten

In 2008 werden 115 leldlngprojecten gereali

seerd. Daardoor werd het afvalwater van ruim

133.000 inwonerequlvalenten (IE) bijkomend 

aangesloten op  een rioolwaterzuiveringsin

stallatie. Het grootste aantal projecten werd 

uitgevoerd in het Dijle-Zennebekken. In dat 

bekken werden een aantal belangrijke pro

jecten uitgevoerd, die invulling geven aan de 

verplichtingen van de richtlijn  Stedelijk afval

water. De extra gesaneerde vuilvracht in het 

Dijle-Zennebekken bedraagt circa 60.000 IE en 

in het Leiebekken circa 30.000 IE. Dat zal zich 

in 2009 ongetw ijfe ld  vertalen in, overwegend 

lokale, waterkwaliteitsverbeteringen.

Een deel van de projecten om vat de bouw 

van een pom pstation o f  een doorvoerle iding. 

Dergelijke projecten voeren extra vuilvracht

aan, maar collecteren ze lf geen bijkomende 

vuilvracht. Om dubbeltellingen te vermijden, 

is in de onderstaande tabel de doorgevoerde 

vuilvracht n ie t meegenomen in de to ta le  IE- 

telling. Dat maakt natuurlijk wel dat de totaal 

gesaneerde vracht hoger is dan het aantal IE 

dat in de tabel is weergegeven.

O ok optimalisaties van het stelsel voeren 

geen extra vuilvracht aan. In 2008 werden 

vijftien  optimalisatieprojecten gerealiseerd, 

waaronder een aantal optimalisaties in het 

Maasbekken. Hun e ffec t op  de waterkwalite it 

is van lokaal belang en zal in de toekom st ge- 

evalueerd worden.

Bekken
Aantal leiding- 

projecten
Aantal IE

Gemiddeld 

aantal IE per project

Benedenschelde 7 6.946 992

Bovenschelde 13 10.314 793

Brugse Polders 2 1.458 729

Demer 16 7.428 464

Dender 15 8.395 560

Dijle Zenne 33 59.672 1.808

Gentse Kanalen 5 5.414 1.083

Ijzer 1 0 0

Leie 9 29.024 3.225

Maas 6 202 34

Nete 8 4.625 578

Totaal 115 133.478 1.161
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Geplande ontwikkelingen 
Opmaak optimalisatieprogramma voor het jaar 2010

Jaarlijks coörd ineert de VM M  de opmaak van 

een optimalisatieprogramma (OP). Die opmaak 

gebeurt in nauw overleg m et alle betrokken 

actoren. VM M  hanteert voor het selecteren 

van de projecten een aantal ob jectieve be

oordelingscriteria. Naast factoren ais te  sane

ren vuilvracht, afkoppelbare verharde opper

vlakte, kwaliteitsdoelstelling van de te  saneren 

w aterloop enzovoort houden die criteria ook 

rekening m et de terreinkennis, beleidspriori

te iten van andere overheden, knelpunten en 

dergelijke meer.

Opsplitsing optimalisatieprogramma 2010 per categorie en subcategorie

Categorie van projecten A antal projecten Totale kostprijs (€)

Optimalisatie- en renovatieprojecten 44 50.105.525

Afkoppelingsprojecten 10 4.881.932

Renovatieprojecten 3 5.553.355

Andere optimalisatieprojecten 31 39.670.238

Zuiveringsinstallaties 26 30.009.100

Kleinschalige zuiveringsinstallaties 

(< 2.000 IE) & bijbehorende toevoerleiding
18 14.209.100

Renovatie o f  uitbreiding van 

grootschalige zuiveringsinstallaties
8 15.800.000

Projecten gericht op het aansluiten van riolen 62 63.907.917

Gecombineerde projecten gemeenten - Aquafin 54 29.509.798

Het in 2008 opgemaakte optim alisatiepro

gramma voor de bovengemeentelijke infra

structuur bevat 186 projecten voo r het jaar 

2010. Dat programma werd in december 2008 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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Opmaak gemeentelijk investeringsprogramma

VM M  ste lt na evaluatie van de ingediende 

gemeentelijke voorstellen per kwartaal een 

gemeentelijk investeringsprogramma (GIP) 

op. De laatste tw ee kwartalen werden ge

bundeld in één programma. Bij de evaluatie 

worden gelijkaardige criteria gehanteerd ais 

bij de opstelling van het bovengemeentelijke 

investeringsprogramma.

In de loop van 2008 keurde de Vlaamse m i

nister van Leefmilieu drie deelinvesteringspro-

Opsplitsing GIP per categorie

gramma’s voor de aanleg van gemeentelijke 

rioleringen en voor de bouw van gemeente

lijke KWZI’s goed. Er werden 302 projecten 

opgenomen voor een to taal geraamd inves

teringsbedrag van ongeveer 360 miljoen euro. 

Die projecten worden nadien bij verdere u it

werking van het pro jectvoorste l en tijdens 

de uitvoering ervan opgevolgd door de VMM, 

en ge toe tst aan de principes van het integraal 

waterbeleid.

Categorie van projecten A antal projecten

Afkoppelingsprojecten 25

Aanleg volledig gescheiden stelsel 162

Aanleg semigescheiden riolering 115

Opmaak gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De saneringsinfrastructuur in het buitenge

bied m oet nog verder u itgebouwd worden, 

bovenop de lopende initiatieven via het GIP 

en het OP. Gezien de omvang van de nodige 

inspanningen, is het belangrijk om te  we

ten welke projecten m et de hoogste p rio ri

te it moeten worden uitgevoerd. Bovendien 

m oet per pro ject worden vastgelegd wie 

verantwoordelijk is voor de uitvoering er

van: de gemeente, het gewest o f  beide. Die 

bepalingen zullen worden vastgelegd in 

de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. 

In 2008 werd doo r de VMM, in samenwerking 

m et Aquafin, een m odel voor de opmaak van 

die plannen ontw ikkeld en uitgetest in tw aa lf 

proefgebieden, zodat vanaf begin 2009 gestart 

kon worden m et de defin itieve opmaak van de 

uitvoeringsplannen voor heel Vlaanderen.
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3.2. Werking en beheer van de saneringsinfrastructuur

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Zuiveringsrendementen

Gemiddeld zuiveringsrendement 
voor Vlaanderen
Het zuiveringsrendement is de procentuele 

verhouding tussen de in de rioolwaterzuive

ringsinstallatie (RWZI) verw ijderde vuilvracht 

en de aangevoerde vuilvracht (influentvracht). 

De gemiddelde rendementen voor Vlaanderen 

van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV), 

het chemisch zuurstofverbruik (CZV), zweven

de sto ffen (ZS) en to taal fosfo r (Pt) bleven in

2008 stabiel op  respectievelijk 97%, 88%, 95% 

en 84%.

De aanhoudende investeringen in stikstofver- 

wijdering in RWZI’s werpen nu ook hun vruch

ten af. Dat resulteert in een evolutie van het 

rendement van amper 50% begin 2000 to t  u it

eindelijk 77% eind 2008. Daarmee w ord t de 

Vlarem-doelstelling van 75% stikstofverw ijde- 

ring op  Vlaams niveau duidelijk gehaald.

Gemiddelde zuiveringsrendementen voor Vlaanderen
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Zuiveringsrendement per RWZI

Bovenop de VLAREM-doelstelling van 75% 

stikstofverw ijdering in heel Vlaanderen, heeft 

het Vlaams Gewest naast de geldende concen- 

tratienormen, aan elke installatie ook normen 

voor verwijderingsrendementen opgelegd via 

de aanpassing van VLAREM in 2003.

Door de vergunningverlenende overheid werd 

wel de ruim te gelaten om een tijdelijke a fw ij

king van die doelstellingen te  verkrijgen van

wege ontoereikende procestechnologie o f  

onvoldoende belasting van de installatie. Het 

opstellen van herstelplannen door de exploi

tan t m oet de Vlaamse overheid de mogelijk

heid bieden om de planning van de verdere

investeringen te  optimaliseren om de vereiste 

doelstellingen voor alle installaties te  halen.

De invoering van eisen voor verwijderingsren

dementen per individuele RWZI w erp t gestaag 

zijn vruchten af. De exp lo itant bereikt die 

normen onder andere doo r het nauw lettend 

opvolgen van het zuiveringsproces door plaat

sing van m onitoren en bijdoseringen van kool- 

stofbronnen e n /o f flocculanten.

In het deel “Toetsing aan de vergunningsvoor

waarden en de VLAREM-doelstellingen” w ord t 

de stand van zaken van het halen van de ren

dementen verder besproken.

Toetsing aan de vergunningsvoorwaarden en de VLAREM-doelstellingen

VM M  m eet de prestaties van de zuiveringsin

stallaties en to e ts t de resultaten aan de voo r

waarden u it de vergunning en de doelstellin

gen u it VLAREM.

In 2008 voldeden 201 van de 227 geëvalueerde 

rioolwaterzuiveringsinstallaties aan alle voo r

waarden van hun vergunning. De overige 26 

installaties voldeden niet, om dat ze faalden 

voor één, en in uitzonderlijke gevallen voor 

tw ee van de diverse voorwaarden u it de 

vergunning.

Toetsing van de jaarprestaties
Zo voldeden er 15 installaties niet aan de eisen 

voor jaarrendement e n /o f de gewogen jaar-

concentraties voor één o f  uitzonderlijk twee 

parameters u it de vergunning.

De vereiste jaarrendementen voor stikstofver

wijdering werden niet gehaald in de installaties 

van Antw erpen-N oord, Schilde, Vosselaar, 

Dessel, Retie, Tongeren, Zolder en Wichelen. 

Voor fosforverw ijdering voldeden de installa

ties Sinaai, M echelen-Noord, Hasselt, Stekene 

en Alken - weliswaar zeer n ip t - niet aan het 

vergunde rendement en de gewogen gemid

delde jaarconcentratie. De installaties van 

Temse, Peer en Hamont scoorden onvo l

doende voor het verw ijderingsrendement van 

zwevende stoffen, de installatie van Zemst- 

Laerebeek en Hamont voor de biochemische
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zuurstofvraag. De installaties van Dessel en 

Retie kunnen zich wel beroepen op  een door 

het Vlaams Gewest aanvaard incident, zodat 

ze toch  voldoen aan de vergunning.

Toetsing van de individuele meetgegevens
Naast de toetsing aan de rendementen op 

jaarbasis moeten ook de individuele effluent- 

concentraties voldoen aan maximumnormen 

conform de vergunning. O p basis daarvan faal

den tw aalf installaties, telkens voor één van de 

verschillende vergunde parameters. De instal

laties van Adinkerke, Sint-Amands, Merksplas, 

Grobbendonk, Dessel, Retie, Itegem, Zemst- 

Hofstade, Eisden, Heusden (L) en Beverlo faal

den voor stikstof, die van Loenhout, Neervelp, 

Ziehen en Temse (voldeed ook niet aan het 

jaarrendement voor de parameter - zie hoger) 

voor zwevende stoffen en Geei faalde voor de 

biochemische zuurstofvraag. Behalve de eerder 

aangehaalde installaties van Dessel en Retie

kunnen bijkomend die van Neervelp en Geei 

zich beroepen op een door het Vlaams Gewest 

aanvaard incident, bijgevolg voldoen ook die 

installaties alsnog aan hun vergunning.

In de onderstaande figuur is per parame

ter weergegeven hoeveel RWZI’s al aan de 

VLAREM-doelstelling voldoen o f  enkel aan de 

voorwaarden u it de vergunning, ais ze tijdelijk 

m inder streng werden ingeschreven. Een be

perkt aantal RWZI’s vo ldoet aan geen van beide 

(rood ingekleurd). De kleinere installaties w or

den niet getoetst aan de parameters stikstof en 

fosfor (wit ingekleurd).

Uit de figuur valt a f te  leiden dat de vergun

ning bij het merendeel van de installaties ge

respecteerd w ordt. Maar om de strengere 

VLAREM-doelstellingen te bereiken, moeten 

nog bijkomende optimalisaties gebeuren. VMM 

bespreekt de resultaten altijd m et de exploitant 

o f  andere betrokken actoren om aan te sturen 

op betere resultaten in de toekomst.

Toetsing aan de vergunning en ¡um de VLAREM-doelstellingen

2 5 0

S 150

« 100

□  Niet getoetst

□  Niet voldaan aan VLAREM- 
doelstelling, noch aan vergunning

□  Voldaan aan vergunning, niet aan 
VLAREM-doelstelling

□  Voldaan aan VLAREM- 
doelstelling én aan vergunning
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Evolutie van de aangevoerde vuilvracht

De onderstaande figuur to o n t de procentuele 

vergelijking van de gemeten vuilvracht op 

de RWZI’s m et de verwachte vuilvracht, op  

basis van het aantal aangesloten Inwoners en 

de aangesloten Industrie. Om de Invloed van 

klimatologische omstandigheden te  beperken, 

w o rd t het voortschrijdend gemiddelde 

weergegeven van het bewuste jaar en de 

tw ee voorgaande jaren. Daaruit blijkt dat het 

deb ie t (298%) zeer sterk neerslaggevoellg Is 

ten gevolge van de aanvoer van afvalwater via 

een overwegend gemengd stelsel en In grote 

lijnen hetzelfde patroon ais de neerslag volgt. 

Hoewel er In 2008 nog een lichte toename Is, 

zet de sterke stijging van de laatste jaren zich 

niet meer door.

De parameters BZV, CZV en Pt gedragen zich 

sinds 2001 vrij stabiel. De gemeten Influentvracht 

voor Pt (100%) komt het sterkst overeen met 

de theoretisch verwachte vuilvracht. Voor BZV 

(75%) en CZV (89%) ligt de gemeten vuilvracht 

duidelijk onder de verwachte vuilvracht. 

Voor ZS (75%) en voor N t (130%) zien we de 

laatste jaren een gestage toename. Voor N t ligt 

de belasting bovendien steeds hoger dan de 

theoretisch berekende. Die tendens verdient 

zeker de nodige aandacht. Er w ordt momenteel 

onderzoek gedaan: enerzijds naar de oorzaak 

van dat fenomeen, en anderzijds naar de 

mogelijke manieren om die tendens om te 

buigen, dan wel om deze zo optimaal mogelijk 

op te  vangen.

Vergelijking van de op RWZI’s toekomende vuilvracht t.o.v de verwachte vuilvracht (%)
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Karakterisering van de verdunningsproblematiek: de verdunningsindex

De verdunningsindex geeft een indicatie van 

de ernst van de verdunningsproblematiek per 

zulverlngsgebled.

Legende
Verdunningsindex 

H  <0.5 

u 0.5 - 0.749 

I I 0.75 - 0.899 

0.9 - 0.999 

1 -1.499 

H  1-5 - 4.6

I geen gegevens beschikbaar

Kwaliteit influent 

zeer sterk verdund 

ernstig verdund 

verdund 

licht verdund 

geconcentreerd 

sterk geconcentreerd

De verdunningsindex Is berekend op  basis van 

het biochemisch zuurstofverbruik (BZV), het 

debiet en de nltraatconcentratle, die gemeten 

worden In het Inkomende afvalwater op  de 

zuiveringsinstallaties, en die elk een Indicatie 

geven van de mate van verdunning.

De kaarten van de verdunningsindex 2007 en 

2008 geven een overzicht van de zulverlngs- 

gebleden In Vlaanderen, Ingekleurd volgens 

de ernst van de verdunningsproblematiek op 

basis van de meetgegevens van 2007 en 2008. 

De algemene tendens Is een lichte verbetering 

In 2008.

Verdunningsindex RWZI'S 2007

Verdunningsindex RWZI'S 2008
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Knelpunten in het rioleringsstelsel

Teams van speciaal daartoe opgeleide terrein- 

onderzoekers van de VM M  gaan op zoek naar 

de oorzaken van verdunning en onderbelasting 

van de zuiveringsinstallaties e n /o f doen on

derzoek in het kader van nieuwe aansluitings- 

projecten. De resultaten van die onderzoeken 

worden geïnventariseerd en meegedeeld aan 

de betrokken instanties (gemeenten, rioolbe- 

heerders, Aquafin ...) om in samenspraak to t  

een oplossing te  komen.

De knelpuntendatabank, opgebouwd op  ba

sis van de inventarisatie van ruim de he lft

van Vlaanderen, bevat intussen ongeveer 6 

500 knelpunten. Dit zijn er 600 meer dan in 

2007. Ruim 4,4% van de knelpunten staat ge

ïnventariseerd ais opgelost, voor 14,4% van de 

knelpunten is een oplossing voorzien via een 

pro ject opgenomen op het GIP o f  het OP. Het 

merendeel van de knelpunten zal op  m iddel

lange term ijn opgelost worden bij de heraan- 

leg van het bestaande rioleringsstelsel. 

Hieronder staat de indeling van de meest 

voorkom ende knelpunten volgens type.

Type knelpunt Aantal %

Aansluiting van grachten 3.000 46

Aansluiting van de afwatering van verharde e n /o f onverharde oppervlakken 1.010 15,5

Aansluiting van waterlopen 370 6

Aansluiting van draineringen 350 5

Slechte werking van rioleringsinfrastructuur 220 3,5

Verkeerde werking van overstort 200 3

Overige 1.360 21
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Incidenten

Een incident is een gebeurtenis o f  een versto

ring in de werking van de saneringsinfrastruc- 

tuur die mogelijk aanleiding kan geven to t  het 

niet halen van de normen o f  andere verplich

tingen van Aquafin. Aquafin is verp licht d it te  

melden aan het Vlaams gewest. In 2008 wer

den 270 incidenten gemeld: dat zijn er 2 meer 

dan in 2007.

In ongeveer de he lft (133) van de gevallen ligt 

een interne storing in de bedrijfsvoering aan 

de basis van het incident. De 137 andere had

den een externe oorzaak.

170 van de 270 gemelde incidenten hadden 

een belangrijke negatieve im pact op  de wa

terkw a lite it van de ontvangende waterloop. 

Van de incidenten m et een interne oorzaak 

heeft duidelijk een groter aandeel (bijna 73%)

een negatieve impact, voor de extern veroor

zaakte incidenten ligt dat aandeel lager (53%). 

Externe lozingen (sluiklozingen o f  calamiteiten 

bij derden) zijn de meest voorkom ende inci

dentmeldingen. Van de 59 gevallen hadden er 

gelukkig maar 16 een negatieve im pact op  het 

milieu.

De extra kosten voor verwerking, herstelling 

e n /o f reiniging d oo r Aquafin worden gere

cupereerd bij de veroorzaker van een extern 

accident ais deze bekend is. In 2008 was dat 

voor 49 incidenten het geval. Voor de in ter

ne incidenten is een de fect aan de RWZI de 

meest voorkom ende oorzaak. In 34 van de 52 

gevallen had dat een ernstige o f  zeer ernstige 

m ilieu-im pact to t  gevolg.

Indeling van incidenten volgens oorzaak en impact

□  Extern -  g ro te  im pact ■  Extern -  kleine im pact □  Intem -  kleine im pact □  Intem - g ro te  im pact
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Overstortmeetnet

Overstorten zijn de uitlaten op  het riolerings

stelsel die in werking kunnen treden om te 

voorkom en dat het rioolstelsel onder druk 

kom t te  staan ais het zich volledig zou opvul

len, wat de a fvoerfunctie  zou belemmeren. 

Sinds 2003 m eet de VM M  op een aantal stra

tegische locaties overstortfrequentie  en -duur. 

In 2008 waren er 250 meetstations op  over

storten operationeel. Die bemeten overstor

ten hebben in 2008 globaal gemiddeld 2,67% 

van de tijd  gewerkt. W e stellen sinds 2003, m et 

uitzondering van 2007, een dalende trend vast. 

In 2008 bedroeg de gem iddelde neerslag 

862 mm, wat 18 mm m inder is dan in 2007.

De vooropgestelde overstortduur w o rd t op 

2% van de tijd  gesteld. O verstorten die dui

delijk meer werken duiden op  een knelpunt in 

het stroom op- o f  stroomafwaartse deel van 

de saneringsinfrastructuur. VM M  speurt actie f

naar de oorzaken van te frequent werkende 

overstorten en onderneem t in samenspraak 

m et de betrokkenen actie om  het probleem 

op te  lossen.

Lokale ingrepen aan pompstations o f  toe - 

voercollectoren en renovaties van zuiverings

installaties hebben al een gunstige invloed 

gehad op  een aantal overstorten die in 2005 

nog behoorden to t  de meest frequent wer

kende overstorten. Voorbeelden hiervan zijn 

de overstorten W iekevorst - Morkhovense 

Steenweg en Beerse - Antwerpse Steenweg, 

waar de overstortduur (uitgedrukt ais % van 

de tijdsduur waarin het oversto rt operationeel 

was) tussen 2005 en 2008 gedaald is van 86% 

naar 0,01% (door uitbreiding van de RWZI), res

pectievelijk van 51% naar 4% (door optimalisa

tie  van de pompen door de gemeente).

Overzicht van de overstortduur en de neerslag

Meetjaar Aantal meetstations
Gemiddelde 

overstortduur (%)

Gemiddelde 

neerslag (m m/jaar)

2003 51 5,63 671

2004 172 4,60 914

2005 242 3,60 751

2006 275 2,76 835

2007 283 3,27 880

2008 250 2,67 862
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Indicatorenkader

Om de werking van de bovengemeentelijke 

(door Aquafin beheerde) infrastructuur te  

evalueren, ontw ikkelde de VM M  een kader 

van v ijf  indicatoren. De resultaten worden per 

indicator u itgedrukt in Performantie Indicator 

Eenheden (PIE).

In december 2008 werd de eerste fase afge

rond. Voor 41 zuiveringsgebieden werden de 

indicatoren berekend op  basis van de m eet

gegevens 2007. Die gebieden vertegenwoordi

gen ongeveer de he lft van de aangesloten en 

op korte term ijn op  RWZI aan te  sluiten huis

houdelijke vuilvracht.

Uit die berekening kwamen de onderstaande 

conclusies naar voren (zie figuur pag 56):

• Het overgrote deel van de RWZI’s vo ldoet 

ruim aan de in de vergunning opgelegde 

normering.

• Incidenten worden doorgaans goed afge

handeld, maar er is nog beperkte vo o ru it

gang mogelijk.

• De opvoergemalen (o f influentpom pen) van 

de RWZI’s worden doorgaans goed bedre

ven. Hier en daar kunnen nog kleine verbe

teringen worden aangebracht.

• M om enteel zijn er onvoldoende gegevens 

bekend voor het opvolgen van de pom p

stations. De nodige acties worden onderno

men om de essentiële metingen mogelijk te  

maken, zodat ze deel zullen uitmaken van 

de volgende evaluaties.

• De overstorten voldoen in de meeste geval

len n iet aan de geldende overstortfrequen- 

tie. Het globale resultaat van alle indicatoren 

samen kan men vinden in de laatste 2 balk

jes van de figuur op  pag. 56.

In vele gevallen w ordt de milieuwinst door onder 

andere een verregaande zuivering, volledig o f 

voor een groot deel, tenietgedaan door de over

matige werking van de overstorten (globaal incl. 9). 

Indien enkel de bedrijfsvoering beschouwd 

w ordt die eenduidig aan Aquafin kan toegewe

zen worden dan geeft d it een positiever resul

taat (globaal excl. 9).

Ais een oversto rt overmatig werkt, du id t 

dat niet automatisch op  een slecht beheer 

doo r Aquafin. Ais b lijk t dat de installatie te  

weinig oppom pt, zal Aquafin daarvoor ne

gatie f beoordeeld worden. Een slecht wer

kende oversto rt kan ook te  w ijten zijn aan de 

stroomafwaartse opvoerinstallatie die te  klein 

gedimensioneerd is. In de meeste gevallen 

kom t er echter te  veel (sterk) verdund afvalwa

te r aan op  het overstort. De oorzaak ligt dan 

bij het opwaartse stelsel, waar te  veel riool- 

vreemd water op  de riolering aangesloten is. 

In die gevallen heeft Aquafin een verantwoor

delijkheid om mee te  werken aan de oplossing 

van dat probleem.
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Resultaten Ecologische Perform antie Indicatoren voor 41 zuiveringsgebieden

14,0% 

12,0% 

10,0% 

8,0% 

6 ,0% 

4,0% 

C 2,0% 

0,0%

globaal incl 9 globaal excl.9 voorop
gestelde
doel
stelling

Legende
• Indicator 6 gaat na o f  het opvoergemaal van de RWZI correct w o rd t bedreven;
• Indicator 7 d ien t om  de zuiveringsprestatie van de RWZI op  te  volgen;
• Indicator 8 vo lg t de bedrijfsvoering van de meest kritische pompstations in het stelsel op;
• Indicator 9 vo lg t de werking van de overstorten op;
• Indicator 10 bekijkt de afhandeling van de incidenten die zich in het 

stelsel hebben voorgedaan en de gegevenstransfer.
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Kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem

De geboekte vooruitgang in de afgelopen ze

ventien jaar verschilt sterk van parameter to t 

parameter. In de laatste jaren is de verbetering 

minder uitgesproken. Dit is ook logisch, want de 

kwalitatief en kwantitatief belangrijkste sanerin

gen vonden plaats in de jaren negentig. 

Aanzienlijk beter scoren chemisch zuurstofver

bruik, ammonium en fosfaat (totaal fosfor en or- 

thofosfaat). Voor ammonium werden in 2007 en 

2008 de laagste concentraties gemeten sinds het 

begin van de metingen in 1991. In 2007 was de ge

middelde fosforconcentratie de laagste sinds het 

begin van de metingen. Dat gemiddelde is in 2008 

niet verder gedaald maar het percentage meet- 

plaatsen dat de norm haalt, stijgt wel.

Voor de zuurstofhuishouding wordt - na een 

lichte terugval in 2006 - voor het tweede jaar 

op rij een verbetering vastgesteld. In vergelijking 

met 1991 verbeterde de zuurstofhuishouding ge

voelig. Zwaar verontreinigde oppervlaktewate

ren komen anno 2008 nog maar uiterst zelden 

voor. Zowel de gemiddelde zuurstofconcentra- 

tie  ais het percentage meetplaatsen dat de norm 

haalt, scoren beter dan oo it tevoren. Toch nam 

de gemiddelde zuurstofconcentratie over alle 

metingen sinds 1991 maar met 1,4 m g/l toe.

Deze uitgesproken gunstige evolutie geldt niet 

voor nitraat: ondanks de inspanningen in diverse 

sectoren is de gemiddelde nitraatconcentratie 

gedurende de beschouwde periode slechts in ge

ringe mate verbeterd. Hoopgevend zijn de gunsti

ger cijfers voor het Map-meetnet voor de winter 

2008-2009. Deze bevestigen wellicht het begin

van een trendbreuk in de kleinere beken, die op 

basis van de betere beoordeling van 2007-2008 

reeds vermoed werd. De overschrijdingspercenta- 

ges zijn voor 6 van de 11 bekkens én Vlaanderen ais 

geheel het gunstigst in 2008-2009 sinds de start 

van het MAP-meetnet in 1999. Deze vaststellingen 

wijzen op een gunstig effect van het mestbeleid. 

Ongeveer de helft van de bemonsterde waterbo

dems heeft een afwijkende kwikconcentratie ten 

opzichte van de referentie. 6% daarvan heeft zelfs 

een sterk afwijkende concentratie. De oorzaak ligt 

voor een groot deel bij historische verontreiniging. 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de 

landbouw en particulieren is een van de factoren 

die een bedreiging vormt voor de kwaliteit van 

het oppervlaktewater. Er wordt wel een verschui

ving in gebruik gemeten van verboden producten 

naar minder schadelijke alternatieven.

Op een meerderheid van de meetplaatsen in op

pervlaktewater wordt een overschrijding vastge

steld van de basiskwaliteitsnorm en de Europese 

normen voor polycyclische aromatische koolwa

terstoffen (PAK). Ook in waterbodems worden fre

quent hoge concentraties aan PAK aangetroffen. 

De kaderrichtlijn Water legt het accent op de 

verbetering van de ecologische kwaliteit van 

het oppervlaktewater. Een belangrijk aspect van 

de biologie van het water is de aanwezigheid 

van een gevarieerde levensgemeenschap van 

ongewervelde diertjes. Voor deze “ benthische 

macro-invertebraten” scoort 33,2 % van de meet

plaatsen in de kwaliteitsklassen ‘goed’ o f  ‘zeer 

goed’. Een derde van de onderzochte waters vol
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doet hiermee aan de huidige wettelijke Vlaamse 

basiskwaliteitsnorm.

Volgens de triadekwaliteitsbeoordeling voor 

waterbodems, een beoordeling die een fysico- 

chemische, ecotoxicologische en biologische analy

se integreert, is 36 % van de onderzochte m eetplaat

sen sterk verontreinigd. 62% is licht verontreinigd 

to t verontreinigd en slechts 2% is niet verontreinigd. 

De bekkens van de Ijzer, de Leie, de Gentse Kanalen 

en de Dijle-Zenne scoren slecht. De beste water

bodems worden nog altijd gevonden in de bek-

Lozingen in het water

Ten opzichte van 2007 verm inderde de belas

ting van de bedrijfslozingen op de kwaliteit 

van het oppervlaktewater in geringe mate. 

Dalingen werden vastgesteld voor de stoffen 

BZV (8%), CZV (9%) en P (4%). Voor s tiks to f is er 

een verwaarloosbare stijging m et 1%.

De to ta le  belasting naar oppervlaktewater door 

bedrijfslozingen is afkomstig van de directe 

emissies en de indirecte lozingen (via een RWZI). 

Voor de directe emissies naar oppervlaktewater 

zijn er ten opzichte van 2007 nog dalingen vast 

te  stellen voor de stoffen BZV (11%), CZV (10%) 

en P (4%). De dalingen van de directe emissies 

worden deels gerealiseerd door aansluiting van 

rioleringen op RWZI’s en deels door bedrijfseigen 

inspanningen voor zuivering, al dan niet gepaard 

gaand met dalingen in de omzet (ondermeer 

gerelateerd door de economische toestand). De 

stikstofverwijdering door industriële waterzui

vering blijkt problematisch: er is ten opzichte van 

2007 een lichte stijging met 2%.

kens van de Maas en van de Nete, maar ook in de 

Bovenschelde en de Benedenschelde komen min

der verontreinigde waterbodems voor. 

Organochloorpesticiden worden in waterbo

dems frequent in afwijkende concentraties ge

detecteerd. Opvallend is dat sinds lang verboden 

bestrijdingsmiddelen in waterbodems soms nog 

in te  hoge concentraties worden teruggevonden. 

Zowel de veertig kuststranden ais de veertig bin- 

nenvijvers voldeden aan de minimumnormen 

voor zwemwater.

M ilieuw inst kan nog gehaald worden door 

bijkomende investeringen o f  een hoger zuive

ringsrendement bij bedrijven die boven de mi

lieunorm lozen, en door het aansluiten van de 

nog niet aangesloten rioollozers op  een RWZI 

waarbij een goede verwerkbaarheid van het 

afvalwater daarbij een vereiste is.

De ind irecte lozingen zijn verantwoordelijk 

voor een zesde van de to ta le  industriële be

lasting van het oppervlaktewater. Die bijdrage 

kan nog dalen door het volume afvalwater dat 

oversto rt bij regenbuien te  verminderen, en 

plaatselijk ook door het zuiveringsrendement 

van de RWZI te  verhogen.

In 2008 is de chemiesector veru it de belang

rijkste lozer van CZV. De sector staat in voor 

42% van de d irecte emissies naar het opper

vlaktewater, gevolgd door de sectoren papier 

(19%) en voeding (15%). De d irecte emissies 

voor deze 3 sectoren daalden evenwel aan

zienlijk in de tijd .
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Saneringsinfrastructuur

Uitbouw van de saneringsinfrastructuur
Eind 2008 waren 232 gewestelijke zuiveringsin

stallaties in werking in Vlaanderen. In de loop 

van 2008 werden negen nieuwe installaties 

in gebruik genomen. Naast de bouw  van de 

installaties m oet uiteraard ook het stedelijk 

afvalwater ingezameld en aangevoerd w or

den. Dat is een gedeelde taak voor de ge

meenten (of hun vervangers) en het gewest. 

De gemeenten zorgen voor de inzameling to t  

op  het niveau van de huisaansluitingen. Het 

gewest staat in voo r de aansluiting van de ge

meentelijke lozingspunten op  de zuiveringsin

stallaties. Gemeenten kunnen voor de aanleg 

o f  heraanleg van rioleringen, en voor de bouw 

van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties 

(KWZI’s) subsidies ontvangen van het Vlaams 

Gewest. De VM M  betaalde in 2008 ruim 52 mil

joen euro subsidie u it aan de gemeenten. In 

2008 werden door Aquafin 115 leidingprojec- 

ten uitgevoerd, waardoor het afvalwater van 

ruim 133.000 inwonerequivalenten bijkomend 

werd ingezameld en aangesloten op de RWZI’s. 

De omvangrijkste aansluitingen werden gerea

liseerd in het Dijle-Zennebekken (circa 60.000 

inwonerequivalenten) en het Leiebekken (circa

30.000 inwonerequivalenten). Een deel van 

de gerealiseerde projecten zamelen ze lf geen 

extra vuilvracht in, maar voeren wel vuilvracht 

aan van stroom opwaarts aansluitende rio le

ringsstelsels. De globale toename van de zui- 

veringsgraad w o rd t voor 2008 geraamd op 

circa 3%, waardoor de zuiveringsgraad ruim

73% bedraagt. In 2008 werd het optimalisa- 

tieprogramm a van de bovengemeentelijke 

infrastructuur voor het programmajaar 2010 

opgemaakt doo r de VM M  en goedgekeurd 

door de Vlaamse Regering. Dat bevat 186 pro

jecten voor een totaalbedrag van ruim 172 m il

joen euro. De m inister van Leefmilieu keurde 

ook drie deelinvesteringsprogramma’s voor de 

aanleg van gemeentelijke rioleringen en voor 

de bouw van gemeentelijke kleinschalige wa

terzuiveringsinstallaties goed, in to taal voor 

een geraamd investeringsbedrag van ongeveer 

360 miljoen euro.

Werking en beheer
van de saneringsinfrastructuur
In Vlaanderen bleven de gemiddelde verw ij- 

deringsrendementen van het biochemisch 

zuurstofverbruik, het chemisch zuurstofver

bruik, zwevende stoffen en fosfo r stabiel op 

respectievelijk 97%, 88%, 95% en 84%. De aan

houdende investeringen in s tiksto fverw ijde- 

ring op  RWZI’s werpen hun vruchten af. Dat 

resulteert in een evolutie van het rendement 

voor s tiks to f van amper 50% begin 2000 to t  

77% eind 2008. De procentuele vergelijking 

van de aangevoerde vuilvracht m et de theo 

retisch verwachte vuilvracht voor elke para

m eter afzonderlijk b leef nagenoeg ongewij

zigd sinds 2001, m et name voor fosfo r 100%, 

biochemisch zuurstofverbruik 75%, chemisch 

zuurstofverbruik 89%, zwevende stoffen 75% 

en stiks to f 130%. Dat zijn gemiddelden voor
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Vlaanderen. U it de individuele metingen per 

RWZI blijkt dat het in fluent van zuiverings

installaties in bepaalde gebieden verdund is 

m et water afkomstig van grachten, beken ... 

die aangesloten zijn op  het rioleringsstelsel 

van de gemeenten. O f het blijkt dat de ver

wachte vuilvracht de zuiveringsinstallatie niet 

bereikt. Teams van speciaal daartoe opgeleide 

terreinonderzoekers van de VM M  gaan op 

zoek naar de oorzaken daarvan. De knelpun

ten worden geïnventariseerd en meegedeeld 

aan de betrokkenen om samen to t  een oplos

sing te  komen. De knelpuntendatabank bevat 

intussen 6.500 knelpunten. Ruim 4,4% daarvan 

staat geïnventariseerd ais opgelost en voor 

14,4% is een oplossing voorzien via een pro

ject, opgenomen op  het GIP o f  het OP. Veel 

knelpunten hebben een m inder grote impact 

op de werking van de zuiveringsinfrastructuur 

en zullen op middellange term ijn  opgelost 

worden bij heraanleg van het bestaande rio 

leringsstelsel. VM M  plaatst ook meetstations 

op overstorten, dat zijn ‘openingen’ in het rio 

len- en collectorenstelsel waaruit het verdund 

afvalwater bij hevige neerslag kan ontsnappen 

naar oppervlaktewater, zodat het stelsel niet 

onder druk kom t te  staan. In 2008 waren er 

250 m eetstations operationeel. Die overstor

ten blijken 2,67% van de tijd  te  werken. Sinds 

2003 stellen we een dalende trend vast, m et 

uitzondering van het jaar 2007. Het oplossen 

van de knelpunten rem edieert ook geheel o f  

gedeeltelijk aan de overmatige werking van

bepaalde overstorten. U it een vergelijking m et 

voorgaande jaren b lijk t dat door bepaalde 

maatregelen de overmatige werking van ver

schillende overstorten duidelijk verm inderd is. 

In 2008 heeft VM M  een indicatorenkader o n t

wikkeld te r beoordeling van de werking van 

de bovengemeentelijke infrastructuur. Die 

indicatoren werden toegepast op eenenveer

tig  zuiveringsgebieden. Daaruit kan algemeen 

besloten worden dat Aquafin de infrastruc

tuu r goed beheert, maar dat er lokaal verbe

teringen mogelijk zijn. Voor het opvolgen van 

pompstations zijn er wel nog onvoldoende 

meetgegevens voor handen.
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Meer weten?

M ocht u nog vragen hebben, aarzel 
dan niet de VM M  te  contacteren. Meer 
inform atie v indt u op onze website, 
www.vmm.be. Specifieke vragen kunt u 
stellen aan het Infoloket, info@vmm.be, 
tel. 053 72 64 45

V/lUKCV^
V L A A M S E  M IL IE U M A A T S C H A P P IJ

Maatschappelijke zetel: A. Van de Maelestraat 96 - 9320 Erebodegem - www.vmm.be
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