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Dit is de vierde reg ionale w a te rsysteem rapportage  voor de 
Provincie Zeeland. De rapportage is een gezam enlijk  product 
van w ate rschap Zeeuws-V laanderen, w a te rschap Zeeuwse 
Eilanden, R ijksw ate rstaat Zeeland en Provincie Zeeland. De 
rapportage be sch rijft de toestand van de w a te rsystem en in 
Zeeland in de periode van 2002 to t en m et 2005.

Deze rapportage is opgesteld volgens het w erkp lan  Regionale 
W atersysteem  Rapportage (RWSR) 2002 to t en m et 2005. Dit 
w erkp lan is opgesteld door Provincie Zeeland in sam enspraak 
m et beide Zeeuwse w ate rschappen en R ijksw ate rstaat 
Zeeland.
Het rapport geeft per onderw erp een bele idsdoe l en de 
toestand. Ook is het gebru ik  van het w atersysteem  vergeleken 
m et de bele idsdoelen die de overheden voor de regionale 
watersystem en en rijksw ateren gesteld hebben.
Voor een aanta l onderw erpen ge ld t dat de inzam eling van 
gegevens in de periode 2002 to t en m et 2005, of de verw erk ing 
van die gegevens, m et de huidige p rog ram m atuu r moeizaam 
verliep en daarom niet in deze rapportage zijn opgenomen. Het 
gaat daarb ij om waterbodem gegevens van de R ijkswateren, 
kaa rtjes  van het voorkom en van bestrijd ingsm idde len  in de 
versch illende gebieden en gegevens van het onderdeel w a te r
kwantite it.

Voor de K aderrich tlijn  W ater (KRW) worden e r ook kw a lite its - 
rapportages opgeste ld . Deze rapportages vertonen een 
aanzien lijke overlap m et de regionale w a te rsys teem rappo r
tages. Deze rapportages zu llen daarom  nauw op e lkaa r 
w orden afgestem d. Aangezien e r eind 2004/begin 2005 een 
KRW kw a lite itsrapportage is gem aakt (KRW, karakte rise ring) 
[1] is ervoor gekozen de RWSR een ja a r vooru it te schuiven. De 
RWSR gaat deze keer over 4 ja a r in p laats van de gebru ike lijke 
3 jaar. Op deze m an ie r zijn de tijdpaden van de RWSR en KRW 
be ter op e lkaa r afgestem d.

De volgende personen hebben geholpen bij het to t stand 
komen van deze rapportage:
Waterschap Zeeuws Vlaanderen:
Karei van Goethem, Jos Goossen en Yvonne van Scheppingen. 
Waterschap Zeeuws Eilanden:
Monique van den Dries, Anne Fortuin, Frieda Kälteren en 
Rien Klippel.
Rijkswaterstaat Zeeland:
Frans van Balen, Thomas Colette, Eugène Daemen en 
Kees-Jan Meeuse.
Provincie Zeeland:
M ichie i Bil, Kees Glas, Lein Kaland, Jasper Maaskant en 
Sam Wisse.



Dit is de vierde w a te rsysteem rapportage  voor de Provincie 
Zeeland. De rapportage is een gezam enlijk product van W ater
schap Zeeuwse Eilanden, W aterschap Zeeuws V laanderen, 
R ijkswaterstaat Zeeland en Provincie Zeeland. De rapportage 
beschrijft de toestand van de watersystem en in Zeeland in de 
periode 2002 to t en m et 2005 en bevat in fo rm a tie  over het 
gebru ik  van de w atersystem en.
Deze vierde regionale w atersysteem rapportage heeft ais doei 
om inzicht te geven in de mate waarin de doelste llingen uit het 
provincia le w a te rhu ishoud ingsp lan  en andere be le idsdocu
m enten in de periode van 2002 to t en met 2005 zijn behaald. In 
de rapportage is gebru ik  gem aakt van gegevens uit de periode 
2002 -  2005. Ook zijn e r gegevens u it voorgaande periodes 
gebru ik t voor de rapportage, met name voor de trendanalyses. 
Op verschillende terre inen is e r in de periode 2002 -  2005 voor
uitgang geboekt, m aar e r zijn ook onderwerpen w aar niet veel 
vooruitgang in zit.

Toestand opperv laktew aterkw alite it
De kw a lite it van het opperv laktew ater voldoet nog niet aan de 
doe lste llingen. Een van de redenen w aarom  de kw a lite it van 
de oppervlaktew ateren niet voldoet is de aanwezigheid van te 
hoge concentra ties s tiks to f in de w atersystem en. In de zoete 
en lich t brakke w ate rsystem en is ook fosfaat een probleem . 
De lichte verbetering in de zoete en lich t brakke systemen, die 
in vorige rapportages beschreven is, li jk t te stagneren.
De doe ls te llingen  voor de toegestane hoeveelheid zware 
m etalen in het oppe rv lak tew a te r worden niet behaald. De 
be langrijkste  prob leem stoffen zijn koper, zink en in m indere 
mate n ikkel. Een exacte verk la ring  voor de overschrijd ing van 
de M TR-waarden voor koper, z ink en n ikke l is n iet te geven 
om dat de bijdrage van zogenaamde 'd iffuse bronnen' groot is. 
De problem en m et bestrijd ingsm iddelen zijn van andere aard 
dan bij de nu triën ten en zware metalen.
Deze problem en zijn zeer m o e ilijk  aan te tonen doordat de 
overheid in haar toe la tingsbe le id  voor bestrijd ingsm idde len  
geregeld 'toegestane' m iddelen vervangt door andere b e s trij
d ingsm iddelen. In 2005 voldeden nog steeds veel bestrijd ings
m idde len niet aan de M TR-waarden. Het is m o e ilijk  ie ts te 
zeggen over een trend bij het aantonen van be s trijd ingsm id 
delen in het water, w ant e r verdw ijnen stoffen en e r komen 
nieuwe stoffen bij. Stoffen die a l langere tijd  verboden zijn, 
tonen ook geen eenduidige trends.
Voor w a t be tre ft de ecologie is het doei het behalen van de 
algem ene ecologische functie , d it kom t overeen m et het 
bereiken van niveau 3 van de STOWA-beoordeling. Het eco lo
gische niveau w ord t bepaald door de biologische gegevens te 
com bineren m et de fysisch-chem ische gegevens. Bijna 80 % 
van de m eetpunten in het beheersgebied van w aterschap 
Zeeuwse Eilanden voldoet aan niveau 3 van de STOWA-beoor- 
de ling. Een kle ine 20 % zit nog in niveau 2 en m oet dus nog 
verder verbeteren. De nieuwe KRW -doelste lling zal s trenger 
zijn, dus e r moet nog w e l het een en ander verbeteren.

Toestand grondw ater
In het grondw ater komen voora l arseen en zink veelvuldig voor 
in w aarden ve r boven de streefw aarden . Hoge geha lten aan 
arseen kom en van nature voor in zoute w ate rsystem en. 
Processen van verz ilting  en verzoeting leveren hoge arseen- 
geha lten , die per ja a r s te rk  kunnen w isselen. Ook voor zink 
ge ld t dat de gehalten per m eetlocatie s te rk  kunnen wisselen. 
In zout w a te r komen van nature hogere gehalten voor dan in 
zoet water. De hoogste gehaltes aan zink zijn gemeten in zoet 
ondiep grondwater. Dat kan w ijzen op een m ense lijke  
oorsprong. Behalve voor arseen en zink zijn ook voor chroom, 
koper, cadm ium , lood en n ikke l concentraties aangetroffen die 
drie to t dertig  m aal de streefwaarde zijn.

Toestand waterbodem
Voor zware m etalen, PAK's en PCB's voldoet m eer dan 95 % 
van de m eetpunten aan de MTR-waarde. Het n ieuw gevorm de 
sedim ent in Zeeland is daarm ee van goede kw a lite it.

Natuurfunctie
In 2006 is 50 % van de oo rsp ronke lijk  verdroogde bestaande 
na tuur herste ld . Daarmee is de doe ls te lling  van 40% herste l 
van de in 1994 verdroogde gebieden in 2010 nu al gehaald. Op 
advies van de Taskforce Verdroging zijn in 2006 een de rtig ta l 
TOP-gebieden geselecteerd (8000 ha) waarop de verdrog ings- 
bestrijd ing  zich nu concen treert. In de geselecteerde TOP- 
gebieden is 35% herste ld.
Voortgang in rich tin g  ecologische verb ind ingszones gaat 
gestaag door. Eind 2005 was e r in to taa l bijna 200 k ilom e te r 
aangelegd. De tussendoelste lling om voor 2006 20 % te hebben 
aangelegd is daarm ee gehaald.
Het onderhoud van het natte pro fie l, oevers en onderhouds- 
paden van w aterlopen verloopt in Zeeland goed. V rijw e l overal 
w ord t aan de doe lste lling  voldaan.

Zw em w aterkw alite it
In de periode 2002-2005 voldeden alle zwem water m eetpunten 
aan de norm . Er zijn w e l zwemverboden door de aanwezigheid 
van blauwalgen geweest in de Otheense Kreek en v rijw e l e lk 
ja a r in het V olkerak-Zoom m eer. O ffic iee l gezien te llen  b lau 
wa lgen niet mee in de beoordeling van zwem water, m aar 
aangezien e r niet m eer gezwom m en kon w orden, w ord t het 
h ie r toch verm eld.

Emissies RWZI’s
Het percentage stikstofverw ijdering is in de periode 2002-2005 
verder toegenom en voor w ate rschap Zeeuws V laanderen tot 
75%. Bij w a te rschap Zeeuwse Eilanden is het afgenom en, 
m aa r dat heeft voo ra l te m aken m et g rootscha lige  ve rb e te 
ringen van de RWZI's (R ioolwaterzuiveringsinsta lla ties) in 2003 
en 2004. Deze verbeteringen gingen gepaard m et een tijde lijke  
afname van de stiksto freductie .
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Industrie
Industrië le  lozingen zijn de afgelopen ja ren  afgenom en. 
Duurzaam  ondernem en w ordt in Zeeland steeds m eer vorm  
gegeven. Dit kom t onderandere tot uiting in de ketenaanpak en 
m ilieuge rich te  productontw ikke ling.

Landbouw
Het geb ru ik  van d ie rlijke  m est is ja ren lang  aa nm e rke lijk  
gedaald door de invoering van MINAS, m aar lijk t nu te 
stagneren. Daarmee sam enhangend is ook de ja a rlijk s e  
hoeveelheid opgebrachte zware m etalen gedaald. De ag ra 
rische secto r vo ldoet gem iddeld ru im schoo ts  aan de norm  
voor d ie rlijke  m estg ift in Zeeland. Dat w il n iet per de fin itie  
zeggen dat ieder bedrijf aan deze norm  voldoet. De uitspoeling 
van s tiks to f in Zeeland is ondanks de lich te  afnam e in het 
gebru ikvan d ierlijke  mest nog s teedsvee lte  hoog. Er is weinig 
in fo rm a tie  over het ge b ru ik  van kunstm est, dus e r is ook 
weinig bekend over het aandeel daarvan in de u itspoeling van 
stikstof.

Scheepvaart, beperkt tot de recreatievaart
Er is een goede stap gezet om de em issie van de recreatievaart 
terug te dringen door de toenam e van vu ilw a te rtanks en vu il- 
w a te rinzam els ta tions. Echter, to tda t e r in 2009 een a lgeheel 
lozingsverbod geldt voor de recreatievaart, zal dit een druppel 
op de gloeiende plaat zijn.
De subsid ierege ling voor de plaatsing van vu ilw a te rinzam el- 
sta tions heeft in Zeeland gezorgd voor een goede basisinza- 
m e ls tru c tu u rvo o rvu ilw a te ra fkom stig  van de recreatievaart. In 
ru im  50% van de jachthavens is een vu ilw a te rinzam els ta tion  
aanwezig. Ook de antifou ling van schepen b lijft een bron van 
vervu iling voor o.a. koper.

Het stedelijk  gebied
Het bestrijd ingsm idde lenconvenant, zoals ook genoem d in 
vorige rapportages, is opgezegd door de gem eenten. Door het 
convenant is e r een behoorlijke  reductie  in het geb ru ik  van 
bestrijd ingsm idde len  op verhard ingen geweest. Het gebru ik  
van bestrijd ingsm idde len  is w e e r toegenom en nadat het

convenant door de gem eenten is opgezegd. In 2005 is het 
P raktijkne tw erk  Zeeland opgericht, waarb ij de DOB(Duurzaam 
Onkruid Beheer) m ethode is geïntroduceerd om te komen tot 
een duurzam er beheer van verhard ingen. Sinds de inste lling  
van het p ra k tijkn e tw e rk  is w eer een daling in het gebru ik  te 
constateren. De DOB-methode is vooral gericht op een afname 
van het u ite inde lijke  effect op het m ilieu.
Om de em issies uit het s tede lijk  gebied te beperken moeten 
de gemeenten sinds 2005 voldoen aan de basisinspanning voor 
de rio le ring . Eind 2005 waren e r d rie  gem eenten die aan de 
basisinspanning voldeden.

Verspreide lozingen buitengebied
Per 1 januari 2005 zou de sanering van de lozingen van hu is
houde lijk  a fva lw a te r in het bu itengebied fo rm ee l gezien 
afgerond m oeten zijn. Het M in isterie  van VROM heeft ech ter 
ru im te  gegeven voor u itloop op voorwaarde dat in een plan 
w ord t aangegeven hoe de sanering gerealiseerd zal worden. 
De sanering van hu ishoudelijke afva lwaterlozingen loopt iets 
ach ter op schema. Naar verw achting w ordt de doe lste lling  in 
2007 grotendeels gehaald.

Diffuse bronnen
De aanpak van d iffuse bronnen vraagt om een lange adem. 
Toch w ord t de bewustwording van de burger steeds beter. Dit 
kom t mede door de inspanningen van het Regioteam Zuiver 
Zeeuws W ater en M ineralen M iddelen Meester. Door reg e l
m atig fo lders uit te brengen, gastlessen te verzorgen en mee 
te w erken aan educatie van de jeugd, w ord t de bu rge r zich 
steeds be ter bewust van het begrip d iffuse bronnen en alles 
wat daarm ee sam enhangt.

W ater in stedelijk  gebied
Het doei is dat iedere gem eente in 2007 een vastgesteld 
w a te rp lan  heeft. De verw ach ting  is dat dit doei gehaald zal 
gaan worden. Op dit m om ent hebben de gem eenten 
M idde lburg, V lissingen, Tholen en Goes een vastgesteld 
w a te rp lan. De overige gem eenten zijn samen m et de w a te r
schappen bezig m et het opstellen van het w a terp lan.



De Regionale W atersysteem  Rapportage geeft de toestand en 
het geb ru ik  van de Zeeuwse w a te rsystem en w e e r voo r de 
periode 2002 - 2005. Bovendien laat de rapportage voor 
versch illende onderwerpen trends zien, door de resu lta ten te 
ve rge lijken  m et de resu lta ten  van voorgaande periodes. Bij 
iede r onderw erp w ord t de toestand of het geb ru ik  van het 
w a te rsysteem  vergeleken m et de bele idsdoelen die de 
overheden voor de regionale watersystem en en rijksw ateren 
gesteld hebben. De rapportage geeft zo overheden en andere 
geïnteresseerden inzicht in het resu ltaat van inspanningen om 
de be le idsdoelen te rea lise ren . De provincie kan deze 
rapportage o.a. ook gebru iken bij de evaluatie van het 
vigerende waterbe le id .

Opbouw
De rapportage is opgebouwd uit de h ie ronde r beschreven 
onderw erpen. Bij e lk  onderw erp worden één of m eer zoge
naamde indicatoren gepresenteerd.
B ijlage I bevat een overzich t van de indicatoren die in deze 
rapportage voorkom en, in c lus ie f het hoofdstuk w aarin  ze 
voorkom en en de lande lijk  gebru ikte  codes.
De achtereenvolgende onderwerpen zijn:

• K arakte ris tiek  van de regio Zeeland: korte beschrijving 
van de regio w aar de rapportage betrekking op heeft;

• Toestand van het oppervlaktew ater: presentatie van de 
kw a lite it van het opperv laktew ater afgezet tegen de doe l
s te llingen;

• Toestand van het grondw ater: presentatie van de kw a lite it 
van het g rondw ater afgezet tegen de doelste llingen;

• Toestand van de w aterbodem : presentatie van de kw a lite it 
van de w aterbodem  afgezet tegen de doelste llingen;

• N atuurfunctie : presentatie van de inspanningen om natte 
na tuur te rea liseren, voortgang aanleg natuurvriende lijke  
oevers, voortgang in rich ting  ecologische verbindingszones 
en Natura2000-gebieden, onderhoud nat profie l, oevers en 
onderhoudspaden van w aterlopen (waterschappen) en 
stad ium  verd rog ingbestrijd ing en mate van hydrologisch 
herste l.

• Z w em w aterkw a lite it: presentatie van de beoordeling van 
de zw em w ate rkw a lite it volgens de Europese norm en;

• Emissies: presentatie van puntlozingen op en diffuse be
lasting van het opperv laktew ater en inspanningen om 
deze bronnen van verontre in ig ing terug te dringen;

• W ater in het s tede lijk  gebied: in fo rm atie  over de voortgang 
van afkoppeling van verhard oppervlak en de oplevering 
van stedelijke w aterp lannen;

Presentatie
Per indicator is de bele idsdoelstelling weergegeven, zijn indien 
m ogelijk  de gegevens gepresenteerd en is een korte conclusie 
neergezet. W aar m oge lijk  zijn de gegevens m .b.t. de 
chem ische w a te rkw a lite it aan het m axim aal toe laa tbaar risico 
(MTR) getoetst. Dit is de landelijke korte te rm ijn  norm  uit de 4e 
Nota W aterhu ishoud ing (NW4) [2], In bijlage III staat een 
overzicht van de la nd e lijk  geldende norm en voor w a te rkw a 
lite it en w a te rbodem kw alite it. De voorlopige norm en voor de 
KRW zijn tijdens  de to ts tandkom ing  van deze rapportage 
bekend geworden en zijn in deze rapportage niet gebru ikt. Het 
toe tsresu ltaa t is volgens een vaste klassen indeling gepresen
teerd in kaarten en /o f tabe llen . W aar niet aan een norm  
getoetst kon worden zijn de gegevens op een andere w ijze 
gepresenteerd. Bij de k le u rinde ling  die in de kaarten en 
tabellen is gebru ik t moet w e l opgem erkt worden dat deze niet 
dezelfde is ais in de K R W -rapportage. Zie tabe l 1 voo r een 
uitleg over de kleuren.

Tabel 1 : Het verschil in kleurgebruik tussen de KRW-rapportage en 

de RWSR

RWSR KRW

voldoet aan streefwaarde
voldoet aan MTR
1 tot 2 m aal MTR
2 to t 3 m aal MTR
3 tot 5 m aal MTR
2 to t 5 m aal MTR
m eer dan 5 m aal MTR

Na de inhoudelijke hoofdstukken volgen een lite ra tu u rlijs t en 
een begrippenlijs t. De begrippen die in deze lijs t voorkom en, 
zijn in de rest van de tekst dik gedrukt. In de L ite ra tuu rlijs t zijn 
publicaties genum m erd, deze zijn terug te vinden in de tekst 
tussen rechte haken, bijvoorbeeld [ 1 ].



2. Karakteristiek van de regio Zeeland
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2.1 W atersystem en

Kaart 1 : De indeling in watersystemen.

Watersystemen

Legenda :

B I  watersysteemgrenzen 

provinciegrens
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Deze rapportage gaat voor de presentatie van veel gegevens 
uit van watersystem en.
Een w ate rsysteem  is een sam enhangend en functionerend 
geheet van opperv laktew ater, grondwater, w a terbodem s, 
oevers en technische in fra s tru c tuu r met inbegrip van de daarin 
voorkom ende levensgem eenschappen en alle b ijbehorende 
fysische, chem ische en biologische kenm erken en processen.

Deze defin itie  laat het schaalniveau en het de ta il waarop men 
k ijk t open. De w atersystem en in deze rapportage zijn over het 
algem een peilgebieden of c lu s te rs  van pe ilgebieden. Eén of 
meerdere van deze w atersystem en vorm en samen een afvoer- 
gebied. In deze rapportage w ord t, w a a r m oge lijk  (ais e r 
gegevens zijn), ook voor r ijksw a te ren  gepresenteerd. De 
w atersystem en zijn weergegeven in kaart 1.
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2.2 Zoutgehalten

Kaart 2: Zeeland weergegeven met de verschillende zoutgehalten per watersysteem

Chloride concentratie

Legenda :

ch loride concentratie (m g /l)

0 - 3 0 0  

301 - 1000 

1001 - 3000 

3001 ■ 10000 

10001 - 16000

16001 - 20000 m i watersysteemgrenzen

geen waarde bekend provinciegrens

A



De meeste watersystem en in Zeeland zijn brak to t zout, slechts 
een enkele is zoet (voo rnam elijk  dekzandgebieden Zeeuws 
V laanderen en duinen). De norm en voor som m ige stoffen 
kunnen voor zoet, brak en zout opperv laktew ater versch illen . 
In deze rapportage heeft dat gevolgen voor de presentatie van

fosfaat, om dat het u itgangspunt is dat de fosfaatnorm  alleen 
voor zoete to t lich t brakke watersystem en geldt en niet voor 
brakke en zoute w a te rsystem en. Kaart 2 toont in we lke 
categorie de w atersystem en vallen. De grens tussen lich t brak 
en brak is getrokken op 1000 m g/l.
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2.3 Ruimte

De tota le b innendijkse oppervlakte bedraagt 176.000 hectare 
(tabel 2). Ruim 80% van d it opperv lak is in geb ru ik  voor 
landbouw, voo rnam e lijk  akkerbouw. Ruim 12% is in gebru ik  
voor bebouwing en in frastructuur. De grootste concentratie van 
inwoners en bedrijvigheid bevindt zich in het stedelijke netwerk 
V liss ingen /M idde lburg /G oes/Terneuzen en de nabijge legen 
grote (haven)industrie terre inen. S lechts een klein deel wordt 
ingenom en door opperv laktew ater (2%). Dit opperv laktew ater 
is w e l s te rk  verweven m et het landschap. De gegevens in deze 
paragraaf zijn dezelfde ais in de vorige RW SR-rapportage. Op 
de schaal van deze rapportage zijn de veranderingen 
m arg inaal. De veranderingen zullen vooral zitten in een licht 
toegenom en hoeveelheid na tuu r en bebouwd gebied en een 
lichte afname van het akkerbouwareaal.

De rijksw ateren beslaan in to taa l 104.225 hectare (tabel 3). De 
functie  en het geb ru ik  van deze w ateren ve rsch ilt s te rk . De 
W esterschelde, het Kanaal van Gent naar Terneuzen en het 
V o lkerak-Zoom m eer hebben een overheersende tra n s p o rt-  
functie. De andere rijksw ateren hebben vooral een recreatieve 
functie. A lle rijksw ateren in Zeeland, behalve het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen, hebben een prom inente na tuurfunctie .

Tabel 3: Algemene ruim te lijke gegevens van de Rijkswateren. 

Situatie 2001.

G revelingenm eer 14.000
Veerse Meer 4.000
Oosterschelde 42.000
(incl. Kanaal door Zuid-Beveland)
W esterschelde 36.000
Kanaal van Gent naar Terneuzen. 
(Nederlandse deel) 225
V olkerak/Zoom m eer 
(incl. Schelde R ijnverbinding)

8.000

Totaal 104.225

2.4 Bestuurlijke grenzen

Een aantal gegevens in deze rapportage zijn niet op w atersys- 
teemniveau, m aa rop  gem eenteniveau bekend. Deze gegevens 
zijn per gem eente gepresenteerd. Aan het einde van de 
rapportageperiode (2005) telde Zeeland 13 gem eenten (kaart 
3). A is gevolg van de he rinde ling  zijn e r in Zeeland 4 
gemeenten m inder dan in de vorige rapportage. In de kaart zijn 
ook de beheersgrenzen van de waterschappen aangegeven.

Tabel 2: Algemene ruim te lijke gegevens van het binnendijks gelegen 
Zeeland. Situatie 2001.

N atuur 8.000

g Gras 29.000
O
_Q

Fruit en Tuinbouw 8.000
~ ac Akkerbouw 95.000
fö _i Overig 10.000

Verkeer en vervoer 6.000
W ater 4.000
Bebouwd gebied 16.000
Totaal 176.000



Kaart 3: De Zeeuwse gemeenten en beheersgebieden van waterschappen in 2005.

De Zeeuwse gemeenten en beheersgebieden van waterschappen in 2005
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3 Toestand oppervlaktewaterkwaliteit

In dit hoofdstuk zat de algem ene toestand van het opperv lak
tew a te r aan de orde kom en. Het is onderverdeeld in de 
volgende onderdelen: eu tro fië ring , zware m etalen, b e s tr ij
d ingsm iddelen en ecologie.

zoute watersystem en is alleen s tiks to f bepalend, omdat fosfaat 
van nature in hoge concentraties voorkom t in zoute en brakke 
w ate rsystem en. Fosfaat speelt a lleen in de zoete to t lich t 
brakke watersystem en een rol. In deze rapportage is de grens 
tussen zoe t/lich t b rak en b rak/zou t gelegd op 1000 m g /l 
chloride. In kaart 2 is de onderverdeling te zien.In een aanta l van de kaarten kom en w itte  vlekken voor. Dat

betekent niet dat e r he lem aal geen gegevens over dat gebied 
beschikbaar zijn, m aar dat e r geen gegevens beschikbaar zijn 
u it de rapportageperiode. Op een groot aanta l punten w ord t 
ja a rlijk s  m eerdere keren gemeten, m aar e r zijn ook punten die 
alleen in een roulerend m eetnet zitten en zo m aar één keer in 
de zoveel ja a r onderzocht worden.

door de pa ram ete rs  s tiks to f en fosfaat. Voor de brakke en

* Voor sommige watersystemen is een regionale stikstofnorm  opgesteld, deze is echter niet gebruikt voor deze rapportage, alles is aan de 

MTR -waarde getoetst.

3.1 Eutrofiëring

De eu tro fiëring van het oppervlaktew ater wordt vooral bepaald

B eleidsdoelstelling:
A lle  opperv laktew ateren voldoen in 2006 aan de MTR- 
w aarde* voor stikstof, fosfaat (alleen zoet en lich t brak 
water), ch lo ro fy l en doorzicht (zie bijlage III).



Kaart k :  De eutrofiëring van de Zeeuwse watersystemen (somparameter stikstof, chlorofyl en doorzicht)

Eutrofiëring oppervlaktewater

Legenda :

1  meer dan 5 maal MTR

3 to t 5 maal MTR

2 to t 3 maal MTR

1 to t 2 maal MTR

ASUM voldoet aan MTR

watersysteemgrenzen N
0 2 4 6 8 10

provinciegrens Kilometers
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Vrijwel alle Zeeuwse watersystem en zijn geëutrofieerd. Figuur 
1 laat zien dat voo rnam elijk  het stiksto fgeha lte  te hoog b lijft. 
De gem eten w aarden zijn aan de M TR-norm  van 2,2 ug /l 
getoetst. S lechts 5 % van de m eetpunten voldoet aan die MTR- 
norm . In figu u r 1 is te zien dat de dalende trend die gesigna
leerd is in vorige rapportages begint te stab iliseren. M ogelijk 
zet de dalende tendens zich nog door w anneer de m estgiften 
in de landbouw  ve rde r ve rm inde ren  onder invloed van het 
m estbe le id (zie 8.3.1. voor m ee r in fo rm a tie  over nu triën ten  
vanuit de landbouw).

De stagnatie van de s tiksto fda ling  is ook terug te zien in figu u r 
2, een vers lech te ring  van het chlorofylgehalte. Het chlorofyl- 
gehalte vo rm t een maat voo r de hoeveelheid fy top lankton 
(algen). Chlorofyl voldoet op m inde r locaties aan de norm . Er 
is w e l een du ide lijke  afnam e te zien van de ernstige  over
schrijd ingen ( m eer dan 3 keer M TR-overschrijd ing).

Figuur 2: Percentage metingen per klasse zomergemiddelden chlorofyl

Totaa l s t i k s t o f
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□  2 tot 3 maal MTR

□ 1 tot 2 maal MTR 

■ voldoet aan MTR
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Figuur 1 : Percentage metingen per klasse zomergemiddelden totaal 

stikstof
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Kaart 5: Fosfaat in de Zeeuwse watersystemen.
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Het fosfaatgehalte (kaart 5) in zoete en lich t brakke w a te rsys
tem en geeft een du id e lijk  negatiever beeld dan de andere 
eu tro fië ringp a ra m e te rs  (kaart 4). Uit de ach terliggende 
gegevens b lijk t dat e r binnen een w a te rsysteem  grote 
ve rsch illen  in concen tra ties  kunnen optreden. De trend is 
weergegeven in f ig u u r 3. Daar is d u id e lijk  te zien dat de 
fosfaatconcentratie s te rk  w isse lt pe r periode. Meer dan 50 % 
van de m etingen overschrijd t de MTR m eer dan 5 maal.

Figuur 3: Percentage metingen per klasse zomergemiddelden 

fosfaat

fos faa t in zoete en lich t-brakke wateren

1 0 0 % 
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8 0%  
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1 * 1
□  meer dan 5 maal MTR
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□  2 tot 3 maal MTR
□  1 tot 2 maal MTR 
■  voldoet aan MTR

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2005

conclusie:
Slechts in 8 w a te rlicham en voldoen alle eu tro fië ringpa
ram ete rs  aan de norm . In alle 8 de gevallen gaat het om 
brakke to t zoute w a te rsystem en, w aar de norm  voor 
fosfaat niet ge ld t. De ontoere ikende toestand van de 
andere oppervlaktew ateren in Zeeland w ord t m et name 
veroorzaakt door te hoge concen tra ties  s tiks to f. In de 
zoete en lich t brakke watersystem en is ook fosfaat een 
probleem . De lich te  verbe te ring  die in vorige ra p p o r
tages beschreven is li jk t te stagneren.



3.2 Zware m etalen in opperv laktew ater

Kaart 6: Somparameter zware metalen

Beleidsdoelstelling:
De concen tra ties  zware m eta len in het opperv lak tew a te r 
voldoen in 2006 aan de MTR-waarden.

Zware metalen in oppervlaktewater

Legenda:

I  meer dan 5 maal MTR 

3 to t 5 maal MTR 

2 to t 3 maal MTR 

1 to t 2 maal MTR 

I  voldoet aan MTR 

watersysteemgrenzen 

provinciegrens
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Bij het onderzoek naar zware m etalen en arseen komen koper 
en zink naar voren ais probleem stof. Ook n ikke l is een enkele 
keer een probleem stof. In kaart 6 zijn zware m etalen ais 
som param ete r (bestaande u it: koper, n ikke l, zink, chroom , 
lood, cadm ium  en kw ik) gepresenteerd. De param eters 
cadm ium , kw ik en lood voldoen v rijw e l overal aan de M T R '- 
waarde. De s treefw aarden voor de zware m eta len worden 
v rijw e l nooit gehaald.

In f ig u u r4  en 5 is de periode 1993-1995 niet m eegenomen. De 
gegevens uit die periode zijn nam elijk  niet gecorrigeerd voor 
zwevend stof, te rw ijl dat sindsd ien standaard is. Door het 
ontbreken van overschrijd ingsgegevens van n ikke l in eerdere 
rapportages is niets over de trend voor deze stof te zeggen. In 
f ig u u r 6 is a lleen 2002-2005 afgebeeld, om dat de eerdere 
gegevens niet beschikbaar zijn.

Figuur 4: Percentage metingen per klasse koper

Figuur 5: Percentage metingen per klasse zink

Figuur 6: Percentage metingen per klasse nikkel

In de vorige rapportage werd ingegaan op de vers lech te ring  
ten aanzien van koper. In de laatste gegevens is w e e r een 
verbe te ring  te zien. Het aanta l m etingen dat aan de MTR- 
waarde voldoet is v rijw e l ge lijk  gebleven, m aa rde  gem iddelde

overschrijd ing is du ide lijk  afgenomen. Het is ondu ide lijk  of dit 
kom t door de aanpassing in de m eetpunten of door m aa tre 
gelen in bijv. de landbouw  (afname koperconcen tra tie  m est 
dooraanpassingen in o.a. krachtvoer, zie ook8.3.2). De situatie 
ten aanzien van zink is licht verbeterd. W aarsch ijn lijk  kom t dat 
doordat veel z ink (dakgoten, w egm eubila ir, etc) nu w ord t 
gecoat, w aardoor m inde r z ink in het (w a te r)m ilieu  te rech t 
kom t. Ook kan het komen doordat e r m eer m ilieuvriende lijke  
a lte rna tieven ais kunststo ffen worden gebru ik t in plaats van 
zink.

Conclusie:
Uit kaart 12 b lijk t dat e rv r ijw e l geen w atersystem en zijn 
w aar alle zware m etalen aan de MTR-waarde voldoen. 
De be langrijks te  probleem stoffen zijn koper, zink en in 
m indere m ate n ikke l. Een ve rk la rin g  voo r de over
schrijd ing van de MTR-waarde voor koper, zink en nikke l 
is niet exact te geven omdat de bijdrage van zogenaamde 
'd iffuse bronnen' groot is (zie hoofdstuk 8).

3.3 Bestrijdingsm iddelen

De problem en m et bestrijd ingsm idde len  in het Zeeuwse 
opperv laktew ater zijn anders van aard dan de problem en met 
zware m etalen en nutriën ten. Via het toe la tingsbele id  van de 
overheid worden geregeld bestrijd ingsm idde len  vervangen 
door m inder m ilieuschadelijke bestrijd ingsm iddelen. Daardoor 
zijn een aantal probleem stoffen uit de vorige rapportages nu 
geen prob leem sto f meer, m aar daarvoor in de plaats komen 
e r m eesta l w e l nieuwe probleem stoffen bij. Veel stoffen zijn 
ook erg te e lt-  en /o f toepassings- a fhanke lijk , w aardoor de 
plaats en tijd  van meten heel be lang rijk  is en ook doors lag
gevend is w e lke  sto ffen e r aangetroffen worden. Er is in 
Zeeland al rede lijk  wat bekend over het voorkom en van bes trij
d ingsm iddelen in het w a te rm ilieu , zie [3] t/m  [6],

B eleidsdoelstelling:
De concentraties bestrijd ingsm iddelen in het opperv lak
tew a te r voldoen in 2006 aan de MTR-waarden.

Voor het bestrijd ingsm iddelenonderzoek is onderzoek gedaan 
naar 65 m iddelen (zie bijlage 4) op 25 locaties (15 in beheers
gebied waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE) en 10 in beheers
gebied w aterschap Zeeuws Vlaanderen (WZV)). (zie kaart 7) 
Zie bijlage 5 voor beschrijv ing van m eetpunten be s trijd ing s 
m iddelen.
Op v rijw e l alle locaties is v ie r keer gem eten, tussen begin mei 
en begin oktober. De m eetpunten bevinden zich voo rnam elijk  
in de grote waterlopen in landbouwgebieden en daarnaast ook 
bij de afvoervan gezuiverd w a te rvan  2 rioo lw aterzu iverings in
s ta lla ties  (RWZI's). De weergegeven resultaten betreffen enkel
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de oppervlaktew aterm eetpunten en zijn dan ook representatief 
voor de bestrijd ingsm idde len  die in de landbouw  worden 
gebru ik t. De m eetpunten zijn niet representatie f voor b e s trij
d ingsm idde len die voo rna m e lijk  ge b ru ik t worden in het 
s tede lijk  gebied, zoals bijv. glyfosaat.
In f ig u u r 7, 8 en 9 zijn de resu ltaten van de m etingen van 2003 
t/m  2005 te zien.

Conclusie:
In 2005 voldeden nog steeds veel bestrijd ingsm iddelen 
niet aan de MTR-waarden. Het is m oe ilijk  iets te zeggen 
over een trend, w ant e r verdw ijnen stoffen en e r komen 
nieuwe stoffen bij. Stoffen die a l langere tijd  verboden 
zijn tonen ook geen eenduidige trends. Diuron (sinds 
1999 verboden) bijvoorbeeld laat eerst een da ling zien 
op een aanta l m eetpunten om vervo lgens w e e r te 
stijgen.

2 1



kaart 7: Meetpunten bestrijdingsmiddelenonderzoek

Meetpunten bestrijdingsmiddelen

Legenda:

#  meetpunten bestrijdingsmiddelenonderzoek 
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Figuur 7: Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater in 2003.
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Figuur 8: Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater in 2004.
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Figuur 9: Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater in 2005.
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3.4 Ecologie

Beleidsdoelstelling:
Voldoen aan niveau 3 (geei) van de STOWA-beoordeling.

(geei) of hoger voldoen aan de algem ene ecologische functie, 
de oude doe ls te lling . De ecologische do e ls te lling  van de 
K aderrich tlijn  W ater lig t hoger. W aarsch ijn lijk  voldoen locaties 
m et de score 4 (groen) of hoger aan de KRW -doelste lling. De 
gegevens van w aterschap Zeeuwse V laanderen en R ijksw ater
staat konden niet ve rw erk t worden.

Het ecologische niveau w ord t bepaald door b iologische 
gegevens te com bineren m et fysisch-chem ische gegevens. De 
beoordeling vindt plaats aan de hand van zes karakte ris tieken: 
zouthu ishouding, voedse lrijkdom , zuu rs to fhu ishoud ing , 
structuur, troebelheid en kenm erkendheid. In de figu u r w ordt 
de u its lag van de ka ra k te ris tie ken  per locatie in één score 
samengevat. De kleurcodering van de niveaus is aangepast aan 
de gangbare RW SR-kleurcodering. De locaties m et de score 3

Conclusie:
Bijna 80 % van de m eetpunten in het beheersgebied van 
w aterschap Zeeuwse Eilanden voldoet aan niveau 3 van 
de STOWA-beoordeling. Een kleine 20 % zit nog in niveau 
2 en moet dus nog verder verbeteren.
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Kaart 8: De ecologie in het beheersgebied van waterschap Zeeuwse Eilanden

Ecologie
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4. Toestand grondwater

In dit hoofdstuk zal de algem ene toestand van het grondw ater 
aan de orde kom en. A lleen arseen en zink worden in dit 
hoofdstuk beschreven om dat dit de stoffen zijn die in heel 
Zeeland een probleem stof zijn in het grondwater.

Beleidsdoelstelling:
De kw a lite it van het grondw ater voldoet in 2006 aan de 
norm en conform  4e nota w ate rhu ishoud ing ( Landelijke 
streefwaarde, lange te rm ijn .)

Figuur 10: Percentage metingen per klasse voor arseen en zink in 
grondwater in de periode 2002-2005.

tra ties  in de buurt van de streefwaarde vast te kunnen stellen. 
In figu u r 10 zijn daarom alleen de m etalen afgebeeld die w e l 
voldoende nauw keurig  gem eten kunnen worden. Voor de 
overige m etalen kan w e l worden aangegeven dat chroom  en 
koper in m eer dan 10 % van de m etingen in aanzienlijke hogere 
concentraties w ordt aangetroffen dan de streefwaarde. Lood, 
N ikke l en Cadm ium  overschrijden in m inde r dan 10 % van de 
m etingen de streefwaarde.

Tabel 4: De gebruikte streefwaarden voor arseen en zink in 
grondwater

Gebruikte streefwaarden Stoffen
5,4 ug /l Arseen
26 ug /l Zink

o
CD

<D

E
o
CD
ru

o
o
o

CL

1 0 0 %

9 0 %

8 0 %

7 0 %

6 0 %

5 0 %

4 0 %

3 0 %

2 0 %

1 0 %

0 %

□  meer dan 5 maal streefwaarde

□  3 tot 5 maal streefwaarde

□  2 tot 3 maal streefwaarde

□  1 tot 2 maal streefwaarde

□  voldoet aan streefwaarde

Ja a rlijk s  w ord t het g rondw a te r op ongeveer 55 locaties op 
versch illende diepten gem eten. De m onsters worden geana
lyseerd op 7 zware m etalen. 5 Van deze m etalen kunnen door 
het lab onvoldoende nauwkeurig gemeten worden om concen-

Conclusie:
Uit f ig u u r 10 b lijk t dat arseen en zink veelvu ld ig 
voorkom en in waarden ve r boven de streefwaarde. Hoge 
geha lten aan arseen komen van nature voo r in zoute 
watersystem en. Processen van verz ilting  en verzoeting 
leveren hoge arseengehalten, die per ja a r ook nog s te rk  
kunnen w isselen. Ook voor zink geldt dat de gehalten per 
meetlocatie s te rk  kunnen wisselen. In zout w a te r komen 
van nature hogere gehalten voor dan in zoet water. De 
hoogste geha ltes aan z ink kom en voo r in zoet ondiep 
grondwater. Dat kan wijzen op een m enselijke oorsprong. 
Behalve voor arseen en zink worden ook voor chroom , 
koper, cadm ium , lood en n ikke l concen tra ties aange
tro ffen die drie tot dertig m aal de streefwaarde zijn.
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Beleidsdoelstelling:
In 2006 voldoet de w a te rbodem kw a lite it m in im aa l aan 
de MTR-waarde.

Per locatie is de aanwezige concentratie zware m etalen in het 
n ieuw gevorm de sediment getoetst aan de M TR-waarde. De 
volgende m etalen zijn h ie rin  m eegenom en: Cadm ium , 
Chroom, Koper, Kwik, Lood, N ikke l, Z ink en Arseen. De 
gegevens van R ijkswaterstaat konden niet ve rw erk t worden.
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M eer dan 95% van de locaties voldoet aan de M TR-waarden schrijd ing  van de MTR-waarde. Dit beeld is ve rge lijkbaar met
voor zware m eta len. Er is 1 locatie m et een lich te  over- voorgaande rapportages.

Kaart 9: Zware metalen in de waterbodem

Zware metalen in de waterbodem

Legenda:

0 meer dan 5 maal MTR 

0  3 to t 5 maal MTR 

2 to t 3 maal MTR 

0 1 to t 2 maal MTR 

0 voldoet aan MTR 

watersysteemgrenzen 

provinciegrens



Alle locaties voldoen aan de MTR-waarden voor polycyclische 
arom atische koo lw a ters to ffen  (PAK's) en m inera le  o lie. Het 
beeld kom t n iet overeen m et voorgaande rapportages. Dat 
heeft voo ra l te m aken m et het n iet m eenem en van de

gegevens vanuit de rijksw a te ren , de problem en m et PAK's 
doen zich voo rnam e lijk  voor in de grotere rijksw ate ren . Ook 
zijn gegevens onder de detectiegrens niet meegenomen bij het 
berekenen van het gem iddelde per m eetpunt.

Kaart 10: PAK’s en m inerale olie in de waterbodem.

PAK's en minerale olie in de waterbodems

Legenda:

•  meer dan 5 maal MTR

•  3 to t 5 maal MTR 

2  to t 3 maal MTR

•  1 to t 2 maal MTR 

0  voldoet aan MTR

watersysteemgrenzen

provinciegrens
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Kaart 11 : PCB’s in de waterbodem

PCB's in de waterbodems
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%  voldoet aan MTR 
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Op 38 locaties is het sediment onderzocht op po lychloorbife- 
nylen (PCB's). Op 2 locaties is e r een lichte overschrijd ing van 
de MTR-waarde. In vorige rapportages voldeed een veel g ro te r 
deel niet aan de MTR-waarde. Dit kom t w a a rsch ijn lijk  doordat 
PCB's vaker (en in hogere concentraties) worden aangetroffen 
in de grote R ijkswateren en de gegevens van R ijkswaterstaat 
niet zijn m eegenom en in deze rapportage.

In het verleden w aren e r ook m ee r ove rschrijd ingen in de 
regionale w atersystem en, dus het li jk t erop dat de situa tie  aan 
het verbeteren is. Dit is w a a rsch ijn lijk  een vertekend beeld. In 
het verleden rekende men m et de ClW-methode, w aarin  ook 
de waarden onder de detectiegrens een grote ro l hadden in 
het bepalen van de gem iddelde waarde per locatie per t i jd 
seenheid. Dit keer zijn a lle waarden onder de detectiegrens 
niet m eegenomen in de eindbeoordeling. Ook kan het rou le 
rende m eetnet een oorzaak zijn van het vertekende beeld. In 
het beheersgebied van Zeeuwse Eilanden heeft het w a te rbo-

dem m eetnet een cyclus van 5 jaar. En de meeste prob leem lo- 
caties uit de vorige rapportage zijn in deze m eetcyclus niet 
meegenomen.

In de vorige rapportage was e r ook nog een kaart opgenomen 
m et de bestrijd ingsm idde len  in de w ate rbodem . Door 
problem en m et de verw erk ing  van de bestrijd ingsm iddelen is 
deze kaart niet opgenomen in de rapportage.

Conclusie:
Voor zware m etalen, PAK’s en PCB’s voldoet m eer dan 
95 % van de m eetpunten aan de MTR-waarde. Het nieuw 
gevormde sedim ent in Zeeland is van goede kw a lite it, al 
zijn e r na tu u rlijk  nog w e l aandachtspunten.
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6.1 Stadium verdrogingbestrijding en mate van 
hydrologisch herstel. B eleidsdoelstelling:

Het areaal verdroogde gebieden met een gerealiseerde 
hoofd- of nevenfunctie na tuur in 1994 is in het ja a r 2010 
m et 40% teruggedrongen. In het ja a r 2018 is de 
verdroging volledig teruggedrongen. [ N a t i o n a a l  M i l i e u b e 

l e i d s p l a n  3 ,  V R O M ,  1 9 9 7 ]

De TO P-lijs t vo rm t de (herijk te ) lande lijke  doe ls te lling  
voo r de periode to t 2015. ( A d v i e s  v a n  d e  T a s k f o r c e  

V e r d r o g i n g ,  m e i  2 0 0 6 }
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Kaart 12: Hydrologisch herstel in Zeeland anno 2006 (begrensde gebieden die nog verworven moeten worden staan ook op deze kaart)

Hydrologisch herstel in Zeeland anno 2001

Legenda:

verdrogingskaart

HERSTEL

I  geen herstel 

I  herstel < 50% 

I  herstel > 50% 

I  volledig herstel 

I  nooit verdroogd

watersysteemgrenzen

provinciegrens Kilometers
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Verdroging is het niet voldoen aan de eisen voor w a te rkw a n
t ite it  die de toegekende na tuurdoe ltypen aan een bepaald 
gebied stellen. In enkele gevallen is ook sprake van verdroging 
ais w a te r van onvoldoende kw a lite it moet worden aangevoerd 
om verdroging terug te dringen.
Op advies van de Taskforce Verdroging zijn in 2006 een de rtig ta l 
TOP-gebieden geselecteerd (8000 ha) waarop de verdrog ings- 
bestrijd ing zich nu concentreert.

Voor zowel de oude ais de he rijk te  doe lste lling  is de situa tie  in 
figuu r 11 weergegeven. In de tabel is het gesommeerde herste l 
m et een streep aangegeven.

Figuur 11 : Realisatie herstel verdroging

ÿ  IUUUU 

 ̂ 8000

VERDROGING
TOESTAND 2006

□  geen herstel, 
beheersgebieden

□  < 50% herstel

gesommeerd herstel

In NMP3 vielen nieuwe na tuur en niet gerealiseerde gebieden 
m et een nevenfunctie na tuur (beheersgebieden) niet onder de 
doelste lling . In de TOP-lijst valt nieuwe na tuur e r w e l onder.

Conclusie:
Uitgaande van een gesom m eerd herste l, kan geconclu
deerd worden dat in 2006 50% van de oo rsp ro nke lijk  
verdroogde bestaande na tuur hersteld is. De doelste lling 
voor 2010 is dus reeds bereikt. In de geselecteerde TOP- 
gebieden is 35% herste ld.

6.2 Voortgang inrichting ecologische 
verbindingszones

B eleidsdoelstelling:
Realiseren van de ecologische verbindingszones (EVZ)
in 2018, zoals u itgew erk t in de nota natte ecologische 
verbindingszones in Zeeland (1996). Tussendoelste lling 
is 20 % gerealiseerd in 2006.

Op kaa rt 13 zijn de geplande en de reeds inge rich te  oevers 
afgebeeld. De blauwe lijnen komen uit de nota Natte Ecolo
gische Verbindingszones in Zeeland (1996) en zijn in to taa l 205 
km lang. La ter is dit aangevuld met de oranje lijnen, de W ater- 
schaps Ecologische In fra s tru c tu u r (WEI) van w ate rschap 
Zeeuwse Eilanden die ongeveer 315 km lang is. In to taa l gaat 
het om ongeveer 205 + 315 = 520 km. In de overige kleuren zijn 
de inm idde ls aangelegde verb indingszones afgebeeld. In 2007 
w ord t het EVZ-beleid herzien qua ligging en dim ensie.

Tabel 5: Lengte van ecologische verbindingszones in Zeeland

Lengte verbindingszones
Bestaande lengte Nvo voor 1999 97 km
Totale lengte in 2001 143 km
Totale lengte in 2005 200 km

Conclusie:
Uitgaande van de tussendoe lste lling , 20 % gerealiseerd 
in 2006 is de doe lste lling  gehaald. Eind 2005 was bijna 
200 km aangelegd.



Kaart 13: Aanleg natuurvriendelijke oevers

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Legenda:

  natuurvriendelijke oevers éénzijdig

  natuurvriendelijke oevers tweezijdig

  wei

  natte ecologische verbindingszones
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6.3 Onderhoud nat profiel, oevers en 
onderhoudspaden van w aterlopen

w ord t de bodem m et een ko rfm aa ie r gem aaid. Dit m aaise l 
w ord t buiten de insteek gedeponeerd. Het maaien gebeurt na 
ha lf ju li. Oordeel: bijna goed (klasse 4)

Beleidsdoelstelling:
Het onderhoud van de w aterlopen is in 2018 afgestemd 
op de A lgem ene Ecologische Functie (AEF): 
levens- en on tw ikke lingskansen  voor aquatische en 
te rres trische  levensgemeenschappen.
Voor het nat p ro fie l en oever is dat klasse 4. (zie ook 
bijlage II voor een beschrijv ing van de klassen)

Zeeuwse Eilanden 

Grote waterlopen:
Grote waterlopen naar gemalen en oude, vaak overgedim ensi
oneerde kreekresten worden gew oonlijk  niet gemaaid. A is de 
waterdoorvoer in gevaar komt, w ordt het natte pro fie l gemaaid 
m et de korfm aaier. Hoewel niet d irect rekening w ord t 
gehouden m et de natuur, zal in de p ra k tijk  v rijw e l a ltijd  een 
deel ongem aaid blijven. Het m aaien gebeurt na ha lf ju li.  
Oordeel: goed (klasse 5)

Overige waterlopen:
De overige p rim a ire  en de secundaire w a te rlopen  worden 
eenm aal per ja a r gemaaid. Dit gebeurt gro tendee ls m et een 
k le pe lm aa ie r m et transportband je. Door het transportband je  
wordt het m aaisel buiten de insteek gedeponeerd. Indien nodig

Zeeuws-Vlaanderen

Grote hoofdwaterlopen en kreekresten:
De grote hoofdwaterlopen en kreekresten worden gewoonlijk  
niet gemaaid. Lokaal w ord t in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen het 
natte pro fie l gemaaid met de maaiboot of de veegboot (enkele 
k ilom eters). Hoewel niet d irect rekening w ord t gehouden met 
de natuur, b lijf t in de p ra k tijk  v r ijw e l a ltijd  het grootste deel 
ongemaaid. Oordeel: goed (klasse 5)

De overige, kleinere waterlopen:
De overige, kle inere w aterlopen worden eenm aal p e r ja a r met 
de m aa ikorf gemaaid, waarb ij ta lud en nat p ro fie l in één keer 
gem aaid w ord t. O ffic iee l w ord t daarb ij 40 cm boven het 
w a te rpe il aangehouden. In prak tijk  wordt vooral bij de kleinere, 
droge slo ten van insteek to t insteek gem aaid. Het m aaise l 
w ord t op de kant (dus buiten het profiel) gezet. Oordeel: bijna 
goed (klasse 4)

Conclusie:
V rijw e l overal in Zeeland w ord t voldaan aan de 
doelste lling .



Beleidsdoelstelling:
In het w a te r m oet op hygiënische en ve ilige w ijze 
gezwom m en kunnen worden. H iervoor ge ld t de 
Europese kw a lite itsdoe ls te lling .

In kaa rt 14 zijn de zw em w aterpun ten weergegevens. A lle 
m eetpunten voldeden in de rapportageperiode aan de norm .

Conclusie op basis van de monitoring  
van de zw em w aterkw alite it:
In de periode 2002-2005 voldeden alle punten aan de 
norm en voor zwemwater. Er zijn in 2003 w e l zwem ver- 
boden in de Otheense Kreek en v rijw e l elke ja a r in het 
Volkerak-Zoom m eer geweest door blauwalgen. Officieel 
gezien te llen  blauwalgen niet mee in de beoordeling van 
zwemwater, m aar aangezien e r niet m eer gezwommen 
kon worden, w ord t het h ie r toch genoemd.
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Kaart 14: Zwemwatermeetpunten
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w ijkt af van normen voor zwemwater
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0  voldoet aan normen voor zwemwater
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• 
•

8.1 R WZ I’s
Beleidsdoelstelling:
R ioolw ate rzu iveringsinsta lla ties hebben u ite r lijk  
1 ja nu a ri 2003 een s tiks to fve rw ijd e rin g  van 75 % per 
beheersgebied. Een in tegra le aanpak is ingevoerd.
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Kaart 15: Grootte van de stikstofem issies van RWZI’s op oppervlaktewater.

Stikstofemissies van RWZI's
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Het percentage stiksto fverw ijdering  is in de periode 2002-2005 
verdertoegenom en voor waterschap Zeeuwse Vlaanderen. Bij 
w a te rschap Zeeuwse Eilanden is het afgenom en, m aar dat 
heeft vooral te maken m et grootschalige verbeteringen van de 
RWZI's in 2003 en 2004. Deze verbeteringen gingen gepaard 
m et een tijd e lijke  afnam e van de s tiks to freductie . Ook na de 
verbeteringen is de s tiks to freductie  tijd e lijk  lager, aangezien 
het proces w eer opgesta rt moet worden. Inm idde ls is het 
ve rw ijderingpercen tage  bij w a te rschap Zeeuwse Eilanden 
w eer f lin k  toegenom en en in 2006 lag de s tiksto freductie  al op 
67 %. De doe lste lling  zal daar ook de komende ja ren gehaald 
worden.

Figuur 12: Stikstofverwijderingspercentages RWZI’s.

□ Waterschap 
Zeeuwse 
Eilanden

□ Waterschap 
Zeeuws- 
Vlaanderen

1 993 -1  99 5  1 9 9 6 - 1 9 9 8  1 9 9 9 - 2 0 0 1  2 0 0 2 - 2 0 0 5

Conclusie:
De doe ls te lling  van 75 % s tiks to fve rw ijd e rin g  door 
RWZI's is in geheel Zeeland nog niet gehaald. In Zeeuws 
Vlaanderen bedraagt de reductie in 2005 ca 75 %, zodat 
W aterschap Zeeuws V laanderen de do e ls te lling  net 
haalt. Bij W aterschap Zeeuwse Eilanden is de d o e l
s te lling  nog niet gehaald. In 2003 en 2004 hebben g roo t
schalige verbeteringen plaatsgevonden in het beheers
gebied van W aterschap Zeeuwse Eilanden.

90 -

60 -

en dus niet van w ate rbeheerders van buiten de Provincie. 

Tabel 6: Lozingen vanuit de industrie op de Rijkswateren

W esterschelde
ja a r N -to taa l [to n /jr] Koper [kg /jr] Z ink [kg /jr]
2002 245 455 2330
2003 223 383 2550
2004 218 342 3220
2005 212 300 3670

Kanaal Gent Terneuzen
ja a r N -to taa l [to n /jr] Koper [kg /jr] Z ink [kg /jr]
2002 81 55 225
2003 73 53 214
2004 72 58 185
2005 71 62 176

Zoom m eer
ja a r N -to taa l [to n /jr]
2002 29
2003 31
2004 30
2005 32

Tabel 7: Grondslag voor de berekeningen

type lozer aantal meegenomen in berekening
Grote 31 31
geen gegevens 5 0
ind irect via grote lozer 6 6
kleine lozers 25 0
Totaal 67 37

8.2 Industrie

Beleidsdoelstelling:
Industrië le  lozingen zijn de afgelopen ja ren  m inde r 
belastend geworden omdat duurzaam  ondernem en een 
vanze lfsprekendheid w ord t, hetgeen onder m eer tot 
u iting kom t in de ketenaanpak en m ilieu ge rich te  
productontw ikke ling.

In tabe l 6 en figu ren 13, 14 en 15 zijn respectieve lijk  de 
em issies van stikstof, koperen  zink van industrieën en RWZI's 
afgebeeld. De em issies zijn u itgesp lits t naar de R ijkswateren 
w a a r ze d irect of ind irec t (via a fw a te ringskanaa l of andere 
reg ionaa l w ate rsysteem ) op lozen. A lleen RWZI's van de 
Zeeuwse w aterschappen zijn meegenomen in deze rapportage
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Figuur 13: Emissie van totaal-stikstof Figuur 16 : D ierlijke mestgift in duizenden kilogrammen per jaarvoor 
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Figuur 14: Emissie van koper
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Figuur 15: Emissie van zink
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8.3 Landbouw

8.3.1 nutriënten uit de Landbouw

Beleidsdoelstelling:
De Landbouwsector voldoet aan de Landelijke d o e ls te l
lingen voor m ineralen en bestrijd ingsm iddelen. Dat w il 
zeggen dat de agrarische ondernem ers voldoen aan de 
norm  voor d ie rlijke  m estg ift en de ve rliesno rm  uit het 
m inera le aangiftesysteem  (MINAS)

In fig u u r 16 is de on tw ikke ling  van de d ie rlijke  m estg ift in de 
periode 1995-2004 afgebeeld. In die periode is een du idelijke 
afnam e in het ge b ru ik  te zien onder invloed van het nieuwe 
m estbele id. Deze afname lijk t in de laatste ja ren te stagneren. 
Uit figu u r 16 b lijk t ook dat in Zeeland het gebru ik  van d ie rlijke  
m estg ift ru im schoo ts  binnen de gebru iksno rm en b lijf t (170 
kg/ha op bouwland en 250 kg/ha op grasland).
MINAS ging uit van een ste lse l van verliesnorm en voor stikstof. 
Omdat e r geen c ijfe rs  bekend zijn over het geb ru ik  van 
kunstm est en andere dan d ie rlijke  m eststoffen in Zeeland, kan 
h ie r niet aan getoetst worden. Inm iddels is MINAS vervangen 
door een nieuw m estbele id uitgaande van gebru iksnorm en.

8.3.2 zware metalen uit de Landbouw

figuur 17: zware metalen uit dierlijke mest

Zware m etalen uit dierlijke mest

□  koper

□  zink

□  cadmium
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Van de m etalen die in de landbouw  op het land gebracht 
w orden is het grootste deel a fkom stig  uit d ie rlijke  m est. De 
concen tra tie  van de m eta len in d ie rlijke  m est ve rsch ilt per 
m estsoort en bovendien versch ilt de concentratie ook per jaar. 
In figu u r 17 staat hoeveel m etaal e r per hectare is opgebracht. 
Deze cijfe rs zijn berekend op basis van de gem iddelde concen
tra tie  en de to ta le  d ie rlijke  m estg ift. Het b lijk t dat de 
hoeveelheid zware m eta len die ja a r li jk s  opgebracht worden 
steeds verder daalt. Oorzaken zijn een verm inderde d ie rlijke  
m estg ift en een ve rm inde ring  in het gehalte aan zware 
m etalen in diervoeders. Een be langrijke bron voor koper zijn 
ook kopervoetbaden tegen m ond- en klauwzeer.



Conclusie:
Het gebru ik van d ie rlijke  m est is ja ren lang  aanm erke lijk  
gedaald (figuur 16) door de invoering van MINAS, m aar 
lijk t nu te stagneren. Daarmee samenhangend is ook de 
ja a rlijk s e  hoeveelheid opgebrachte zware m etalen 
gedaald (figu u r 17). De ag rarische secto r voldoet 
gem iddeld ru im schoo ts  aan de norm  voor d ie rlijke  
m estg ift in Zeeland. Dat w il n iet per defin itie  zeggen dat 
ieder bedrijf aan deze norm  voldoet. De u itspoeling van 
s tiks to f in Zeeland is ondanks de lich te  afnam e in het 
gebru ik  van d ie rlijke  m est nog steeds veel te hoog.

8.4 Emissies uit scheepvaart, beperkt tot 
de recreatievaart

Beleidsdoelstelling:
Een m inde r m ilieube lastende  recreatievaart door een 
toenam e van het aantal vu ilw a te rtanks, on tvangstinsta l
la ties  voor vu ilw a te r (vu ilw a te rinzam els ta tions) in alle 
jachthavens en de beschikbaarhe id van a lte rna tieven 
voor antifoulings.

Toelichting: 

Vuilwatertanks
Een project werd gestart w aarbij de booteigenaren door m iddel 
van een financië le bijdrage werden gestim uleerd een vu ilw a- 
te rtan k  aan boord te laten insta lle ren. De vu ilw a te rtank  kan in 
de jachthaven worden geleegd. Inm iddels is de actie w aarb ij 
subsid ie werd gegeven voor het inbouwen van een vu ilw a 
te rtan k  afgelopen. Eind 2003 is het project afgerond. In to taa l 
zijn e r 80 subsidieaanvragen gehonoreerd.

Vuilwaterinzamelstations
Geld voor de aanleg van de vu ilw a te rin zam e ls ta tion s  werd 
beschikbaar gesteld door het Rijk.
De meeste van deze stations zijn in 2001 geplaatst (kaart 16). 
Op dit m om ent beschikt ongeveer de he lft van de jachthavens 
over een vu ilw a te rinzam elsta tion .
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Kaart 16: Jachthavens in Zeeland waar wel of (nog) geen inzamelstation staat.
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Antifouling
Aangroeiwerende verf of an tifou ling w ord t aangebracht op het 
deel van de boot die onder w a te r lig t, om te voorkom en dat 
w aterorganism en zich aan de scheepshuid hechten. De groei 
van bijvoorbeeld pokken en w ieren aan de boot be lem m ert de 
boot in zijn snelheid.

Tot voor ko rt werden veel schepen a fgew erkt m et steen- 
koolteer, bedoeld om het onderw ate rsch ip  te bescherm en 
tegen roest en rot. Verder w erk te  steenkoo lteer ook aangroei- 
rem m end. De werkzam e stoffen in deze verven zijn de polycy
clische arom atische koo lwaterstoffen (PAK’s). Deze PAK’s zijn 
op recreatievaartu igen verboden sinds 1997, om dat het zeer 
g iftige stoffen zijn.

Koperhoudende an tifou ling  vorm t nog steeds een belangrijke 
prob leem stof in de Zeeuwse wateren. Koper in an tifou ling van 
recreatieschepen is een van de grootste bronnen voor de grote 
hoeveelheden koper in het op pe rv lak tew a te r (tabel 8). Ook 
zorgt koper in de bodem van havens voor een probleem  bij het 
baggeren van de havens. Koper in de an tifou ling is g iftig  voor 
de organism en in het water.
Tegen het beslu it to t beperking van het toepassingsgebied van 
koperhoudende aangroeiwerende verven is bezwaar aange
tekend door de toe la tingshouders (o.a. de verffabrikan ten) bij 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
In m aart 2003 is de u itspraak geweest en daarin is bepaald dat 
de m ilieubeoorde ling  van de koperhoudende an tifou ling  is 
gebaseerd op is op het Beslu it m ilieu toe la tingse isen b e s trij
d ingsm idde len (bij gebrek aan specifieke wetgeving voor 
biociden is de landbouwsystem atiek gebru ikt), m aar dit is niet 
het ju iste  toetsingskader. Dit heeft dus in m aart 2003 geleid tot 
het nietig verk laren van het CTB-beslu it. Dit betekent dat e r 
vanaf m aart 2003 geen gebru iksbepe rk ing  m ee r is. De 
verw achting was dat e r in ju li 2004 een nieuwe u itspraak van 
het CTB zou komen aangaan het toepassen van koperhou
dende antifou ling . De onderzoeken naarde  m ogelijke a lte rna 
tieven voor koperhoudende an tifou ling  zijn gewoon do or
gegaan. Er is nu een overzicht met daarop de verven die zijn 
goedgekeurd door het CTB. Dit overzich t w o rd t actuee l 
gehouden.

Er zijn enkele alternatieven zoals een gladde 'N on-s tick ’ coating 
of een harde coating in com binatie met mechanische reiniging 
d.m.v. een borste lbaan of hogedrukspuit om de aangroei te 
verw ijderen. In de rapportageperiode waren in Zeeland geen 
inrichtingen aanwezig om harde coatings te reinigen.

Conclusie:
Er is een goede stap gezet om de em issie van de recrea
tievaart te rug  te dringen door de toenam e van vu ilw a 
te rtan ks  en vu ilw a te rinnam esta tions. Echter, to tda t e r 
een a lgehee l lozingenverbod ge ld t voo r de rec re a tie 
vaart, zal dit een druppel op een gloeiende plaat zijn.
De subsid ierege ling voor de plaatsing van v u ilw a te rin 
zam elstations heeft in Zeeland gezorgd voor een goede 
bas is inzam e ls tructuu r voor vu ilw a te r afkom stig van de 
recreatievaart. In ru im  50% van de jachthavens is een 
vu ilw a te rinzam els ta tion  aanwezig.
Koperhoudende an tifou ling  vo rm t nog steeds een 
be langrijke prob leem stof in de Zeeuwse wateren. Koper 
in an tifou ling  van recreatieschepen is een van de 
grootste bronnen voor de grote hoeveelheden koper in 
het oppervlaktewater. Zolang de toepassing van koper
houdende aangroeiwerende verven niet aan banden 
w ord t gelegd, zal d it een be langrijke  bron blijven 
vorm en.

8.5 Emissies uit het s tedelijk  gebied

Beleidsdoelstelling:
Een kle inere acceptabele em issie van m ilieubelastende 
stoffen vanuit het beheer van s tede lijk  gebied (be s trij
d ingsm iddelen). Overschakelen van chem ische naar 
m echanische on kru idbe s trijd ing  voor wegen, groen, 
watergangen en oevers.

Het convenant zoals ook genoem d in vorige rapportages is 
opgezegd door de gem eenten. Sinds 2005 is e r een p ra k tij-  
kne tw erk in Zeeland actief. In dat p raktijkne tw erk  zitten w a te r
schappen, provincie, W ageningen UR en een aanta l v o o ru it
strevende gem eenten. De gem eenten in het p ra k tijkn e tw e rk  
worden bijgestaan in hun om schakeling naar een duurzam er 
beheer van de verhardingen. De kennis die zijn daarbij opdoen 
w ord t naar de overige gem eenten gecom m uniceerd zodat zij 
daarvan kunnen leren.Het doei van het p ra k tijkn e tw e rk  is om 
op korte te rm ijn  de gemeenten te laten overschakelen naar de 
DOB (duurzaam  onkru id  beheer)-system atiek. De DOB-syste- 
m atiek com bineert chem ische onkru idbes trijd ing  m et em is- 
s iereducerende m aatregelen (bv rekening houden m et weer, 
niet naast oppe rv lak tew a te r spuiten, etc) om e r zo voo r te 
zorgen dat het effect op het m ilieu m in im aa l is.

Waterschap Zeeuwse Eilanden is sinds 2005 geheel chem ievrij. 
A lle  andere overheden gebru iken nog (deels) chem ie om de 
verhardingen te beheren. Van de jaren 2002-2004 zijn nauwe
lijk s  gegevens beschikbaar. Voor 2005 zijn w e l gegevens 
beschikbaar, m aa r niet van alle gem eenten. Vanaf 1 janua ri 
2007 is het reg istreren van de gebru ikte  hoeveelheden be s trij
d ingsm iddelen verp lich t en voor een volgende rapportage zal 
het dan ook makke lijk e r zijn de benodigde data te verzam elen.

Tabel 8: Aandeel verontreiniging Recreatievaart (Rijkswaterstaat 

Zld., 2002)

Bekken Stof % Bron vanaf 
recreatievaartuig

Grevelingen Koper 43 % A ntifou ling
Grevelingen PAK <1 % A ntifou ling
O osterschelde PAK <1 % A ntifou ling
O osterschelde Koper 5 % A ntifou ling
Veerse m eer Koper 59 % A ntifou ling
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Conclusie:
Door het convenant is e r een behoorlijke reductie in het 
gebru ik  van bestrijd ingsm iddelen geweest. Het gebru ik 
van bestrijd ingsm iddelen is w eer toegenom en nadat het 
convenant door de gem eenten is opgezegd. S inds de 
in s te lling  van het p ra k tijkn e tw e rk  is ech te r w e e r een 
daling in het gebru ik  te constateren. De DOB-methode 
is voo ra l ge rich t op een afnam e van het u ite inde lijke  
e ffect op het m ilieu . Om daar m eer over te kunnen 
zeggen zal e r de aankomende jaren ook m eer gemeten 
worden in stadswater.

8.6 Realisatie basisinspanning riolering

Beleidsdoelstelling:
U ite rlijk  1 januari 2005 voldoet 100 % van de rioo lste lse ls 
aan de CUWVO-basisinspanning door afkoppelen  
van het verharde oppervlak, vergroten van de bergings- 
capaciteit in het s te lse l en het aanpassen van de 
pompcapaciteit (doelstelling W aterhuishoudingsplan [6]).

De basisinspanning is u its lu itend gerich t op het reduceren van 
de vu ilu itw o rp  uit de rio le ring , bijvoorbeeld door m eer w a te r 
te bergen in het rio o ls te lse l of door re la tie f schoon w a te r af te 
koppelen van de rio le ring . De basisinspanning zoals gehan
teerd door Zeeuwse W aterschappen is ge rich t op 50 % 
reductie. In de komende planperiode zal de bergingscapaciteit 
vergroot w orden en zal ook de pompcapaciteit w aar nodig nog 
vergroot worden. De paragraaf is nauw verbonden met w a te r 
in het s ted e lijk  gebied, voor m eer in fo rm a tie  over dat 
onderw erp zie hoofdstuk 9. Eind 2005 voldeden nog niet alle 
gemeenten aan de basisinspanning. Dit is ech ter een w elover
wogen keuze in overleg m et de w ate rschappen geweest om 
een duurzam ere oplossing voor lage m aatschappelijke kosten 
te bereiken. Over de duurzam ere oplossing zijn afspraken 
gem aakt m et de w ate rschappen en v r ijw e l a lle gem eenten 
liggen op schema volgens de overeengekomen afspraken.

8.7 Stadium uitvoeringsplannen voor verspreide  
lozingen buitengebied

B eleidsdoelstelling:
Terugbrengen em issies verspreide lozingen. 
De doe lste lling  staat in tabe l 9.

Tabel 9: Doelstelling terugbrengen verspreide lozingen

Aanslu iting Aantal lozingen
Nog op de rio le ring  aan te s lu iten 200
Individuele Behandeling A fvalw ater (IBA) III* 200
Verbeterde Septic Tanks (VST) /  IBA I* 4100
Totaal aantal 4500
*l en III zijn een indicatie van de mate van zuivering

Niet alle Zeeuwse huishoudens in het buitengebied zijn aange
sloten op de rio le ring . Gelet op de daaraan verbonden kosten 
is dat ook niet haalbaar. In Zeeland is de kostengrens vastge
steld op €  9.400,- voor panden in weinig kw etsbaar gebied en 
€  16.000,- voor panden in kwetsbare gebieden. De panden die 
niet op de rio le ring  komen, moeten voorzien worden van een 
Verbeterde Septic Tank (VST) of een ge lijkw aard ige  voo r
ziening. A is geloosd w ord t in een kw etsbaar gebied, moet een 
IBA klasse III worden geïnstalleerd.

Per 1 januari 2005 zou de sanering van de lozingen van hu is
houde lijk  a fva lw a te r in het bu itengebied fo rm ee l gezien 
afgerond m oeten zijn. Het M in isterie  van VROM heeft ech ter 
ru im te  gegeven voor u itloop op voorwaarde dat in een plan 
w ord t aangegeven hoe de sanering gerealiseerd zal worden. 
Een derge lijk  plan is door de Zeeuwse overheden reeds in 1998 
vastgesteld. Het betreft de nota Aanpak verspreide lozingen in 
het buitengebied, dee lrapport 1 ' van de A m bte lijke  werkgroep 
rio le ringsbe le id  Zeeland.
Op basis van deze nota is in Zeeland de afgelopen ja ren hard 
gew erkt aan de sanering van de lozingen van hu ishoude lijk  
a fva lw ater in het buitengebied. De aanslu iting van panden in 
het buitengebied op de rio le ring  is inm idde ls a l ver gevorderd 
en w ord t naar verw achting in 2007 afgerond. De rea lisa tie  van 
de IBA-III systemen in het kwetsbare buitengebied is voor het 
beheersgebied van het w a te rschap Zeeuws-V laanderen 
afgerond en is voor Zeeuwse Eilanden voorzien in 2006. Voor de 
overige lozingen in we in ig kw e tsbaar gebied is overeenge
komen dat h ie r to t 1 januari 2010 volstaan kan worden m et de 
huidige kle ine septic tank.

Conclusie:
Eind 2005 waren e r 3 Zeeuwse gem eenten die voldeden 
aan de basisinspanning voor de rio lering . 10 gemeenten 
voldoen nog niet aan de basisinspanning.

Conclusie:
De sanering van huishoudelijke afvalwaterlozingen loopt 
iets ach ter op schema. Naar verw achting w ord t de doe l
s te lling  in 2007 grotendeels gehaald.



8 .8  G e le v e rd e  in s p a n n in g  v o o r de a a n p a k  
van  d iffu s e  b ro n n e n

B e le id s d o e ls te ll in g :
Terugbrengen van em iss ies afkom stig  van diffuse 
bronnen.

Toelichting:
Het reg io team  Zuiver Zeeu 
w aarin  de activ ite iten m et b 
Zeeland worden gecoördir 
M iddelen M eester neemt het 
bronnen voor haar rekening.

Regioteam
Zuiver
Zeeuws

ws W ater is de centra le  groep 
etrekk ing to t diffuse bronnen in 
ïeerd. De s tich ting  M ineralen 
landbouwgedeelte van de diffuse

------------------------- - ------water

Mineralen . . .  ,
en M.ddelen Meester

De doelen zijn:
- Het u itw isselen van in fo rm atie  over lopende projecten en 

onderzoeken over diffuse bronnen.
- Verbeteren van de w a te rkw a lite it in Zeeland door het te 

rugdringen van verontre in ig ingen uit diffuse bronnen.
- In de regio bekendheid van problem en m et de w a te rkw a li

te it door diffuse bronnen vergroten.

In het regioteam  Zuiver Zeeuws W ater zijn vertegenwoordigd: 
R ijksw ate rstaat Zeeland, de provincie Zeeland, de Zeeuwse 
waterschappen, de Zeeuwse M ilieufederatie en de Vereniging 
van Zeeuwse gemeenten. Het m in is terie  van LNV is agendalid.

Duurzaam Beheer
Zie paragraaf 8.5. Het reg io team  was de in it ia to r  van het 
convenant en heeft ook de m enskrach t en de financiën voor 
het p ra k tijkne tw erk  geregeld.

Duurzaam Bouwen
Vanuit het Regioteam  is een gastcollege verzorgd op de 
op le id ing Bouwkunde aan de Hogeschool Zeeland. Het 
program m a is la te r te r  beschikking gesteld aan de Unie van 
W aterschappen voor presen ta ties in het hoger onderw ijs  
e lders in het land.
Ook is via de leden van het Regioteam  bij de deelnem ende

overheden aandacht voor de p rob lem atiek  gevraagd en 
benadrukt dat d it d ient te worden opgenom en in het beleid. 
V ersch illende gem eenten hebben dit them a inm idde ls  
opgenom en in het ge m een te lijk  m ilieube le idsp lan . W ater
schap Zeeuws Eilanden heeft d it them a opgenom en in haar 
Lozingenbeleid. Aandacht voor de problem atiek bij de overheid 
neem t toe. In het (hoger) onderw ijs is behoefte aan in form atie .

Vuilw atertank aan boord
Zoals in 8.4 werd aangegeven is de actie waarb ij subsidie werd 
gegeven voor het inbouwen van een vu ilw a te rtank  inm idde ls 
afgelopen. Eind 2003 is het project afgerond. In to taa l zijn e r 
80 subsidieaanvragen gehonoreerd. Dit betekent dat de doe l
s te lling  is bereikt.
Gedurende het project zijn e lk ja a r tw e e  m ilieuprem ies u itge
re ik t. Zowel in 2002 en 2003 waren e r dezelfde w innaars  De 
prijs  is ais positie f ervaren.
Het pro ject is uitgevoerd in sam enw erk ing m et het Breed 
Overleg Deltawateren. Deze inste lling heeft de aanvragen voor 
de Provincie gecontro leerd. Deze sam enw erking is van beide 
kanten ais positie f ervaren.

Recreatievaart, alternatieven voor koperhoudende antifouling
Zie ook paragraaf 8.4

Communicatie gericht op overheden en burgers
Begin 2004 heeft het Regioteam m et de C om m unicatiew erk- 
groep een Themadag georganiseerd. H ierw erden bestuurders 
en am btenaren uit versch illende organisaties uitgenodigd om 
s til te staan bij de diffuse bronnen problem atiek. Tevens werd 
het m otto: 'D iffuus, m aak het he lder!' neergezet.
De conclusie is dat de com m unica tie  r ich ting  overheden de 
goede kant op gaat, de com m unica tie  ge rich t op burgers 
vraagt m eer aandacht.

Educatie over diffuse bronnen
In 2005 is de b rakw a te rp laa t verschenen. Er w ord t a l veel 
gew erkt m et schoo lp la ten  die voo rna m e lijk  ge rich t zijn op 
zoetwater. Het Regioteam heeft besloten om nu een brakw a
te rp la a t te laten on tw erpen om zo een z ich tbaa r beeld te 
creëren voor kinderen in Zeeland. Ook voor overheden zou de 
plaat kunnen dienen ais streefbeeld binnen de organisatie. We 
streven im m ers naar een goed eco-systeem , zoals op de plaat 
geschetst is. De brakw ate rp laat k rijg t een vervolg in de vorm  
van een brakw aterlespakket.
Verder is ook op het gebied van diffuse bronnen de aandacht 
rich ting  hoger onderw ijs  ook groot. Het Regioteam  heeft de 
op le id ing Bouwkunde en Aquatische Ecotechnologie u itg e 
nodigd op de Themadag.

Bedrijfsinterne milieuzorg
De werkgroep B edrijfs in terne m ilieuzorg en diffuse bronnen 
kent een twee ja a rlijk s  overleg dat m et name gebru ikt w ordt 
om in fo rm atie  uit te w isselen tussen de deelnem ende organ i
saties. Besproken onderwerpen zijn o.a.; scheepsm ilieuplan, 
m ilieu v rien de lijke  antifouling, b iosm eerm idde len en katho- 
dische bescherm ing.
De werkgroep functioneert goed op het gebied van in fo rm atie  
u itw isse ling. De w erkgroep heeft, naast door overige sam en
w erk ingsverbanden opgepakte projecten, het afgelopen ja a r
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geen aanle id ing gesignaleerd die een gezam enlijke p ro je c t
m atige aanpak wenste.

Mineralen Middelen M eester (MMM)
De stichting M ineralen en Middelen M eester heeft tussen 2002 
en 2005 zich ingespannen om de agrarische secto r bewust te 
maken van zijn m ogelijkheden de m ilieube lasting  door mest 
en bestrijd ingsm idde len  te verm inderen . In de periode voor 
2003 is uit de projecten van MMM al du ide lijk  geworden dat een 
bewuste omgang met bestrijd ingsm iddelen en mest niet alleen 
het m ilieu  ten goede komt, m aar ook het bedrijfssaldo.

Zware metalen en landbouw
Het gaat om het u itvoeren (lite ra tuu r)o nd erzo ek  naar de 
em issie van zware m etalen vanuit landbouwgronden. H iervoor 
is aans lu iting  gezocht bij een la n d e lijk  pro ject zoals dat zal

worden uitgevoerd doorSTO W A in sam enw erking m et w a te r
schappen.

Conclusie:
De aanpak van diffuse bronnen vraagt om een lange 
adem. Toch w ord t de bewustw ord ing van de bu rge r 
steeds beter. Dit kom t mede door de inspanningen van 
het Regioteam  Zuiver Zeeuws W ater en de s tich ting  
M ineralen Middelen Meester. Door regelm atig fo lders uit 
te brengen, gastlessen te verzorgen en mee te werken 
aan educatie van de jeugd, w ord t de burger zich steeds 
be te r bewust van het begrip diffuse bronnen en alles 
wat daarm ee sam enhangt.



Opm erkingen:
• Kapelle: w e l substantiee l deel afgekoppeld, m aar nog niet 

in gebru ik genomen
• De oppervlakten die vóór 2002 reeds zijn afgekoppeld zijn 

niet m eegenomen
• Er zijn nog geen gegevens beschikbaar van het percentage 

afgekoppeld in n ieuw s tede lijk  gebied voor de gemeente 
Vee re

De gemeenten M iddelburg, Vlissingen, Tholen en Goes hebben 
een vastgesteld w a te rp lan . De overige gem eenten zijn bezig 
m et het opstellen van het w a terp lan.

Conclusie
Men kan verw achten dat de be le idsdoe ls te lling  w ord t 
gehaald.

9.2 Afkoppelen van verhard oppervlak

Beleidsdoelstelling:
Afkoppelen 1 % per ja a r van het verhard oppervlak in
bestaand bebouwd gebied (gemeenten)
Afkoppelen van 95% van het verhard oppervlak bij
n ieuwbouw (gemeenten)

Tabel 10: Percentage afgekoppeld s ted e lijk  gebied per 
gemeente.

Percentage 
afgekoppeld 

bestaand 
s tede lijk  gebied 

(2002-2005)

Percentage 
afgekoppeld 

nieuw 
s tede lijk  gebied 

(2002-2005)
Börse le 5,6% 100%
Goes 7,9% 100%
Hulst 9,7% 89%
Kapelle 0,0% 78%
Middelburg 3,9% 95%
Noord-Beveland 6,6% 95%
Reim erswaal 3,6% 98%
Schouwen-Duiveland 5,4% 100%
Sluis 2,5% 98%
Terneuzen 5,4% 85%
Tholen 12,3% 100%
Vee re 4,0% geen info
Vlissingen 4,9% 60%

Conclusie
Men kan verwachten dat de be le idsdoe lste lling voor het 
bestaand stede lijk  gebied w ordt gehaald. Het afkoppelen 
van nieuw s tede lijk  gebied vraagt de nodige aandacht.

9.1 Voortgang opstellen stedelijke  
w aterplannen

Beleidsdoelstelling:
Gemeenten hebben u ite r lijk  in 2007 een actuee l 
w a terp lan.
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A

Afkoppelen:
Maatregelen om regenwater van verharde oppervlakken rech t
streeks te lozen op het opperv laktew ater of te in filtre ren  in de 
bodem in plaats van via de rio le ring  naar de rioo lw aterzu ive
rings insta lla tie  af te voeren.

B

Bergingscapaciteit:
Het vo lum e w a te r dat geborgen kan worden tussen het 
s tree fpe il en het aanvaardbare hoogste peil.

Biotoop:
Specifiek gebied waarin een plant of d ie r groeit respectievelijk  
leeft.

C

Chlorofylgehalte:
Het ch lo ro fy lgeha lte  is een maat voor de hoeveelheid fytop- 
lankton (algen) en zegt dus iets over de eu tro fië ring  van het 
water.

CUWVO-basisinspanning:
Volgens de CUWVO-basisinspanning moet de vu illas t, die via 
gem eente lijke  oversto rten het oppe rv lak tew a te r belast, 
voldoen aan een lande lijk  vastgesteld re ferentieste lse l.

D

Detectiegrens:
Een detectiegrens is een grens van een (chemische) laborato- 
rium bepaling w aaronder de waarden niet meer, of niet m eer 
met een goede betrouwbaarheid, kunnen worden bepaald. Het 
resu ltaa t van een labora torium bepa ling  is dan bijvoorbeeld < 
0,1 m g/l.

Diffuse lozingen:
Lozingen die verspreid in het oppervlaktew ater terecht komen, 
bv de lozingen van alle bootje in een water. Er w ordt in dit geval 
ook vaak gesproken ove rd iffuse  belasting en diffuse bronnen.

DOB:
DOB staat voor duurzaam  onkru id  beheer. De DOB-syste- 
m atiek com bineert chem ische onkru idbestrijd ing  op ve rh a r
dingen m et em issiereducerende m aatrege len (bv rekening 
houden met weer, niet naast oppervlaktew ater spuiten, etc) om 
e r zo voor te zorgen dat het effect op het m ilieu  m in im aa l is.

E

Ecologische verbindingszones:
Een ecologische verb ind ingszone is een verb ind ing  tussen 
natuurgeb ieden. Ecologische verb ind ingszones worden 
aangelegd om het m ig reren van dieren en planten tussen 
natuurgebieden m oge lijk  te maken

Eutrofiëring:
Belasting van het oppe rv lak tew a te r m et voedingsstoffen 
(b ijvoorbeeld stiksto fcom ponenten en fosfaten) w aardoor de 
w a te rkw a lite it nadelig wordt beïnvloed en kroos en algen over
heersen.

Emissie:
De vrachten aan stoffen die uit een bron vrijkom en.

F

G

Grenswaarde:
Een kw a lite itsn iveau van het m ilieu  m et w e tte lijke  basis 
w aarb ij nog nadelige effecten kunnen optreden. Voor opper
v lak tew a te ren  is deze norm  in de Vierde Nota W aterhu is
houding losgelaten. De MTR-waarde is h ie rvoor in de plaats 
gekomen. In principe zijn de MTR-waarden verge lijkbaar met 
of ge lijk  aan de oude grenswaardes, m aar voor enkele stoffen 
zijn de afw ijk ingen groot. Voor w a te rbodem s w ordt de norm  
nog gehanteerd om te kunnen bepalen w at een geschikte 
bestem m ing voor baggerspecie is.

H

I

IBA:
Ind ividuele Behandeling van A fva lw ater: d it is een systeem 
w aarin  na tuu rlijke  zuivering van hu ishoude lijk  a fva lw a te r 
plaatsvindt. Er zijn drie typen I, II en III, w aarb ij III de meest 
uitgebreide is.

Indicatoren:
Eigenschap of ob ject van een (w ater-) systeem  w elke in fo r
m atie verschaft over een aan ta l andere niet a fzo nde rlijk  
beschouwde eigenschappen of ob jecten van dat (w ater-) 
systeem.
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J

K

Klepelen:
Een m aaim ethode, waarb ij de p lant m in of m eer versnipperd 
wordt.

KRW:
Omdat w a te r zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn in te r
nationale afspraken nodig.
Daarom is sinds eind 2000 de Europese K aderrich tlijn  W ater 
van krach t. Die moet e rvoor zorgen dat de kw a lite it van het 
opperv lakte- en grondw ater in Europa in 2015 op orde is.

KRW-doelstelling:
De doe ls te llingen  die zijn opgeste ld voo r de K ad e rrich tlijn  
water. Het gaat daarbij om chem ische, ecologische en hydro- 
m orfo log ische doelste llingen.

Kwetsbare gebieden:
Dit zijn o.a. natuurgeb ieden en d rinkw a te rw ingeb ieden  die 
gevoelig zijn voor lozingen van buitenaf.

L

M

Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR):
C oncentratie van een sto f w aarb ij 95% van de (m ogelijk) 
aanwezige organ ism en in een ecosysteem  geen nadelige 
effecten ondervindt. W etenschappelijk vastgestelde norm .
In deze norm is de landelijke achtergrond waarde voor metalen 
verw erk t. De MTR-waarde ge ld t tevens ais m in im um  k w a li
teitsniveau, de korte te rm ijndoe ls te lling  (2000 en u ite rlijk  2003) 
uit de Vierde Nota W aterhuishouding.

MINAS:
M ineralen Aangifte Systeem. Dit is een w e tte lijke  verp lich ting  
voor agrarische bedrijven om een boekhouding bij te houden 
van het geb ru ik  en ve rlies  van m inera len  op het bedrijf. Het 
systeem  m aakt geb ru ik  van m axim ale aanw endingsnorm en 
voor fosfaat en stiksto f uit d ierlijke mest en verliesnorm en voor 
fosfaat uit d ie rlijke  m est en ve rliesn o rm e n  voor s tiks to f uit 
d ie rlijke  m est en kunstm est. A is  een a g ra rië r de v e r lie 
snorm en ove rschrijd t moet h ij/z ij een heffing aan de staat 
betalen.

Monitoring:
Het system atisch verzam elen en bewerken van gegevens om 
ontw ikke lingen kw antita tie f in beeld te kunnen brengen, zodat 
een goede voortgangscontro le op het beleid m ogelijke is.

N

Natura2000-gebieden:
Natura2000 is een sam enhangend ne tw erk  van bescherm de 
natuurgeb ieden binnen de Europese Unie. Voor Nederland 
gaat het in to taa l om 162 gebieden. Deze N atura 2000- 
gebieden w ijs t Nederland op dit m om ent aan.Inm iddels zijn e r

119 gebieden voor defin itieve aanw ijzing in procedure 
gebracht.

Natuurvriendelijke oevers:
Door de aanleg van dijken langs de rivieren en harde beschoei
ingen langs kanalen zijn e r scherpe overgangen tussen w a te r 
en land ontstaan. Bij de aanleg van na tuurvriende lijke  oevers 
w ord t de overgang van w a te r naar land ju is t ge le ide lijk  
gem aakt. Daartoe zijn d ijk ta luds en kanaaloevers m in d e rs te il 
gem aakt of zijn ondiepe oeverzones aangelegd ach te r de 
beschoeiing. N a tuu rv riende lijke  oevers bieden een geschikt 
le e fm ilieu  voor veel p lanten, insecten, vissen, am fib ieën, 
vogels en zoogdieren. Ook zorgen ze ervoor dat dieren, vooral 
zoogdieren, m akke lijke r het w a te r kunnen verla ten w aardoor 
ze m in de rva akve rd rin ken .

O

P

PAK'S:
Polycyclische A rom atische Koolw aterstoffen (PAK's) zijn een 
groep van honderden organische stoffen opgebouwd uit twee of 
m eer benzeenringen, welke vooral in de be langste lling staan 
vanwege de daaraan toegedichte kankerverwekkende eigen
schappen. PAK's ontstaan bij onvolled ige verb rand ing of 
verko ling van diverse koo lstof bevattende m ateria len. Daartoe 
behoren onder andere fossie le brandsto ffen, voed ingsm id
delen en hout.

PCB’S:
Polych loorb ifenylen (PCB's) is een groep van 209 stoffen 
opgebouwd bifenyl m et daaraan 1 to t 10 chlooratom en. Lange 
tijd  zijn PCB's op zeer uiteenlopende m anieren toegepast: ais 
iso la tie  v loe is to f in trans fo rm a to ren  in condensatoren, ais 
hydrau lische v loe is to f, koe lv loe isto f, sm ee rm idde l en 
w eekm aker in kunststo ffen, en verder in verf, inkt, lak, kit en 
lijm . Aangezien de stoffen zeer g iftig  zijn voor mens en m ilieu 
is p roductie  en geb ru ik  van PCB's s inds 1985 volled ig 
verboden.

Pompea paciteit:
Capaciteit van de pomp die het w a te r naar de waterzu ivering 
pompt.

Puntbronnen:
Bronnen van (w a te r)veron tre in ig ing  w aarb ij s toffen op één 
bepaald punt rech ts treeks  (op een w ate rsysteem ) worden 
geloosd.

Q

R 

RWZI:
Een rioo lw a te rzu iverings ins ta lla tie  (RWZI) is een w ate rzu ive
rin g s in s ta lla tie  w aarin  w a te r dat via het r io o l aangevoerd 
wordt, gezuiverd wordt to t een niveau waarna het op het opper
v lak tew a te r geloosd mag worden.



s

Sediment:
Sedim ent is de benam ing voor door w ind, w a te r en /o f ijs 
verp laatste en vervolgens afgezette korre ls  of deeltjes. In dit 
geval het recent door w a te r afgezette m ateriaa l wat de w a te r
bodem vorm t.

STOWA-beoordeling:
Deze beoordelingsm ethodiek w ordt gebru ikt bij de beschrijving 
van de ecologische toestand. Die ecologische toestand w ordt 
bepaald door biologische gegevens te com bineren met fysisch- 
chem ische gegevens. STOWA staat voor S tichting Toegepast 
Onderzoek Waterbeheer.

Streefwaarde:
Een kwalite itsn iveau waarb ij geen nadelige effecten optreden. 
Dit is een bele idsm atig vastgesteld lange te rm ijndoe l en veela l 
ge lijk  aan het VR of de na tuurlijke  achtergrondwaarde van een 
stof.

T

U

V

Verbeterde Septic Tank (VST):
Dit is een systeem waarin na tuurlijke  zuivering van hu ishou
de lijk  a fva lw a te r p laatsvindt. Ze worden doorgaans gebru ik t 
voor het afvalwater, afkom stig van de huishoudens die niet zijn 
aangesloten op het vaste rio le ringnet.

Verdroging:
Ind icatie van een w a te rkw a lite it /  kw antite itsbee ld  die niet 
overeenkom t m et de gestelde doelste llingen voor het be tre f
fende gebied. A lleen gebieden m et een na tuurfunctie  kunnen 
ais verdroogd aangem erkt worden.

Verhard oppervlakte:
A lle  verharde opperv lakken van w a a r hem e lw a te r w ord t 
afgevoerd naar de rio le ring  (daken, s tra ten , p leinen, enz.). 
Verhard ingen: A is  dit woord w o rd t ge b ru ik t in re la tie  to t 
bestrijd ingsm iddelen dan gaat het om de straten, stoepen, etc. 
w aar onkru id  behandelt w ordt

Verspreide lozing:
Verzam elnaam  voor hu ishoude lijke  lozingen in het bu iten 
gebied die niet aangesloten op de rio le ring  zijn

Verwaarloosbaar Risico (VR):
Concentratie van een sto f w aarb ij geen van de (m ogelijk) 
aanwezige organism en in een ecosysteem nadelige gevolgen 
ondervindt. Bij gebrek aan gegevens is de VR vaak op 1/100 van 
de MTR-waarde gesteld.

W

Watersysteem:
Een geografisch afgebakend, samenhangend en functionerend 
geheel van opperv laktew ater, g rondw ater en w aterbodem s, 
oevers en technische in fras tructuur, m et inbegrip van daarin 
voorkom ende leefgem eenschappen en alle b ijbehorende 
fysische en chemisch en biologische kenm erken en processen.

Wvo-vergunning:
Vergunning voor het lozen op oppervlaktew ateren verleend/te 
verlenen binnen de wet verontre in ig ing oppervlaktewateren.

X

Y

Z
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Bijlage I Gepresenteerde indicatoren
In deze regionale w atersysteem rapportage zijn de toestand van de watersystem en en de rea lisa tie  van bepaalde doelste llingen 
gepresenteerd aan de hand van indicatoren. Deze indicatoren zijn grotendeels overgenomen uit het landelijke handboek regionale 
w ate rsysteem rapportage en voor een deel specifiek voor Zeeland vastgelegd. De indicatoren zijn u itgebreid beschreven in het 
U itvoeringsp lan Regionale W atersysteem rapportage Zeeland (m aart 2002). In deze bijlage is aangegeven w elke indicatoren in 
welke hoofdstukken zijn verw erkt.

Beschrijv ing Ind icator

Hoofdstuk 3
E utrofiëring stagnante w a te re n ........................................................................................................................................................................... BAS-7b
Zware m etalen in het o p p e rv la k te w a te r........................................................................................................................................................... BAS-10
B estrijd ingsm idde len in het o p pe rv lak tew a te r...............................................................................................................................................B A S - '2
Onderhoud nat pro fie l waterloop, excl m eren, plassen, g a te n ...................................................................................................................BAS-29
Onderhoud oevers en onde rhoudspaden ..........................................................................................................................................................BAS-30

Hoofdstuk ü
Zware m etalen in g ro n d w a te r...............................................................................................................................................................................BAS-38

Hoofdstuk 5
Zware m etalen in de w a lc rbcdcm  .................................................................................................................................................................... B AS-'4
PAK en m inera le olie in de w a te rbo dem ........................................................................................................................................................... B AS-' 5
PCB'sin de w a te rbo dem ......................................................................................................................................................................................... BAS-'6

Hoofdstuk 6
Stadium  verdreg ingsbestrijd ing ......................................................................................................................................................................... NAT-36
Voortgang in rich ting  Ecologische V erb ind ingszones.................................................................................................................................... NAT-39

Hoofdstuk 7
W a lc rk w a lilc il zw e m w a te r.................................................................................................................................................................................ZW EM -'

Hoofdstuk 8
Emissies uit rio o lw a te rzu ive ring s ins ta lla tie s .................................................................................................................................................. EM IS-1
Emissie uit industrie/W VO -plichtige loz ingen....................................................................................................................................................EMIS-2
Emissie u ii de landbouw ......................................................................................................................................................................................... EMIS-5
Emissie uit scheepvaart, beperkt to t de recrea tievaart................................................................................................................................ EMIS-9
Emissies uit beheer s tede lijk  gebied............................................................................................................................................................... E M IS -11
Realisatie basisinspanning r io le r in g ............................................................................................................................................................... E M IS -12
Stadium  u itvoeringsplannen voor verspreide lozingen bu iten ge b ie d .....................................................................................................E M IS -13
Stadium  opstellen u itvoeringsplannen van aanpak diffuse b ronnen ..................................................................................................... E M IS -14

Hoofdstuk 9
Stadium  opstellen stedelijke w a te rp la n n e n ....................................................................................................................................................STED-4
A fkcppclcn van verhard o p pe rv lak ......................................................................................................................................................................STED-6
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Bijlage II Klasse verdeling Onderhoud nat profiel, oevers en onderhoudspaden van w aterlopen

Nat profiel:

Klasse 1 : zeer in tensief (vaker dan 3 m aal per jaar, het gehele pro fie l w ord t geschoond);
Klasse 3: in tens ie f (2-3 m aal per jaar, m ethode beperkt om w oe ling  bodem, m aa ise l w o rd t d irec t bu iten insteek

gebracht);
Klasse 4: (1 m aal per jaar, m aaise l w ordt d irect buiten insteek gebracht);
Klasse 5: m atig in tens ie f (m in im aa l onderhoud voor handhaving doors trom ing , delen vegetatie b lijven gespaard,

m aaise l w ord t d irect buiten insteek gebracht).

Oever:

Klasse 1: chem isch onderhoud;
Klasse 3: klepe lm aaien/m aaien en niet afvoeren, intensieve begrazing, onderhoud deels afgestem d op on tw ikke ling

natuurw aarden;
Klasse 4: (1 m aal per jaar, m aaise l w ord t d irect buiten insteek gebracht);
Klasse 5: m aaien en afvoeren m aaise l, extensieve begrazing, onderhoud goed afgestem d op on tw ikke ling  n a tu u r

waarden.
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Bijlage III Normen

O ppervlaktewaterkwaliteit 

Normen voor zware metalen
Normen voor het totaa lgehalte (opgelost en aan zwevend m ateriaa l gebonden) aan zware metalen in w a te r in pg /l uit de Vierde Nota 
w aterhu ishoud ing (NW4) [ 5 ] en de evaluatienota w a te r (ENW), inc lus ie f gem iddelde detectiegrens. De norm en uit de Vierde Nota 
W aterhuishouding zijn gebru ik t in deze rapportage, de norm en uit de evaluatienota w a te r zijn gebru ik t in de rapportage voor de 
periode 1993 t/m  1995.

streefwaarde
(ENW)

streefwaarde
(NW4)

grenswaarde
(ENW)

MTR
(NW4)

detectiegrens

Arseen 5,00 1,30 10,00 32,0 0,50
Cadmium 0,50 0,40 0,20 2,0 0,10
Chroom 5,00 2,40 20,00 84,0 0,02
Koper 3,00 1,10 3,00 3,8 0,20
Kwik 0,02 0,07 0,03 1,2 0,03
Lood 4,00 5,30 25,00 220,0 1,00
N ikkel 9,00 4,10 10,00 6,3 0,80
Zink 9,00 12,00 30,00 40,0 5,00

Eutrofiërings- en algem ene parameters
Norm en voor eu tro fië ring - en algem ene param eters in water. De norm en voor zuursto f en ch loride gelden het hele ja a r door, de 
overige norm en gelden voor de zomer.

Streefwaarde
(NW4)

MTR
(NW4)

Totaal fosfaat 0,05 m g /l 0,15 m g /l
Totaal s tiks to f 1 m g /l 2,2 m g /l
Chlorofyl-a 100 pg /l
Doorzicht 0,4 m
Zuursto f 5 m g /l
Chloride 200 m g /l



W aterbodem kwaliteit

Norm en voor zware m etalen en organische m icroveron tre in i
gingen.
Norm en voor zware m etalen en organische m icroveron tre in i
gingen in de w aterbodem  in m g/kg droge stof, tenzij anders

verm eld, om gerekend naar een standaardbodem  (10% orga
nische stof en 25% lu tum ). De in fo rm atie  is afkom stig uit de 
Evaluatienota W ater (ENW). In de laatste kolom  is de te ch 
nische detectiegrens van de stoffen aangegeven. In de p raktijk  
kan de detectiegrens per m onste r versch illen  (hoger liggen) 
door verstorende factoren, zoals het zoutgehalte.

Stof MTR
(NW4)

Streef
waarde

Grens
waarde

Toetsings
waarde

Interventie
waarde

S ignalerings
waarde

Detectie
grens

Arseen 55 29 55 55 55 150 0,5
Cadmium 12 0,8 2 7,5 12 30 0,8
Chroom 380 100 380 380 380 1000 10
Koper 73 35 35 90 190 400 1,75
Kwik 10 0,3 0,5 1,6 10 15 0,03
Lood 530 85 530 530 530 1000 15
N ikkel 44 35 35 45 210 200 1,5
Zink 620 140 480 720 720 2500

Som
Chloorbenzenen 
(hexa/ penta) (0,005/0,1) (0,00005/

0,001)
(0,004/0,3) (0,02/0,3)

30 0,01

DDT, inc l DDE 
+ DDD

0,009 0,0025 0,01 0,02 4 0,001

Som Drins - - 0,04 0,04 4 0,001
EOX - - - 7 - ?

Som HCH's 
(lindaan) (0,23)

- 0,02
(0,001)

0,02
0,02

2 0,001

H eptachloor & 
epoxide

0,068 & 
0,00002

0,0025 & 
0,0025

0,02 0,02 - 0,001

M inerale oliën 1000 50 1000 3000 5000 10
Som 10 PAK's - 1 1 10 40 0,01
Som PCB's - 0,02 - 0,2 1 0,001
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Bijlage IV Gemeten bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddel
2,4-D
aldicarb
AM PA
atrazine
bentazon
bifenox
bupitim aat
captan
carbendazim
chloorprofam
ch loo rpyrifos-e thy l
ch loo rpyrifos-m e thy l
ch loo rtha lon il
chloridazon
clopra lid
de ltam etrin
diflubenzuron
dim ethoaat
diquat brom ide
dith ianon
diuron
esfenvaleraat
ethofum esaat
ethoprofos
fenoxycarb
fluazinam
fluroxypyr
glyfosaat
im idacloprid
isoproturon
kresox im -m ethy l

lam bda-cyha lo th rin
lindaan
linuron
m ancozeb/m ancozeb/zi neb/m et iram
M C PA
MCPP
m etam itron
m ethabenzthiazuron
metoxuron
m etribuzin
m inera le  olie
m onolinuron
organo-tin , d ibu ty l-
o rgano-tin , d ifenyl-
organo-tin , m onobutyl-
o rgano-tin , m onofenyl-
organo-tin , tr ib u ty l-
o rgano-tin , tr ib fen y l-
oxydem eton-m ethyl
pa ra th ion-m e thy l
pend im etha lin
p irim ica rb
procymidon
propachloor
propoxur
prosulfocarb
pyrim ethan il
simazine
teflubenzuron
th io fanaa t-m ethy l
th iram
to ly lfluan ide
triad im en o l
tr is u lfiro n -m e th y l



Bijlage V: Meetpunten bestrijdingsmiddelen

Omschrijving Toelichting
O uwerkerksekreek, recreatie O ppervlaktewater in een nagenoeg geïsoleerd gebied ten 

zuiden van O uwerkerk
Gemaal den Osse O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied
Gemaal Duiveland, Bruinisse O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied (en fru ittee lt)
Gemaal De Noord hoog O ppervlaktewater afkom stig uit een gebied m et akkerbouw  en tu inbouw
Gemaal Kadijk O ppervlaktewater afkom stig uit een gebied m et akkerbouw  en veeteelt
Gemaal Loohoek O ppervlaktewater afkom stig uit een gebied m et akkerbouw, 

vo lleg rondstu inbouw  en bo llentee lt
Gemaal W illem O ppervlaktewater afkom stig uit een gebied m et akkerbouw
Gemaal Oostwatering O ppervlaktewater afkom stig uit een gebied m et akkerbouw, 

natuurgebieden en s tede lijk  gebied
Dom burgsche Watergang O ppervlaktewater afkom stig uit een gebied m et akkerbouw  en veeteelt
Gemaal De Piet O ppervlaktewater afkom stig uit een gebied m et akkerbouw
Gemaal De Moer O ppervlaktewater afkom stig uit natuurgebied en gebied m et veeteelt
Gemaal PJJ Dekker O ppervlaktewater afkom stig uit een gebied m et akkerbouw, fru itte e lt 

en boom kw ekerijen
Gemaal Waarde O ppervlaktewater afkom stig uit een gebied m et fru itte e lt
Schansweg Bath Oppervlaktewater uit akkerbouwgebied. In dit gebied loopt een zoetwaterproef
rwzi Walcheren effluent Gezuiverd stede lijk  a fva lw ater uit het gebied W alcheren
Effluent RWZI Terneuzen Gezuiverd stede lijk  a fva lw ater uit m idden Zeeuws-Vlaanderen
Axselse Kreek, Houtzagerij O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied
Bovenstroom s stuw  Louisapolder O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied
D uiker onder Copwijkseweg O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied
D uiker Zanddijk O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied
Gaternisse Kreek O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied
Gemaal Lovenpolder O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied
Grote Gat kru is ing  St. P ie tersd ijk O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied
Kruising watergang met Hogestraat voor stuw O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied
Moerspuise watergang nabij grens (B /NL 21 ) O ppervlaktewater afkom stig uit een akkerbouwgebied en beïnvloed 

vanuit België
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Bijlage VI: Beschermde gebieden

Naam V ogelrich tlijn H ab ita trich tlijn S che lpd ie rw ate r V isw ater Zwem w aterlocatie
(79/1ÓO/EEG) (92/4-3/E EG) (79/923/EEG) (78/659/EEG) (76/1 óO/EEG)

Grevelingen X X X X X
Oosterschelde X X X X X
Veerse m eer X X
Zoom m eeren  Eendracht X X
W esterschetde * X X X
Zwin X X
Zeeuwse kust ** X X X
Kanaal door Zuid Beveland X(deels) X(deels)
Braakm an X
Markiezaat X
Binnenschelde X
Canisvlietse Kreek X
Groote Gat X
K iev ittepo lde r*** X X
Vogelkreek X X
Otheense Kreek X
Yerseke Moer X X
Kapelse Moer X X
De Dee X
Inlagen bij O uwerkerk X X
Kreek O uwerkerk X X X
Zuidkust van Schouwen X X
Schelphoek X X
Koudekerkse Inlaag X X
W estenschouwense inlaag X X
B ru in tjeskreek X
Eendenkooi St Philipsland X
Inlagen Noord-Beveland X X
Bokkegat X
Inlagen Scherpenisse X X
Maire + kreek Oosterland X X
Stinkgat X
Kreek Stinkgat X X
Ram m egors X
Kop van Schouwen X
Manteling X
D ijkw ater X X
Inlaag Z u id h o e k / Galgepolder X X
Spuikom Viane X X
P lu im pot X X
Scherpenissepolder X
Inlaag Rietput X
Koude- en Kaarspo lder X X
Ram m ekenskreek X
Bathse kreek X
Duinvallei Banjaard X
Overgangsgebied Kop van Schouwen X
M olenp laa t**** X
Kreekrest van Haaftenpolder X(deels) X
O ssendrech t***** X X
Brabantse Wal X



Zwem plas A sse m b u rg ****** X
Goudplaat X
Inlagen H e llew oud*** X X
Inlaag H oofdp laa t*** X
P iaskreek*** X

Intergetijdengeb ied va lt onder vogel- en habita- 
tr ic h tlijn , geulen (subgetijdegebied) onder de ha bita - 
t r ic h tlijn .
Kustw ater m onding Grevelingen en Oosterschelde valt 
onde r voge l- en h a b ita tr ich tlijn , kus tw a te r m onding 
W esterschelde onder hab ita trich tlijn .
Een aan ta l VHR gebieden zijn bij de aanm eld ing 
tezamen m et een groot r ijk sw a te r aangem eld, bv ais 
onderdeel van de W esterschelde

* * * *  Gebied M olenplaat vo rm t onderdee l van het Vogel- 
rich tlijngeb ied "Zoom m eer"

* * * * *  Gebied Ossendrecht (Dit is niet OWL Ossendrecht) lig t 
tevens deels in w a te rlichaam  57, m aar in het deel van 
d it w a te rlichaam  dat onder dit H ab ita trich tlijngeb ied  
valt is bijna geen opperv laktew ater aanwezig.

* * * * * *  De zwem plas lig t in bu itendijks gebied m aar staat niet 
in open verb inding m et de Eendracht.
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