Sessie 2: Effecten op de waterkwaliteit, op de waterkw antiteit en op de ecologische structuren
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Door de (industriële) ontwikkeling van de haven van Antwerpen
is midden zeventiger jaren de w aterkwaliteit van de Beneden
Z e e sche lde en W e s te rs c h e ld e s le c h t. D o o r s a n e rin g s 
maatregelen, vooral gericht op industriële en huishoudelijke
lozingen, verbetert daarna langzamerhand de waterkwaliteit. De
huidige waterkwaliteit voldoet echter nog niet. In de toekom st
zal de waterkwaliteit verder verbeteren. Diffuse bronnen zullen
steeds belangrijker worden. Of uiteindelijk met het huidige en
voorgenomen beleid een “ schone” Schelde zal ontstaan, is echter
nog ongewis.
In het vervolg van dit artikel kom t eerst de waterkwaliteit in de
periode to t 1975 aan de orde gevolgd door de periode van 1975
to t heden en tenslotte de toekom st.

PERIODE TOT 1975
In de zestiger jaren is de haven van Antwerpen fors uitgebreid
en is ook de industriële bedrijvigheid in het Antwerpse haven
gebied aanzienlijk toegenomen (Dossier industrie, 1997). Be
drijven als Bayer, Degussa, Esso, Exxon, Fina, 3M, Monsanto,
Solvay en Union Carbide vestigden zich in die jaren in het
Antwerpse havengebied of breidden sterk uit. Daarnaast na
men in de jaren na de Tweede W ereldoorlog de bevolking en de
welvaart fors toe. Dit alles resulteerde in een snel verslechte
rende waterkwaliteit van de Beneden Zeeschelde en Westerschelde (zie Figuur 1 en Van Eek et al., 1991 ). Figuur 1 laat zien
dat de am m onium concentratie op de grens van Nederland en
België tussen 1965 en 1975 toenam van 1 tot 8 mgN/l. In de
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Figuur 1: Jaargemiddelde z u u rsto f en am m onium concentratie op de BelgischNederlandse grens

zelfde periode nam de zuurstofconcentratie af van 5 to t 1 mg/l.
Daarnaast namen in deze periode ook de concentraties van
m icroverontreiningen ais zware metalen en PAKs en PCBs fors
toe (zie Figuur 2 en Zwolsman et al., 1993 en Van Zoest en Van
Eek, 1993). Figuur 2 laat zien dat in een gedateerde sedimentkern uit het Emanuelschor in het oosten van de Westerschelde
de hoogste gehaltes aan PCB en PAKs o o k rond 1970 voor
kwamen.
Een belangrijke oorzaak van de forse verslechtering van de water
kwaliteit tussen 1965 en 1975 is de sterke groei van de indus
triële activiteiten in de haven van Antwerpen. Figuur 3 illustreert
dit. De figuur toont de I.E. lozing vanaf 1972 door de bedrijven
aangesloten bij VIBNA, de vereniging van industriële bedrijven
in Noord Antwerpen. Begin jaren zeventig werden meer dan 3
ile
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F iguur 2 : Totaal PAK (som 13 PAKs.) en totaal PCB (som 13 PCBs) gehaltes in
een gedateerde sedim entkern (Einanuelschor) u it de Westerschelde

m iljoen inwonerequivalenten aan zuurstofbindende stoffen door
de VIBNA bedrijven geloosd.
De conclusie met betrekking to t de periode voor 1975 is dan
ook dat in de zestiger jaren de toename van de bevolking en
welvaart met daaraan gekoppeld een sterke toename van de
industriële activiteiten heeft gezorgd voor toenemende emissies
naar het oppervlaktewater en daarmee voor een sterk verslech
terende waterkwaliteit van de Westerschelde.

op gang. Rapporten ais het Rapport van de Club van Rome
droegen hieraan in sterke mate bij. De draagkracht van het m i
lieu bleek niet oneindig te zijn. De belasting en aantasting van
het m ilieu moesten dus verm inderen. Dit resulteerde in Neder
land in 1972 in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. De
wet legde het onbeperkt en ongecontroleerd lozen van afval
stoffen in oppervlaktewater aan banden. Voor het lozen van af
valstoffen werd een vergunning verplicht. Tevens werd een sys
teem van heffingen ingevoerd. Deze bewustwording bij bevol
king, overheid, uitgedrukt in een steeds om vangrijkere m ilieu
wetgeving, en later ook bij het bedrijfsleven resulteerde in de
periode na 1975 in een afname van de belasting van het opper
vlaktewater en dus ook van de Westerschelde. Opmerkelijk daar
bij is dat deze afnemende belasting van het oppervlaktewater
en daaraan gekoppelde langzame verbetering van de w ater
kwaliteit en ecologie gepaard ging met verdergaande groei van
de bevolking, industriële activiteiten en welvaart. Dit proces van
afnemende belasting met resulterende verbetering van water
kw aliteit en ecologie bij toenemende groei kan voor de Westerschelde met de volgende voorbeelden worden geïllustreerd.
Figuur 3, figuur 4 en Tabel 1 geven voorbeelden voor de indus
trie. Figuur 3 laat zien dat de I.E lozing door de VIBNA bedrijven
verm indert van meer dan 3 m iljoen I.E. in 1972 tot rond de 0,1
m iljoen I.E. begin jaren tachtig. Figuur 4 toont vanaf 1985 de
hoeveelheid geproduceerde Produkten en het gebruik van grond
stoffen door Thermphos in Vlissingen, beter bekend onder zijn
oude naam Hoechst, en de produktie-capaciteit van Dow Bene
lux in Terneuzen. [EN] de lozingen van cadm ium en lood door
Therm phos en die van zuurstofbindende stoffen, uitgedrukt in
inwonerequivalenten (I.E.), en van benzeen door Dow Benelux
op de Westerschelde. De figuur laat duidelijk zien dat bij gelijk
blijvende of zelfs toenemende produktie een forse verbetering
van de emissies is opgetreden. Dit beeld voor Thermphos, Dow
Benelux en de VIBNA bedrijven geldt in het algemeen voor de
industriële emissies op de Westerschelde (Moelker, 1998). Om
dit te illustreren geeft Tabel 1 in de linker kolom het aandeel van
de industriële emissies in het totaal van industriële en emissies
door AW ZI’s op de Westerschelde en in de rechterkolom het
percentage waarmee de industriële emissies tussen 1985 en
1995 zijn afgenomen. Tabel 1 linkerkolom laat zien dat het aan
deel van de industriële emissies in het totaal varieert en wel van
7% voor nitraat stikstof to t 100% voor PAKs. Tabel 1 laat ver
der zien dat de industriële emissies op de Westerschelde tu s
sen 1985 en 1995 op twee uitzonderingen, nitraat stikstof en
fosfor, na met gemiddeld 80 to t 90% zijn afgenomen.
Figuur 5 geeft een voorbeeld voor de huishoudelijke lozingen
(Lezing van de heer W.A. Gosselaar, 1998). Ook de zuivering

PERIODE VAN 1975 TOT HEDEN

i.e. (milj.

De volgende periode betreft voor de Westerschelde de periode
van 1975 to t heden. Deze periode laat een heel ander beeld
zien. Door de sterke verslechtering van de waterkwaliteit, niet
alleen van de Schelde maar bijvoorbeeld ook van Rijn en Maas,
werd het oppervlaktewater niet of veel m inder geschikt voor
functies ais bijvoorbeeld de bereiding van drinkwater. Hierdoor
kwam bij bevolking en overheid een proces van bewustwording
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Figuur 3: Lozing van zuurstofbindende stoffen, uitgedrukt in inwonerequivalenten
(I.E.), d o o r de bedrijven aangesloten b ij de VIBNA
de
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Tabel 1: Aandeel van de industriële em issies in het totaal van industriële en
lozingen d o o r A W I'I's op de W esterschelde en de re du ctie van ind u strië le
em issies tussen 1985 en 1995
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Figuur 5: Zuiveringspercentage van de Zeeuwse huishoudelijke lozingen
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Figuur 4: Produktie en emissies op de Westerschelde doo r Thermphos Vlissingen
en DOW Benelux Terneuzen vanaf 1985

van huishoudelijk afvalwater is namelijk na de zeventiger jaren
fors toegenomen. Figuur 5 laat zien dat in de zeventiger jaren
de zuivering van het huishoudelijk afvalwater in Zeeland nog
gering was en wel m inder dan 20%. Vanaf 1980 zijn echter en
kele grote algemene waterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) (Bath,
Waarde, Walcheren, W illem Anna Polder, De Drie Ambachten)

in bedrijf gesteld. Daardoor is de zuivering van het huishoude
lijk afvalwater toegenomen to t meer dan 90% nu. Totaal is in
Nederland voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater
in de periode 1970 to t 1996 25 m iljard gulden, dit is 500 m il
jard Bfr, geïnvesteerd. Hiervan is 60% besteed voor aanleg en
verbetering van de riolering en 40% voor de bouw van AW ZI’s.
Het aandeel van de lozingen van AW ZI’s in het totaal van lozin
gen door industrie en AW ZI’s is af te leiden uit de linkerkolom
van Tabel 1 en loopt van 0% voor PAKs to t 93% voor nitraat
stikstof.
Ook in Vlaanderen resulteerde een uitgebreide milieuwetgeving
(Kaderwet van 1971 op de bescherming van de oppervlaktewa
teren tegen verontreiniging, VLAREM I & II) inzake vergunnin
gen en heffingen in een aanzienlijke verm indering van de belas
ting van oppervlaktewater door de industrie. Ongeveer 40 à 50
% van de totale em issie van de b edrijven waar debiet- en
concentratiemetingen plaatsvinden, is afkom stig van 527 be
drijven die behoren to t de sectoren chem ie, metaal, papier,
slachterijen, textiel en voeding. Voor deze groep bedrijven zijn
vuilvrachtgegevens bekend voor zowel 1992 ais 1996. De vuilvrachten geloosd door deze bedrijven zijn in de periode 19921996 sterk afgenomen: met 95 % voor zwevende stoffen, 35 %
voor biochemisch zuurstofverbruik (BZV), 3 3 % voor chemisch
zuurstofverbruik (CZV), 67 % voor zware metalen, 43 % voor
stikstof en 31 % voor fosfor. Figuur 6 geeft het relatief aandeel
van de zes sectoren in deze em issiereductie. De uitzonderlijk
grote daling in de emissie van zwevende stoffen kom t op rekede
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Figuur 6: Relatief aandeel van de sectoren in de em issiereductie van 5 2 7 Vlaamse
bedrijven in de periode 1992-1996

ning van één enkel m eststofproducerend bedrijf dat een w ijzi
ging in het productieproces doorvoerde. Het relatief aandeel
van de sectoren in de in 1996 geloosde vuilvracht ís weergege
ven In fig u u r 7. H ieruit b lijkt dat vooral bij de voedingssector en
de chemische industrie nog belangrijke reducties gerealiseerd
kunnen worden. Voor de lozing van zware metalen b lijft ook de
metaalindustrie belangrijk.
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Figuur 7: R elatief aandeel van de sectoren in de geloosde vuilvracht van 527
Vlaamse bedrijven in 1996
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Figuur 8: Evolutie van de riolerings- en de zuiveringsgraad in Vlaanderen

Figuur 8 geeft de resultaten weer van de zulveringslnspanningen
voor huishoudelijk afvalwater gedurende het voorbije decen
nium en to o n t een prognose vo o r de kom ende jaren. De
rloleringsgraad (het percentage Inwoners dat aangesloten is of
kan worden op een riool) in Vlaanderen is toegenomen van 70
% in 1985 tot 81 % in 1996 en zal verder oplopen tot 93 % in
2010. De toename van de zuiveringsgraad (het percentage in
woners waarvan het afvalwater effectief w ordt gezuiverd op een
RWZI) in Vlaanderen hield to t 1996 ongeveer gelijke tred met
die van de rioleringsgraad (van 27 % in 1985 to t 38 % in 1996).
De komende jaren w ordt een versnelde stijging verwacht to t 88
% in 2010.
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Het kan bijna niet anders of deze em issiereducties moeten re
sulteren in een verbetering van de w aterkwaliteit zelf. Dat dit
ook het geval is to on t Figuur 9 waarin de jaargemiddelde con
centraties van zuurstof, totaal stikstof en totaal fosfor en jaar
gemiddelde gehaltes van cadm ium , fluorantheen en PCB52 in
zwevend materiaal op de Belgisch-Nederlandse grens vanaf 1985
staan weergegeven (bron: DONAR Rijkswaterstaat). Figuur 9
laat zien dat op de grens bij Schaar van Ouden Doei de zuurstofconcentraties zijn toegenom en en de concentraties van s tik
stof, fo s fo r en de gehaltes aan de m icro veron treinig ing en
cadm ium , fluorantheen en PCB52 fors zijn afgenomen. Deze
verbeteringen gelden ook voor de gehaltes aan spoorm etalen
in de sedimenten van het Schelde estuarium (Zwolsman et al.,
1996).
De eerste effecten van de emissiereducties op de waterkwaliteit
beginnen ook in Vlaanderen zichtbaar te worden. De indicator
die door de Vlaamse M ilieum aatschappij w ordt gebruikt voor
de beoordeling van de zuurstofhuishouding is de Prati-lndex
voor Zuurstofverzadiging (PIO) (VMM, 1997b). Figuur 10 geeft
de evolutie van de zuurstofhuishouding op basis van de PIO in
Vlaanderen gedurende de periode 1990-1996. De figuur toont
een daling van het aantal meetplaatsen met zware verontreini
ging. Er is een verschuiving naar een hogere kwaliteitsklasse,
die resulteert in een toename van het aantal meetplaatsen mef
matige verontreiniging. (Het aandeel van de betere kw aliteits
klassen ‘aanvaardbaar’ en ‘niet verontreinigd’ Is in 1996 gedaald
ais gevolg van de droogte) Bij de beoordeling van de biologi
sche w aterkwaliteit w ordt gebruik gemaakt van de Belgische
Biotische Index (BBI), steunend op de aan- of afwezigheid van
aquatische macro-invertebraten (= met het blote oog zichtbare
ongewervelden). Figuur 11 geeft de evolutie van de biologische
waterkwaliteit op basis van de BBI in Vlaanderen gedurende de
periode 1990-1996. De vergelijking van de BBI 1996 met de
eerste bepaling sinds 1989 toont aan dat op twee derde van de
meetplaatsen de biologische waterkwaliteit niet of niet noemens
waardig gewijzigd is. Bij ongeveer een vierde (23,3 %) werd
een significante verbetering vastgesteld, terw ijl 9,6 % in kw ali
teit achteruit ging. Op de figuren die de evolutie van de zuurstof
huishouding en de biologische kwaliteit van de Schelde voor
stellen (12 en 13), Is de positieve tendens duidelijk af te lezen.
Zowel bij de PIO ais de BBI is er een verschuiving naar hogere
kwaliteitsklassen.
De waterkwaliteit, zoals getoond in de Figuren 9 t.e.m . 13, mag
dan wel verbeterd zijn, de vraag voor velen blijft of er ook voor
iedereen zichtbare effecten zijn van de verbetering van de water
kwaliteit. Ook die effecten zijn er. Dit w ordt geïllustreerd in Fi
guur 14. Figuur 14 laat zien dat de laatste jaren in de Zee
schelde de aantallen van enkele vogelsoorten duidelijk zijn toe
genomen (Ysebaert en Meire, 1997). Het aantal wintertalingen
is van 5650 in 1991/1992 toegenomen to t 16.000 exemplaren
in 95/96. De aantallen van de Krakeend verdrievoudigden van
500 in 91/92 tot meer dan 1800 in 96/97, de aantallen Tafel
eend van slechts een paar honderd in 91/92 tot 10.000 in 96/
97. Ook Wilde eend, Pijlstaarteend, Kuifeend, Meerkoet en Berg
eend zijn toegenomen. Door de toename van al deze soorten is
het totaal aantal watervogels langs de Zeeschelde dan ook toe
genomen van 21.000 in 91/92 tot 45.000 in 95/96. Uit een ana
lyse blijkt duidelijk dat naast wereldwijde veranderingen in de
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Figuur 9: Jaargem iddelde concentraties van zuurstof, totaal s tik s to f en totaal fo sfo r en jaargem iddelde ge
haltes van cadm ium , fluorantheen en PCB52 in zwevend m ateriaal op de Belgisch-Mederlandse grens
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Figuur 10: Evolutie van de zuurstofhuishouding (PIO ) van de Vlaamse oppervlaktewateren
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Figuur 11: Evolutie van de biologische kw aliteit (BBI) van de Vlaamse oppervlaktewateren
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Figuur 12: Evolutie van de zuurstofhuishouding (PIO) van de Schelde in Vlaanderen
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totale populatie ook plaatselijke verande
ringen een belangrijke rol in deze toe
name spelen. Dit omdat soorten m et ver
schillende levenswijze allemaal eenzelfde
toenam e vertonen. R ecent onderzoek
heeft verder aangetoond dat op de slik
ken van de zoetw atergetijdengebieden
e no rm e d ich th e d e n w o rm e n (O lig o 
chaeta) voorkom en. Deze zijn zeer geliefd
bij vogels ais de W intertaling. Verder zijn
er duidelijke aanwijzingen (Maes, 1997)
dat ook de vis weer terug van weg ge
weest is in de Zeeschelde. Ook de aan
tallen fint, een vroeger in de Schelde be
langrijke anadrome trekvis, nemen dui
delijk weer toe (persoonlijke mededeling
J. Maes, KU Leuven). Geconcludeerd kan
dus worden dat de recente verbetering
van de w aterkw aliteit en het daardoor
toegenomen aanbod van voedsel geleid
heeft to t de eerste tekenen van herstel
van de natuur.
De vraag blijft tenslotte wat de aard is van
de huidige w aterkwaliteit van de Westerschelde en of deze aan de normen vol
doet. Om dit te onderzoeken is allereerst
voor een groot aantal stoffen, gemeten
bij Schaar van Ouden Doei op de Belg is c h -N e d e rla n d s e g re n s , de 90%
percentiel van de metingen in 1997 be
rekend. De zo gevonden 90 percentiel
waarde is vervolgens gedeeld door het
zogenaamde maximaal toelaatbare risico
of MTR waarde uit de concept Vierde Nota
W aterhuishouding (M inisterie van Ver
keer en W aterstaat, 1997. Regeringsvoornemen NW4). De MTR waarde voor
een stof w o rd t h ierbij berekend uit de
vo o r die s to f besch ikb are NOEC (No
Observed Effect Concentration) waarden
uit de literatuur. De hier gebruikte MTR
waarden zullen verm oedelijk in het na
jaar van 1998 de officiële waterkwaliteitsnormen voor de korte term ijn worden.
In de grafiek (fig u u r 15) is de berekende
90 percentiel waarde gedeeld door de
MTR waarde. De stoffen met waarde on
der 1 voldoen dus aan de MTR waarde,
die erboven niet. Figuur 15 laat zien dat
veel stofgroepen w aaronder de spoormetalen al aan de MTR waarde voldoen.
Vooral de nutriënten, PCBs en somm ige
gew asbescherm ingsm iddelen voldoen
echter nog niet aan de norm . De conclu
sie is dus dat de huidige waterkwaliteit
van de W esterschelde vo o r som m ige
stoffen al voldoet aan de norm en voor
andere stoffen nog niet.
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F iguur 13: Evolutie van de biologische kw aliteit (BBI) van de Schelde in Vlaanderen
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F iguur 15: W aterkw aliteit Schaar van Ouden Doei in 1997. De stoffen onder 1 voldoen aan de Nederlandse
n orm

Figuur 16 toont een fragm ent van de kaart
Zware Metalen uit het Jaarrapport Opper
vlaktewater 1996 van de Vlaamse M ilieu
maatschappij. Hieruit kan geconcludeerd
w o rd e n dat op vele p la atsen in het
Scheldestroom gebied in Vlaanderen maar niet in de Schelde zelf - de basis
kw aliteitsnorm voor zink nog w ordt over
schreden. De belangrijkste bron van zink
vo rm t diffuse verontreiniging. Voor de
andere m etalen (koper, lood, n ikkel,
c h ro o m en c a d m iu m ) ku n n e n de
normoverschrijdingen meestal in verband
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gebracht worden met industriële lozin
gen.
De conclusie voor de periode na 1975
voor de Schelde is dat tijdens deze pe
riode doorgaande industriële groei ge
paard ging met afnemende emissies en
verbetering van de waterkwaliteit en een
begin van herstel van de natuur.

S c h e ld e S y m jr o s f u m

Voor een goed begrip van de toekom st
van het w aterkw aliteitsvraagstuk is het
allereerst van belang zich te realiseren in
w elke fase van de b e leid scyclu s een
vraagstuk zich bevindt. Daarom is in Fi
guur 17 de beleidslevenscyclus weerge
geven. In Nederland maar ook in Vlaan
deren is het waterkwaliteitsvraagstuk ver
kend en erkend in de ze stige r jaren.
Daarna is op brede schaal, nationaal zo
wel ais internationaal, beleid ontwikkeld.
Dit beleid is en w ordt de komende jaren
uitgevoerd. Kenmerkend voor de uitvoe
rende fase is dat de (politieke) interesse
daarin afneemt. Toch is het van groot
belang om in deze fase de uitvoering van
het beleid voort te zetten. Anders w ordt
de controle fase niet gehaald en bestaat
de kans dat de beleidscyclus in de toe
kom st opnieuw doorlopen m oet worden.
Verder is het van belang zich te realise
ren dat de beleidscyclus ook vo o r afzon
derlijke stoffen geldt. Door telkens ver
anderende menselijke activiteiten veran
deren het gebruik en dus de emissies naar
het oppervlakte water voortdurend. Som 
mige stoffen bevinden zich daardoor in
de controle fase andere in de verken
nende fase. Permanente aandacht voor
de waterkwaliteit blijft dus in de toekom st
gewenst. Dit w ordt geïllustreerd met het
voorbeeld van de zeldzame aardmetalen
in de W esterschelde. Zeldzam e aard
metalen komen net ais de m eer bekende
zware metalen cadm ium , chroom , koper,
kwik, lood, nikkel en zink van nature voor.
Ze worden in allerlei toepassingen ge
bruikt. Over hun aanwezigheid en effec
ten is nog relatief weinig bekend. Ze be
vinden zich dus in de verkennende fase
van de beleidslevenscyclus. Tabel 2 geeft
een eerste overzicht van de aanwezigheid
van zeldzame aardmetalen in de Westerschelde. De eerste resultaten laten zien
dat de gehaltes aan ze ldzam e a a rd 
metalen vaak hoger zijn dan de natuur
lijke gehaltes die verwacht w orden. De
gehaltes van aardmetalen ais scandium,
lanthaan, cerium en neodym ium zijn ver
der vrijwel gelijk aan de gehaltes aan lood,
koper, nikkel en arseen. De gehaltes van
andere aardmetalen zijn gelijk aan die van
cadmium en kwik. Aardm etalen met ge
haltes gelijk aan zink of ch ro om komen
niet voor. Het is kortom d uidelijk dat deze
groep in de toekom st nadere aandacht
verdient.
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Figuur 16: Zware metalen in het stroom gebied van de Schelde in Vlaanderen in 1996
Tabel 2 : Gehaltes aan enkele zeldzame aardm etalen en zware m etalen In de
W esterschelde

beleid

(politieke)
aandacht

gehalte

uitvoering

aardmetaal

zwaar metaal

erkenning

verkenning

W esterschelde

controle

tijd

<100 mg/kg

10-100 mg/kg

scandium (Sc)
lanthaan (La)
cerium Ce)
neodym ium (Nd)

< 10 mg/kg

samarium (Sm)
europium (Eu)
terbium (Tb)
ytterbium (Yb)
lutetium (Lu)

Figuur 17: De beleidslevenscyclus

Sinds 1997 beschikt ook Vlaanderen over een m ilieubeleids
plan. Het MINA-plan 2 (voor de periode 1997-2001) geeft aan
hoe de m ilieuproblemen in Vlaanderen concreet worden aange
pakt en hoe de toestand van het milieu er een jaar na de eeuw
wisseling zou kunnen uitzien. Figuur 18 toont een overzicht van
de bindende acties die voor het thema “ Verontreiniging van
oppervlaktewater” werden weerhouden. Uiteraard hebben vele
andere m ilieuthem a’s een invloed op de waterkwaliteit.
Voor de vraag of in de toekom st een acceptabele waterkwaliteit
van de Schelde en Westerschelde w ordt bereikt zijn drie aspec
ten van belang. Waar worden sanerings of emissie reductie
maatregelen genomen, hoe om vangrijk moeten ze zijn en door
wie kunnen ze worden gerealiseerd.

zink
chroom
lood
koper
nikkel
arseen

cadm ium
kwik

Voor de vraag waar emissie reductie of saneringmaatregelen ge
nomen worden is het van belang zich te realiseren dat de water
kwaliteit van de Westerschelde niet alleen w ordt bepaald door de
zijdelingse lozingen in Nederland op de Westerschelde. In prin
cipe beïnvloeden alle lozingen in het stroom gebied de water
kwaliteit van de Westerschelde. In welke mate dit gebeurt hangt
iii1
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Actie 51:

De referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen bepalen

Actie 55:

Sturend vergunningenbeleid voor de industrie
ontwikkelen

Actie 58:

Sturend vergunningenbeleid voor RWZFs
ontwikkelen

Actie 59:

Opstellen van een top tien van water
schadelijke producten

Actie 60:

Een inform atie- en sensibiliseringscam pagne
voeren om het gebruik van waterschadelijke
producten te beperken

Figuur 18: Bindende acties voor het thema 'V erontreiniging van oppervlakte
w ater" u it het Vlaamse M ilieubeleidsplan 1997-2001 (M IN A-2)

af van de eigenschappen van de beschouwde stof en de plaats
van de lozing. Het is dus nuttig en nodig voor de waterkwaliteit
van de Westerschelde om te weten waar in het stroomgebied de
belangrijkste lozers zich bevinden en welke stoffen deze lozen.
Nu al kan geconstateerd worden dat In de toekom st nog grote
saneringen zullen plaatsvinden, veruit de meeste daarvan in Vlaan
deren, Wallonië, Brussel en Frankrijk. Gezien de huidige plannen
in het stroomgebied is dus een verdere verbetering van de water
kwaliteit van de Westerschelde te verwachten.
Voor de vraag hoe om vangrijk de toekom stige emissie reductie
en saneringsmaatregelen moeten zijn, nemen de waterkwaliteitsdoelstellingen of normen een centrale plaats in. Zij vorm en het
ijkpunt voor de vraag hoeveel emissie reductie in de toekom st
nog nodig is voor een aanvaardbare waterkwaliteit. Nederland
kent hierbij voor de w aterkwaliteit twee normen (M inisterie van
Verkeer en W aterstaat, 1997. Regeringsvoornemen vierde Nota
w aterhuishouding). Ten eerste het hierboven al genoemde maxi
maal to ela atb are risico of MTR waarde en daarnaast het
verwaarloosbare risico of streefwaarde. Deze is 1 % van het MTR.
Voor de MTR geldt dat de waterbeheerder deze zo snel m ogelijk
moet zien te bereiken. De streefwaarde is het doei voor de lange
term ijn. Het Is de waarde waar het waterbeheer op lange ter
mijn naar streeft. Met deze twee normwaarden kunnen, ais voor
een watersysteem de relatie emissie omvang en resulterende
w aterkwaliteit bekend is, de emissies bepaald worden die ho
ren bij de MTR of streefwaarde. Na vergelijking met de huidige
emissies volgt hieruit de nog te realiseren emissiereductie.
Omdat er steeds nieuwe stoffen worden gesynthetiseerd en toe
gepast, hinkt de norm ering steeds achter op de realiteit. Boven
dien gedragen combinaties van stoffen zich in het milieu soms
helemaal anders dan de stoffen afzonderlijk. Daarom groeit de
a a n d a c h t van de w a te rk w a lite its b e h e e rd e r v o o r de
ecotoxicologie, het onderzoek van de (schadelijke) effecten van
effluenten op aquatische organismen. Naast opgeloste stoffen
waarvoor de biobeschikbaarheid groot is, w ordt recent ook met
belangstelling gekeken naar zwevende stoffen, en in het bijzon
der naar de daarop geadsorbeerde gevaarlijke stoffen. Figuur
19 g e e ft een o v e rz ic h t van de re sp o n s van een zestal
ecotoxiciteitstesten op 22 zwevendestofstalen, (Dit onderzoek
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werd in 1996 en 1997 uitgevoerd door de Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek In opdracht van de Vlaamse
M ilieum aatschappij) De meest toxische monsters waren deze
afkom stig van de Grote en de Zwarte Spierebeek, beiden zeer
zwaar verontreinigde zijbeken van de Schelde die ontspringen
in Wallonië resp. Frankrijk.
Tenslotte de vraag door wie de benodigde emissie reductie ge
realiseerd kan w orden. Daarbij kan in het algemeen gezegd
worden dat stoffen afkom stig zijn uit drie bronnen: industrie,
huishoudens en diffuse bronnen.
Zoals hierboven al aangestipt (Tabel 1, Figuren 3, 4, 6 en 7)
heeft de industrie al forse inspanningen geleverd. De belang
rijkste toekom stige ontwikkeling binnen de EU betreft de invoe
ring van de zogenaamde Euro-BAT’s in het kader van de zoge
naamde IPPC (Integral Pollution Prevention Control) richtlijn
uit 1996 (De Jonge, 1997). De lidstaten worden hierdoor ver
plicht m ilieuvergunningen voor industriële processen integraal
af te wegen waarbij BAT (Best Available Techniques) de basis
vorm t voor de m ilieuvergunning. Voor de industriële lozingen
direct op de Westerschelde zal dit echter naar verwachting geen
grote gevolgen hebben om dat de grote industrieën die direct
lozen op de Westerschelde allemaal al BAT hebben Ingevoerd.
Dit alles leidt tot de conclusie dat voor de grote industriële lo
zingen direct op de Westerschelde in de komende jaren geen
grote reducties meer te verwachten zijn.
Het bovenstaande geldt in hoofdlijnen ook voor het huishoude
lijk afvalwater (Figuren 5 en 8). Zoals eerder al vermeld w ordt in
Nederland nu al meer dan 90% van het huishoudelijk afvalwa
ter gezuiverd. In de komende jaren zal door de uitvoering van
de EU richtlijn stedelijk afvalwater de stikstof verw ijdering in de
AWZI’s op 70% worden gebracht, nu is deze nog 40% . De fosforverw ijdering is sinds 1995 al 75%. Dit zal nog een zekere ver
mindering van de stikstof emissies met zich meebrengen. De
zu ive rin gsren d em en te n vo o r andere sto ffe n zoals m ic ro 
verontreinigingen zullen niet veel wijzigen. Wel effect is er te
verwachten van de verm indering van riooloverstorten. De extra
kosten voor de verw ijdering van stikstof en de verm indering
van riooloverstorten zijn hoog. In totaal zal Nederland to t 2005
17 miljard gulden of 350 miljard Bfr investeren in stikstof ver
w ijdering en verm indering van de riooloverstorten. D it alles leidt
tot de conclusie dat ook de lozingen van AWZI’s direct op de
Westerschelde in de komende jaren niet veel zullen verm inde
ren.
Teneinde de huidige belasting van de Schelde m et m ic ro 
verontreinigingen in kaartte brengen, werden in 1996 en 1997
in de Antwerpse haven en stroom opwaarts daarvan een 45-tal
grote bedrijven lozend in oppervlaktew ater bem onsterd. De
monsters werden geanalyseerd op een uitgebreide reeks para
meters (zware metalen en organische m icropolluenten; keuze
in functie van het productieproces). Figuur 20 illusteert dat in
veruit de meeste effluenten de concentraties aan zware metalen
zich beneden de kwaliteitsdoelstellingen voor de Schelde be
vinden. Anders is het gesteld met de verontreiniging door orga
nische m icropolluenten, hoewel het leeuwendeel hiervan op
rekening van slechts vier bedrijven komt.
Voor de diffuse bronnen van verontreiniging ligt de zaak an
ders. Belangrijke diffuse bronnen van verontreiniging zijn o.a.
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Figuur 21: Het gebruik van gewasbescherm ingsm iddelen in Zeeland
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atm osferische depositie, afgifte van stoffen uit bouwm ateria
len, verkeer en vervoer waaronder de scheepvaart, de landbouw
en tenslotte ook verontreinigde waterbodem s kunnen een d if
fuse bron van stoffen zijn. De werkelijke aard en omvang van de
diverse diffuse bronnen zijn in veel gevallen voor Zeeland nog
slecht gekend.
Ais voorbeeld om dit te illustreren gewasbeschermingsmiddelen
uit de landbouw (Pama, 1998). Figuur 21 to o n t het gebruik van
gewasbescherm ingsmiddelen in akkerbouw en fruitteelt in Zee
land. In Zeeland worden een 130 tai actieve stoffen gebruikt. De
schim m eldoders en onkruidbestrijders zijn de belangrijkste,
beide met ongeveer 40% van het gebruik. Insekticiden zijn ten
opzichte van het landelijke gebruik veel m inder belangrijk in
Zeeland. Van de 70 belangrijkste stoffen w o rd t slechts eenderde
gemeten. Slechts een aantal onkruidbestrijders w ordt regelma
tig in het oppervlaktewater geanalyseerd. Van de schim m el
doders is nog vrijwel niets bekend. Het gebruik van onkruid
bestrijders resulteert al in norm overschrijdingen in de Westerschelde. Het zal duidelijk zijn dat de problemen in het binnen
water dan nog veel groter zijn (Provincie Zeeland, Zeeuwse
W aterschappen, 1998). Verm indering van de em issies van
bestrijdingsm iddelen uit de landbouw lijken daarom in de toe
kom st zeer gewenst. Om deze te bereiken zullen extra inspan
ningen nodig zijn. Zo w ordt er op dit m om ent gewerkt aan een
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meer dan tien jaar niet meer mag worden gebruikt, is nog op
m erkelijk aanwezig in de Vlaamse oppervlaktewateren.
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F ig u u r 2 3: R elatief aandeel van diverse p o llu e n te n in de bepaling van de
kw aliteitsklasse van Vlaamse zwevendestofstalen

Tabel 3: Om vang van de to t 201 5 nog te realiseren waterbodem sanering in
Zeeland

Zeeland:
Rijkswateren
Regionale wateren

0,9
0,8

Landelijk (eenmalige sanering)
Rijkswateren
Regionale wateren

75
12

* alle getallen in m ilj. m3

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor open teelten.
Ook voor de verm indering van nutriënten uit de landbouw is
beleid geform uleerd.
Omdat vele schadelijke stoffen een grote affiniteit hebben voor
zwevend stof en het zwevend stof van vandaag de waterbodem
van m orgen is, werden in 1994 en 1995 in Vlaanderen enkele
bem onsteringscampagnes van zwevend stof uitgevoerd m.b.v.
een mobiele doorstroom centrlfuge. De monsters werden ge
analyseerd op zware metalen, pesticiden, PAK’s en PCB’s. We
gens het ontbreken van een norm ering voor waterbodems in
Vlaanderen, werden de resultaten getoetst aan de Nederlandse
normen van de Evaluatienota Water. Figuur 22 toont een weinig
fraai beeld: 39 % van alle monsters behoorden to t kw aliteits
klasse 2 en bijna de helft (49 %) to t klasse 3. (Baggerspecie
van beide klassen mag niet zonder meer worden gestort). In
fig uu r 23 w ordt het relatief aandeel van de diverse polluenten in
het bepalen van de kwaliteitsklasse getoond. In meer dan 80 %
van de m onsters gaat het om koper. DDT, een pesticide dat al
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Een tweede voorbeeld betreft de sanering van verontreinigde
waterbodem s in Zeeland (De Bruijckere, 1997). Ook deze vor
men een (potentiële) diffuse bron van verontreiniging van het
oppervlaktewater. Tabel 3 toont dat in Zeeland tot 2015 nog 1,7
m iljoen m3 gesaneerd m oet worden. In de tabel is verder de
omvang van de sanering voor Nederland ais totaal vermeld.
Hieruit blijkt dat de sanering in Zeeland slechts enkele procen
ten van het totaal Is. De totale kosten voor de sanering in Zee
land bedragen ongeveer 50 to t 100 m iljoen gulden (1 to t 2 m il
jard Bfr).
In de Beneden Zeeschelde heeft inm iddels al een omvangrijke
sanering van de waterbodem plaatsgevonden (M inisterie van
de Vlaamse Gemeenschap, 1995; Verlaan et al., 1997 en Salden,
1998). Totaal is na 1990 ongeveer 2,5 m iljoen ton slib uit de
bodem van de Beneden Zeeschelde verw ijderd. Dit is ongeveer
45% van de totaal aanwezige hoeveelheid.
Tenslotte een voorbeeld en wel cadm ium om het bovenstaande
(waar, hoeveel en door wie) te illustreren. Dit voorbeeld is bere
kend met behulp van het waterkwallteitsm odel voor het Schelde
estuarium (Van Gils en Ouboter, 1995). Tabel 4 geeft voor het
gebied tussen Rupelm onde en Vlissingen, de Beneden Zee
schelde en Westerschelde dus, de diverse cadm ium belastin
gen. De cadm ium belasting vanuit het stroom gebied van de
Schelde naar dit gebied was in 1995 ongeveer 3750 kg. Het zal
duidelijk zijn dat de belastingsbronnen in het stroom gebied voor
Rupelmonde ook industrie, huishoudens en diffuse bronnen zijn.
De zijdelingse cadm ium belasting in dit gebied door industrie,
huishoudens en diffuse bronnen is ongeveer 1250 kg. Het lange
term ijn doei voor de cadm ium emissie, berekend met het m o
del vanuit de streefwaarde voor cadm ium is 500 kg. Tabel 4 laat
zien d at de b e la n g rijk s te re d u c tie b o v e n s tro o m s van
Rupelmonde zal moeten worden gerealiseerd. Het huidige aan
deel van industrie en huishoudens in de zijdelingse belasting is
voorts vrij gering zoals hiervoor al vermeld. Verdere reductie
van industriële en huishoudelijke zijdelingse lozingen in de ge
bied zelf zal de waterkwaliteit daarom niet veel verbeteren. Re
ductie van diffuse bronnen zal nog wel invloed kunnen hebben.
Met betrekking to t de toekom st kan uit het voorgaande het vol
gende geconcludeerd worden. Na uitvoering in m et name Bel
gië (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en Frankrijk van het hui
dige en voorgenomen beleid zal de waterkwaliteit van de Zee
schelde en Westerschelde verder verbeteren. Dit zal echter over

Tabel 4: Benodigde em issie reductie voor Cadmium voor bet bereiken van de
streefwaarde

Emissies in 1995: 5.000 kg
streefwaarde bij 500kg
Bovenstroomse aanvoer
Lozingen huishoudens
Lozingen industrie
Diffuse bronnen

S c h e ld e S y m p o s iu m

75%
5%
5%
15%
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de hele linie nog geen aanvaardbare w aterkwaliteit opleveren.
Voor som m ige stoften zal aanvullend beleid nodig zijn. Vooral
de aanpak van diffuse bronnen van verontreiniging verdient
daarbij aandacht. Permanente aandacht voor het waterkwaliteits
vraagstuk b lijft verder gewenst.
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