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De zorg voor de waterkwaliteit is in de lange geschiedenis van 

de waterschappen relatief nieuw. Pas vanaf het midden van de 

vorige eeuw -toen de waterkwaliteit op zijn dieptepunt was- 

groeide het maatschappelijk besef en de urgentie om te werken 

aan een goede waterkwaliteit.  

De afgelopen decennia hebben we in het gebied van Rijn en IJssel 

samen met onze partners al veel bereikt in de verbetering van de 

waterkwaliteit. We willen hier de komende jaren op voort bouwen. 

Daarbij zijn de doelstellingen die we hebben geformuleerd in 

ons Waterbeheerplan richtinggevend. Om deze doelstellingen te 

bereiken in de komende 10 jaar is het nodig dat wij samen met 

onze partners een extra inspanning leveren en hiervoor al het 

mogelijke doen. 

De Atlas van de Waterkwaliteit, waarvan dit de samenvatting 

is, beschrijft de toestand en inzichten van januari 2018. Deze 

toestanden en inzichten zullen veranderen door de inspanningen 

van Waterschap Rijn en IJssel en haar zusterwaterschappen. 

Sommige snel, andere juist minder snel. 

Samenvatting van de Atlas van de 
Waterkwaliteit

Bron: Waterschap Rijn en IJssel, Tony Bosman  (foto)
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Samenvatting van de Atlas van de Waterkwaliteit

Waterschap Rijn en IJssel

A. Vrachten P (fosfor) per deelgebied van Rijn en IJssel (2010-2013).
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Schoon oppervlaktewater is een groot 
goed. Het vormt een belangrijke 
voorwaarde voor het leven in en om 
het water. Schoon oppervlaktewater is 
ook voor de mensen in ons gebied van 
grote waarde: om in te zwemmen en te 
recreëren, voor een fijne leefomgeving 
en als bron voor drinkwater. De 
afgelopen decennia hebben we in 
het gebied van Rijn en IJssel samen 
met onze partners veel bereikt in de 
verbetering van de waterkwaliteit. 
We willen hier de komende jaren op 
voort bouwen, want we zijn er nog 
niet. De doelstellingen die we hebben 
geformuleerd in ons Waterbeheerplan 
zijn daarbij richtinggevend. Om 
deze doelstellingen te bereiken in de 
komende 10 jaar is het nodig dat wij 
samen met onze partners een extra 
inspanning leveren en hiervoor al het 
mogelijke doen.  

Deze Atlas geeft weer hoe het ervoor 
staat met de waterkwaliteit in ons 
gebied. Daarbij geeft de Atlas ook 

verdiepende inzichten: waar komen 
de stoffen vandaan en hoe gebeurt 
dat. Daarmee biedt de Atlas een 
basis voor verdere verbetering van de 
waterkwaliteit. Globaal zijn er twee 
belangrijke groepen van stoffen die 
anno 2017 nog voor een onvoldoende 
waterkwaliteit zorgen: voedingsstoffen 
en microverontreinigingen. Een 
teveel aan voedingsstoffen in 
oppervlaktewater en de waterbodem 
belemmert de biodiversiteit en zorgt 
voor hoge onderhoudskosten omdat 
planten erg snel groeien. Een teveel aan 
voedingsstoffen zet ook de kwaliteit 
van een aantal zwemwateren en 
oppervlaktewateren in de bebouwde 
omgeving onder druk. Omdat 
duidelijk is dat voedingsstoffen een 
urgent en complex probleem zijn in 
het beheergebied van Rijn en IJssel, 
gaat de Atlas uitgebreid in op deze 
problematiek. 
Microverontreinigingen zijn stoffen 
die al in lage concentraties toxisch 
zijn voor planten en dieren. Een deel 

van de microverontreinigingen heeft 
normen gebaseerd op de toxiciteit 
voor het waterleven. Deze normen 
zijn leidend voor de opgave die 
er nog ligt. Een ander deel van de 
microverontreinigingen heeft (nog) 
geen normen. Ze kunnen wel een risico 
vormen voor het waterleven, maar 
hoe groot dat risico is weten we vaak 
nog niet. De aanbevelingen die hieruit 
voortvloeien zijn daarom van een 
andere orde dan voor nutriënten. 

Voedingsstoffen 

Toestand
In het dekzandgebied en de Liemers 
heeft het waterleven last van een 
overmaat aan voedingsstoffen 
in het oppervlaktewater en de 
waterbodem. Dit uit zich in 
woekering van waterplanten en een 
lage biodiversiteit van macrofauna. 
De hoge voedselrijkdom maakt 
onze wateren extra kwetsbaar voor 
klimaatverandering. Het groeiseizoen 
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B. Vrachten N (stikstof) per deelgebied van Rijn en IJssel (2010-2013).
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wordt steeds langer en het water 
warmer. Snelgroeiende water- en 
oeverplanten profiteren hiervan omdat 
ze niet afgeremd worden door gebrek 
aan voedingsstoffen. Dit gaat ten koste 
van de langzamer groeiende soorten 
en de biodiversiteit. Daarnaast leiden 
frequentere en langduriger droge 
perioden ertoe dat stroming steeds 
vaker wegvalt in onze beken. Dit leidt 
tot lagere en frequentere zuurstofdips, 
wat nadelig is voor waterdieren. Het 
toenemend aantal heftige buien zorgt 
bovendien voor sterkere uitspoeling van 
voedingsstoffen. 

Voedingsstoffen in oppervlaktewater
De hoogste concentraties 
voedingsstoffen in het oppervlaktewater 
komen voor in het oostelijk 
deel van het gebied van Rijn en 
IJssel en benedenstrooms van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). 
De hoge concentraties voedingsstoffen 
in het oostelijk deel hangen samen met 
de bodemkundige eigenschappen, de 

sterkere helling (sterkere afspoeling 
van voedingsstoffen in sloten en 
beken) en de mate van drainage op 
het Oost-Nederlands plateau: door 
de slecht doorlatende ondergrond 
spoelen  voedingsstoffen snel af en uit 
naar de beek, zeker in combinatie met 
drainage. Dit geldt ook voor het Duitse 
achterland. De hoge concentraties die 
in het oosten ontstaan, leiden met name 
benedenstrooms in het dekzandgebied 
(het gebied westelijk van de lijn 
Eibergen – Groenlo – Winterswijk) tot 
nadelige ecologische effecten. In het 
oosten zelf is er meer stroming en zijn 
de watergangen meestal beschaduwd 
door bos, waardoor de ecologische 
effecten beperkter zijn.

Voedingsstoffen in de waterbodem 
In het dekzandgebied ten westen van 
de lijn Eibergen – Groenlo – Winterswijk 
en in de Liemers ligt op de waterbodem 
vaak een voedselrijke sliblaag. Die 
zorgt ervoor dat enkele plantensoorten 
gaan woekeren en andere planten 

verdringen. Die woekering maakt 
de watergang ook ongeschikt voor 
de meeste waterdieren omdat de 
variatie in structuur beperkt is en de 
zuurstofconcentraties ’s nachts lage 
dips krijgen. 

Bronnen van voedingsstoffen
De kaarten ‘Vrachten P per 
deelstroomgebied’ en ‘Vrachten 
N per deelstroomgebied’ laten 
de belangrijkste bronnen van 
voedingsstoffen zien. Voedingsstoffen 
zijn vooral afkomstig uit RWZI’s, de 
landbouw en bovenstroomse aanvoer 
vanuit Duitsland. 
Voor het beheergebied als geheel 
leveren de bovenstroomse aanvoer 
uit Duitsland en de actuele bemesting 
van landbouwgronden de grootste 
vracht aan stikstof. Beiden dragen 
ongeveer een derde bij aan de totale 
stikstofvracht. De RWZI’s dragen 
relatief bescheiden bij aan de totale 
stikstofvracht (minder dan 10%), maar 
bij de RWZI’s Etten, Holten, Ruurlo, 
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Waterschap Rijn en IJssel

Lichtenvoorde en Winterswijk draagt 
de lozing van effluent wel bij aan 
giftige ammoniumconcentraties in het 
ontvangende water. Ammonium is een 
vorm van stikstof en is al in vrij lage 
concentraties giftig. 
De belangrijkste bronnen van 
fosfor voor het beheergebied 
als geheel zijn nalevering uit 
opgeladen landbouwbodems 
(34%), inlaatwater uit Duitsland 
(19%), overige landbouwemissies 
(waaronder erfafspoeling, 17%) en de 
zuiveringsinstallaties (14%). Daarnaast 
is er nog een aantal kleinere bronnen 
die samen circa 16% van de totale 
vracht fosfor bijdragen. De RWZI’s van 
Aalten, Etten, Lichtenvoorde, Wehl en 
Winterswijk dragen benedenstrooms 
van de RWZI’s  bij aan significant 
hogere, norm overschrijdende 
concentraties fosfor. 

Wat zegt het beeld van de 
voedingsstoffen ons?
In een aanzienlijk deel van de 
watergangen in het landelijk gebied 
belemmert de sterke voedselrijkdom 
van het water en de waterbodem het 
ecologisch functioneren, waardoor 
de ecologische doelen niet gehaald 
worden. De urgentie om daar wat 
aan te doen is groot, omdat de 
klimaatverandering de (effecten van) 
voedselrijkdom versterkt. De sleutel 
tot verbetering van de waterkwaliteit 
ligt dan ook allereerst bij het 
terugdringen van de grootste actuele 
bronnen van belasting: de (waterketen 
achter de) RWZI’s, de landbouw en 
bronnen uit Duitsland. Daarnaast 
zorgt historische belasting voor 
waterkwaliteitsproblemen, omdat dit in 
de zeer langzaam stromende of deels 
stagnante watergangen heeft geleid tot 
fosforrijke sliblagen op de waterbodem. 
Afhankelijk van het deelstroomgebied, 
zal dus naast terugdringing van de 
actuele belasting ook deze historische 
belasting moeten worden verwijderd om 
de waterkwaliteit te verbeteren. Gelet 
op de bijdragen van voedingsstoffen 
uit de grootste bronnen gelden de 
hieronder beschreven, specifieke 
aanbevelingen.

Aanbevelingen RWZI’s 
Voor de RWZI’s Etten, Holten, 
Ruurlo, Lichtenvoorde, Winterswijk, 
Aalten en Wehl, die bijdragen aan 
normoverschrijdende concentraties 
ammonium en/of fosfor, is het wenselijk 
tot vermindering van de vrachten te 
komen. Omdat met name geïnvesteerd 
wordt in een natuurlijker inrichting van 

de Baakse Beek en Groenlose Slinge 
verdienen de RWZI’s Lichtenvoorde en 
Winterswijk de hoogste prioriteit. Dit 
kan door de zuiveringsrendementen van 
de RWZI’s zelf te vergroten maar ook 
door maatregelen in de achterliggende 
waterketen. Voor de lange termijn 
kan ook gedacht worden aan verdere 
optimalisatie van de zuiveringslocaties 
in het gebied zelf. 

Aanbevelingen landbouw
Om de af- en uitspoeling vanuit de 
landbouw verder te verlagen, bieden de 
inzichten vanuit het project ‘Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek’ goede 
aanknopingspunten: verdere verbetering 
van de voedingsstoffenbenutting 
door gewassen, verbeteren van de 
bodemstructuur in landbouwpercelen, 
verbeteren van het rendement 
van vanggewassen en aanpassen 
van de inrichting van percelen om 
afspoeling te verminderen bieden 
perspectief op schoner water. Ook 
verdere optimalisatie van inrichting 
en schoonhouden van erven biedt 
perspectief voor verlaging van de 
fosforvracht naar oppervlaktewater. 
Deze aanbevelingen voor de landbouw 
zijn zinvol in de hele regio. Het gebied 
op het Oost-Nederlands plateau 
verdient, vanwege de gevoeligheid voor 
af- en uitspoeling en bovenstroomse 
ligging, extra prioriteit.  

Aanbevelingen Duitsland
Voor alle stoffen geldt dat deze 
voor een deel ook vanuit de Duitse 
stroomgebieden bovenstrooms in het 
oppervlaktewater terecht komen. Dat 
stroomt vervolgens stroomafwaarts door 
Nederland. Voor de meeste stoffen 
geldt dat wanneer deze stoffen in 
Nederland als probleemstof in beeld 
zijn, dit in Duitsland ook het geval is, 
hoewel de chemische doelstellingen 
soms enigszins verschillen. Het is dan 
ook relevant om grensoverschrijdend 
samen te werken aan schoon water. 
Daarbij gaat het om afstemming van 
ambities en de benodigde inspanningen 
en leren van elkaars ervaringen. 

Aanbevelingen baggeren fosforrijke 
sliblagen
Met name in het dekzandgebied en 
de Liemers belemmeren voedselrijke 
sliblagen een goede waterkwaliteit. 
Daar waar geen actuele aanwas van 
fosforrijk slib meer is, kan verwijdering 
van slib direct bijdragen aan het 
verbeteren van de waterkwaliteit. Soms 
is niet duidelijk hoe actuele slibvorming 
zich tot historische erfenissen verhoudt. 

Op zulke locaties leidt eerst pilotsgewijs 
baggeren en monitoren tot inzichten 
die van belang zijn om te komen tot een 
gebiedsbrede effectieve werkwijze voor 
het verwijderen en verminderen van de 
aanwas van fosforrijk slib.  

Microverontreinigingen

Microverontreinigingen in 
oppervlaktewater
Een aantal zware metalen - te weten 
arseen, zink, kobalt, barium en kwik 
- en polycyclische koolwaterstoffen 
(PAK’s) komen nog normoverschrijdend 
voor. Deze microverontreinigingen 
vormen daarmee een gevaar voor het 
waterleven en het milieu in brede zin. 
Ook een beperkt aantal 
bestrijdingsmiddelen is 
normoverschrijdend aangetroffen 
in het landelijk gebied van Rijn en 
IJssel. Enkele tientallen middelen zijn 
aangetoond in het oppervlaktewater. 
Hoewel de normoverschrijdingen voor 
de afzonderlijke bestrijdingsmiddelen 
beperkt zijn, kan het voorkomen van 
verschillende bestrijdingsmiddelen naast 
elkaar de toxische werking ervan in het 
oppervlaktewater versterken.
Daarnaast vinden we ook steeds vaker 
geneesmiddelen en microplastics. 
Dit zijn stoffen die niet in ons water 
thuishoren en waarschijnlijk ook 
risico’s met zich meebrengen voor de 
leefomgeving in en langs het water. In 
het gebied van Rijn en IJssel is beperkt 
onderzoek gedaan naar het voorkomen 
van medicijnen. Veelgebruikte 
medicijnen worden teruggevonden in 
het oppervlaktewater en vormen een 
potentieel risico voor het waterleven, 
de drinkwaterkwaliteit en de 
volksgezondheid.

Bronnen van microverontreinigingen
Arseen, kobalt en zink komen van 
nature voor in de ondergrond van 
het gebied, in oerbanken met pyriet. 
Daardoor zijn er van nature ook lage 
achtergrondconcentraties in het grond- 
en oppervlaktewater aanwezig. Onder 
invloed van nitraatrijk grondwater 
lossen zware metalen uit dit pyriet 
echter sneller op en zo komen ze via 
het grondwater in hogere concentraties 
in het oppervlaktewater terecht. 
Barium komt deels van nature voor 
in kleiafzettingen langs de (oude) 
IJssel. Daarnaast is een deel van deze 
normoverschrijdende metalen afkomstig 
uit andere bronnen, zoals af- en 
uitspoeling van mest, atmosferische 
depositie of nalevering vanuit de 
sliblaag op de waterbodem. Ook via 

Samenvatting van de Atlas van de Waterkwaliteit
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het effluent van RWZI’s komen metalen 
terecht in het oppervlaktewater. 
Achterliggende bronnen zijn dan 
(industriële) lozingen, straatmeubilair 
en verkeer. Hoge concentraties kwik en 
PAK’s worden met name veroorzaakt 
door atmosferische depositie, die 
rechtstreeks of via de RWZI’s in het 
oppervlaktewater terecht komen. Zowel 
kwik als PAK’s kunnen zich aan de 
sliblaag hechten en van daaruit ook 
weer opnieuw beschikbaar komen.
De aangetroffen bestrijdingsmiddelen 
komen vooral in het oppervlaktewater 
terecht door toepassingen in teelten in 
de regio. 
Medicijnen komen in het 
oppervlaktewater terecht vanuit de 
waterketen (RWZI’s en overstorten) en 
ook door af- en uitspoeling van mest in 
landelijk gebied. 

Wat zegt het beeld van de 
microverontreinigingen ons?
Omdat de normoverschrijdingen 
aangeven dat de concentraties zware 
metalen en PAK’s risico’s opleveren 
voor het ecologisch functioneren, 
is waar mogelijk verbetering 
wenselijk. De verdere terugdringing 
van de uitspoeling van nitraat uit 
landbouwgronden leidt naast de 
verlaging van de nitraatconcentraties 
in grondwater naar verwachting ook 
tot een verlaging van de concentratie 
arseen, kobalt en zink in het grond- 
en oppervlaktewater. Meer inzicht 
in de trends over de afgelopen 
decennia kan meer inzicht geven in 
de verdere autonome ontwikkeling in 
de concentraties van deze metalen en 
de eventueel benodigde aanvullende 
maatregelen in landelijk gebied. 
Daarnaast kan een aanpak via de 
waterketen (indirecte lozingen, RWZI’s) 
bijdragen aan het verminderen van 
lokale overschrijdingen als gevolg van 
(in)directe puntlozingen van zware 
metalen. De knelpunten voor kwik en 
PAK’s worden vooral veroorzaakt door 
(historische) belasting via atmosferische 
depositie. De uitstoot naar lucht voor 
kwik en PAK’s vraagt een landelijke 
aanpak gericht op vermindering van 
deze uitstoot. Verder is inzicht in 
de giftigheid van de verschillende 
microverontreinigingen samen –al dan 
niet in concentraties onder de norm 
in het oppervlaktewater – belangrijk. 
Deze aanvullende inzichten leiden 
mogelijk tot aanvullende acties om 
de vrachten van deze stoffen naar 
het oppervlaktewater verder terug te 
dringen. 
Voor bestrijdingsmiddelen ligt de 

hoogste prioriteit bij vermindering van 
(residuen van) bestrijdingsmiddelen 
in het oppervlaktewater in de 
stroomgebieden. Met name daar waar 
de oppervlaktewaterkwaliteit invloed 
heeft op het ruwe drinkwater van de 
drinkwaterwinningen.
Ook vermindering van de vrachten 
medicijnen naar oppervlaktewater is 
wenselijk, waarbij mogelijkheden liggen 
in de hele keten van bron tot end-of-
pipe maatregelen. 

Schoon water en de mens

Schoon water is niet alleen van belang 
voor de ecologie. Schoon water is ook 
essentieel voor de belevingswaarde en 
als bron van drinkwater. De zorg voor 
schoon water vraagt voor specifieke 
mens gerelateerde functies dan ook 
bijzondere aandacht: het gaat om 
de stadswateren, de zwemwateren, 
de relatie van de waterkwaliteit 
met de drinkwaterkwaliteit en de 
volksgezondheid. Vanuit deze 
specifieke functies worden andere eisen 
gesteld aan de waterkwaliteit. 

Stadswater
Meer dan de helft van de onderzochte 
stadswateren kan worden 
aangemerkt als kwetsbaar of slecht. 
Klimaatverandering versterkt deze 
kwetsbaarheid in stedelijk gebied door 
de aanwezigheid van veel verhard 
oppervlak, de ligging van overstorten 
en de vaak geringe dimensies van 
waterpartijen. Ongeveer een derde van 
de stadswateren heeft drijflagen van 
kroos of flab en blauwalgen en kent 
zuurstoftekort. In de stedelijke wateren 
spelen lokale bronnen van belasting 
vaak een dominante rol, zoals bladval, 
watervogels, het voeren van vissen of 
eenden en overstorten. Om de kwaliteit 
van de leefomgeving te verbeteren 
verdienen deze wateren meer 
aandacht  om verdere verslechtering te 
voorkomen. Dit vraagt om maatwerk 
per watergang.

Zwemwater
Het periodiek optreden van 
blauwalgen in een aanzienlijk deel 
van de zwemwateren duidt erop 
dat deze wateren kwetsbaar zijn. 
Klimaatverandering zal de huidige 
problemen verergeren. Daarom is het 
wenselijk de huidige kwaliteit zo veel 
mogelijk te verbeteren. De oorzaak van 
blauwalgen verschilt per zwemwater. 
Net als voor stadswateren zijn lokale 
fosforbelasting en condities zoals 
waterdiepte en mate van opwarming 

bij stranden hierbij cruciaal. Passende 
stappen ter verbetering van de 
waterkwaliteit verschillen daardoor per 
plas en vragen maatwerkoplossingen. 

Oppervlaktewater en de relatie met 
drinkwater
Er is een gebiedsbrede analyse 
uitgevoerd naar de relatie tussen 
de oppervlaktewaterkwaliteit en de 
kwaliteit van het ruwe drinkwater. Uit 
deze analyse komt naar voren dat het 
gebied Olden -  Eibergen -  Haarlo 
de hoogste prioriteit verdient  om 
aan verbetering te werken. Het gaat 
er vooral om aan verdere afname 
van microverontreinigingen, zoals 
bestrijdingsmiddelen, te werken. 
Een gebiedsgerichte aanpak biedt 
perspectief op verbetering, waarbij de 
mogelijkheden tot het vasthouden van 
schoon (regen)water in combinatie 
met vermindering van de inlaat van 
Berkelwater en aanpak aan de bron 
worden benut. 

Volksgezondheid en de relatie met 
ziekteverwekkers in oppervlaktewater
Antibioticaresistente bacteriën komen 
in oppervlaktewater verspreid door het 
gebied voor, zowel benedenstrooms 
van rioolwaterzuiveringen als 
in watergangen met alleen 
landbouwinvloed. Het optreden van 
ziekteverwekkers in oppervlaktewater 
geeft aan dat iedereen die op de een 
of andere manier gebruik maakt van 
het oppervlaktewater zich bewust 
moet zijn dat er risico’s zijn. Het 
RIVM onderzoekt nader hoe groot de 
risico’s zijn van de aanwezigheid van 
pathogenen en antibioticaresistente 
bacteriën in oppervlaktewater in 
relatie tot zwemmen, recreatie, 
veedrenking of beregening van 
gewassen. Het waterschap faciliteert 
deze onderzoeken door kennis aan te 
bieden over de ligging van potentiële 
bronnen van ziekteverwekkers. 
Indien onderzoeksresultaten daartoe 
aanleiding geven, zal het waterschap 
doelgroepen en andere overheden 
adviseren over de risico’s.
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