
 
 

 

 
 

 
 

Achtergrondbelasting fosfaat in de 
Maasregio 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

2 van 41  Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio 
11204300-002-BGS-0005, 3 maart 2020 

 
Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio 
 
 
 
 
 
Auteur(s) 

Bas van der Grift (KWR)
Gemma Spaak 
Joachim Rozemeijer 
Peter Schipper (WEnR) 
 
 
 
Partners 

Wageningen Universiteit & Research, WAGENINGEN 
KWR Watercycle Research Institute, NIEUWEGEIN 
 
 
  



Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio 

Opdrachtgever -Projectbureau Maas 

Trefwoorden Fosfaat, grondwater, oppervlaktewater, achtergrondbelasting, Maas 

Documentgegevens 

Versie 0.1 

Datum 03-03-2020 

Projectnummer 11204300-002 

Document ID 11204300-002-GS-0005 

Pagina's 41 

Status 

Auteur(s) 

definitief 

Bas van der Grift 

Gemma Spaak 

Joachim Rozemeijer 

Peter Schipper (WEnR) 

Doc. Versie Auteur Controle Akkoord 

0.1 

Publicatie 

Joachim Rozemeijer 

Peter Schipper (WEnR) 

3 van 41 Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio 
11204300-002-BGS-0005, 3 maart 2020 

Deltores 

 (KWR)

 (KWR)



 

 
 

 

4 van 41  Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio 
11204300-002-BGS-0005, 3 maart 2020 

Samenvatting 

De doelstelling van deze studie is te bepalen of er een relevante bijdrage is van (semi)natuurlijke 
fosfaatbronnen (achtergrondbelasting) in het Maas stroomgebied. Indien dit het geval is, dan kan 
de waterkwaliteitsbeheerder dit meenemen bij het bepalen van de waterkwaliteitsdoelen.  
 
Op basis van de bronnenanalyse en gemeten concentraties in de vanggebieden zijn 
achtergrondconcentraties vastgesteld. De gehanteerde methode brengt de nodige onzekerheden 
met zich mee, maar is op dit moment met de huidige informatie de best beschikbare. Daarom 
bevelen we aan de berekende achtergrondconcentraties niet zonder meer te gebruiken voor het 
aanpassen van de KRW-doelen voor fosfaatconcentraties in oppervlaktewater. Voor de gebieden 
waar een flink hogere achtergrondgehalte is berekend dan het huidige KRW doel, adviseren we 
om verder te bestuderen of technische KRW doelaanpassing te verantwoorden is. Hierbij moet 
met name gekeken worden naar volgende aspecten, die zouden kunnen zorgen voor een (sterke) 
overschatting van de achtergrondconcentratie:  
 

• Is de meetwaarde waarmee de achtergrondconcentratie is afgeleid ook echt 
representatief voor het vanggebied? 

• Zijn er aanwijzingen dat er in gebied sprake is van onbekende puntlozingen en/of 
ongeoorloofde (mest)praktijken die niet in de bronnenanalyse zitten, maar wel de 
meetwaarden hebben beïnvloed? 

• Zijn er aanwijzingen dat in de watergangen veel fosfaatrijk slib ligt dat in het 
zomerhalfjaar anaeroob wordt en dan veel P nalevert en zorgt voor hoge 
zomergemiddelde concentraties? 

• Zijn er aanwijzingen dat in het gebied veel oppervlakkige afstroming plaatsvindt 
waarbij veel fosfaatrijke gronddeeltjes in de sloten terecht komen?  

 
Voor de gebieden die na het uitvoeren van bovenstaande checks in aanmerking komen voor 
doelaanpassing bevelen we aan meetonderzoek te doen naar de lokale concentraties in 
kwelwater, natuurspecifiek oppervlaktewater en naar de aanwezigheid van onbekende bronnen 
die niet in de bronnenanalyse zijn meegenomen. Indien na beoordeling van de meetwaarde blijkt 
dat deze niet representatief is voor het vanggebied kan deze in de methode worden aangepast. 
 
Met het bovenstaande in het achterhoofd is voor het Regionaal Overleg Maas (RAOM) op 13 
februari 2020 een memo opgesteld met een voorstel om (en hoe) deze methode te gebruiken voor 
doelaanpassing aan achtergrondconcentraties. Het RAOM heeft hier positief op besloten.  
Het RAOM-memo is als bijlage B opgenomen. 
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1 Inleiding 

De KRW-opgaven voor nutriënten zijn in delen van de Maasregio groot. Binnen de Maasregio 
worden in veel waterlichamen de KRW-doelen voor fosfor overschreden (zie Figuur 1.1). 
Belangrijke  probleemgebieden zijn in Figuur 1.1 omcirkeld. Deze liggen in het westelijk deel van 
Brabantse kleigebied en in het in cultuur gebrachte voormalige hoogveengebied Zuidelijke Peel. 
De regionale waterbeheerders hebben behoefte aan een zodanig inzicht in de herkomst van fosfor 
dat hiermee de achtergrondbelasting en achtergrondconcentraties kunnen worden afgeleid.  
 
 

 
Figuur 1.1. Doelgat fosfor: overschrijding KRW-doelen zomerhalfjaar gemiddelde concentraties 2015-2017 

(bron: Schipper et al., 2019 en gebiedsatlas: nutrientenmaas.openearth.nl). 

 
Fosfor in het oppervlaktewater heeft verschillende bronnen. Om uit de herkomst 
achtergrondwaarden af te leiden kan onderscheid gemaakt worden tussen 3 typen bronnen: 
 
1. Natuurlijk: natuurlijke achtergrondbelasting door kwel van nutriënten-houdend grondwater dat 
van nature in de ondergrond aanwezig is. 
 

2. Antropogeen gemobiliseerd: uitspoeling van fosfaat dat van nature in de ondergrond 
aanwezig is, maar gemobiliseerd wordt onder invloed van menselijk ingrijpen. Denk hierbij aan 
mineralisatie van organisch materiaal als gevolg van verdroging of interne eutrofiering door een 
verhoogde sulfaatbelasting (bijvoorbeeld als gevolg van pyrietoxidatie).  
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3. Antropogeen gebruikt: directe bronnen door menselijke toepassing van fosfaat die de bodem 
en het oppervlaktewater belasten. Dit betreft landbouwtoepassingen zoals mest en andere 
additieven, maar ook lozingen van RWZI’s, erfafspoeling, overstorten en andere antropogene 
bronnen. 
 
De doelstelling van deze studie is te bepalen wat de bijdrage is van natuurlijk of antropogeen 
gemobiliseerde fosforbronnen (brontype 1 en brontype 2) in de belasting van de regionale 
waterlichamen in het Maas stroomgebied. Brontype 1 en 2 vormen samen de 
achtergrondbelasting. Waar deze bijdrage groot is kan de waterkwaliteitsbeheerder dit meenemen 
bij het (technisch) bijstellen van de waterkwaliteitsdoelen.  
 
Om bovenstaande doelstelling te behalen is de achtergrondbelasting van fosfor berekend op basis 
van de bronverdeling in de vanggebieden van de maasregio zoals die is berekend voor het 
zomerhalfjaar in de periode 2010-2013 (Schipper et al., 2019). Dit levert met een eenvoudige 
benadering een achtergrondbelasting. Door dit te vermenigvuldigen met de gemeten 
concentraties in het zomerhalfjaar levert dit een theoretische achtergrondconcentratie op. 
Deze aanpak is vervolgens op hoofdlijnen geanalyseerd om de aannames en randvoorwaarden 
van het onderliggende modelinstrumentarium (ECHO) te toetsen. Hierbij is gekeken naar de 
aannames en randvoorwaarden die bepalend zijn voor het afleiden van de achtergrondbelasting. 
De probleemgebieden (Figuur 1.1) zijn nader geanalyseerd op basis van aanvullende beschikbare 
informatie.  
 
Dit plan van aanpak houdt in ieder geval rekening met de volgende aspecten: 

1. Vanuit de geologie van het gebied kan ingeschat worden of er sprake is van een natuurlijke 
achtergrondconcentratie in het oppervlaktewater (dit gaat dan specifiek om de mariene 
afzettingen in West-Brabant). Een natuurlijke achtergrondconcentratie kan/hoeft niet 
gecompenseerd te worden met KRW-maatregelen en hoeft dus ook niet te leiden tot een 
slechte score. 

2. Wellicht is er sprake van natuurlijke processen, die echter wel veroorzaakt zijn door 
menselijk ingrijpen. Denk hierbij aan vernattingsprojecten, waardoor fosfaat vrijkomt. 

3. Of mineralisatie van veen of organisch materiaal die optreedt als gevolg van verdroging. 
De KRW biedt de mogelijkheid om dit in een technische doelaanpassing mee te nemen. 
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2 Fosfaatverbindingen 

Fosfor is een behoorlijk ingewikkeld element qua chemisch gedrag en transport door bodem- en 
watersystemen. Puur ‘elementair’ fosfor (P) is zeldzaam. In natuurlijke milieus maakt fosfor 
onderdeel uit van de fosfaat verbinding (links in Figuur 2.1), ofwel orthofosfaat (H2PO4-, HPO42-, 
PO43-). Dit zijn verbindingen van het element fosfor (P) met zuurstof (O). In oppervlaktewater komt 
fosfaat voor als organisch gebonden fosfaat, anorganisch gebonden fosfaat, opgelost orthofosfaat 
en opgelost polyfosfaat (Figuur 2.1, rechts). Organisch fosfaat bestaat uit een fosfaat-ion in 
verbinding in een molecuul dat tenminste één koolstof-atoom bevat, zoals dierlijke of plantaardige 
weefsels. Fosfaat dat niet in verbinding is in een organisch molecuul is anorganisch fosfaat. 
Organische fosfaatverbindingen onderscheiden zich van organofosfor verbindingen doordat bij 
deze laatste groep er een directe fosfor-koolstofverbinding bestaat. Organofosforverbindingen 
worden chemisch geproduceerd en vooral ingezet als biocide. 
 
Organisch en anorganisch fosfaat kunnen zowel opgelost als aan deeltjes gebonden voorkomen. 
De scheiding tussen opgelost en aan deeltjes gebonden is operationeel bepaald door filtratie van 
het monster. Vaak wordt hiervoor een filter met een poriegrootte van 0,45 µm of 0,7 µm gebruikt. 
Echter, fosfaat gebonden aan hele kleine deeltjes wordt colloïdaal of nano-particulair fosfaat 
genoemd. Dit zijn zeer fijne deeltjes die vaak uit ijzerverbindingen bestaan en niet door het filter 
worden tegengehouden. Dat is dus niet direct biologisch beschikbaar, maar wordt wel 
meegenomen in de analyse als zijnde orthofosfaat.  
 
Er zijn dus in de praktijk drie fracties: opgelost, colloïdaal en particulair die zowel uit organisch als 
anorganisch fosfaat kunnen bestaan. 
 
Organische P-verbindingen kennen een hoge mate van diversiteit. Voorbeelden van eenvoudige 
organische fosfaatverbindingen zijn fytinezuur (bestanddeel van planten) (Figuur 2.1, midden), 
adenosinetrifosfaat (ATP), ribonucleïnezuur (RNA) en desoxyribonucleïnezuur (DNA).  
 
Anorganische P-verbindingen bestaan uit fosfaat geadsorbeerd aan het oppervlak van 
anorganische deeltjes (zoals metaal-oxides of -hydroxides, kleimineralen, CaCO3 deeltjes en 
complexen van Al of Fe met organisch materiaal) of fosfaat in precipitaten (bezinksel) zoals 
ijzerhydroxyfosfaten en calciumfosfaten. 
 

  
Figuur 2.1 Links: fosfaation (ofwel othofosfaat), midden: fytinezuur (als voorbeeld van een organisch fosfaat 
verbinding), rechts: polyfosfaat. 
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3 Achtergrondbelasting en -concentraties vanuit de 
bronnenanalyse 

3.1 Herkomst uit bronnenanalyse Maasstroomgebied 
De bronnenanalyse geeft aan hoeveel stikstof en fosfor in het watersysteem terecht komen, wat 
daarvan de bronnen zijn, en hoeveel wordt uitgemalen of afgevoerd. Deze analyse is voor de 
Maasregio uitgevoerd met de methode KRW-ECHO (Kroes et al 2011). Figuur 3.1 geeft 
schematisch de methodiek weer. 
 

 
Figuur 3.1.  KRW-ECHO methode bronnenanalyse nutriënten (Kroes et al. 2011, Schipper et al 2019). 

 
In de methode wordt eerst het oppervlaktewatersysteem geschematiseerd in vanggebieden 
(catchments), met daarbij de routing (af- en aanvoer tussen de catchments) en de beschikbare in- 
en uitstroom meetpunten. Voor ieder vanggebied worden de punt- en diffuse bronnen vanuit 
EmissieRegistratie (ER) gekwantificeerd. Samen met de hydrologen van de waterschappen wordt 
per vanggebied nagegaan hoeveel water wordt ingelaten, afgewaterd en uitgemalen, welke 
meetpunten voor kwantificering hiervan beschikbaar zijn, waar RWZI’s via lozingen invloed 
hebben en welke additionele informatiebronnen naast ER gebruikt kunnen worden. 
 
De af- en uitspoeling van stikstof en fosfor uit landbouw en natuurgronden wordt regio-specifiek 
berekend met SWAP-ANIMO rekenplots. Hierbij wordt voor ieder grid van 25 x 25 m in een script 
uitgezocht welke rekenplot van het landelijke modelinstrumentarium STONE het meest 
representatief is volgens de criteria landgebruik (LGN7), bodemtype, grondwatertrap en 
meteodistrict. Ook kunnen andere criteria worden toegevoegd (wel/geen buisdrainage, 
kwel/wegzijgingsflux e.a.) en kunnen de rekenplots worden aangepast aan de regionaal 
beschikbare informatie (bijvoorbeeld kwelconcentraties, bemesting, buisdrainage e.d.). In de 
bronnenanalyse Maas zijn de rekenplots niet aangepast. Vanuit de SWAP-ANIMO rekenplots 
wordt voor de af- en uitspoeling het aandeel bepaald van de achterliggende bronnen: bemesting, 
kwel, depositie, nalevering en infiltratie lokaal oppervlaktewater. 
 
Per vanggebied wordt de retentie van N en P berekend met onderscheid in punt- en diffuse 
bronnen en inlaatwater. Dit complementeert de stoffenbalans. De water- en nutriëntenbalans 
wordt enerzijds gevalideerd op basis van uit metingen af te leiden vrachten op uitwisselpunten en 
anderzijds door de water- en stoffenbalansen nauwgezet te laten controleren door de regionale 
waterbeheerders. Hiertoe worden de balansen transparant (in Excel) uitgewisseld.  
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3.2 Afleiden theoretische achtergrondconcentratie uit herkomst 
Een meest simpele benadering is om vanuit de reeds gemaakte bronverdeling in de 
vanggebieden (Schipper et al., 2019), de gemeten zomergemiddelde concentraties volgens 
Nutrend (krw-nutrend.nl) (Schipper & Rozemeijer, 2018) te vermenigvuldigen met het aandeel 
(percentage) ‘niet-antropogeen beschouwde’ bronnen. Dat levert een theoretische 
achtergrondconcentratie op. In formule: 

 

𝐴𝑐ℎ𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑚𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑓𝑗𝑎𝑎𝑟 ∗
𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃
 

 
Deze analyse is voor het gehele Maas stroomgebied (140 vanggebieden uit de bronnenanalyse) 
uitgevoerd. De bronnen die hierbij als achtergrondbelasting worden beschouwd zijn weergegeven 
in tabel 3.1 
 
Tabel 3.1. Onderverdeling van bronnen in bronnenanalyse en de bronnen dit beschouwd zijn als 

achtergrondbelasting 

Herkomst  Toelichting Beschouwd als 

achtergrondbelasting 

Actuele bemesting 

Uitspoeling landbouwgronden 

 

Historische bemesting   

Nalevering landbouwgrond Ja 

Kwel onder landbouwgrond Ja 

Infiltratie vanuit het oppervlaktewater Ja 

Overig agrarisch (erf, glastuinbouw, meemesten) Voornamelijk erfafspoeling  

Uit- en afspoeling natuurgronden Geen Ja 

Uit- en afspoeling stedelijk gebied Openbaar groen Ja 

Effluentlozingen RWZI”s   

Industriële lozingen Industrie  

Overstorten, regenwaterriolen, ongerioleerd 

huishoudelijk afwater, iba’s, verkeer, e.a.   
Regenwaterriolen 

 

Buitenlandwater (Toestroom Belgie-Duitsland)   

Inlaat en afwenteling, dit is opgesplitst in: 

• Buitenland 

• RWZI’s 

• Uitspoeling landbouwgrond 

• Uitspoeling natuur 

 

44% van uitspoeling 

landbouwgrond 

 

 

 
Voor de opsplitsing van water dat bovenstrooms wordt afgewenteld is een gemiddelde van 44% 
aangehouden van hetgeen in dit water als af- en uitspoeling landbouwgronden is gelabeld. Dit is 
de gemiddelde verhouding van de brontermen achter de “uit- en afspoeling landbouwgronden” die 
niet gedreven worden door bemesting (nalevering, kwel, infiltratie) voor het gehele Maas 
stroomgebied. Ter verduidelijking: bemesting levert Maasbreed gemiddeld dus 56% van de uit- en 
afspoeling landbouwgronden. 
 
In Tabel 3.2 is voor vier vanggebieden in het Maas stroomgebied met een groot doelgat voor 
fosfor het aandeel van de achtergrondbelasting in de totale fosforbelasting van het 
oppervlaktewater weergegeven. Daarnaast zijn ook de achtergrondconcentraties berekend door 
het aandeel achtergrondbelasting te vermenigvuldigen met de gemeten concentratie. In drie van 
de vier vanggebieden is de berekende achtergrondconcentratie groter dan het KWR-doel. In 
bijlage A zijn voor alle 140 vanggebieden de achtergrondbelasting en hieruit afgeleide 
achtergrondconcentratie opgenomen. Ook is daarbij de gemiddelde kwelflux opgenomen die in de 
SWAP-ANIMO rekenplots is berekend over de onderzijde van het bodemprofiel en de 
fosforconcentratie (fosfaat en organisch gebonden P) in het kwelwater.  
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In Tabel 3.2 is te zien dat de hoge achtergrondconcentratie voor de Molenkreek complex en voor 
de Aa, Eeuwselse Loop en Kievitsloop voornamelijk bepaald wordt door de hoge gemeten 
gemiddelde zomerconcentraties. Dit illustreert dat de gemeten zomergemiddelde concentraties 
erg belangrijk zijn bij deze berekeningsmethode voor achtergrondconcentraties. De 
representativiteit van de gebruikte KRW meetlocaties is derhalve belangrijk. Het is ook goed 
mogelijk dat een onbekende of onderschatte antropogene bron voor de hoge gemeten 
concentraties zorgt. In dergelijke gevallen wordt onterecht een hoge achtergrondconcentratie 
berekend.  
 
Tabel 3.2. Achtergrondconcentratie probleem vanggebieden Maas stroomgebied volgens bronnenanalyse 

ID Deelgebied Water-
schap 

Aandeel 
achtergrond 
belasting 

Gemiddelde 
zomer 
concentratie 
2015-2017 
(mgP/l) 

KRW- 
doel 
(mgP/l) 

Mate van 
overschrijd
ing KRW-
doel 

Achtergrond 
concentratie
(mgP/l) 

Achtergrond 
concentratie 
> KRW-doel 

97 Molenkreek 
complex 

Braba
ntse 
Delta 

57% 0.93 0.11 8x 0.53 Ja 

125 Tonnekreek 
complex 

Braba
ntse 
Delta 

52% 0.13 0.15  0x 0.07 Nee 

5 Aa, 
Eeuwselse 
Loop en 
Kievitsloop 

Aa en 
Maas 

21% 1.66 0.11 15x 0.34 Ja 

133 Witte loop/ 
Peelrijt 

Domm
el 

27% 0.43 0.11 4x 0.12 Ja 

 
Tabel 3.3 geeft de bijdrage aan van de verschillende bronnen in de totale achtergrondbelasting. 
Nalevering vanuit de bodem heeft in de vanggebieden in westelijk Noord-Brabant veruit de 
belangrijkste bijdrage aan de achtergrondbelasting. Voor het hoogveengebied zuidelijke Peel is 
daarnaast de uit- en afspoeling vanuit natuurgebieden een belangrijke post. Nalevering vanuit de 
bodem betreft ook het fosfaat in het grondwater dat via bodempassage in het oppervlaktewater 
terecht komt. De bron ‘kwel’ is de directe kwel op het oppervlaktewater (zie ook figuur 4.1 verder 
in deze memo). 
 
Tabel 3.3. Aandeel bronnen in achtergrondbelasting vanggebieden Maas stroomgebied volgens 

bronnenanalyse 

ID Deelgebied Bodem Kwel Infiltratie 
oppervlaktewater 

Natuur Bovenstrooms - 
natuur 

Bovenstrooms - 
bodem 

97 Molenkreek 
complex 

91% 7% 2% 1% 0% 0% 

125 Tonnekreek 
complex 

89% 7% 3% 2% 0% 0% 

5 Aa, Eeuwselse 
Loop en 
Kievitsloop 

59% 4% 1% 36% 0% 0% 

133 Witte loop/ Peelrijt 49% 2% 0% 49% 0% 0% 

 

3.3 Factoren die de berekende achtergrondconcentratie bepalen 
In de vorige paragraaf zijn de achtergrondconcentraties berekend op basis van de verhouding van 
de bronnen in het zomerhalfjaar 2010-2013 en de concentraties die op de KRW-meetpunten in het 
zomerhalfjaar 2015-2017 zijn gemeten. De factoren die deze berekende achtergrondconcentratie 
bepalen zijn op hoofdlijnen weergegeven in figuur 3.2. Dit wordt in het navolgende behandeld.  
 
1) Bronverhouding (semi)natuurlijk / antropogeen in toestromend (in)laatwater 
Hierbij gaat het om de bronverhouding (semi)natuurlijk / antropogeen in het water dat toestroomt 
van bovenstrooms en wordt ingelaten. In de bronnenanalyse kan de berekening van de retentie 
hier sterke invloed op hebben, vooral in gebieden waar bovenstrooms grote puntlozingen zoals 
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RWZI’s zijn. Als bijvoorbeeld deze RWZI vlakbij het uitstroompunt loost, wordt voor deze bron een 
veel lagere retentie berekend dan voor diffuse bronnen die vooral invloed hebben via de 
haarvaten van het bovenstroomse vanggebied.  
 
2. Bronverhouding punt- en diffuse bronnen binnen het vanggebied 
Ook hier gaat het om de berekende verhouding van de (semi)natuurlijke / antropogene bronnen. 
Voor de kwantificering van alle bronnen zijn in EmissieRegistratie indicaties aangegeven voor de 
onzekerheden. De grootste P-belasting wordt in het stroomgebied berekend voor de af- en 
uitspoeling uit landbouwgronden, RWZI’s, toestroming en inlaat Rijkswater en erfafspoeling. De 
verhoudingen van die bronnen verschilt zeer sterk per vanggebied. Ingeschat wordt dat van deze 
bronnen de RWZI-vrachten het minst onzeker zijn. Erfafspoeling is een bron waarvan de 
emissieschattingen relatief nieuw zijn opgezet en waarvoor de onzekerheid groot is. Reden 
waarom voor ER onderzoek loopt om deze bron nader te kwantificeren. De bronnen van af- en 
uitspoeling van fosfor worden door veel factoren bepaald. Belangrijke factoren in de kwantificering 
ervan zijn de aannames voor afspoeling (flux en concentratie), de bemesting (timing en 
hoeveelheden), de kwel (fluxen en concentratie kwelwater) en de geochemische processen die de 
fixatie van fosfaat bepalen in de ondiepe bodem (bovenste meters, rondom drains, slootbodems). 
In diverse vanggebieden zijn alleen grove schattingen van de hoeveelheden inlaatwater door het 
diffuse karakter van de inlaatwerken en het ontbreken van voldoende debietmetingen. Daarbij 
speelt mee dat in de bronnenanalyse voor grote Rijkswateren zoals de Maasrivier, het 
Wilhelminakanaal en Peelkanaal geen balansen opgesteld konden worden zodat de 
bronverhouding in water dat vanuit die wateren wordt ingelaten niet bekend is.  
Voor de berekening van theoretische achtergrondconcentraties volgens de gehanteerde methode 
(zie paragraaf 3.2) wordt alleen bepaald door de verhouding (ratio) van de (semi)natuurlijke 
versus antropogene bronnen;  de absolute belasting doet er dus niet toe. Dit geldt zowel voor de 
inlaat als voor de bronnen binnen het vanggebied. 
 
3. Meetpunt kwaliteit 
Een belangrijke factor bij de gekozen methodiek op basis van gemeten concentraties is de ligging 
van het meetpunt waar het zomerhalfjaargemiddelde voor wordt bepaald. Dit is niet altijd het 
uitstroompunt van het vanggebied en dus ook niet altijd representatief voor het vanggebied als 
geheel. Als het meetpunt bijvoorbeeld halverwege het vanggebied ligt en daar bovenstrooms 
vooral natuur ligt en benedenstrooms ervan landbouw, is het niet representatief voor het 
berekenen van de achtergrondconcentratie op basis van de verhouding van de bronnen in het 
gehele vanggebied. Ook komt het voor dat KRW-meetpunten vlak voor of vlak achter een RWZI-
lozing liggen. 
.  
4. Beleidstandpunten 
Voor het berekenen van de achtergrondconcentraties kan het veel uitmaken welke bronnen 
wel/niet als achtergrondbelasting worden beschouwd. Zo zijn er discussies over het deel van 
nalevering dat voorkomt door verbeterde ontwatering (versnelde mineralisatie), inlaat van 
Rijkswater, en keuzes voor het beschouwen van zomerhalfjaar of jaargemiddeldes.  
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Figuur 3.2 Factoren die het afleiden van de theoretische achtergrondconcentratie bepalen. Naast de 

verhouding van (semi)natuurlijke en antropogene bronnen en de keuze van de (KRW) meetpunten zijn ook 

beleidsmatige keuzes bepalend voor het resultaat.  
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4 Onzekerheden bronnenanalyse 

De bronnenanalyse kent veel aannames en onzekerheden. Daarnaast zijn de gemeten 
concentraties deels ‘onverklaarbaar’ als de bronnenanalyse bronnen mist (fraude, lekkage, 
onbekende lozingen). In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aannames in de bronnenanalyse 
die effect hebben op de berekende achtergrondbelasting tegen het licht gehouden. 
 
In de vanggebieden Molenkreek complex en (in mindere mate) Tonnekreek complex in westelijk 
Noord-Brabant lijkt fosfaatrijke kwel een belangrijke post in de achtergrondbelasting. Nutriëntenrijk 
grondwater komt veelvuldig voor in de Holocene kustzone van Nederland, zie bijvoorbeeld 
Griffioen et al. (2013) en Rozemeijer et al. (2005). Een toetsing van de aannames en 
randvoorwaarden voor de fosfaatconcentraties in het kwelwater in het modelinstrumentarium 
ECHO ligt dus voor de hand. 
 
De achtergrondbelasting in de vanggebieden Aa, Eeuwselse en Kievitsloop en Witte loop/Peelrijt 
(en de omliggende vanggebieden in de zuidelijke Peel met een groot doelgat voor fosfaat) wordt 
volgens de bronnenanalyse bepaald door nalevering vanuit de bodem en uit- en afspoeling uit 
natuurgebieden. Uitspoeling vanuit de (voormalige) hoogveengebieden is een mogelijke bron van 
P in het oppervlaktewater in deze vanggebieden. 
 
Bedacht moet worden dat het voor berekening van theoretische achtergrondconcentraties volgens 
de in paragraaf 3.2 beschreven methode alleen gaat om de verhouding (ratio) van de 
(semi)natuurlijke versus antropogene bronnen en dat de absolute belasting er dus niet toe doet. 
Dit geldt zowel voor de inlaat als de bronnen binnen het vanggebied. 
 

4.1 Antropogene versus natuurlijke en semi-natuurlijke bronnen 
Gelet op de herkomst wordt de belasting door natuurlijke of semi-natuurlijke bronnen beleidsmatig 
beschouwd als achtergrondbelasting. Theoretische achtergrondconcentraties kunnen worden 
bepaald door het aandeel van de achtergrondbelasting in de totale belasting te vermenigvuldigen 
met de (zomerhalfjaar) gemiddelde concentraties die in het oppervlaktewater op de KRW-
meetpunten worden gemeten (zie paragraaf 3.2). De aanname daarbij is dat de bronnenverdeling 
de gemeten concentraties geheel verklaart en er geen bronnen missen. Hierbij moet ook worden 
bedacht dat de keuzes voor het wel of niet beschouwen als natuurlijk of semi-natuurlijk een 
beleidsmatige keuze is. Zo kan bijvoorbeeld voor uitspoeling van P door nalevering vanuit 
landbouwgronden worden gesteld dat deze bron voor een deel als een niet-natuurlijke 
achtergrondbelasting kan worden beschouwd omdat de nalevering de laatste decennia groter is 
geworden door de ontwatering van organisch rijke bodems (veen, venige klei). Ook is het lastig in 
te schatten welk deel van gebiedsvreemd inlaatwater te beschouwen is als achtergrondbelasting. 
Voor water dat wordt ingelaten vanuit het Peelkanaal en Wilhelminakanaal is het bovendien niet 
mogelijk gebleken om de herkomst te bepalen. Dit komt omdat die wateren veel uitwisseling 
hebben met grote rivieren en er op basis van de beschikbare gegevens geen aparte water- en 
stoffenbalans van kan worden opgesteld. Het wel of niet bestempelen van dit inlaatwater als 
achtergrondbelasting geeft voor diverse waterlichamen een grote bandbreedte voor de berekende 
achtergrondconcentratie. 
 

4.2 Schematisatie in ECHO 
De uit- en afspoeling in de WUR-methode ECHO is afkomstig uit het STONE2.4 
modelinstrumentarium (Groenendijk et al., 2013). Dit modelinstrumentarium kent in feite twee 
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kwelbronnen: de directe kwel in sloten en de kwel die via bodempassage in het oppervlaktewater 
terecht komt (zie Figuur 4.1).  
=[]

 
Figuur 4.1. Overzicht van de belangrijkste bronnen/emissieroutes naar het oppervlaktewater (Schipper et al., 
2019). 

 
STONE kent een modelonderrand op 13 m-mv waarvoor het nodig is om de samenstelling van 
kwelwater op te geven. De kwelwaterconcentraties in het STONE2.4 modelinstrumentarium zijn 
afkomstig uit een TNO studie (Griffioen et al., 2006). De opzet van deze studie was om de 
typische semi-natuurlijke grondwatersamenstelling op ca. 13 m-mv in te voeren, die niet bepaald 
wordt door landbouwactiviteiten in de afgelopen tientallen jaren. Griffioen et al. (2006) geeft een 
mediaanwaarde voor de PO4 concentratie in geotopgebied 4d2 (het zeekleigebied in west 
Brabant) van 0.46 mg/L (= 0.15 mg P/L). Ondanks dat de dataset van Griffioen et al. (2006) niet 
exact overeenkomt met die van Vermooten et al. (2007) zijn de berekende mediaan PO4 
concentraties wel hetzelfde. Figuur 4.2 geeft de PO4-P concentratie in het STONE2.4 
modelinstrumentarium na ruimtelijke vertaling naar de STONE-rekenplot eenheden van 
mediaanconcentraties uit Griffioen et al. (2006).  
 
De mediaanconcentratie uit Griffioen et al. (2006) is ongeveer een factor twee lager dan de 
gemiddelde fosfaatconcentraties in geotopgebied 4d2 volgens de DINO database. Een belangrijke 
oorzaak hiervan is het verschil tussen een mediaanconcentratie en een gemiddelde concentratie 
in de concave (scheve) verdeling van PO4 concentraties: uitschieters trekken het gemiddelde 
omhoog. Welk getal meer recht doet aan de werkelijkheid kan bediscussieerd worden. Voor het 
vaststellen van een typische concentratie in een gebied heeft een mediaanconcentratie de 
voorkeur maar voor het berekenen van vrachten is de gemiddelde concentratie beter omdat juist 
het grondwater met hoge P-concentraties bijdraagt aan de kwel naar het oppervlaktewater.  
 
Een van de conclusies die naar voren is gekomen bij de ontwikkeling van het STONE2.4 
modelinstrumentarium is dat bij een toekomstige verfijning of verbetering van de P-uitspoeling 
afkomstig uit de ondergrond het vooral van belang is om een goede schatting te hebben van de 
initiële concentratie en de kwelwaterconcentratie (Groenendijk et al., 2013). Voor de ontwikkeling 
van het Landelijk Waterkwaliteitsmodel, de opvolger van het STONE modelinstrumentarium, is 
ervoor gekozen om niet meer gebruik te maken van mediaan- of gemiddelde concentraties per 
gebiedstype maar  de fosfaatconcentraties vast te stellen door interpolatie (ordinary kriging; 
gebruik makend van de ruimtelijke samenhang tussen de meetlocaties) van afzonderlijke 
meetpunten (Renaud et al., 2017) (Figuur 4.3). Voor Brabant is te zien dat individuele 
meetlocaties met hoge fosfaatconcentraties vreemde/onrealistische interpolatiepatronen (stippen) 
opleveren. De ruimtelijke variatie is in deze regio eigenlijk te groot (of de meetpuntendichtheid te 
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laag) om op basis van de ruimtelijke samenhang tussen de meetlocaties de concentraties te 
interpoleren.   

 
Figuur 4.2 .  PO4-P kwelconcentraties (mg L-1) in STONE2.4 na versleuteling van de in Griffioen et al. (2006) 
gepresenteerde waarden (Groenendijk et al., 2013) 

 
 
 

 
Figuur 4.3 . Meetlocaties waar in de periode 1961-2000 fosfaat is gemeten op dieptes van 5 tot en met 20 m-
mv (links) en genereerde PO4-concentraties met ordinary Kriging (rechts) (Renaud et al., 2017). 
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4.3 Retentie 
Zoals aangegeven is de retentie bij het afleiden van achtergrondconcentratie relevant voor de 
verhouding (ratio) van de bronnen van water dat wordt ingelaten en van water dat vanuit de 
bovenstroomse vanggebieden toestroomt. Als bijvoorbeeld een bovenstroomse RWZI invloed 
heeft, is de doorwerking van die RWZI in de belasting benedenstrooms afhankelijk van de retentie 
die voor die RWZI in ECHO is berekend.  
 
Voor RWZI’s en inlaatwater geldt in KRW-ECHO dat de retentie van 20% als maximum wordt 
beschouwd en dat deze afhankelijk wordt gesteld van de afstand tussen het lozings- of inlaatpunt 
en het uitstroompunt. Als bijvoorbeeld een RWZI halverwege het uitstroompunt loost, wordt een 
retentie van 10% aangehouden. 
 
In de ECHO-methode wordt de retentie van diffuse bronnen berekend op het niveau van 
vanggebieden. De methodiek waarop de retentie voor N en P wordt berekend staat beschreven in 
het bronnenanalyse rapport van het Maasstroomgebied (Schipper et al, 2019). Voor de vrij 
afwaterende gebieden is de P-retentie een functie van de ‘specifieke afvoer’ Qspecifiek. Dit is het 
quotiënt van de afvoer bij het uitstroompunt van een stroomgebied en het open wateroppervlak:   
 

𝑄𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑘 =  
𝑄𝑎𝑓𝑣𝑜𝑒𝑟𝑝𝑢𝑛𝑡

𝐴𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
      

 
De eerder in Van Boekel (2011) gebruikte relaties gingen uit van ‘hydraulische verblijftijd’, die van 
de ‘specifieke afvoer’ verschilt door in plaats van wateroppervlak het bovenstroomse watervolume 
in de noemer mee te nemen. Het verschil tussen de wateroppervlak- en de 
watervolumebenadering is het meenemen van de waterdiepte, die in vrij afwaterende 
stroomgebieden erg variabel is in zowel tijd als ruimte. De hypothese is dat vanwege deze 
variabiliteit de retentie van N en P voor de grotere (deel)stroomgebieden minder goed is te 
relateren aan de ‘hydraulische verblijftijd’. Daar komt nog bij dat de waterdiepte aanzienlijk 
slechter karteerbaar is dan het wateroppervlak. 
 
De retentiefractie (Rf), het deel van de totale nutriëntenbelasting dat in het stroomgebied wordt 
vastgelegd, kan als volgt worden gerelateerd aan de ‘specifieke afvoer’ Qspecifiek (Klein, 2011; 
Seitzinger, 2002): 

𝑅𝑓 = 𝑎. 𝑄𝑏
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑘      

waarbij a en b nader te bepalen coëfficiënten zijn. 
 
Op basis van metingen en verzamelde kennis in het Monitoring Stroomgebieden project zijn de 
volgende coefficienten afgeleid (Tabel 4.1).  
 
Tabel 4.1. Coëfficiënten retentieformule op basis van ‘specifieke afvoer’ in m3 s-1 ha-1. 
 

Stikstof Fosfor 

 A b A b 

Winterhalfjaar 0.1153 -0.2025 0.0017 -1.1449 

Zomerhalfjaar 0.0462 -0.5277 0.0065 -0.8884 

 

Een nadeel van de machtsbenadering is dat de retentiefractie groter dan 1 kan worden bij kleine 
waarden voor de ‘specifieke afvoer’. In deze gevallen wordt in ECHO de retentiefractie afgekapt 
tot 90% van de inkomende vracht, omdat grotere retentiewaarden onrealistisch worden geacht. 
 
Voor poldersystemen wordt de retentie van P in KRW-ECHO eenvoudiger berekend. Hier wordt 
op basis van diverse studies een retentie van 20% aangenomen voor puntbronnen en van 50% 
voor diffuse bronnen.  
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Met de methode KRW-ECHO worden de berekende retentiewaarden voorgelegd aan de 
waterkwaliteitsexperts van het waterschap. Indien zij informatie hebben dat andere waarden meer 
plausibel zijn, kunnen de retentiewaarden eenvoudig worden aangepast. Deze rekenmethode 
voor retentie in ECHO is derhalve geen procesmodel waarbij de belangrijke bio- en geochemische 
processen die het transport van P in het oppervlaktewater bepalen expliciet worden meegenomen. 
Een voorbeeld van zo’n proces is de ijzerretentie. Recent uitgevoerd onderzoek (van der Grift, 
2017) heeft aangetoond dan binding van P aan ijzerverbindingen, die gevormd worden tijdens 
kwel, het belangrijkste retentieproces is in gebieden met ijzerhoudend grondwater . Er zijn echter 
(nog) geen toepasbasbare modelconcepten om de retentie van P en N op catchment en/of polder 
niveau te kwantificeren, rekening houdend met biochemische processen in de sloot- en 
waterbodem, de omzettingsprocessen in de kleine oppervlaktewateren en de interactie met de 
vegetatie in het oppervlaktewater. Daarnaast wordt er door de waterschappen ook niet structureel 
bijgehouden hoeveel waterplanten en bagger uit de waterlopen wordt verwijderd, waardoor het 
moeilijk is om de modellen voor retentie te valideren.  
 
Naast het feit dat de gehanteerde benadering van de retentiefactoren met een grote onzekerheid 
gepaard gaat, is een consequentie van het modelleren met behulp van retentiefactoren dat er in 
feite fosfaat uit het stroomgebied verdwijnt, wat in werkelijkheid niet gebeurt. In tegenstelling tot N 
kan P niet worden omgezet in  vluchtige verbindingen. Sedimentatie van aan deeltjes gebonden P 
in sloten is een belangrijk retentiemechanisme. Baggeren en verwijdering van planten (het 
schonen van watergangen) zijn de enige verwijderingsmechanisme van P in sloten in 
poldergebieden. Tijdens hoosbuien die grote stroomsnelheden in vrij afstromend oppervlaktewater 
veroorzaken, kan er wel P door slibtransport uit stroomgebieden verdwijnen. Dit gebaggerde P en 
plantenmaaisel verdwijnt echter niet uit het stroomgebied maar komt terug op de landbodem en 
kan op korte of langere termijn weer uitspoelen naar het oppervlaktewater. In werkelijkheid wordt 
er dus meer P in een stroomgebied opgebouwd dan met het ECHO instrumentarium wordt 
berekend. Gesedimenteerd materiaal kan tevens weer een bron zijn in het 
oppervlaktewatersysteem voor nalevering door bijvoorbeeld interne eutrofiëring. Dit treedt vooral 
op als in de zomer het water opwarmt en de waterbodems zuurstofloos worden; fosfaat komt dan 
los van de ijzer(hydr)oxide verbindingen. Juist in de voor de waterkwaliteitsnormering belangrijke 
zomerperiode levert dit in poldergebieden hogere fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater op. 
In Figuur 4.4 is te zien dat de P-totaalconcentraties bij het gemaal Tonnekreek in de zomer steeds 
hoger zijn dan in de winter. Bij de KRW-meetlocatie in de Molenkreek lopen de P-
totaalconcentraties in de zomer zelfs op tot boven de 1,5 mg/l P. De in eerst instantie door retentie 
‘verdwenen’ fosfaat kan daarmee alsnog bijdragen aan de belasting van het oppervlaktewater en 
aan het doelgat. Dit seizoensgebonden proces wordt voor poldersystemen niet in het ECHO 
instrumentarium meegenomen omdat daarin voor poldersystemen gerekend wordt met een in het 
jaar constante retentie. 
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Figuur 4.4. Meetreeks van P-totaalconcentraties bij het gemaal van Tonnekreek (boven) en op een KRW 

meetlocatie in de Molenkreek. De jaarstreepjes staan ter hoogte van de jaarwisseling. Bron: Gebiedsatlas 

Nutriëntenaanpak Maas / Nutrend 

 

 

4.4 Bio- en geochemische processen in landbouw en natuurgronden 
In het STONE instrumentarium wordt het stoftransport van P en N en daarmee de sorptie- en 
omzettingsprocessen gesimuleerd met het modelprogramma ANIMO. In de studie Griffioen (2016) 
is nagegaan op welke punten het modelconcept van ANIMO kan worden verbeterd. In die studie is 
naar voren gekomen dat in klei- en veengebieden de modelbeschrijving van de bodemchemische 
processen enkele beperkingen heeft. Samengevat komt het erop neer dat er onvoldoende 
onderscheid gemaakt wordt tussen sorptieprocessen van fosfaat en oplos/neerslagprocessen met 
fosfaat houdende mineralen. Voor zandgronden zijn geen belangrijke beperkingen aangegeven. 
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4.5 Effect verdroging en vernatting hoogveen op P mobilisatie 
De (voormalige) hoogveengebieden in de zuidelijke Peel zijn een mogelijke bron van fosfor in het 
oppervlaktewater. Zowel de verdroging als vernatting van veen kan tot mobilisatie van P leiden. Bij 
verdroging van veen wordt organisch materiaal versneld gemineraliseerd waarbij fosfaat vrijkomt. 
In voormalige hoogveengebieden is veelal wel voldoende ijzer aanwezig om dit fosfaat weer direct 
vast te leggen. Bij herstel van de verdroogde hoogvenen (vernatting) kan dit fosfaat weer in 
oplossing gaan doordat ijzerhydroxides oplossen onder gereduceerde omstandigheden.  
 
Voor zover bekend zijn er in Noord-Brabant en Limburg geen waarnemingen die hoogveen als 
bron van P aantonen. Er zijn wel studies uit Duitsland. Een hiervan is de studie van Zak et al. 
(2017) die onderzoek heeft gedaan naar de effecten van de verwijdering van de toplaag op de 
fosfaatconcentratie in het poriewater van vernatte hoogvenen. In Tabel 4.2 zijn voor drie 
seizoenen de direct gemeten poriewaterconcentraties weergegeven en de concentraties na 
beluchting van hetzelfde poriewater. H10 is gebied waar de toplaag niet is afgeplagd en H5 is 
gebied waarbij de bovenlaag (0-40 cm-mv) is geplagd (Zak et al., 2017). De tabel geeft duidelijk 
aan dat de fosfaatconcentraties (SRP) een factor 15 tot 60 hoger zijn in het niet geplagde H10 
gebied t.o.v. het geplagde H5 gebied. De Fe:P ratio van gedegradeerd veen bepaalt vervolgens 
de P concentratie van het poriewater na beluchting en daarmee het risico op de uitspoeling van P 
naar nabijgelegen oppervlaktewater. Een lage Fe:P ratio betekent bijvoorbeeld dat er weinig ijzer 
is om het fosfaat te binden. Daardoor is bijvoorbeeld bij de herfst 2006 meting voor H10 de P 
concentratie ook na beluchting nog steeds vrij hoog (1153 ug/l, zie linksonder in Tabel 4.2).  
 
Tabel 4.2. Poriewaterconcentraties en molaire verhouding van ijzer (Fe) en fosfaat (hier aangeduid als SRP, 

ofwel Soluble Reactive Phosphorus) alsmede de SRP- en Fe-concentraties na beluchting van het poriewater 

en de resulterende retentie van SRP en Fe. H10-area is gebied zonder verwijdering van de toplaag, H5-area is 

gebied waar de toplaag is verwijderd (Zak et al., 2017) 

 
 
 

4.6 Onzekerheden mestgiften 
Uit recente studies is naar voren gekomen dat er grote onzekerheden zijn rond de hoeveelheden 
mest die worden uitgereden op het land. In STONE wordt ervan uitgegaan dat mestgiften binnen 
de toegestane regelgeving worden toegepast. Het is echter goed denkbaar dat, gelet op de 
hoeveelheden mest die worden geproduceerd, er in de praktijk meer mest wordt uitgereden dan 
toegestaan (overbenutting). Daarnaast zijn er landbouwontwikkelingen zoals toenemend vrije 
uitloop van pluimvee waarvoor (nog) geen emissieschattingen naar water voorhanden zijn. 
 
  



 

 
 

 

21 van 41  Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio 
11204300-002-BGS-0005, 3 maart 2020 

4.7 P-concentratie in grondwater/kwel 
Nutriëntenrijk grondwater komt vooral voor in de westelijke kustzone in Nederland. Voor het Maas 
stroomgebied gaat het om het poldergebied in westelijk Noord-Brabant. Dit behoort tot het 
geotopgebied 4d2 Holoceen westelijk Noord-Brabant (Figuur  4.5). De Holocene deklaag bestaat 
uit mariene klei (Formatie van Naaldwijk) en is maar een paar meter dik. Hieronder kan nog een 
stukje Formatie van Boxtel en/of Kreftenheye liggen (in het noordelijke deel). Dit wordt gevolgd 
door de fluviatiele formaties van Stramproy en Peize/Waalre. De mariene herkomst is dus beperkt 
tot de deklaag. De polders in gebied 4d2 krijgen zowel grondwater vanuit de zandgebieden als 
vanuit de Maas of de zeearmen. 
 
Het voorkomen van hoge fosfaatconcentraties in westelijke kustzone wordt toegeschreven aan de 
mineralisatie van sedimentair organisch materiaal in de mariene Holocene deklaag (Griffioen et 
al., 2013). Dit proces kan door infiltratie ook invloed hebben op de grondwatersamenstelling in de 
fluviatiele watervoerende pakken onder de Holocene deklaag. De fluviatiele Formatie van 
Kreftenheye is ook aanwezig in gebieden zonder de mariene holocene deklaag, bijvoorbeeld in 
geotopgebied 2a. Hier zijn de fosfaatconcentraties lager dan in de westelijke kustzone. 
 

 
Figuur 4.5. PO4 concentraties in grondwater op een diepte van 5 tot 25 m-mv. 

 
Rozemeijer et al. (2005) hebben een studie uitgevoerd naar fosfaatconcentraties in regionaal 
kwelwater in Nederland. Voor deze studie zijn specifiek peilbuizen uit de DINO-database in 
kwelgebieden geselecteerd. Figuur 4.6 geeft boxplots van de fosfaatconcentratie in de 
watervoerende pakket en in de deklaag in verschillende regio’s in Nederland met een Holocene 
deklaag. De deklaag in Holland en de Zuidwestelijke-kustvlakte is van mariene oorsprong terwijl 
deze in het rivierengebied van fluviatiele oorsprong is. De polders in westelijk Noord-Brabant 
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behoren tot de zuidwestelijke-kustvlakte. Voor de drie verschillende gebieden is er maar weinig 
verschil tussen de P-concentratie in de deklaag en in het watervoerende pakket (dat in alle 
gevallen een fluviatiele herkomst heeft). Het verschil tussen Holland en de ZW-kustvlakte 
enerzijds en het Rivierengebied anderzijds is wel aanzienlijk. Dit bevestigt het beeld van Griffioen 
et al. (2013) dat het fosfaat in grondwater afkomstig is uit de mariene Holocene deklaag. 
 

 
Figuur 4.6. Boxplots ter vergelijking van de fosfaatconcentratie in het watervoerende pakket en in de deklaag 
in verschillende regio’s in Nederland met een Holocene deklaag (Rozemeijer et al., 2005). 

 
Voor een nadere analyse van de fosfaatconcentraties in het grondwater in de geotopgebieden 4d2 
en 4b (De Roerdalslenk) is gebruik gemaakt van een dataset afkomstig uit de DINO database van 
TNO die gebruikt is voor de landsdekkende, geologische karakterisering van de regionale 
grondwatersamenstelling (Vermooten et al., 2007). Deze database bevat grondwateranalyses 
tussen 1945 en 2006. Belangrijke voordelen van deze databases zijn dat: 1) de data uitgebreid is 
gecontroleerd op fouten; 2) de peilfilters zijn gekoppeld aan geologische formaties en 3) er 
mediaanconcentraties zijn uitgerekend voor tijdreeksen van analyses uit hetzelfde filter. Hierdoor 
ontstaat een robuust beeld van de fosfaatconcentratie in de individuele peilfilters. Een mogelijk 
nadeel is dat analyses na 2006 niet in de database zijn opgenomen. Voor deze studie is dit geen 
groot probleem omdat de fosfaatconcentratie van het oudere grondwater nauwelijks aan 
verandering onderhevig is.  
 
Voor het grondwater in het geotopgebied 4d2 zijn 23 afzonderlijke mediaan PO4 concentraties 
beschikbaar. De PO4 concentratie varieert tussen 0,06 en 8,7 mg PO4/L met een gemiddelde PO4 
concentratie van 1,0 mg PO4/L (= 0,33 mg P/L) en een mediaanconcentratie van 0,46 mg PO4/L (= 
0,15 mg P/L) (Figuur 4.7, links) 
 
Voor het grondwater in het geotopgebied 4b zijn 181 afzonderlijke mediaan PO4 concentraties 
beschikbaar. De PO4 concentratie varieert tussen 0,001 en 2,5 mg PO4/L met een gemiddelde 
PO4 concentratie van 0,33 mg PO4/L (= 0,11 mg P/L) en een mediaanconcentratie van 0,19 mg 
PO4/L (= 0.06 mg P/L) (Figuur 4.7, rechts).  
 
Wanneer we inzoomen op afzonderlijke vanggebieden blijken er maar weinig meetpunten per 
vanggebied over (Figuur 4.7). Conform de verwachting worden de hoogste PO4 concentraties in 
westelijk Noord-Brabant nabij de kustzone aangetroffen. Op basis van één of enkele meetpunten 
per vanggebied kan echter geen uitspraak worden gedaan over de typische fosfaatconcentratie in 
een vanggebied. 
 



 

 
 

 

23 van 41  Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio 
11204300-002-BGS-0005, 3 maart 2020 

 
Figuur 4.7. Cumulatieve frequentieverdeling van PO4 concentraties in het grondwater in geotopgebied 4d2 - 
Holoceen westelijk Noord-Brabant en 4b - De Roerdalslenk. 
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Figuur 4.8.  Fosfaatconcentraties in het grondwater in de twee probleemgebieden 
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LMG-locatie Tonnekreek 

 
LMG-locatie Molenkreek 

 
LMG-locatie Aa, Eeuwelse Loop en Kievitsloop Noordwest 

 
LMG-locatie Aa, Eeuwelse Loop en Kievitsloop Zuidwest 

 
Figuur 4.9. Fosfaatconcentraties in het diepere grondwater bij de Tonnekreek, Molenkreek en de Aa, Eeuwelse 
Loop en Kievitsloop Zuidwest 
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Voor het project Nutriëntenaanpak Maas zijn er in het Tonnekreekgebied bodemprofielen 
bemonsterd en geanalyseerd op P-gehaltes in de ondergrond.  De monsters zijn genomen door 
het agrarische adviesbureau Boerenverstand en de analyses zijn gedaan door Eurofins. De 
metingen zijn op drie verschillende bedrijven gedaan, maar laten een erg eenduidig beeld zien 
(Figuur 4.10). De gehaltes zijn in de bovenste 30-40 cm aangerijkt met P door bemesting (in 
combinatie met ploegen van de bouwvoor). Vanaf 50 cm onder maaiveld is het P-gehalte 
ongeveer 1/3 van het P-gehalte in de bouwvoor. Zeker op 150 cm is het uitgangsmateriaal 
(mariene zeeklei) nog nat en weinig veranderd. We mogen de gehaltes van ca. 4 mmol P/kg  
derhalve beschouwen als de van nature aanwezige P voorraad in de ondergrond. Deze totaal-
gehaltes zeggen echter nog niet veel over de concentraties en fluxen naar het oppervlaktewater. 
Dit hangt af van zowel de hydrologie als de oplosbaarheid van de P-deeltjes.  
 

 
Figuur 4.10.Fosforgehaltes in de ondergrond op 10, 30, 50, 100 en 150 cm onder maaiveld. 

 
De hydrologische situatie (kwel of infiltratie) bepaalt in sterke mate in hoeverre het fosfaat in het 
grondwater ook daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt. In Figuur 4.11 zijn de kwel-
infiltratiekaarten van het Landelijk Hydrologisch Model (NHI-LHM) afgebeeld voor beide gebieden. 
Hierbij gaat het om de fluxen tussen modellaag 1 en 2 van het LHM. Voor Tonnekreek-
Molenkreek is vrij weinig kwel en/of infiltratie. Alleen in de Noord-Oosthoek van de Tonnekreek 
treedt wat kwel op, waarschijnlijk door hogere waterpeilen in het naastgelegen, hogere 
industrieterrein Moerdijk. Gebiedsgemiddeld is de kwel in het Tonnekreek/Molenkreek- gebied 
zo’n 0.3 mm per dag. In het de regio Witteloop/Peelrijt en de Aa, Eeuwelse Loop en Kievitsloop 
Zuidwest is de kwel/infiltratieflux zeer wisselend door het systeem met beekdalen. In de 
beekdalen zelf is de kwelflux vaak groter dan 3 mm/dag. Het Witteloop/Peelrijt gebied is verder 
grotendeels infiltrerend. Het Aa, Eeuwelse Loop en Kievitsloop Zuidwest-gebied heeft meer kwel. 
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Figuur 4.11.Kwel-infiltratie kaart van het NHI-LHM voor Tonnekreek-Molenkreek (boven) en Witteloop/Peelrijt 
en de Aa, Eeuwelse Loop en Kievitsloop Zuidwest. Kwel is rood, infiltratie blauw. Fluxen tussen modellaag 1 
en 2 van het LHM. Bron: Gebiedsatlas Nutriëntenaanpak Maas.  
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4.8 P-vracht op basis van LHM-kwelfluxen en PO4 concentraties in 
grondwater 
 
Een van de onzekerheden in de bronnenanalyse en tevens de belangrijkste moeilijk-
beïnvloedbare bron is de P-vracht vanuit kwel. De betrouwbaarheid van de getallen uit de 
bronnenanalyse (Schipper et al., 2019) kan nader worden geduid door de 
achtergrondconcentraties te bepalen op basis van gemodelleerde kwelfluxen en gemeten 
concentratie in kwelwater.  
 
Op basis van de LHM kwel/infiltratiekaart (LHM versie 3) is een gemiddelde kwelflux (mm/dag) 
bepaald voor de vanggebieden (Tabel 4.3 en Figuur 4.12). Tevens is de kwel/infiltratiekaart 
gebruikt om te bepalen welke peilfilters uit het Landelijk Meetnet Grondwater (LMG) en het 
Provinciaal Meetnet Grondwater (PMG) zich in kwelgebieden bevinden. De fosfaatconcentraties 
gemeten in deze peilfilters zijn gebruikt om een gemiddelde fosfaatconcentratie te bepalen voor 
het ondiepe grondwater (5-15m -mv) in de kwelgebieden. Hiervoor zijn de 
grondwaterkwaliteitsgegevens van 2010-2017 gebruikt. Voor het bepalen van de gemiddelde 
concentratie zijn eerst gemiddelde concentraties per peilfilter bepaald om elk meetpunt evenredig 
mee te nemen in de gemiddelde kwelconcentratie. Voor de periode 2010-2017 zijn 107 
fosfaatmetingen beschikbaar verdeeld over 34 peilfilters; 18 peilfilters in het ondiepe grondwater 
(5-15 m-mv) en 16 peilfilters in het diepe grondwater (15-30 m-mv). Er zijn echter niet voldoende 
meetpunten beschikbaar om onderscheid te maken tussen kwel-zand, kwel-zeeklei en kwel-
rivierklei.  
 
De P vracht vanuit kwel is vervolgens bepaald voor de vier probleemgebieden (Tabel 4.3) en voor 
elk vanggebied in de Maasregio (Figuur 4.13Figuur ). Ter vergelijking is de P vracht vanuit kwel 
zoals bepaald in de bronnenanalyse weergegeven in Tabel 4.4. De vrachten op basis van de LHM 
kwel/infiltratiekaart en de gemeten gemiddelde concentraties zijn hoger dan de vrachten vanuit 
kwel op basis van de Echo bronnenanalyse. Qua modelconcept kunnen deze niet helemaal 
vergeleken worden. De LHM kwel/infiltratiekaart geeft de kwelflux over het grensvlak tussen 
modellaag 1 en 2. In ECHO zijn de landbouwgronden en natuur uit elkaar gehaald. Kwel in de 
bronnenanalyse is de kwel naar de landbouwgronden. De kwel naar natuurgebieden wordt dus 
niet expliciet berekend. Dit verklaart waarom de LHM P vracht vanuit kwel groter is dan de 
bronnenanalyse P vracht vanuit kwel. 
 
De P vracht in de deelgebieden aan de zuidwestelijke rand van Limburg (Figuur 4.13) zijn mogelijk 
niet representatief aangezien er rekenonnauwkeurigheden kunnen voorkomen aan de randen van 
het model. Deze strook is opgedeeld in twee gebieden en aangezien de kwelflux wordt gemiddeld 
per deelgebied kan het zijn dat er lokaal veel kwel voorkomt maar dat dit niet representatief is voor 
het volledige gebied. 
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Tabel 4.3. P-vracht vanuit kwel op basis van LHM kwel/infiltratie kaart en fosfaat concentraties gemeten in 

het grondwater 

Nr Naam Oppervlakte 
(hectare) 

Gemiddelde kwelflux 
op basis van het 
LHM (mm/dag) 

Ondiep 
grondwater -
gemiddelde PO4 
concentratie in 
kwelgebieden 
(mg PO4/L) 

P vracht vanuit kwel  
(kg/ha/zomerhalfjaar) 

97 Molenkreek 
complex 

2477 0,13 0,13 0,030 

125 Tonnekreek 
complex 

5762 0,28 0,13 0,067 

5 Aa, Eeuwselse 
Loop en 
Kievitsloop 

8463 0,25 0,13 0,060 

133 Witte 
loop/Peelrijt 

3178 0,077 0,13 0,018 

 
 
Tabel 4.4. P-vracht vanuit kwel uit de bronnenanalyse (ECHO) voor 2010-2013 

Nr Naam Gemiddelde 
P vracht 
vanuit kwel 
(ton/zomerha
lfjaar) 

Aandeel 
Kwel 

Gem. zomer-
concentratie 
(mgP/l) 

Achtergrondbela
sting afkomstig 
van kwel  
(mg P/L) 

P vracht 
(kg/ha/ 
zomerhalfjaar) 

97 Molenkreek 
complex 

0.045 4% 0,93 0,037 0,018 

125 Tonnekreek 
complex 

0.101 4% 0,13 0,0052 0,018 

5 Aa, Eeuwselse 
Loop en 
Kievitsloop 

0.043 1% 1,66 0,017 0,005 

133 Witte 
loop/Peelrijt 

0.003 0.45% 0,43 0,0018 0,004 
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Figuur 4.12.Kwel per vanggebied berekend op basis van de LHM kwel/infiltratiekaart  
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Figuur 4.13.  P-belasting vanuit kwel per zomerhalfjaar per vanggebied berekend op basis van de LHM 

kwel/infiltratiekaart en de gemiddeld P concentratie in kwelwater 
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5 Synthese: systematiek voor het afleiden van de 
achtergrondbelasting 

In deze studie is bepaald wat de bijdrage is van natuurlijk of antropogeen gemobiliseerde 
fosforbronnen in de belasting van de regionale waterlichamen in het Maas stroomgebied. Dit is 
gedaan op basis van de eerder uitgevoerde bronnenanalyse met ECHO (Schipper et al., 2019). 
Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat de aannames en randvoorwaarden in het 
modelinstrumentarium ECHO gepaard gaan met onzekerheden. Voor de berekende netto P en N-
belasting (totaal minus retentie) wordt in de studies van de WUR een onzekerheidsmarge van 25 
% aangegeven (± 12,5 %) als resultante van de bronnen met ieder een eigen onzekerheidsmarge. 
Om deze onzekerheidsmarge te kunnen verkleinen is het nodig dat de waterbeheerders op meer 
uitstroompunten langjarig hoogfrequent de debieten en concentraties meten.  
 
Hier staat tegenover dat er wat betreft modelinstrumentaria vooralsnog geen werkbare 
alternatieven zijn om de achtergrondbelasting en –concentraties in de 140 vanggebieden 
modelmatig beter te schatten. De modelbenadering is gebaseerd op een berekende verdeling van 
vrachten die vermenigvuldigd wordt met de gemeten (gemiddelde) concentraties in KRW-
waterlichamen. Deze benadering is relatief robuust ten opzichte van een modelbenadering waar 
de achtergrondconcentratie een directe output is van het numerieke model. De verdeling van 
stofvrachten is namelijk sterk afhankelijk van de berekende waterfluxen en deze waterflux is 
minder foutengevoelig dan een berekende concentratie. 
 
Bedacht moet worden dat het afleiden van theoretische achtergrondconcentraties op basis van 
herkomst bepaald wordt door de verhouding (ratio) van de (semi)natuurlijke versus antropogene 
bronnen en dat het dus niet gaat om de absolute waarden van de belasting die met de 
bronnenanalyse worden berekend. Dit in tegenstelling tot de reductie opgaven die in een eerdere 
studie vanuit de bronnenanalyse zijn bepaald. 
 
In de toekomst kan de bronnenanalyse mogelijk worden verbeterd door verdere ontwikkeling van 
het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM). De huidige versie van het LWKM is nog niet 
gevalideerd (de toetsing van de plausibiliteit moet nog worden uitgevoerd) en het 
modelinstrumentarium is niet wetenschappelijk geborgd. Monitoring oppervlaktewaterkwaliteit in 
natuurgebieden 
 
Bij de bestaande oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnetten ontbreekt het aan monitoringspunten 
waaruit de achtergrondbelasting herleid kan worden: meetpunten waarvoor het achterland bestaat 
uit natuur. Het zal voor veenpolders en nog meer voor kleipolders ook lastig zijn om meerdere 
locaties aan te wijzen waar deze situatie nu gemeten wordt, maar ze zullen waarschijnlijk wel zijn 
aan te wijzen. De afwezigheid van monitoring van de achtergrondbelasting hindert de discussie 
over bronnen van nutriënten, voornamelijk in de poldergebieden met klei- en veenbodems. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

• In dit rapport zijn de resultaten van de KRW-ECHO bronnenanalyse toegepast voor het 
berekenen van achtergrondconcentraties fosfaat in de 140 vanggebieden van de Maas-regio. 

• De aannames en randvoorwaarden in het modelinstrumentarium KRW-ECHO dat gebruikt is 
in de bronnenanalyse leidt tot onzekerheden in de schatting van de achtergrondbelasting en 
achtergrondconcentraties. 

• Fosfaat is een complexe chemische stof met vele bronnen, verschijningsvormen en 
verspreidingsroutes en kan bovendien als gevolg biogeochemische en hydrodynamische 
processen cyclisch aan het watersysteem worden onttrokken of dit juist belasten. Het 
afleiden van de achtergrondbelasting is dan ook niet eenvoudig.  

• De berekende achtergrondconcentratie hangt af van de berekende ratio van (semi)natuurlijke 
versus antropogene bronnen van zowel inlaatwater als van de punt- en diffuse bronnen in het 
vanggebied. Hierbij spelen beleidsmatige (subjectieve) keuzes een rol over welke bronnen 
als (semi)natuurlijk gezien worden. Naast de bronnenverdeling wordt de gemeten 
zomergemiddelde concentratie gebruikt bij de berekening van de achtergrondconcentratie, 
waardoor ook de ligging en representativiteit van de gekozen KRW-meetlocaties van belang 
zijn.  

• In enkele gebieden leidt een erg hoge gemeten zomergemiddelde concentratie tot hoge 
berekende achtergrondconcentraties. Het is echter goed mogelijk dat de hoge 
zomerconcentraties niet door achtergrondbelasting veroorzaakt worden, maar door een 
onbekende bron die niet in de bronnenanalyse zit. Ook de nalevering vanuit een met fosfaat 
opgeladen waterbodem kan voor verhoogde zomerconcentraties zorgen. 

 
Aanbevelingen voor afleiden achtergrondconcentraties 

Op basis van de bronnenanalyse en gemeten concentraties in de vanggebieden zijn 
achtergrondconcentraties vastgesteld. De gehanteerde methode brengt de nodige onzekerheden 
met zich mee, maar is op dit moment met de huidige informatie de best beschikbare. Daarom 
bevelen we aan de berekende achtergrondconcentraties niet zonder meer te gebruiken voor het 
aanpassen van de KRW-doelen voor fosfaatconcentraties in oppervlaktewater. In de gebieden 
waar een flink hogere achtergrondgehalte is berekend dan huidig doel, adviseren we om verder te 
bestuderen of technische KRW doelaanpassing te verantwoorden is. Hierbij moet met name 
gekeken worden naar volgende aspecten, die zouden kunnen zorgen voor een (sterke) 
overschatting van de achtergrondconcentratie:  
 

• Is de meetwaarde waarmee de achtergrondconcentratie is afgeleid ook echt 
representatief voor het vanggebied? 

• Zijn er aanwijzingen dat er in gebied sprake is van onbekende puntlozingen en/of 
ongeoorloofde (mest)praktijken die niet in de bronnenanalyse zitten, maar wel de 
meetwaarden hebben beïnvloed? 

• Zijn er aanwijzingen dat in de watergangen veel fosfaatrijk slib ligt dat in het 
zomerhalfjaar anaeroob wordt en dan veel P nalevert en zorgt voor hoge 
zomergemiddelde concentraties? 

• Zijn er aanwijzingen dat in het gebied veel oppervlakkige afstroming plaatsvindt 
waarbij veel fosfaatrijke gronddeeltjes in de sloten terecht komen?  

 
Voor de gebieden die na het uitvoeren van bovenstaande checks in aanmerking komen voor 
doelaanpassing bevelen we aan meetonderzoek te doen naar de lokale concentraties in 
kwelwater, natuurspecifiek oppervlaktewater en naar de aanwezigheid van onbekende bronnen 
die niet in de bronnenanalyse zijn meegenomen. Indien na beoordeling van de meetwaarde blijkt 
dat deze niet representatief is voor het vanggebied kan deze in de methode worden aangepast. 
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Met het bovenstaande in het achterhoofd is voor het Regionaal Overleg Maas (RAOM) op 13 
februari 2020 een memo opgesteld met een voorstel om (en hoe) deze methode te gebruiken voor 
doelaanpassing aan achtergrondconcentraties. Het RAOM heeft hier positief op besloten.  
Het RAOM-memo is als bijlage B opgenomen. 

 
Overige aanbevelingen 

Verbeteringen in de schatting van de achtergrondbelasting zijn op termijn wellicht mogelijk door 
inzet van het Landelijk Waterkwaliteitsmodel, eventueel aangevuld met de voor de KRW-ECHO 
bronnenanalyse verzamelde informatie over het Maasstroomgebied. Hiervoor moet echter eerst 
aangetoond worden dat het LWKM plausibel is. Ook verdient het sterk de aanbeveling om de 
resultaten te valideren en wetenschappelijk te borgen (gelet op het belang van de resultaten voor 
het landbouwbeleid) en evenzo om voor P een aantal verbeteringen in ANIMO voor de 
bodemchemische processen in klei- en veengronden door te voeren. 
Een alternatief is om achtergrondconcentraties af te leiden uit monitoring van 
nutriëntenconcentraties in grond- en oppervlaktewater in natuurgebieden. Deze monitoring 
bestaat momenteel slechts sporadisch. Aanbevolen wordt om na te gaan welke natuurgebieden 
zich hiervoor lenen en welke mogelijkheden er zijn om hier een specifieke monitoring voor in te 
richten. 
Een ander alternatief is om achtergrondconcentraties af te leiden uit historische data.  Mogelijk 
bevatten de archieven van de verschillende waterschappen historische data van 
oppervlaktewaterkwaliteit (bijvoorbeeld van voor 1950) die hiervoor gebruikt kunnen worden. Deze 
methode is toegepast voor de regionale wateren van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 
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ID Deelgebied waterschap aandeel achtergrondbel. zomergem 2015-2017 KRW-doel zomergem / KRW-doel achtergrondconcentratie achtergrondconcentratie

(mgP/l)  (mgP/l) (aantal x overschrijding)  (mgP/l) hoger dan KRW doel?

1 Aa bij Helmond Aa en Maas 0.6% 0.639 0.11 5.81 0.00 nee

2 Aa of Weerijs Brabantse Delta 18.3% 0.146 0.11 1.33 0.03 nee

3 Aa van Gemert tot Den Bosch Aa en Maas 7.5% 0.295 0.11 2.68 0.02 nee

4 Aa vanaf Eeuwselse Loop tot HelmondAa en Maas 23.9% 0.44 0.11 4.00 0.11 nee

5 Aa, Eeuwselse Loop en Kievitsloop Aa en Maas 20.5% 1.659 0.11 15.08 0.34 ja

6 Aalsbeek Limburg 25.3% 0.114 0.11 1.04 0.03 nee

7 Agger Brabantse Delta 54.5% 0.151 0.22 0.00 0.08 nee

8 Anselderbeek Limburg 2.2% 0.211 0.11 1.92 0.00 nee

9 Astense Aa en Soeloop Aa en Maas 24.4% 0.273 0.11 2.48 0.07 nee

10 Bakelse Aa, Oude Aa en Kaweise LoopAa en Maas 23.9% 0.163 0.11 1.48 0.04 nee

11 Bath-Oost Brabantse Delta 53.1% 1.705 2.5 0.00 0.90 nee

12 Bavelse Leij Brabantse Delta 30.7% 0.075 0.11 0.00 0.02 nee

13 Beatrixkanaal Dommel 13.2% 0.162 0.25 0.00 0.02 nee

14 Bedijkte Maas Aa en Maas 0.2% 0.141 0.14 1.01 0.00 nee

15 Beekerloop Aa en Maas 16.6% 0.137 0.11 1.25 0.02 nee

16 Beekgraaf Aa en Maas 19.6% 0.541 0.22 2.46 0.11 nee

17 Beekrestanten Citters Rivierenland 43.8% 0.071 0.11 0.00 0.03 nee

18 Beekse waterloop Dommel 20.4% 0.113 0.22 0.00 0.02 nee

19 Beken Groesbeek Rivierenland 44.5% 0.373 0.11 3.39 0.17 ja

20 Beneden Donge Brabantse Delta 20.4% 0.124 0.11 1.13 0.03 nee

21 Beneden Maas Aa en Maas 0.1% 0.11 0.14 0.00 0.00 nee

22 Bergsche Maas Brabantse Delta 0.1% 0.11 0.14 0.00 0.00 nee

23 Biezenloop Aa en Maas 26.6% 0.117 0.22 0.00 0.03 nee

24 Bijloop - Turfvaart Brabantse Delta 35.7% 0.186 0.11 1.69 0.07 nee

25 Bosbeek Limburg 13.5% 0.059 0.11 0.00 0.01 nee

26 Boven Dommel Dommel 10.7% 0.208 0.11 1.89 0.02 nee

27 Boven Mark Brabantse Delta 2.9% 0.311 0.11 2.83 0.01 nee

28 Boven Mark (bovenstrooms) Brabantse Delta 32.5% 0.311 0.11 2.83 0.10 nee

29 Bovenloop Donge Brabantse Delta 23.9% 0.071 0.11 0.00 0.02 nee

30 Bovenmaas Limburg 0.0% 0.187 0.14 1.34 0.00 nee

31 Brabantse Biesbosch, Amer Brabantse Delta 0.3% 0.11 0.14 0.00 0.00 nee

32 Broekleij Dommel 30.7% 0.246 0.22 1.12 0.08 nee

33 Chaamse Beken Brabantse Delta 44.1% 0.151 0.11 1.37 0.07 nee

34 Dieze Aa en Maas 9.4% 0.216 0.11 1.96 0.02 nee

35 Drongelens kanaal Aa en Maas 5.3% 0.299 0.15 1.99 0.02 nee

36 Dungense Loop Aa en Maas 26.4% 0.147 0.22 0.00 0.04 nee

37 Eckeltse beek Limburg 16.0% 0.087 0.11 0.00 0.01 nee

38 Ekkersrijt Dommel 20.2% 0.139 0.11 1.26 0.03 nee

39 Esperloop en Snelle Loop Aa en Maas 23.8% 0.104 0.11 0.00 0.02 nee

40 Essche Stroom Dommel 18.1% 0.183 0.11 1.66 0.03 nee

41 Everlose beek Limburg 10.1% 0.199 0.11 1.81 0.02 nee

42 Eyserbeek Limburg 9.3% 0.717 0.11 6.52 0.07 nee

43 Galdersche beek Brabantse Delta 34.1% 0.102 0.11 0.00 0.03 nee

44 Gat van den Ham Brabantse Delta 39.4% 0.138 0.09 1.53 0.05 nee

45 geen KRW-waterlichaam Dommel 33.6% 0 0 0.00 0.00 nee

46 Geldernsch Nierskanaal Limburg 4.7% 0.2 0.11 1.82 0.01 nee

47 Geleenbeek Limburg 1.1% 0.83 0.11 7.55 0.01 nee

48 Gender Dommel 18.5% 0.05 0.11 0.00 0.01 nee

49 Geul Limburg 2.2% 0.283 0.11 2.57 0.01 nee

50 Goorloop tot aan WilhelminakanaalAa en Maas 17.7% 0.224 0.11 2.04 0.04 nee

51 Goorloop, Boerdonkse Aa en Aa van HelmondAa en Maas 2.4% 0.397 0.11 3.61 0.01 nee

52 Graafse Raam, Lage Raam, Peelkanaal eaAa en Maas 23.3% 0.091 0.11 0.00 0.02 nee

53 Grensmaas Limburg 0.3% 0.192 0.14 1.37 0.00 nee

54 Groote Aa/ Buulder Aa Dommel 14.1% 0.172 0.11 1.56 0.02 nee

55 Groote Beerze Dommel 25.1% 0.097 0.11 0.00 0.02 nee

56 Groote Molenbeek Limburg 8.3% 0.167 0.11 1.52 0.01 nee

57 Groote waterloop Dommel 37.5% 0.11 0.22 0.00 0.04 nee

58 Groote Wetering Aa en Maas 17.5% 0.25 0.15 1.67 0.04 nee

59 Gulp Limburg 24.0% 0 0 0.00 0.00 nee

60 Haelense beek en Aabeek Limburg 2.8% 0.334 0.11 3.04 0.01 nee

61 Halsche Beek en Hooge Raam Aa en Maas 18.8% 0.08 0.11 0.00 0.02 nee

62 Haringvliet Oost, Hollands Diep Brabantse Delta 1.2% 0.082 0.14 0.00 0.00 nee

63 Hertogswetering, Hoefgraaf e.a. Aa en Maas 7.5% 0.391 0.15 2.61 0.03 nee

64 Hooidonkse beek Dommel 36.7% 0.331 0.22 1.50 0.12 nee

65 Itterbeek en Thornerbeek Limburg 10.2% 0.188 0.11 1.71 0.02 nee

66 Jeker Limburg 0.0% 0.471 0.11 4.28 0.00 nee

67 Keersop/ Beekloop Dommel 20.6% 0.071 0.11 0.00 0.01 nee

68 Keutelbeek Limburg 30.6% 0 0 0.00 0.00 nee

69 Kleine Aa Aa en Maas 20.3% 0.136 0.11 1.24 0.03 nee

70 Kleine Beerze Dommel 22.6% 0.063 0.11 0.00 0.01 nee

71 Kleine Dommel, Sterkselse Aa Dommel 24.2% 0.209 0.11 1.90 0.05 nee

72 Kleine Wetering Aa en Maas 29.4% 0.157 0.22 0.00 0.05 nee

73 Koningsvliet Oost Aa en Maas 50.6% 0.149 0.15 0.00 0.08 nee

74 Koningsvliet West Aa en Maas 37.5% 0.149 0.15 0.00 0.06 nee

75 Kruislandse kreken Brabantse Delta 43.8% 0.156 0.15 1.04 0.07 nee

76 Kwistbeek Limburg 10.3% 0.085 0.11 0.00 0.01 nee

77 Lage Raam gegraven Aa en Maas 30.4% 0.046 0.22 0.00 0.01 nee

78 Landmeersche Loop Aa en Maas 15.8% 0.206 0.11 1.87 0.03 nee

79 Ledeackerse Beek en St AnthonisloopAa en Maas 33.1% 0.091 0.11 0.00 0.03 nee

80 Leij-Pop.L/Rov.L-Voortsestroom Dommel 14.4% 0.165 0.11 1.50 0.02 nee

81 Leijgraaf Aa en Maas 19.7% 0.156 0.11 1.42 0.03 nee

82 Ligne Brabantse Delta 32.0% 0.123 0.09 1.37 0.04 nee

83 Lingsforterbeek Limburg 17.1% 0.178 0.11 1.62 0.03 nee

84 Loobeek en Molenbeek Limburg 3.5% 0.171 0.11 1.55 0.01 nee

85 Lorregraaf en andere M1 waterlopenAa en Maas 47.8% 0.136 0.22 0.00 0.06 nee

86 Maasnielderbeek Benedenloop Limburg 0.6% 0.144 0.11 1.31 0.00 nee

87 Maasnielderbeek Bovenloop Limburg 18.8% 0.144 0.11 1.31 0.03 nee

88 Mark en Vliet Brabantse Delta 22.7% 0.137 0.11 1.25 0.03 nee

89 Markiezaatsmeer Brabantse Delta 76.3% 0.148 0.11 1.35 0.11 ja

90 Merkske Brabantse Delta 44.9% 0.172 0.11 1.56 0.08 nee

91 Middelsgraaf Limburg 19.5% 0.05 0.11 0.00 0.01 nee

92 midden- en beneden Dommel Dommel 11.8% 0.307 0.11 2.79 0.04 nee

93 Midden Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen (Aa en Maas)Aa en Maas 7.7% 0.237 0.25 0.00 0.02 nee

94 Midden Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen (Biesbosch)Brabantse Delta 0.2% 0.237 0.25 0.00 0.00 nee

95 Midden Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen (Reusel)Dommel 8.9% 0.237 0.25 0.00 0.02 nee

96 Molenbeek Brabantse Delta 31.4% 0.193 0.11 1.75 0.06 nee

97 Molenkreek complex Brabantse Delta 56.6% 0.929 0.11 8.45 0.53 ja

98 Munsche Wetering Aa en Maas 30.6% 0.042 0.22 0.00 0.01 nee

99 Niers Limburg 0.5% 0.157 0.11 1.43 0.00 nee

100 Oostrumsche Beek Limburg 6.8% 0.129 0.11 1.17 0.01 nee

101 Oploosche Molenbeek, Oeffeltsche Raam eaAa en Maas 21.7% 0.118 0.11 1.07 0.03 nee

102 Oude Maasje Brabantse Delta 25.0% 0.108 0.14 0.00 0.03 nee

103 Peelkanaal Limburg 29.5% 0.208 0.15 1.39 0.06 nee

104 Peelkanaal/Defensiekanaal ea Aa en Maas 13.1% 0.121 0.15 0.00 0.02 nee

105 Peelse Loop Aa en Maas 10.6% 0.136 0.11 1.24 0.01 nee

106 Putbeek en Pepinusbeek Limburg 10.5% 0.035 0.11 0.00 0.00 nee

107 Reusel Dommel 24.2% 0.11 0.11 0.00 0.03 nee

108 Rietkreek - Lange Water Brabantse Delta 39.8% 0.234 0.09 2.60 0.09 ja

109 Rode Beek Limburg 42.6% 0.116 0.11 1.05 0.05 nee

110 Roer Limburg 0.1% 0.121 0.11 1.10 0.00 nee

111 Roggelse beek Limburg 16.6% 0.155 0.11 1.41 0.03 nee

112 Rosep Dommel 36.3% 0.176 0.11 1.60 0.06 nee

113 Run Dommel 29.0% 0 0 0.00 0.00 nee

114 Sambeekse Uitwatering + LactariabeekAa en Maas 1.2% 0.081 0.22 0.00 0.00 nee

115 Schelkensbeek en Gansbeek Limburg 26.4% 0.106 0.11 0.00 0.03 nee

116 Selzerbeek Limburg 2.4% 0.189 0.11 1.72 0.00 nee

117 Spruitenloopje/ Roodloop Dommel 31.3% 0.122 0.11 1.11 0.04 nee

118 St Jansbeek Aa en Maas 24.0% 0.04 0.11 0.00 0.01 nee

119 Stads-Aa Aa en Maas 9.9% 0.252 0.11 2.29 0.03 nee

120 Strijbeekse beek Brabantse Delta 42.3% 0.156 0.11 1.42 0.07 nee

121 Swalm Limburg 2.3% 0.119 0.11 1.08 0.00 nee

122 Tielebeek Limburg 40.4% 0.1 0.11 0.00 0.04 nee

123 Tochtsloot Aa en Maas 48.3% 0.054 0.11 0.00 0.03 nee

124 Tongelreep Dommel 7.1% 0.108 0.11 0.00 0.01 nee

125 Tonnekreek complex Brabantse Delta 52.0% 0.133 0.15 0.00 0.07 nee

126 Tovensche Beek Aa en Maas 33.8% 0.18 0.11 1.64 0.06 nee

127 Tungelroysche beek Limburg 16.8% 0.132 0.11 1.20 0.02 nee

128 Vlootbeek Benedenloop Limburg 16.0% 0.108 0.11 0.00 0.02 nee

129 Vlootbeek Bovenloop Limburg 17.0% 0.108 0.11 0.00 0.02 nee

130 Volkerak Brabantse Delta 2.2% 0.072 0.07 1.03 0.00 nee

131 Voordeldonkse Broekloop Aa en Maas 29.6% 0.871 0.11 7.92 0.26 ja

132 Wambergsche Beek Aa en Maas 28.9% 0.129 0.11 1.17 0.04 nee

133 Witte loop/ Peelrijt Dommel 27.3% 0.432 0.11 3.93 0.12 ja

134 Worm Limburg 1.2% 0.147 0.11 1.34 0.00 nee

135 Zandleij Dommel 3.1% 0.826 0.22 3.75 0.03 nee

136 Zandmaas Limburg 1.3% 0.141 0.14 1.01 0.00 nee

137 Zoom en Bleekloop Brabantse Delta 34.6% 0.154 0.11 1.40 0.05 nee

138 Zoommeer, Eendracht Brabantse Delta 13.0% 0.076 0.07 1.09 0.01 nee

139 Zuid-Willemsvaart Traverse HelmondAa en Maas 24.4% 0.148 0.25 0.00 0.04 nee

140 Rode Beek Vlodrop Limburg 11.9% 0.059 0.11 0.00 0.01 nee
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B Memo RAOM 13-02-2020: Mogelijke aanpassing 
norm Fosfaat aan Achtergrondconcentratie 
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