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1 Introductie

1.1 Achtergrond
Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen haar
beheergebied. Monitoring van de waterkwaliteit is een belangrijk middel om
waterkwaliteitsproblemen te detecteren en trendmatige veranderingen in de waterkwaliteit te
signaleren.

Op meerdere overheidsniveaus wordt beleid geformuleerd met betrekking tot waterkwaliteit
en nutriënten. Op Europees niveau speelt de Kaderrichtlijn Water (KRW) die ook leidend is
voor het waterkwaliteitsdeel van het waterbeheersplan (Wetterskip Fryslân, 2009). De KRW
is een Europese richtlijn (2000/60/EG) die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese
wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. Uitgangspunt hierbij is het stand-still
beginsel: de waterkwaliteit mag niet meer achteruitgaan ten opzichte van het referentiejaar
2000. Dit geldt voor waterleven (waterplanten, vissen, algen, macrofauna) maar ook voor de
(fysisch-)chemische waterkwaliteit (voedingsstoffen, gewasbeschermingsmiddelen).

Op landelijk niveau is het mestbeleid van belang voor de nutriëntenconcentraties in grond- en
oppervlaktewater. Het Nederlandse mestbeleid is in 1986 ingevoerd. Inmiddels is het
mestbeleid verschillende keren aangepast om ook invulling te geven aan de verplichtingen
van Europese afspraken ter vermindering van eutrofiëring van grond- en oppervlaktewater
(zoals de KRW, de Grondwaterrichtlijn en de Nitraatrichtlijn). Op 1 januari 2006 is de huidige
Meststoffenwet van kracht geworden, waarin onder meer een systeem van gebruiksnormen
voor het gebruik van mest is opgenomen. Het mestbeleid wordt iedere 5 jaar landelijk
geëvalueerd. De onderzoeksresultaten over de periode 2006-2010 staan in de Evaluatie
Meststoffenwet 2012 (Planbureau voor de Leefomgeving, 2012). De algemene conclusie was
dat het mestbeleid heeft gezorgd voor een verbetering van de waterkwaliteit, maar dat de
doelen nog niet zijn gehaald.

1.2 Doelstelling
Het hoofddoel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het bepalen van trends in N-
(totaal-stikstof) en P-(totaal-fosfor) concentraties in de periode 2000-2012. Hierbij zullen de
resultaten voor het gehele beheersgebied worden beschouwd, maar ook voor clusters van
meetlocaties in verschillende typen wateren (boezem, landbouw, natuur, stedelijk, etc.).
Achterliggende vragen voor het Wetterskip zijn:

• Wat is de verklaring voor de trend en de verschillen in trends tussen verschillende
clusters?

• Op welke termijn worden de gestelde doelen voor N en P-concentraties gehaald en is er
aanleiding om de doelen bij te stellen?

• Welke maatregelen kunnen genomen worden om de gestelde doelen voor N en P-
concentraties te halen?

Naast de trendanalyse wordt in dit rapport ingegaan op weer-gerelateerde verschillen in
nutriëntenconcentraties tussen seizoenen en tussen jaren. Uit eerder onderzoek (Rozemeijer,
2010, Klein et al, 2012b) is gebleken dat het van belang is rekening te houden met
weervariaties bij de interpretatie en beoordeling van waterkwaliteitsmetingen.
Een ander belangrijk aandachtspunt voor Wetterskip Fryslân is de bepaling van
nutriëntenvrachten vanuit polders naar de boezem. De vrachten vanuit polders hebben veel
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invloed op de samenstelling van het boezemwater. Uit eerder onderzoek (Claassen et al.,
2012) is echter gebleken dat de vrachten vanuit polders waarschijnlijk stelselmatig worden
onderschat. In deze studie wordt ingegaan op de mogelijkheden om de vrachtschatting te
verbeteren.

Op basis van de trendanalyse en het vrachtenonderzoek worden aanbevelingen gedaan met
betrekking tot de monitoringstrategie en het waterkwaliteitsbeleid van Wetterskip Fryslân.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gegevensbeschikbaarheid en de methodiek voor de
trendanalyses. De resultaten van de trendanalyse worden gegeven in hoofdstuk 3. In
hoofdstuk 4 worden de resultaten en conclusies van de trendanalyses beschreven, relaties
met bronnen en maatregelen gelegd en een vergelijking gemaakt met landelijke trendstudies.
Het verband tussen nutriëntenconcentraties en meteorologische condities (seizoensdynamiek
en verschillen tussen jaren) wordt beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan
op de vrachtbepalingen vanuit polders naar de boezem. Hoofdstuk 7 sluit af met de
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.
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2 Methodiek

2.1 Studiegebied en beschikbaarheid gegevens
Het watersysteem in Wetterskip Fryslân is gevarieerd en complex. Er wordt veel
doorgespoeld en in veel wateren kan het water beide kanten op stromen afhankelijk van de
weerscondities. In grote lijnen bestaat het waterschap uit 3 gebieden: een zand-, een veen-
en een kleigebied (zie ook Figuur 2.1).
• Het zandgebied ligt in het zuidoosten en ligt wat hoger dan de omgeving. Water kan uit

dit gebied vrij afstromen naar de boezem. Omgekeerd wordt boezemwater in de zomer
opgemalen.

• Het kleigebied ligt in het noorden. Er zijn hier veel kleine poldertjes waar in de zomer
boezemwater wordt ingelaten en in de winter wordt uitgelaten. Er wordt veel
doorgespoeld omdat er sprake is van zoute, nutriëntrijke kwel.

• Het veengebied (veelal klei op veen) ligt tussen het zand- en kleigebied in. In dit gebied
zijn veel meren aanwezig. Er zijn diepe bemalingen (dieper dan in het kleigebied).

Figuur 2.1:Grondsoorten en de voor de trendanalyse gebruikte waterkwaliteitsmeetlocaties in Wetterskip Fryslân.

Het voor peilbeheer en doorspoeling benodigde water wordt via het boezemsysteem
aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Onder natte omstandigheden wordt water via het
boezemsysteem afgevoerd naar het IJsselmeer en de Waddenzee. Bij Stavoren en Lemmer
zijn er gemalen die zowel in- en uitlaten van en naar het IJsselmeer. Bij Harlingen en het
Lauwersmeer zijn 2 grote uitlaatpunten voor afvoer naar de Waddenzee.

De waterkwaliteitsmonitoring door Wetterskip Fryslân is ondergebracht in meerdere soorten
meetnetten: het basismeetnet, het gebiedsmeetnet, het zwemwatermeetnet, het
chloridemeetnet en tijdelijke, projectmatige meetnetten. Voor de trendanalyse is gebruik
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gemaakt van meetgegevens uit het basismeetnet. Voor veel locaties uit het basismeetnet zijn
lange meetreeksen met maandelijkse metingen voor N en P beschikbaar.

2.2 Gegevenscontrole en –bewerking
In totaal zijn 81 meetreeksen aangeleverd voor de trendanalyse. Hiervan hebben 66 locaties
voor de periode 2000-2012 een onafgebroken reeks van maandelijkse metingen. De overige
15 meetreeksen zijn visueel geïnspecteerd op geschiktheid voor een trendbepaling. Van deze
locaties met onderbroken reeksen zijn er 5 meegenomen in de trendanalyse (meetlocaties
10, 81, 115, 221 en 465). Voor deze locaties zijn de metingen goed verdeeld over de periode
2000-2012 en daarmee geschikt voor trendbepaling. Dit brengt het totale aantal meetlocaties
dat gebruikt is voor de trendanalyse op 71.

Naast de visuele inspectie zijn er enkele eenvoudige kwaliteitscontroles uitgevoerd op de
meetgegevens. Er bleken geen dubbele meetwaarden (meerdere waarden voor dezelfde
parameter op hetzelfde moment) voor te komen. De dataset is gecontroleerd op het
voorkomen van extreme waarden en inconsistenties met betrekking tot de detectielimiet.
Tabel 2.1 geeft een samenvattend overzicht van deze controles voor totaal-N en -P en de
verschillende deelparameters (Kjeldahl-N(KjN), ammonium (NH4), nitraat (NO3), nitriet (NO2)
en fosfaat (PO4)). In deze tabel is te zien dat er geen onmogelijke extremen voorkomen. Er
komen ook geen hoge meetwaarden onder de detectielimiet voor.

Tabel 2.1: Samenvattend overzicht van de controle op extreme waarden en waarden onder de detectielimiet.
Stof aantal

metingen
Max Min metingen onder

detectielimiet
% metingen onder
detectielimiet

Waardes metingen onder
detectielimiet (mg N of P/l)

NH4 11358 5,50 0,03 4765 42 0,03 – 0,2
KjN 525 11,90 0,50 1 0 0,50
NO2 11362 0,68 0,01 4258 37 0,01
NO3 11362 13,00 0,02 3082 27 0,02 – 0,10
Ntot 11364 16,60 0,20 1 0 0,20
PO4 11359 2,90 0,01 3426 30 0,01 – 0,03
Ptot 11366 3,30 0,01 549 5 0,01 – 0,11

Er zijn ook enkele inconsistentiecontroles gedaan met betrekking tot de totaalparameters en
deelparameters van N en P. De som van de deelparameters voor N en P mag in principe niet
hoger zijn dat de totaal-parameter. De volgende controles zijn uitgevoerd:

- KjN + NO2 + NO3> 1.25 * N
- N >1.25*(KjN + NO2 + NO3)
- NH4 > KjN: de NH4-waarde kan in principe niet hoger zijn dan de KjN-waarde.
- NH4 > 1.25 * KjN
- PO4 > Ptot: de PO4-waarde kan in principe niet hoger zijn dan de Ptot-waarde.
- PO4 > 1.25 * Ptot.

De resultaten van de inconsistentiecontroles zijn weergegeven in Tabel 2.2. Er zijn 522
metingen waarvoor zowel meetwaarden voor totaal-N als voor de deelparameters KjN, NO3
en NO2 beschikbaar zijn. Voor meer dan de helft van deze metingen (297 van de 522) geldt
dat de som van de deelcomponenten groter is dan 1,25 x N-totaal. Andersom (N >1.25*(KjN
+ NO2 + NO3)) komt maar 2 keer voor. N-totaal wordt door Wetterskip Fryslân apart gemeten
en is geen optelling van deelparameters. Kennelijk levert de aparte analyse van N-totaal in de
meeste gevallen een flink lagere concentratie op dan als de deelcomponenten (KjN +
NO2+NO3) bij elkaar worden opgeteld. Dit verschil is bij Wetterskip Fryslân bekend en heeft
vermoedelijk te maken met de minder volledige destructie (UV-destructie) vergeleken met de
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Kjeldahl destructiemethode. Voor dit onderzoek worden de direct gemeten Ntot-concentraties
gebruikt. Voor inconsistenties met betrekking tot de deelparameters worden er daarom geen
meetwaarden gecorrigeerd of uit de dataset verwijderd.

Er zijn 253 monsters (2%) waarvoor de PO4 concentratie hoger is dan de Ptot concentratie.
Het betreft voornamelijk metingen in het lage concentratiebereik, waar meetonzekerheden
een relatief grote rol spelen. Voor deze monsters is in de dataset de meetwaarde voor Ptot
vervangen door de meetwaarde van PO4. De PO4-concentratie is namelijk nauwkeuriger te
meten dan de Ptot-concentratie. Deze bewerking heeft naar verwachting nauwelijks invloed
op de resultaten van de trendanalyse.

Tabel 2.2: Aantal monsters dat niet voldoet aan de desbetreffende inconsistentiecheck.

Inconsistentiecheck
Aantal gecontro-
leerde metingen

Aantal
inconsistenties

KjN + NO2 + NO3 > 1.25 * Ntot 522 297
Ntot >1.25 * (KjN + NO2 + NO3) 522 2
NH4 > KjN 524 0
PO4 > 1.25 * Ptot 11356 234
PO4 > Ptot 11356 253

2.3 Clustering
De resultaten van de trendanalyse worden geaggregeerd voor zowel de gehele dataset als
voor groepen van verschillend typen meetlocaties. Op basis van gebiedskennis van
Wetterskip Fryslân zijn de groepen ingedeeld in clusters van watertypen, landgebruik en
waterlichamen. De groepen binnen deze clusters, de aantallen meetlocaties per groep en de
locatienummers zijn weergegeven in Tabel 2.3 tot en met Tabel 2.5. Een aantal groepen
heeft te weinig meetlocaties (<8) voor een betrouwbare uitspraak over trends in de
waterkwaliteit voor die groepen. Bij de presentatie van de resultaten wordt dit bij de
desbetreffende groepen vermeld. Er is in deze studie niet nader gekeken naar de ligging en
de representativiteit van de meetlocaties voor het cluster waarin ze zijn ingedeeld. Het is
derhalve mogelijk dat locaties (bijvoorbeeld in de groepen stedelijk en landbouw- en natuur
specifiek) ook onder invloed staan van bijvoorbeeld inlaatwater en/of kwelwater of door een
andere oorzaak geen goede afspiegeling geven van de variatie in de groep.
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Tabel 2.3: Groepen in het cluster ‘watertype’ met aantallen locaties en locatienummers. 3 van de 71 locaties vallen
niet in een watertype-cluster.

Cluster Watertype Aantal
locaties Locatienummers

boezemmeren 15 24, 34, 45, 51, 53, 56, 75, 85, 86, 90, 105, 117, 121, 142, 317
IJsselmeer 2 127,140
kanalen boezem 8 6, 26, 29, 33, 38, 39, 106, 842
laagveenplassen/poldermeren 8 16, 66, 128, 227, 231, 246, 312, 507
sloten 12 7, 67, 92, 98, 113, 136, 138, 254, 261, 280, 281, 545
stedelijk 11 320, 575, 576, 577, 578, 579, 846, 890, 895, 896, 9032
vaarten/kanalen ZO 6 79, 81, 97, 115, 129, 133
vaarten/noord kleigebied 6 3, 10, 15, 37, 414, 417

Tabel 2.4: Groepen in het cluster  ‘landgebruik’ met aantallen locaties en locatienummers. 29 van de 71 locaties
vallen niet in een landgebruik-cluster.

Cluster Landgebruik Aantal
locaties Locatienummers

boezem noordoost 8 33, 34, 38, 45, 51, 53, 56, 842
boezem zuidwest 10 75, 85, 86, 90, 105, 106, 117, 121, 142, 317
landbouw specifiek 11 7,15, 37, 67, 79, 92, 97, 113, 133, 136, 138
natuur specifiek 13 66, 98, 128, 227, 231, 246, 254, 261, 280, 281, 312, 507, 545

Tabel 2.5: Groepen in het cluster ‘waterlichaam’ met aantallen locaties en locatienummers. 51 van de 71 locaties
vallen niet in een waterlichaam-cluster.

Cluster Waterlichaam Aantal
locaties Locatienummers

beken 5 98, 113, 133, 264, 465
brak klei 8 3, 6, 7, 15, 16, 414, 417, 507
laagveenmoeras 6 66, 128, 227, 231, 261, 221
polderplassen 1 246

2.4 Methoden trendanalyse
De technieken die hier gebruikt worden voor het berekenen van de trends zijn hetzelfde als
gebruikt voor de trendanalyse van de meetgegevens uit het  Meetnet Nutriënten Landbouw
Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO)(Klein et al., 2012b). De trends zijn bepaald middels de
Seasonal Mann Kendall trendtest, de Theil-Sen hellingschatter en de LOWESS trendlijnen.
Deze methodes zijn beschreven in de internationale wetenschappelijke literatuur en worden
veelvuldig gehanteerd zowel in de hydrologie als in andere disciplines. Een belangrijk
uitgangspunt bij de trendanalyses is dat er eerst per meetpunt trends worden bepaald, die
vervolgens worden geaggregeerd naar uitspraken op waterschapsniveau en per cluster. Een
tweede uitgangspunt bij de trendanalyses is dat er robuuste statistische methodes worden
gebruikt, die niet of nauwelijks gevoelig zijn voor uitschieters in de datasets.

De drie methodes leveren verschillende informatie op. De eerste methode, de Seasonal
Mann Kendall trendtest (Hirsch and Slack, 1984) is een statistische test die aangeeft of er
een significantie opwaartse of neerwaartse trend in de gegevens aanwezig is. Deze Seasonal
Mann Kendall test geeft nog geen informatie over de grootte (helling/steilheid) van de trend.
De tweede methode, de Theil-Sen hellingschatter (Hirsch et al., 1982) geeft die informatie
wel. Met deze methode wordt de mediane trendhelling met het 95% betrouwbaarheidsinterval
bepaald. Een minpunt van deze analyse is dat er slechts één (mediane) helling voor de hele
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meetperiode berekend wordt, terwijl een trend ook tijdens de meetperiode steiler kan worden
of kan afvlakken. Daarom wordt ook een derde methode toegepast: de LOWESS trendlijn
(Cleveland, 1979). Deze methode trekt een globale kromme, een soort lokale mediaan, door
de meetgegevens, waardoor een trendlijn ontstaat die bijvoorbeeld kan afvlakken als een
trend niet doorzet. De methodes zijn ontleend aan eerder onderzoek naar trends in
oppervlaktewater (o.a. Kronvang et al., 2008) en grondwater (o.a. Visser, 2009).

Een uitgebreidere beschrijving van de methodes wordt gegeven in Bijlage A.
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3 Resultaten trendanalyse

3.1 Seasonal Mann Kendall trendtest
Met de Seasonal Mann Kendall trendtest is voor elk trendmeetpunt bepaald of er over de
periode 2000-2012 een significante opwaartse of neerwaartse trend in de meetgegevens is.
De resultaten zijn geaggregeerd tot tabellen met het aantal trendmeetpunten met opwaartse
en neerwaartse trends en het aantal meetpunten zonder significante trend, zowel voor het
gehele beheergebied als voor de groepen binnen de clusters watertype, landgebruik en
waterlichaam. De uitkomsten van de Seasonal Mann Kedall tests (de SMK-tau en –p) zijn per
individuele meetlocatie opgenomen in Bijlage G.

3.1.1 Resultaten gehele dataset
Tabel 3.1 en Figuur 3.1 laten zien dat er voor zowel N als P duidelijk meer neerwaartse
trends dan opwaartse trends zijn aangetoond over de periode 2000-2012. Voor N is slechts 1
opwaartse trend gevonden, tegen 58 neerwaartse trends. Voor P zijn 8 opwaartse en 32
neerwaartse trends gevonden. Vooral voor P is voor veel locaties (31) geen significante trend
aantoonbaar gebleken.

Tabel 3.1 Resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests voor alle 71 trendmeetlocaties over de periode
2000-2012.

N-totaal
Aantal opwaarts (p<0.05) 1
Aantal neerwaarts (p<0.05) 58
Geen trend aantoonbaar(p>0.05) 12
P-totaal
Aantal opwaarts (p<0.05) 8
Aantal neerwaarts (p<0.05) 32
Geen trend aantoonbaar(p>0.05) 31

Figuur 3.1: Taartdiagrammen van de resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests voor alle 71
trendmeetlocaties voor N (links) en P (rechts) over de periode 2000-2012.
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3.1.2 Resultaten per cluster
Tabellen met aantallen opwaartse en neerwaartse trends voor N en P per groep zijn
weergegeven in Bijlage B.1 (Tabel B.1 tot en met Tabel B.6). Een visueel overzicht van de
resultaten per groep is weergegeven in Figuur 3.2 en Figuur 3.3.

Figuur 3.2 Overzicht van de resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests per groep voor N. De bovenste
acht groepen vallen onder het cluster watertypen, de middelste vier onder het cluster landgebruik en de
onderste 4 onder het cluster waterlichamen.

Figuur 3.3  Overzicht van de resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests per groep voor P. De bovenste
acht groepen vallen onder het cluster watertypen, de middelste vier onder het cluster landgebruik en de
onderste 4 onder het cluster waterlichamen.
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In het cluster watertype valt op dat er in de groepen boezemmeren, IJsselmeer,
boezemkanalen en stedelijk uitsluitend neerwaartse trends voor N gevonden worden. Ook in
de andere groepen overheersen de neerwaartse trends, maar zijn er ook meetlocaties zonder
significante trend. De enige opwaartse trend voor N (locatie 254) én drie van de zeven
opwaartse trends voor P (locaties 67, 254 en 281) zitten in de groep ‘sloten’. Voor P zijn in de
groep sloten bijna evenveel opwaartse (3) als neerwaartse (4) trends gevonden. Locatie 254
is de enige met zowel voor N als P een opwaartse trend. Ook de groep
laagveenplassen/poldermeren valt voor P op met evenveel opwaartse als neerwaartse trends
(zowel twee opwaartse als neerwaartse trends; locaties 66 en 312 opwaartse trend voor P).
In de groep vaarten noordelijk kleigebied zijn meer opwaartse (2) dan neerwaartse (1) trends
voor P aangetoond (locaties 3 en 141 opwaartse trend voor P). De locaties in het IJsselmeer
(van belang voor de kwaliteit van het ingelaten water) laten zowel voor N als P dalende
trends zien, maar op één van de twee locaties (127) is die trend voor P niet significant.

In het cluster landgebruik is voor N de enige opwaartse trend gevonden voor een
natuurlocatie (254). Voor P hebben één landbouwlocatie (67) en vier natuurlocaties (66, 254,
281, 312) significant stijgende P concentraties. Het is opvallend dat de meeste opwaartse
trends voor P in natuurgebieden voorkomen. Voor de landbouwlocaties laten 8 van de 11
meetlocaties een neerwaartse trend voor N zien en 5 van de 11 voor P. Voor de boezems is
het beeld eenduidiger dan voor de landbouw- en natuurlocaties. Zowel in het noordoosten als
in het zuidwesten laten alle boezemlocaties voor N een significante neerwaartse trend zien.
Ook voor P komen er in de boezems geen stijgende trends voor. Wel zijn er voor P minder
significante neerwaartse trends gevonden dan voor N. In de noordoostelijke boezem zijn
meer locaties met een significant dalende trend (6 van de 8) dan in de zuidwestelijke boezem
(4 van de 10).

In het cluster waterlichaam zijn in geen van de groepen opwaartse trends gevonden voor N.
De groep beken is vrij klein, maar er zijn relatief veel (4 van de 5) significant dalende trends
voor N gevonden. In de groepen brak klei en laagveenmoerassen is in de helft van de
locaties een neerwaartse trend voor N gevonden. Voor P zijn wel locaties met significant
stijgende concentraties gevonden. De groep brak klei is binnen dit cluster de enige groep met
meer opwaartse trends voor P (2) dan neerwaartse trends (0). De groep polderplassen
bestaat slechts uit één locatie waar zowel voor N als P geen significante trend gevonden is.

3.2 Theil-Sen Hellingschatter
Met de Theil-Sen hellingschatter is per trendmeetpunt een trendhelling berekend. De
trendhellingen van de individuele meetlocaties zijn weergegeven in figuren in Bijlage G. De
trends zijn geaggregeerd door de mediane trendhelling en het 95%-betrouwbaarheidsinterval
rond deze mediane trendhelling te bepalen. De werkelijke mediaan ligt met 95% zekerheid
tussen de waarden van het betrouwbaarheidsinterval. Als de twee waarden voor het 95%-
betrouwbaarheidsinterval beiden positief of negatief zijn, is de opwaartse of neerwaartse
trend significant. De trendhellingen en betrouwbaarheidsintervallen zijn ook apart berekend
voor de zomer- en de winterconcentraties. Daarbij geldt oktober tot en met maart als winter
en april tot en met september als zomer.

3.2.1 Resultaten gehele dataset
In Tabel 3.2 is te zien dat er over de periode 2000-2012 voor N een significante dalende trend
is geweest met een mediane trendhelling van -0,44 mg/l per decennium. Dat is een daling
van 18% ten opzichte van de mediane concentratie. Voor P is een mediane trendhelling van -
0,0091 mg/l per decennium gevonden (Tabel 3.3), wat een daling van 7,0% ten opzichte van
de mediane concentratie is. De relatieve daling is voor P aanzienlijk lager dan voor N. Voor
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zowel N als P is de geaggregeerde trend significant, aangezien het gehele
betrouwbaarheidsinterval ook dalend is. Het betrouwbaarheidsinterval rond de mediaan is vrij
smal door het grote aantal meetlocaties (71). Dit wil zeggen dat de mediane trendhellingen op
dit aggregatieniveau behoorlijk betrouwbaar zijn. In Figuur 3.4 zijn de trendhellingen en
betrouwbaarheidsintervallen visueel weergegeven. Het middelpunt van de lijnen ligt op de
mediane concentratie en het mediane bemonsteringsmoment van alle metingen. Het gaat bij
deze visualisatiemethode echter om de trendhellingen en niet om de absolute
concentratieniveaus.

In Tabel 3.2 en Tabel 3.3 zijn ook de mediane trendhellingen en betrouwbaarheidsintervallen
voor de zomer- en winterconcentraties apart gegeven. In Figuur 3.5 zijn ook deze
trendhellingen visueel weergegeven. Voor N is de trendhelling in de winter steiler dan in de
zomer, zowel in absolute helling als uitgedrukt in percentage van de mediaan. Voor P is de
helling in de winter steiler dan in de zomer, maar door de hogere concentraties is de relatieve
helling in de winter juist lager.

Om de vergelijking mogelijk te maken met de trends over de periode 1984-1998, is op
verzoek van Wetterskip Fryslân voor deze periode op dezelfde manier een geaggregeerde
mediane trendhelling berekend. Voor N is over die periode een significante dalende trend
gevonden met een mediane trendhelling van -0,31 mg/l per decennium (zie ook Tabel 3.4).
De relatieve trend bij N is in de periode 1984-1998 aanzienlijk kleiner dan in de periode 2000-
2012. Voor P is over 1984-1998 ook een significante dalende trend gevonden met een
mediane trendhelling van -0,055 mg/l per decennium. Voor P is zowel de absolute als de
relatieve daling in de periode 1984-1998 veel groter dan in de periode 2000-2012.

Tabel 3.2: Mediane concentraties, mediane trendhelling (absoluut en uitgedrukt als percentage van de mediaan) en
95%-betrouwbaarheidsinterval voor N-totaal voor de gehele dataset (71 locaties) en voor zomer- en
winterconcentraties over de periode 1984-1998.

Tabel 3.3: Mediane concentraties, mediane trendhelling (absoluut en uitgedrukt als percentage van de mediaan) en
95%-betrouwbaarheidsinterval voor P-totaal voor de gehele dataset (71 locaties) en voor zomer- en
winterconcentraties over de periode 1984-1998.

Trends N-totaal Mediane conc.
(mg/l)

Med. trendhelling
(mg/l per decenn.)

95% betr. interv.
(mg/l per decenn.)

Conclusie

Hele dataset 2,4 -0,44 (18%) -0,37 / -0,51 Dalend significant
Zomer 1,8 -0,31 (17%) -0,22 / -0,37 Dalend significant
Winter 3,3 -0,77 (23%) -0,53 / -0,93 Dalend significant

Trends P-totaal Mediane conc.
(mg/l)

Med. trendhelling
(mg/l per decenn.)

95% betr. interv.
(mg/l per decenn.)

Conclusie

Hele dataset 0,13 -0,0091 (7,0%) -0,0047 / -0,013 Dalend significant
Zomer 0,095 -0,0068 (7,2%) -0,0027 / -0,015 Dalend significant
Winter 0,16 -0,0098 (6,1%) -0,0051 / -0,022 Dalend significant
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Figuur 3.4: Geaggregeerde mediane trend met 95%-betrouwbaarheidsinterval (gestippeld) voor alle meetlocaties
voor N-totaal (links) en P-totaal (rechts).

Figuur 3.5: Geaggregeerde mediane wintertrend (blauw, oktober t/m maart) en zomertrend (rood, april t/m
september) met 95%-betrouwbaarheidsinterval (gestippeld) voor alle meetlocaties voor N-totaal (links) en P-
totaal (rechts).

Tabel 3.4: Mediane concentraties, mediane trendhelling (absoluut en uitgedrukt als percentage van de mediaan) en
95%-betrouwbaarheidsinterval voor N-totaal en P-totaal over de periode 1984-1998.

3.2.2 Resultaten per cluster
Voor de groepen in de clusters watertype, landgebruik en waterlichaam worden de resultaten
van de Theil Sen hellingschatter voor de periode 2000-2012 in tabellen gepresenteerd in
Bijlage B.2 (Tabel B.7 tot en met Tabel B.12). Een visueel overzicht van de mediane
trendhellingen (absoluut en relatief) voor alle groepen is gegeven in Figuur 3.6 en Figuur 3.7.
Voor de gepresenteerde medianen en betrouwbaarheidsintervallen geldt dat het aantal
locaties per groep grotendeels de betrouwbaarheid bepaald. Voor groepen met minder dan 8
locaties kan geen betrouwbaarheidsinterval berekend worden. Voor deze groepen zijn de
mediane trendhellingen onzeker.

In het cluster watertypen zijn voor N bij alle groepen negatieve mediane trendhellingen
gevonden. Alleen voor de laagveenplassen/poldermeren is de daling net niet significant
(Tabel B.7). Voor P is het beeld diverser. Er zijn 3 groepen met positieve mediane
trendhellingen (kanalen boezem, laagveenplassen/poldermeren en vaarten noordelijk
kleigebied). Alle drie zijn ze echter niet significant (zie Tabel B.8). De dalende trends van de
P-concentraties in de boezemmeren en in stedelijk water zijn net wel significant.

Mediane conc.
(mg/l)

Med. trendhelling
(mg/l per decenn.)

95% betr. interv.
(mg/l per decenn.)

Conclusie

N-totaal 1984-1998 4,0 -0,31 (7,8%) -0,55 / -0,0029 Dalend significant
P-totaal 1984-1998 0,22 -0,055 (25%) -0,11 / -0,017 Dalend significant
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In het cluster landgebruik zijn voor N en P alle mediane trendhellingen dalend. Voor natuur
zijn beide trends niet significant (zie Tabel B.9 en Tabel B.10). Voor boezem zuidwest is de
daling in P concentraties niet significant.

In het cluster waterlichamen heeft alleen de groep brak klei genoeg meetlocaties voor het
berekenen van het betrouwbaarheidsinterval rond de mediaan (zie Tabel B.11 en Tabel
B.12). In deze groep dalen de N concentraties (significant), maar stijgen de P concentraties
(niet significant). De groepen beken en laagveenmoeras hebben een dalende mediane
trendhellingen voor N en P. De groep polderplassen heeft een stijgende mediane
trendhelling, maar bestaat slechts uit één meetlocatie.

Figuur 3.6: Overzicht van de mediane trendhellingen over de periode 2000-2012 in de N concentraties per groep.
Het linker diagram geeft de absolute trends (mg/l per decennium) en het rechter diagram geeft de trends
als percentage van de mediane concentratie. De grijs gekleurde mediane trendhellingen zijn gebaseerd
op minder dan 8 meetlocaties waardoor de betrouwbaarheid beperkt is.
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Figuur 3.7: Overzicht van de mediane trendhellingen over de periode 2000-2012 in de P concentraties per groep.
Het linker diagram geeft de absolute trends (mg/l per decennium) en het rechter diagram geeft de trends als
percentage van de mediane concentratie. De grijs gekleurde mediane trendhellingen zijn gebaseerd op
minder dan 8 meetlocaties waardoor de betrouwbaarheid beperkt is.

3.3 LOWESS trendlijnen
Door de gegevens van alle trendmeetpunten zijn kromme LOWESS trendlijnen berekend
over de periode 2000-2012. Deze trendlijnen zijn geaggregeerd door een nieuwe LOWESS
trendlijn en een 25- en 75-percentiel LOWESS trendlijn te berekenen voor alle meetlocaties
en voor de groepen. Het voordeel van de LOWESS trendlijnen is dat een eventuele
verandering in de trendhelling binnen de periode 2000-2012 zichtbaar kan worden.

3.3.1 Resultaten hele dataset
De LOWESS trendlijnen voor de gehele dataset zijn weergegeven in Figuur 3.8. Voor N blijkt
dat de daling in de concentraties voornamelijk heeft plaatsgevonden in de eerste helft van de
periode 2000-2012. Vanaf 2006 blijven de N-concentraties min of meer stabiel. De 25-
percentiel LOWESS trendlijn (de lagere concentraties) stijgt licht de laatste jaren.

Ook voor P geldt dat de concentraties vooral in de eerste helft van de periode 2000-2012
dalen. In 2006 houdt de daling op en vanaf 2008 is er zelfs een stijging in de P concentraties
te zien. De 75-percentiel LOWESS stijgt de gehele periode. De grote afstand tussen de
middelste LOWESS en de 75-percentiel LOWESS laat zien dat de P concentraties scheef
verdeeld zijn met relatief veel uitschieters naar boven.

In Figuur 3.9 zijn LOWESS trendlijnen afgebeeld voor de zomer- en winterconcentraties apart.
Voor N valt vooral op dat de concentraties in de winter duidelijk hoger zijn dan in de zomer.
De vorm van de LOWESS en de ombuiging van de trend is echter voor de zomer- en
winterconcentraties ongeveer hetzelfde. Ook voor P laten de zomer- en winterconcentraties
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dezelfde ombuiging van de trend zien en zijn de concentraties in de winter hoger dan in de
zomer.

Figuur 3.8: Geaggregeerde LOWESS trendlijn (rood) en de 25- en 75-percentiel LOWESS-trendlijnen (rood,
gestippeld) voor de periode 2000-2012 voor N-totaal (links) en P-totaal (rechts) voor alle meetlocaties. In
grijs de LOWESS trendlijnen voor de individuele meetlocaties weergegeven.

Figuur 3.9 Geaggregeerde LOWESS trendlijnen en 25- en 75-percentiel LOWESS-trendlijnen (gestippeld) voor de
periode 2000-2012 voor N-totaal (links) en P-totaal (rechts) voor zomer (rood, april t/m september) en
winter (blauw, oktober t/m maart) voor alle meetlocaties.

3.3.2 Resultaten hele dataset over de periode 1984-2012
Op verzoek van Wetterskip Fryslân is een extra analyse gedaan voor meetgegevens vanaf
1984. De LOWESS trendlijnen voor de gehele dataset voor de periode 1984-2012 zijn
weergegeven in Bijlage C. Aandachtspunt is dat er in 1999 overgegaan is op nieuwe
analysemethoden.

Voor stikstof is te zien dat er een licht dalende trend in de concentraties is van 1984 tot 1996.
Vanaf 1996 zet de steilere trend in, die tot 2006 door loopt. Deze daling wordt mogelijk voor
een deel veroorzaakt door de overstap naar een andere analysemethode, waarbij lagere N
concentraties gemeten worden (zie ook paragraaf 2.2). De fosforconcentraties dalen vanaf
1984 tot 2006 met een trend die met de tijd iets sterker lijkt te worden.
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3.3.3 Resultaten per cluster
Ook voor elke groep binnen de clusters watertypen, landgebruik en waterlichamen zijn
geaggregeerde LOWESS trendlijnen berekend. De afzonderlijke grafieken met individuele
LOWESS trendlijnen, geaggregeerde LOWESS-trendlijnen en 25- en 75-percentiele
LOWESS trendlijnen zijn opgenomen in Bijlage D. Hieronder zijn alleen de geaggregeerde
LOWESS trendlijnen per cluster weergegeven in Figuur 3.10 tot en met Figuur 3.15.

In het cluster watertypen zijn de trends in de meeste groepen vergelijkbaar met de algemene
trend voor N (duidelijke daling tot 2006, daarna constant; Figuur 3.10). De geaggregeerde
LOWESS voor de vaarten-kanalen zuidoost valt op. De concentraties zijn hoger dan in de
andere groepen en de concentratiedaling in de periode van 2000-2006 is veel kleiner dan bij
de andere groepen. In de jaren vanaf 2008 zijn de concentraties in de vaarten-kanalen
zuidoost wel weer licht aan het dalen. Bij de vaarten noordelijk kleigebied blijft de N-
concentratie, in tegenstelling tot de meeste groepen, constant. De trendhelling van de sloten
is in de periode 2000-2006 minder steil dan bij de andere groepen, maar in de periode 2006-
2012 is de concentratiedaling juist groter.

Ook voor P zijn de trends in de meeste groepen conform de algemene trend (lichte daling tot
2006, lichte stijging vanaf 2008 (Figuur 3.11)). In Figuur 3.11 vallen de vaarten in het noordelijk
kleigebied op. De P concentraties zijn daar veel hoger dan in de andere groepen en stijgen
met een relatief constante helling over de periode 2000-2012. Opvallend zijn ook de lage
concentraties in het IJsselmeer die ook over de gehele periode relatief constant blijven.

In plots per groep (Bijlage D) valt op dat de spreiding in de concentraties en trends die
voorkomen sterk verschilt per groep. De boezemmeren, IJsselmeer (wel slechts 2
meetlocaties), kanalen boezem, laagveenplassen/poldermeren en de vaarten-noord
kleigebied laten allen voor de N-concentraties een vergelijkbaar patroon zien; de 25- en 75
percentiel LOWESS trendlijnen liggen dicht bij elkaar. De groepen sloten, stedelijk en
vaarten/kanalen ZO laten een grote spreiding voor N zien. Voor de P-concentraties is de
spreiding voor de meeste groepen groter dan voor de N-concentraties.

In het cluster landgebruik komen de verschillen in trends tussen landbouw en natuur en
tussen de noordoostelijk en zuidwestelijke boezem naar voren. De N-concentraties (Figuur
3.12) zijn in de noordoostelijke boezem hoger dan in de zuidwestelijke boezem. Beide
groepen laten wel duidelijk dezelfde trend zien: een concentratiedaling in de periode 2000-
2006 en vrij constante concentraties in de periode 2006-2012. De N-concentraties in
landbouw zijn hoger dan in natuur. Het verschil in N-concentraties tussen landbouw en natuur
is iets groter geworden in de periode 2000-2012 aangezien de trend in natuur steiler is dan in
landbouw. Voor N laten de geaggregeerde LOWESS trendlijnen voor landbouw en natuur
beiden een licht afvlakkende trend zien. De trenddaling in landbouw en natuur is minder sterk
dan in de boezems.

Bij de P concentraties in het cluster landgebruik (Figuur 3.13) zijn geen groepen met een
duidelijk hogere concentratie. Er zijn wel kleine verschillen per groep te zien. Net als bij N,
zijn ook de P concentraties hoger in landbouw dan in natuur en in de noordoostelijke boezem
hoger dan in de zuidwestelijke boezem. Zowel de boezems als de landbouw laten de
trendomkering zien die ook in de over alle locaties geaggregeerde LOWESS te zien was. De
groep natuur laat geen duidelijke (verandering in) trend zien. De LOWESS-trendlijn voor
landbouw doorkruist de trendlijn voor de boezem noordoost, wat erop duidt dat de stijgende
trend in P concentraties in de landbouwgebieden iets eerder is ingezet dan in de boezem.
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De grafieken per groep (Bijlage D) laten ook voor het cluster landgebruik een duidelijk
verschil in spreiding zien. De spreiding in N- en P-concentraties in de boezemlocaties is veel
kleiner dan in de landbouw- en natuurlocaties.

In het cluster waterlichamen zijn de LOWESS-trendlijnen voor polderplassen (in Figuur 3.14
en Figuur 3.15) gebaseerd op slechts één locatie (246). Deze trendlijnen zeggen daardoor
weinig over de groep polderplassen in het algemeen. Voor N is in Figuur 3.14 een duidelijk
verschil te zien tussen de geaggregeerde LOWESS voor beken en die voor de groepen brak
klei en laagveenmoerassen. Brak klei en laagveenmoerassen laten dezelfde afvlakkende
trend zien als de over alle locaties geaggregeerde LOWESS. De beken daarentegen laten
een doorlopende, dalende trendlijn zien met een vrij constante helling.

Bij de LOWESS trendlijnen voor P in Figuur 3.15 vallen vooral de hoge concentraties in de
groep brak klei op. De concentraties in deze groep zijn in de periode 2000-2006 stabiel en
stijgen daarna. De trendlijnen van beken en laagveenmoerassen lijken meer op de algemene
trend. De beken lijken iets later de stijging in P concentraties in te zetten dan de
laagveenmoerassen.



1208369-000-BGS-0004, 8 oktober 2013, definitief

Trends in stikstof- en fosforconcentraties in het beheergebied van Wetterskip Fryslân 19

Figuur 3.10:  LOWESS-trendlijnen voor N-totaal per groep binnen het cluster Watertypen.

Figuur 3.11:  LOWESS-trendlijnen voor P-totaal per groep binnen het cluster Watertypen.
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Figuur 3.12:  LOWESS-trendlijnen voor N-totaal per groep binnen het cluster Landgebruik.

Figuur 3.13:  LOWESS-trendlijnen voor P-totaal per groep binnen het cluster Landgebruik.
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Figuur 3.14:  LOWESS-trendlijnen voor N-totaal per groep binnen het cluster Waterlichamen. Let op: de trendlijn
voor polderplassen is gebaseerd op één locatie (246).

Figuur 3.15:  LOWESS-trendlijnen voor P-totaal per groep binnen het cluster Waterlichamen. Let op: de trendlijn
voor polderplassen is gebaseerd op één locatie (246).
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3.4 Vergelijking absolute concentraties
In paragraaf 3.3 zijn binnen de clusters al groepen met hogere concentraties benoemd. Deze
paragraaf zal zich meer toespitsen op de verschillen in concentratieniveaus tussen de
verschillende groepen. Overigens zeggen de concentratieniveaus van de LOWESS
trendlijnen niets over het wel of niet halen van de normen, want de normen zijn gebaseerd op
zomergemiddelde concentraties.

De groep vaarten/kanalen ZO heeft de hoogste stikstofconcentratie in vergelijking met alle
andere groepen. In het jaar 2000 is de N-concentratie 4 mgN/l en die neemt af tot ca. 3,6
mgN/l in 2012. De groepen kanalen boezem en boezem noordoost hebben ook tamelijk hoge
N-concentraties (ca. 3,8 mgN/l in 2000 en ca. 2,7 mgN/l in 2012). De groep polderplassen (1
locatie) heeft in vergelijking met de andere groepen de laagste N-concentraties met
concentraties die de gehele meetperiode onder de 2 mgN/l liggen. Andere groepen met een
lage stikstofconcentratie zijn laagveenplassen-poldermeren, natuur specifiek en
laagveenmoeras.

Wat betreft de P-concentratie onderscheiden de groepen vaarten noordelijk kleigebied en
brak klei zich van de andere groepen met een beduidend hogere concentratie. Dit wordt
verklaard door de zoute kwel die in dit gebied optreedt. Hoewel de P-concentraties in de
groep kanalen boezem een stuk lager zijn dan in het noordelijke kleigebied, heeft ook deze
groep hogere concentraties in vergelijking met de andere groepen. De laagste P-
concentraties komen voor in het IJsselmeer, de boezem zuidwest, de laagveenmoerassen en
de polderplassen.

Nog enkele andere opmerkingen zijn:
- De groep landbouw heeft hogere concentraties N en P dan natuur; er zijn echter meer

groepen met hogere concentraties dan natuur (zoals de boezem, waar de N- en P-
concentraties voor een groot deel door uitgemalen water uit landbouwpolders bepaald
worden).

- De boezem noordoost heeft zowel een hogere N- als P-concentratie dan de boezem
zuidwest. Dit komt mogelijk door de grotere invloed van nutriëntrijke kwel op het
polderwater dat in het noordoosten op de boezem uitgemalen wordt.

- De boezemmeren hebben een lagere N- en P-concentratie dan de boezemkanalen.
Vooral voor de P-concentratie is dit verschil vrij groot (tussen de 0,15 en 0,2 mgP/l).
Dit lijkt vreemd aangezien de boezemmeren onderling verbonden zijn door de
kanalen. Mogelijk is het opwervelen van P-houdend bodemslib belangrijker in de
kanalen, bijvoorbeeld door de geconcentreerde scheepvaart. Een andere mogelijke
oorzaak is dat het water vanuit de landbouwpolders op de kanalen uitgeslagen wordt,
waardoor het landbouw water op de boezemkanalen meer invloed heeft dan op de -
meren. Een kleinere plantopname in de kanalen kan ook een rol spelen. Voor N zou
daarnaast een kleinere invloed van denitrificatie in de kanalen een rol kunnen spelen.

- De groep natuur heeft lage N-concentraties in vergelijking met de andere groepen. De
fosforconcentratie is vergelijkbaar met veel andere groepen. Het feit dat de groep
natuur toch wel belast lijkt te worden komt doordat natuur niet afgesloten is van de
boezem en er ook water wordt ingelaten. Daarnaast kan nutriëntrijke kwel ook in
natuurgebieden optreden.

- De sloten en beken onderscheiden zich qua N- en P-concentratie niet van de andere
groepen.

- Stedelijk water neemt zowel wat betreft N- als P-concentraties een tussenpositie in.
De verschillen in concentratieniveaus tussen de individuele stedelijke meetlocaties
zijn vrij groot.
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4 Discussie trendanalyse

4.1 Algemene conclusies trendanalyse
In hoofdstuk 3 is met verschillende analysemethoden gekeken naar trendmatige
veranderingen in N- en P-concentraties in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Uit deze
trendanalyses zijn de volgende algemene conclusies te trekken:

• Over de gehele periode 2000-2012 zijn de concentraties N en P in de meeste wateren
gedaald, in een groot aantal wateren gelijk gebleven en in enkele wateren gestegen. De
relatieve daling is voor N 2,5 keer groter dan voor P.

• Tussen 2000-2006 laten de N- en P-concentraties een neerwaartse trend zien. Sinds
2006 zijn de N-concentraties niet meer verder gedaald en zijn de P-concentraties zelfs
(licht) toegenomen.

• De zomer- en winterconcentraties laten vergelijkbare trends zien met in de winter
hogere N- en P-concentraties dan in de zomer.

• De afvlakking van de trend voor N en de omkering van de trend voor P betekent dat het
doelbereik voor nutriënten niet dichterbij zal komen.

4.2 Relatie met bronnen en maatregelen
Op basis van een trendanalyse kunnen alleen uitspraken gedaan worden over eventuele
algemene trendmatige veranderingen in de waterkwaliteit. Het leggen van een causaal
verband tussen de gevonden trends en bronnen en maatregelen is niet mogelijk zonder een
meer uitgebreide analyse. De resultaten van de trendanalyse voor de verschillende clusters
(watertypen, landgebruik en waterlichamen) kunnen wel aanknopingspunten geven voor
mogelijke oorzaken. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat niet gekeken is naar de
representativiteit van de meetlocaties voor de clusters waarin ze ingedeeld zijn. Ook is niet
bekend of de locaties binnen een groep een goede afspiegeling zijn van de ruimtelijke variatie
binnen die groep. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de verschillen tussen de groepen.

Er is in deze studie niet specifiek gekeken naar (ontwikkelingen in) de nutriëntenbijdragen
vanuit RWZI’s en vanuit landbouw naar de verschillen typen wateren in Fryslân. Wel is
bekend dat landelijk zowel de vrachten vanuit RWZI’s als vanuit landbouwgebieden zijn
afgenomen vanaf de jaren ’80. Figuur 4.1 geeft de totale N- en P-vracht in Fryslân vanuit
RWZI’s over de periode 1980-2012. Vooral in de eerste helft van de periode 2000-2012 heeft
Wetterskip Fryslân geïnvesteerd in de verbetering van het RWZI-effluent. De N-vracht vanuit
RWZI’s daalt nog flink tussen 2000 en 2005, maar blijft daarna stabiel. Dit zou (naast de trend
in het IJsselmeerwater) ook een oorzaak kunnen zijn van de daling over de periode 2000-
2006 en de afvlakking/omkering van de trend vanaf 2006. Tegelijkertijd dalen sinds de jaren
’80 ook de N- en P-overschotten in landbouwgebieden. In Figuur 4.2 zijn de landelijke N- en P-
overschotten in de landbouw over de periode 1980-2010 geplot. De neerwaartse trend in de
overschotten is het gevolg van het landelijke mestbeleid en naar verwachting volgen de
overschotten in Fryslân dezelfde trend. In tegenstelling tot de RWZI-vrachten is in de
overschotten nog geen afvlakking van de neerwaartse trend te zien.
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Figuur 4.1 : Ontwikkeling in de N-vracht (links) en P-vracht (rechts) vanuit RWZI’s in Fryslân (exclusief
Waddeneilanden) van 1980 tot 2012.

Figuur 4.2 : Ontwikkeling in het landelijke N-overschot (links) en P-overschot (rechts) in de landbouw van
1980 tot 2012 (CBS, 2012).

In Figuur 4.3 is op basis van de EmissieRegistratie (ER, 2013) een overzicht weergegeven
van de ontwikkeling van de belasting van het oppervlaktewater vanuit verschillende bronnen
voor Ntot en Ptot. In deze figuur is een sterke daling in de belasting tussen 2000 en 2005 te
zien. In 2010 is de totale belasting voor zowel N als P hoger ten opzichte van 2005, dit wordt
veroorzaakt door een hogere belasting vanuit de landbouw. Aandachtspunt bij deze cijfers is
dat de belasting vanuit landbouwgronden naar het oppervlaktewater onzeker is. De gegevens
komen uit berekeningen met het model STONE en vooral op regionaal niveau is de
betrouwbaarheid beperkt.
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Figuur 4.3: Ontwikkelingen in de belasting van het oppervlaktewater in Fryslân volgens de EmissieRegistratie (ER,
2013). Let op: de ER-cijfers voor landbouwbelasting zijn zeker op regionaal niveau onzeker.

In de resultaten van de trendanalyses is terug te zien dat veel van de Friese wateren met
elkaar in verband staan via het boezemsysteem. Veel van de groepen laten daardoor
vergelijkbare veranderingen in de concentraties zien. De belangrijkste bronnen van nutriënten
voor de boezem zijn de inlaat vanuit het IJsselmeer, de RWZI’s en de vrachten vanuit de
landbouwpolders. Uit Figuur 4.3 wordt duidelijk dat landbouw in Fryslân veruit de grootste
bron is van N en P (ca. 80%). Het gaat dan voornamelijk om water dat vanuit
landbouwpolders op de boezems uitgemalen wordt. Het gaat om grote volumes water
waarvan de concentraties hoger zijn dan in het ontvangende water. In Figuur 4.3 is ook
zichtbaar dat RWZI’s het grootste deel van de resterende belasting opleveren. De invloed van
het IJsselmeer op de belasting van de Friese wateren is beperkt.

Aangezien landbouw de belangrijkste bron van nutriënten is zal de oorzaak van de
afvlakkende trend voor N en de trendomkering voor P vooral te verklaren zijn door de
ontwikkeling van de belasting vanuit landbouwgebieden. De Friese trend in de belasting
vanuit landbouwgebieden (Emissieregistratie, Figuur 4.3) wijkt af van de trend in de landelijke
nutriëntenoverschotten die blijven dalen (Figuur 4.2).

De afvlakking van de trend zal gedeeltelijk ook verklaard kunnen worden door de afvlakking
van de trend in de belasting vanuit RWZI’s. Ook laten de concentraties in het IJsselmeer
dezelfde trendafvlakking voor N en trendomkering voor P zien. Hoewel de invloed van het
IJsselmeer op de totale belasting beperkt is, heeft de waterkwaliteit in het IJsselmeer zeker in
periodes met waterinlaat in de zomer invloed op de concentraties. De hogere N en P
concentraties in de noordoostelijke boezem worden mede veroorzaakt door vanuit kleipolders
uitgemalen nutriëntenrijke kwel.

Opvallend is dat de daling in de groep landbouw-specifiek minder sterk is dan voor natuur en
de boezems (Figuur 3.12 en Figuur 3.13). Een sterkere daling zou te verwachten zijn,
aangezien zowel de verbetering van de boezemwaterkwaliteit (inlaatwater) als het landelijke
mestbeleid op deze groep inwerkt. Wellicht is de minder sterke daling gerelateerd aan een
voor Fryslân regionaal afwijkende ontwikkeling in nutriëntenoverschotten ten opzichte van het
landelijke patroon. Dit beeld wordt bevestigd in de EmissieRegistratie-gegevens (Figuur 4.3),
die voor de landbouwbelasting in Fryslân zelfs een lichte stijging tussen 2005 en 2010 laten
zien. Ook al is de betrouwbaarheid van de ER-gegevens voor landbouwbelasting beperkt, de
lichte stijging zou de oorzaak kunnen zijn van de gevonden afvlakkende trend voor N en de
trendomkering voor P.
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De lichte stijgende trend die in de P-concentratie vanaf 2008 te zien is, is vooral terug te
voeren op stijgende P-concentraties in de groepen vaarten noordelijk kleigebied, brak klei,
kanalen boezem en polderplassen. Een aantal groepen wijkt qua concentraties en/of trends
duidelijk af van het boezemwater. De duidelijkste afwijkingen voor de P-concentraties worden
gevonden in de groepen vaarten noordelijk kleigebied (cluster watertypen) en brak klei
(cluster waterlichamen). De P-concentraties in deze groepen zijn hoger dan in de rest van het
beheergebied en nemen over de gehele periode 2000-2012 gestaag toe. Deze afwijkende
trend is mogelijk het gevolg van de langzaam toenemende invloed van brakke, nutriëntrijke
kwel in het kleigebied. De toename van de kwelinvloed is toe te schrijven aan de combinatie
van zeespiegelstijging en bodemdaling. Voor de N-concentraties vertonen de groepen
vaarten/kanalen ZO en de vaarten noordelijk kleigebied de duidelijkste afwijkingen. In de
vaarten/kanalen ZO zijn de concentraties hoger en de concentratiedaling in de periode 2000-
2006 veel kleiner dan bij de andere groepen. Bij de vaarten noordelijk kleigebied blijft de N-
concentratie, in tegenstelling tot de meeste groepen, constant.

Bij verschillende groepen blijkt al uit de grote verschillen tussen individuele meetlocaties dat
het water minder in contact staat met de rest van het Friese water en dat de invloed van
lokale ‘gebiedseigen’ bronnen belangrijk is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de groep sloten uit het
cluster watertypen. De uitspoeling uit het landsysteem is ruimtelijk erg variabel, deels door
verschillen in landgebruik (nutriëntenoverschot) en deels door geohydrologische verschillen.
Dat zowel landgebruik als natuurlijke verschillen in nutriëntenbelasting meespelen, blijkt uit
het feit dat zowel in landbouw als natuur de verschillen tussen de meetlocaties groot zijn. In
de groep beken uit het cluster waterlichamen zijn de verschillen tussen de locaties niet
bijzonder groot. Wel is de trend voor N duidelijk anders dan in de boezems. Ook voor de
beken geldt dat niet het boezemwater, maar de lokale belasting in de stroomgebieden
bepalend is voor de nutriëntenconcentraties.

Opvallend is nog het verschil in N- en P-concentraties tussen de boezemmeren en de
kanalen die deze boezemmeren met elkaar verbinden. De mediane N-concentraties zijn in de
boezemmeren circa 0,2 mgN/l (7%) lager dan in de kanalen. Het verschil is echter vooral
opvallend groot voor de P-concentraties, die in de kanalen circa 3 keer hoger zijn (± 0,3
mgP/l) dan in de boezemmeren (± 0,1 mgP/l). Aangezien de boezemmeren en de kanalen
direct met elkaar in verbinding staan, maakt dit resultaat duidelijk dat er naast het mengen
van water uit verschillende bronnen meer processen zijn die de nutriëntenconcentraties
beïnvloeden. Mogelijk worden de hogere concentraties in de kanalen veroorzaakt door het
landbouwwater dat vanuit de polders op de kanalen uitgeslagen wordt. Een andere
mogelijkheid is een grotere opwerveling van P-houdend bodemslib, bijvoorbeeld door de
geconcentreerde scheepvaart in de kanalen. Voor N is de organische fractie meestal kleiner
en heeft opwerveling van bodemslip minder invloed. Het is ook mogelijk dat een lagere
plantopname en voor N een lagere denitrificatie in de kanalen een rol spelen.

4.3 Vergelijking landelijke trendstudies
Door Puijenbroek et al. (2010) zijn trends in verschillende typen oppervlaktewater over de
periode 1991-2008 onderzocht. De studie is gebaseerd op de LIMNO-database met
gegevens van Rijkswaterstaat en alle waterschappen. Trends zijn voor verschillende
watertypen berekend op basis van zomergemiddelde concentraties. De algemene conclusie
van deze studie was dat de meeste meetlocaties nog niet aan de nutriëntennormen voldoen
en dat de verbetering van de waterkwaliteit stagneert sinds 2000 (zie Figuur 4.4). Voor meer
specifieke resultaten per stof en per watertype verwijzen we naar Puijenbroek et al. (2010).
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De afvlakking van de trends in N en P concentraties over de periode 2000-2012 in Fryslân
komt overeen met de landelijke afvlakking. In de trendanalyse voor Fryslân is vooral na 2008
een toename in P concentraties geconstateerd. Die toename is in de analyse van
Puijenbroek et al. (2010) nog niet geconstateerd, maar deze analyse loopt ook maar tot 2008.

Figuur 4.4: Samenvattende figuur uit Puijenbroek et al. (2010): de afname van de gemiddelde overschrijding van de
N en P norm stagneert.

Voor Rijkswaterstaat heeft Pot (2010) de trends in de waterkwaliteit van Nederlandse meren
en plassen onderzocht over de periode 1980-2008. Deze studie is een vervolg op de
eutrofiëringsenquêtes die sinds de jaren ’70 uitgevoerd zijn. De studie is gebaseerd op
gegevens van Rijkswaterstaat en alle waterschappen. Er is onder meer naar de trends in N
en P gekeken. De trends zijn onderzocht door veranderingen in de jaarlijkse mediaan en
andere percentielen te berekenen. In de door Pot (2010) berekende medianen per jaar is net
als in deze studie een afvlakking voor N zichtbaar. Voor P is voor 2006-2008 een toename in
de jaarmedianen gevonden. De toename was in de studie van Pot (2010) nog slechts
zichtbaar in 2 jaarmedianen, wat gezien de natuurlijke (weergerelateerde) variatie tussen
jaren te weinig is om conclusies aan te verbinden. Onderhavig rapport met gegevens tot 2012
laat zien dat de stijgende trend voor P in de Friese meren aanhoudt (Figuur 3.11) en dat N
stabiel blijft (Figuur 3.10).

Als onderdeel van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 (EMW2012) is een meetnet opgezet
voor landbouw specifiek oppervlaktewater (Klein et al, 2012a; Klein et al.,2012b). Het
Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO) is samengesteld uit
bestaande meetlocaties van de waterschapsmeetnetten voor waterkwaliteit. Binnen het
beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn 9 locaties geselecteerd die in het MNLSO zijn
opgenomen (zie Bijlage E). De methodes voor trendanalyse komen overeen met de in dit
rapport gebruikte methodes. De algemene conclusie was dat de nutriëntenconcentraties op
landbouw specifieke meetlocaties aan het dalen zijn, maar ook dat er op circa 75% van de
meetlocaties nog niet aan de norm voor N-totaal of P-totaal wordt voldaan (zie ook Figuur
4.5). Er werd geen afvlakking van de trend gevonden, wat aansluit bij de ontwikkeling in de
landelijke N- en P-overschotten in de landbouw (Figuur 4.2). Voor de MNLSO-locaties binnen
Wetterskip Fryslân is (in analogie met de bevindingen uit dit rapport) vastgesteld dat de
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trends afvlakken. Het vermoeden bestaat echter dat de locaties uit de groep landbouw ook
door het boezemwater beïnvloed worden. Voor de Friese MNLSO-locaties is een beperkte de
invloed van inlaatwater aangetoond door metingen van de Gadolinium-anomalie (zie Bijlage
E).

Figuur 4.5: Samenvattende figuur over trends in landbouw specifiek oppervlaktewater uit Klein et al. (2012b);
Trendlijnen voor N-totaal (links) en P-totaal (rechts): mediane Theil-Sen trendlijn (groen), gemiddelde Theil-
Sen trendlijn (blauw) en LOWESS trendlijn. Allen met gestippelde betrouwbaarheidsintervallen van de
helling.

In opdracht van Wetterskip Fryslân is in 2007 een trendanalyse over de periode 1981 tot
2005 uitgevoerd, die gericht was op de biologische waterkwaliteit (Van Dam & Wanink, 2007).
In deze studie zijn ook trends in zomergemiddelde Ntot en Ptot concentraties meegenomen.
Met t-toetsen zijn verschillen tussen perioden statistisch aangetoond. Voor nutriënten zijn in
deze studie dalende nutriënten concentraties gevonden. Ptot nam af van 0,35 mgP/l in 1981-
1990 tot 0,11 mgP/l in 2001-2005. Ntot nam af van 3,7 tot 2,0 mgN/l. Het gaat hier om
zomerconcentraties en daardoor zijn deze trends moeilijk te vergelijken met de meeste in dit
rapport gepresenteerde trends. De gerapporteerde zomerconcentratieniveaus voor 2001-
2005 (0,11 mgP/l voor P en 2,0 mgN/l voor N) komen wel goed overeen met de in Figuur 3.9
afgebeelde zomerconcentraties in dezelfde periode. Van Dam en Wanink (2007) constateren
daarnaast enkele met dit rapport overeenkomende verschillen tussen watertypen in Fryslân.
Zo vinden ze ook de lagere concentraties in het IJsselmeer ten opzichte van de
boezemwateren. Daarnaast komen de hoge nutriëntenconcentraties in de kleisloten en -
kanalen ook uit deze studie naar voren.

In 2006 is door Witteveen + Bos in opdracht van Wetterskip Fryslân een themaonderzoek
eutrofiëring uitgevoerd (Van den Boomen, 2006). Eén van de doelen van dit onderzoek was
het uitvoeren van een trendanalyse van beschikbare eutrofiëringsdata. Bij de toegepaste
methode van de trendanalyse zijn de volgende stappen achtereenvolgens uitgevoerd:
verwijderen van uitschieters, berekening clustergemiddelden, toetsing afwezigheid
trendbreuk, toetsing afwezigheid trend en keuze meeste geschikte model voor extrapolatie.
De trendanalyse is uitgevoerd op het zomergemiddelde van de clusters over de periode 1984
t/m 2005. Voor Ptot is bij vijf watertypen vóór 1999 een dalende trend waargenomen. Bij de
overige watertypen kon geen trend worden aangetoond, doordat er sprake was van een
trendbreuk of doordat er te weinig gegevens beschikbaar waren om voor een trend te
toetsen. Niettemin lijkt het erop dat in alle watertypen in de periode 1984-2005 de
fosfaatconcentraties zijn afgenomen. Met uitzondering van het IJsselmeer (M21) kon voor de
overige KRW-watertypen voor totaalstikstof statistisch gezien geen trend worden vastgesteld.
In de meeste gevallen lijkt op het oog wel een dalende trend vanaf 1999 aanwezig te zijn,
maar de tijdreeks is echter te klein om dit statistisch te kunnen aantonen. De dalende trends

Mediane trendlijn
Gemiddelde trendlijn
LOWESS trendlijn

Mediane trendlijn
Gemiddelde trendlijn
LOWESS trendlijn
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die door Van den Boomen (2006) zijn gevonden, zijn ook in huidig onderzoek aangetroffen
(zie paragraaf 3.3.2). Een verdere vergelijking tussen beide studies is niet mogelijk gezien de
verschillende technieken die gebruikt zijn om de trends te bepalen en het feit dat de trend in
Van den Boomen alleen op het zomergemiddelde is gebaseerd.
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5 Weer-gerelateerde variaties

Variaties in weersomstandigheden zijn een belangrijke oorzaak van variaties in de kwaliteit
van grond- en oppervlaktewater. Vrachten vanuit bovenstroomse landbouwgebieden worden
beïnvloed door neerslaghoeveelheden en temperatuur. De effecten hiervan op de
eutrofiëringstoestand van ontvangende waterlichamen zijn ook deels weersafhankelijk.

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de belangrijkste processen die de invloed van de
weersomstandigheden op het transport van nutriënten veroorzaken. In natte periodes worden
ondiepe en oppervlakkige stromingsroutes van percelen naar het oppervlaktewatersysteem
belangrijker (Rozemeijer, 2010). Via deze ondiepe routes worden meer nutriënten vanuit het
landsysteem meegevoerd (zie ook Figuur 5.1). In het oppervlaktewatersysteem zijn de
verblijftijden in natte condities relatief kort waardoor biologische omzetting- of
vastleggingsprocessen minder vat kunnen krijgen op de nutriënten. De lagere temperaturen
in natte periodes zorgen bovendien voor een lagere bacteriologische activiteit, wat de
biologische omzetting ook vertraagt. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de
klimaatinvloeden op de nutriëntenconcentraties in oppervlaktewater.

Tabel 5.1: Overzicht van de consequenties van natte en droge omstandigheden op het transport van nutriënten.

Figuur 5.1: Van natte naar droge omstandigheden neemt de invloed van ondiepe stroomroutes toe. Deze ondiepe
stroombanen worden sterker beïnvloed door de landbouw en leveren hogere concentraties nutriënten en
andere landbouw gerelateerde verontreinigingen aan het oppervlaktewater.

De processen in Tabel 5.1 leveren grote verschillen op in nutriëntenconcentraties tussen
zomer en winter, maar ook tussen droge en natte weerjaren. Het is overigens ook mogelijk
dat de nutriëntenconcentraties juist in de zomer hoger zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval in
gebieden waar de invloed van nutriëntrijke kwel dominant is. Ook is het mogelijk dat de
relatieve bijdrage van nutriëntenrijk RWZI-effluent zomers groter is. In sommige
oppervlaktewateren bestaat de afvoer in droge zomers voor een aanzienlijk deel uit RWZI-
effluent en zijn juist dan de concentraties hoog. Inzicht in de seizoenspatronen kan derhalve
ook inzicht opleveren in het belang van verschillende bronnen.

Droog Nat
Diepe, relatief schone routes naar het
oppervlaktewater; weinig uitspoeling.

Ondiepe routes naar het oppervlaktewater; veel
uitspoeling uit en afstroming vanaf percelen.

Lage stroomsnelheden; lange verblijftijden; meer
vegetatieopname, vastlegging en omzetting.

Hoge stroomsnelheden, korte verblijftijden; minder
vegetatieopname, vastlegging en omzetting

Hoge temperaturen; meer/snellere
vegetatieopname, vastlegging en omzetting.

Lagere temperaturen; minder vegetatieopname,
vastlegging en omzetting

Consequentie: Lage concentraties nutriënten Consequentie: Hoge concentraties nutriënten
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Voor dit onderzoek zijn de gegevens van alle meetlocaties voor de periode 2000-2012
gebruikt om inzicht te krijgen in weer-gerelateerde seizoensvariaties en verschillen tussen
jaren in N- en P-concentraties. In eerder onderzoek is de relatie tussen chemische
waterkwaliteit en meteorologische variaties in Fryslân vastgesteld (Loeve et al., 2006). Ook is
er door Dionisio Pires (2012) voor Wetterskip Fryslân een relatie gevonden tussen
klimaatschommelingen (de NAO-index) en blauwalgenconcentraties.

5.1 Seizoensvariaties
In Figuur 5.2 en Figuur 5.3 zijn boxplots weergegeven met de gemeten N en P concentraties
in de periode 2000-2012, ingedeeld per maand. In deze figuren komt het algemene
seizoenale verloop in N en P-concentraties naar voren. Zowel voor N als voor P geldt dat de
zomerconcentraties lager zijn dan de winterconcentraties. Voor N is dit patroon duidelijker en
zijn de verschillen groter dan voor P. Het seizoenale patroon komt ook naar voren in de
individuele tijdreeksen in Bijlage G.

Voor N is het seizoenale patroon sterker dan voor P. Dit komt doordat N voor een groot deel
in opgeloste vorm (NO3, NH4) met het water mee stroomt, terwijl voor P de aan deeltjes
gebonden fractie belangrijker is. De concentraties van P worden dan ook mede bepaald door
opwerveling van (water)bodemdeeltjes, wat voor veel korte-termijnvariatie (pieken) in de
concentraties zorgt. In Figuur 5.3 is echter te zien dat het seizoenale patroon voor P zeker
ook meespeelt.

Het seizoenale patroon in de N- en P-concentraties duidt erop dat over geheel Wetterskip
Fysland gezien, het uitspoelende water vanuit het landsysteem de belangrijkste bron van
nutriënten is. In dit onderzoek is verder niet ingegaan op seizoensvariaties per meetlocatie of
verschillen tussen de groepen meetlocaties. Dit zou extra inzicht kunnen opleveren in welke
processen en bronnen dominant zijn voor verschillende groepen meetlocaties.

Figuur 5.2: Boxplots van de gemeten N-totaal concentraties op alle meetlocaties ingedeeld per maand. De boxplots
geven de mediaan, de 25- en 75-percentiel en de range exclusief extreme waarden.



1208369-000-BGS-0004, 8 oktober 2013, definitief

Trends in stikstof- en fosforconcentraties in het beheergebied van Wetterskip Fryslân 33

Figuur 5.3: Boxplots van de gemeten P-totaal concentraties op alle meetlocaties ingedeeld per maand. De boxplots
geven de mediaan, de 25- en 75-percentiel en de range exclusief extreme waarden.

5.2 Verschillen tussen jaren
Naast seizoensverschillen zijn er vaak ook verschillen in N- en P-concentraties tussen jaren
die (deels) gerelateerd kunnen worden aan verschillen in weersomstandigheden. Deze
jaarverschillen kunnen flinke schommelingen veroorzaken in de resultaten van normtoetsing
(Klein et al., 2012b). Het is daarom aan te bevelen meerdere meetjaren mee te nemen in een
toestandsrapportage. Voor een trendanalyse is het van belang langere meetreeksen (>10
jaar) te gebruiken, zodat individuele jaren niet teveel invloed hebben op de resultaten.

In Figuur 5.4 en Figuur 5.5 zijn boxplots opgenomen van alle gemeten concentraties in de
periode 2000-2012 ingedeeld per meetjaar voor N en P. De mediane N-concentratie varieert
tussen 1,8 en 2,9 mg/l. De mediane P-concentratie varieert tussen 0,10 en 0,17 mg/l. De
jaarlijkse neerslag, verdamping en netto neerslag (neerslag minus verdamping) voor KNMI-
station Leeuwarden zijn gegeven in Figuur 5.6. In Figuur 5.7 wordt de relatie gelegd tussen
de mediane N- en P-concentraties en de netto neerslag. Uit deze figuur wordt duidelijk dat
weer-gerelateerde verschillen een deel van de variatie in de mediane jaarconcentraties
kunnen verklaren (40% voor N en 28% voor P). Net als bij de seizoensverschillen is de relatie
duidelijker voor N dan voor P.

Een nadere analyse van de relatie tussen weer en nutriëntenconcentraties per meetlocatie en
per groep meetlocaties zou nog voor extra inzicht kunnen zorgen in processen in
verschillende typen wateren. Het neerslagoverschot en de nutriëntenvrachten in de winter
zou bijvoorbeeld een ‘early warning’ kunnen zijn voor extra eutrofiëringsproblemen in de
zomer.
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Figuur 5.4: Boxplots per jaar van de gemeten N-totaal concentraties op alle trendmeetlocaties. De boxplots geven
de mediaan, de 25- en 75-percentiel en de range exclusief extreme waarden.

Figuur 5.5: Boxplots per jaar van de gemeten P-totaal concentraties op alle trendmeetlocaties. De boxplots geven
de mediaan, de 25- en 75-percentiel en de range exclusief extreme waarden.
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Figuur 5.6: Jaarlijkse neerslag, verdamping en neerslagoverschot in de periode 2000-2012, meetstation
Leeuwarden (bron: KNMI).

Figuur 5.7: Relatie tussen mediane jaargemiddelde concentraties een het jaarlijkse neerslagoverschot voor N (links)
en P (rechts).
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6 Vrachten vanuit polders

De polders zijn de belangrijkste bron van nutriënten voor het boezemsysteem in Fryslân (zie
ook paragraaf 4.2). Vrachten zijn belangrijk om de (verandering in de) relatieve invloed van
deze bron ten opzichte van andere bronnen te bepalen. De bepaling van N en P vrachten op
basis van maandelijkse metingen is echter onnauwkeurig door de grote korte termijn variatie
in de concentraties en afvoeren. In onderzoek door Claassen et al. (2012) is vastgesteld dat
de vrachtschattingen vanuit polders op basis van laagfrequente concentratiemetingen bij
gemalen mogelijk onderschat worden. Tijdens een aantal bemonsteringscampagnes is
vastgesteld dat bij het aanslaan van gemalen de concentraties N en P stijgen. Deze stijging
wordt niet waargenomen in laagfrequente (maandelijkse) concentratiemetingen, waardoor de
vrachten vanuit polders mogelijk worden onderschat.

In het onderzoek van Claassen et al. (2012) is niet gekeken naar structurele relaties tussen
N- en P-concentraties en afvoer bij gemalen. Als er een duidelijke relatie is tussen de
hoogfrequente afvoermetingen en de laagfrequente metingen van N- en P-concentraties, dan
kan die relatie gebruikt worden om te interpoleren tussen waterkwaliteitsmetingen. Daarom
zoeken we in dit hoofdstuk naar relaties tussen afvoer en N- en P-concentraties. Mochten er
geen duidelijke relaties met afvoer bestaan, dan kunnen vrachtschattingen eventueel
verbeterd worden door goedkoop meetbare parameters met een sterke correlatie met N- en P
continu te gaan meten. De dynamiek in NO3 concentraties is bijvoorbeeld vaak goed te
voorspellen aan de hand van EC metingen. We kijken daarom in dit hoofdstuk ook naar de
relaties tussen de gemeten parameters onderling. We focussen bij deze analyse op 5
locaties: Dongerdielen, Fjouwer Kriten, Pingjumer polder, De Linde en De Lits. Voor deze
locaties zijn dagafvoeren en tweewekelijkse concentratiemetingen voor de periode 2011-2012
gebruikt. De afvoeren en concentratiemetingen zijn opgenomen in Bijlage F.

6.1 Relatie tussen nutriënten en afvoer
In Figuur 6.1 zijn scatterplots opgenomen van N- en P-concentraties en afvoer. In de figuren
is een trendlijn geplot (lineaire regressie) met de verklaarde variantie (R2) van het
regressiemodel. Voor de meeste locaties is het verband tussen N- en P-concentraties en
afvoer erg zwak. Dit kan het gevolg zijn van hysterese (hogere concentraties bij toenemende
afvoer) of van verschillen tussen natte en droge periodes in de relatie tussen afvoer en
concentraties. Alleen voor De Linde is de relatie met afvoer mogelijk bruikbaar voor
interpolatie tussen maandelijkse metingen en het verbeteren van de vrachtschatting. Voor de
Lits is ook een zwak verband aangetoond, dat mogelijk verbeterd kan worden door een niet-
lineair regressiemodel te fitten.

Op basis van de beschikbare gegevens is het waarschijnlijk alleen voor De Linde mogelijk de
afvoergegevens te gebruiken voor het interpoleren tussen de tweewekelijkse
concentratiemetingen. Voor de andere locaties is een gedetailleerder beeld nodig van de
dynamiek in de concentraties en waarschijnlijk ook een complexer statistisch of procesmatig
model om de relatie tussen de concentraties en de afvoer vast te leggen
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Figuur 6.1: Relatie tussen N- en P-concentraties en de afvoer op de 5 locaties.

6.2 Relatie tussen parameters
In Tabel 6.1 zijn de correlaties tussen N- en P-concentraties en de andere gemeten
waterkwaliteitsparameters opgenomen. Er zijn geen eenvoudig meetbare parameters die
voor alle locaties een sterke correlatie met de N- en P-concentraties vertonen. Wel zou de
variatie in N-tot grotendeels verklaard worden met continue metingen van NO3 concentraties.
Het continu meten van NO3 concentraties (middels UV-sensoren of ion-selectieve electroden)
is goedkoper dan het continu meten van N-tot concentraties. Ook voor P geldt dat de variatie
grotendeels verklaard kan worden middels metingen van PO4-concentraties.
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Tabel 6.1: Correlatie tussen N- en P-concentraties en de andere gemeten waterkwaliteitsparameters. Correlaties
van 0,7 en hoger zijn rood gemarkeerd.

Dongeradielen Fjouwer Pigjum De Linge De Lits
Ntot Ptot Ntot Ptot Ntot Ptot Ntot Ptot Ntot Ptot

Ntot nvt 0,10 nvt 0,50 nvt -0,04 nvt 0,68 nvt 0,70
Ptot 0,10 nvt 0,50 nvt -0,04 nvt 0,68 nvt 0,70 nvt
Cl -0,65 -0,27 -0,28 -0,50 -0,18 0,22 0,08 -0,14 -0,26 -0,48

GELDHD -0,58 -0,37 -0,33 -0,63 -0,14 0,27 -0,61 -0,60 -0,45 -0,64
NH4 0,81 0,24 0,90 0,32 0,48 0,53 0,74 0,77 0,82 0,63
NO2 0,52 0,39 -0,22 -0,08 0,23 0,54 0,54 0,29 0,39 0,20
NO3 0,94 -0,07 0,81 0,56 0,89 -0,28 0,94 0,45 0,72 0,26

O2 -0,39 -0,67 -0,28 -0,19 -0,20 -0,41 -0,39 -0,37 -0,43 -0,65
pH -0,68 -0,44 -0,48 -0,36 -0,20 -0,49 -0,65 -0,40 -0,52 -0,68
PO4 0,07 0,93 0,37 0,90 -0,07 0,99 0,70 0,90 0,65 0,95
SALNTT -0,59 -0,37 -0,33 -0,64 -0,16 0,27 -0,59 -0,61 -0,45 -0,63

T -0,51 0,44 -0,85 -0,54 -0,34 0,07 -0,52 -0,38 -0,62 -0,39
ZICHT -0,01 -0,21 -0,69 -0,45 -0,23 0,18 -0,28 -0,37 -0,47 -0,55

6.3 Meetstrategie poldervrachten
Wetterskip Fryslân heeft gedurende 2011 en 2012 twee-wekelijkse waterkwaliteitsmetingen
bij poldergemalen uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de vrachten vanuit polders. Het is
niet mogelijk de toename van de betrouwbaarheid in de vrachtschatting aan te tonen ten
opzichte van de reguliere maandelijkse bemonstering. De werkelijke vracht (op basis van
continue of debietproportionele metingen) is immers niet bekend. In andere studies is wel
aangetoond dat de betrouwbaarheid van vrachtschattingen toeneemt met de meetfrequentie
(Rozemeijer, 2010). Bij vrachtberekeningen worden de momentopnames van concentraties
meestal representatief geacht voor de periode rondom de meting. Een meting tijdens een
korte concentratiepiek of –dip heeft bij maandelijkse bemonstering daardoor meer invloed op
de vrachtberekening dan bij een tweewekelijkse bemonstering.

Het uitvoeren van tweewekelijkse metingen in plaats van maandelijkse metingen is nog
steeds weinig gezien de grote dynamiek in concentraties en debiet. De grootste fout in het
berekenen van vrachten wordt gemaakt doordat de verandering in concentratie tijdens een
afvoerpiek niet wordt waargenomen. Dit wordt met een rekenvoorbeeld geïllustreerd in Figuur
6.2.
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Figuur 6.2: Voorbeeld van de gevolgen van het missen van concentratieveranderingen tijdens afvoerpieken voor de
betrouwbaarheid van vrachtberekeningen; figuur 2A geeft de afvoer (zwart), het concentratieverloop volgens
wekelijkse metingen (blauw) en het concentratieverloop volgens dagelijkse metingen (rood); Figuur 2B en
2C geven de vracht en de cumulatieve vracht op basis van wekelijkse (blauw) en dagelijkse (rood)
concentratiemetingen.

Om beter inzicht te krijgen in de vrachten vanuit de Friese polders bevelen we aan 6 tot 12
representatieve polders (b.v. verdeeld over zand, klei, veen) maandelijks te meten en
daarnaast met verplaatsbare continue meetapparatuur informatie te verzamelen over de
verandering van concentraties tijdens afvoerpieken. De meetapparatuur voor continue
metingen kan achtereenvolgens bij verschillende gemalen ingezet worden. De gevonden
concentratierespons tijdens afvoerpieken kan gebruikt worden voor het reconstrueren van het
concentratiepatroon tussen de maandelijkse metingen.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies
Uit de trendanalyses zijn de volgende algemene conclusies te trekken:
• Over de gehele periode 2000-2012 zijn de concentraties N en P in de meeste wateren

gedaald, in een groot aantal wateren gelijk gebleven en in enkele wateren gestegen. De
relatieve daling is voor N 2,5 keer groter dan voor P.

• Tussen 2000-2006 laten de N- en P-concentraties een neerwaartse trend zien. Sinds
2006 zijn de N-concentraties niet meer verder gedaald en zijn de P-concentraties zelfs
(licht) toegenomen.

• De zomer- en winterconcentraties laten vergelijkbare trends zien met in de winter
hogere N- en P-concentraties dan in de zomer.

• De afvlakking van de trend voor N en de omkering van de trend voor P betekent dat het
doelbereik voor nutriënten niet dichterbij zal komen.

Belangrijk aandachtspunt bij de interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde resultaten
is dat niet gekeken is naar de representativiteit van de meetlocaties voor de clusters waarin
ze ingedeeld zijn. Ook is niet bekend of de locaties binnen een groep een goede afspiegeling
zijn van de ruimtelijke variatie binnen die groep. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de
verschillen tussen de groepen.

7.1.1 Relatie met bronnen en maatregelen
In de resultaten van de trendanalyses is terug te zien dat veel van de Friese wateren met
elkaar in verband staan via het boezemsysteem. Veel van de groepen laten daardoor
vergelijkbare veranderingen in de concentraties zien. De belangrijkste bronnen van nutriënten
voor de boezem zijn de inlaat vanuit het IJsselmeer, de RWZI’s en de vrachten vanuit de
landbouwpolders. Uit Figuur 4.3 wordt duidelijk dat landbouw in Fryslân veruit de grootste
bron is van N en P (ca. 80%). De afvlakkende trend voor N en de trendomkering voor P zal
daardoor vooral te verklaren zijn door de ontwikkeling van de belasting vanuit
landbouwgebieden. De Friese trend in de belasting vanuit landbouwgebieden
(Emissieregistratie, Figuur 4.3) wijkt af van de trend in de landelijke nutriëntenoverschotten
die blijven dalen (Figuur 4.2). De afvlakking van de trend zal gedeeltelijk ook verklaard
kunnen worden door de afvlakking van de trend in de belasting vanuit RWZI’s. Ook laten de
concentraties in het IJsselmeer dezelfde trendafvlakking voor N en trendomkering voor P
zien. Hoewel de invloed van het IJsselmeer op de totale belasting beperkt is, heeft de
waterkwaliteit in het IJsselmeer zeker in de periode met waterinlaat in de zomer invloed op de
concentraties.

De vaarten noordelijk kleigebied (cluster watertypen) en brak klei (cluster waterlichamen)
wijken qua P-concentratie af van de andere groepen met hogere concentraties en een
gestaag opwaartse trend. De afwijkende trend is mogelijk het gevolg van de combinatie van
zeespiegelstijging en bodemdaling, waardoor er een langzaam toenemende invloed van
brakke, nutriëntrijke kwel in het kleigebied is.

Wat betreft de N-concentraties vertonen de groepen vaarten/kanalen ZO en de vaarten
noordelijk kleigebied de duidelijkste afwijkingen. In de vaarten/kanalen ZO zijn de
concentraties hoger en is er een minder sterke dalende trend in de periode 2000-2006. Bij de
vaarten noordelijk kleigebied blijft de N-concentratie, in tegenstelling tot de meeste groepen,
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constant. Hiervoor kan dezelfde verklaring worden gegeven als voor de opwaartse trend in P-
concentratie.

De invloed van lokale ‘gebiedseigen’ bronnen is belangrijk voor een aantal groepen, wat blijkt
uit de grote verschillen tussen individuele meetlocaties binnen sommige groepen. Dit is het
duidelijkste waarneembaar bij de groep sloten. De uitspoeling uit het landsysteem is ruimtelijk
erg variabel, deels door verschillen in landgebruik (nutriëntenoverschot) en deels door
geohydrologische verschillen.

7.1.2 Weergerelateerde variaties
De verschillen in weerscondities tussen seizoenen en jaren hebben invloed op de
waterkwaliteit. Zowel voor N als voor P geldt dat de zomerconcentraties lager zijn dan de
winterconcentraties. Het seizoenale patroon in de N- en P-concentraties duidt erop dat over
geheel Wetterskip Fysland gezien, het in de winter uitspoelende water vanuit het
landsysteem de belangrijkste bron van nutriënten is.

Naast seizoensverschillen zijn er vaak ook verschillen in N- en P-concentraties tussen jaren
die (deels) gerelateerd kunnen worden aan verschillen in weersomstandigheden. Deze
jaarverschillen kunnen flinke schommelingen veroorzaken in de resultaten van normtoetsing.
Het is daarom aan te bevelen meerdere meetjaren mee te nemen in een
toestandsrapportage. Voor een trendanalyse is het van belang langere meetreeksen (>10
jaar) te gebruiken, zodat individuele jaren niet teveel invloed hebben op de resultaten.

7.1.3 Poldervrachten
Met 2-wekelijkse metingen is het niet goed mogelijk om de poldervracht nauwkeurig te
kwantificeren. Deze conclusie wordt getrokken uit het feit dat er geen duidelijk verband is
gevonden tussen de afvoer en concentratiemetingen van N en P. Daarnaast kan de 2-
wekelijkse meting van Ntot en Ptot ook niet vervangen worden door een goedkoop meetbare
component continu te gaan meten aangezien geen van deze parameters een sterke
correlatie met Ntot en/of Ptot vertoont. Daarnaast bleek uit onderzoek van Claassen et al.
(2012) dat de poldervrachten worden onderschat omdat de concentraties Ntot en Ptot
toenemen bij het aanslaan van het gemaal.

7.2 Aanbevelingen

7.2.1 Monitoringsstrategie
Wetterskip Fryslân heeft een groot aantal lange, consequente meetreeksen. Deze zijn zeer
geschikt voor trendanalyse. Aanbevolen wordt om de meetlocaties met lange meetreeksen
door te blijven meten in de toekomst.

Voor de meeste meetlocaties meet Wetterskip Fryslân alleen N-totaal en niet de
deelparameters Kjeldahl-N(KjN), ammonium (NH4), nitraat (NO3), nitriet (NO2).  Met  die
aanpakt wijkt Fryslân af van andere waterschappen die N-totaal berekenen door de
concentraties van deelparameter op te tellen. Uit de voor deze studie uitgevoerde
gegevenscontrole is gebleken dat de directe metingen van totaal-N behoorlijk (>25%) lagere
concentraties oplevert. Dit is vastgesteld op basis van een relatief beperkt aantal monsters
waarvoor wel deelparameters gemeten zijn (zie paragraaf 2.2). Het verdient de aanbeveling
de oorzaak van dit verschil te achterhalen zodat de gegevens van Wetterskip Fryslân beter
vergelijkbaar zijn met andere waterschappen en beter bruikbaar in landelijke studies.
Overigens is het voor de interpretatie van de gegevens (stoftransport/bronnenanalyses) aan
te bevelen de deelparameters wel te meten. De deelparameters verschillen namelijk sterk in
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bronnen en chemische gedrag. Voor alleen normtoetsing is een directe bepaling van N-totaal
wel voldoende.

Voor het achterhalen van de bronnen van te hoge nutriëntenconcentraties is het belangrijk
representatieve meetlocaties te hebben in de belangrijkste watertypen. We constateren dat
het huidige meetnet op 2 aspecten niet optimaal aansluit bij de in deze studie gehanteerde
indeling in groepen en clusters. Deze aspecten zijn: 1) verdeling van de locaties over de
verschillende groepen; en 2) de representativiteit van de locaties voor de verschillende
groepen.

1) Verdeling locaties over de verschillende groepen
In de huidige studie bleken er minder dan 8 meetlocaties met voldoende lange meetreeksen
aanwezig in de volgende groepen: beken (5), laagveenmoeras (6), polderplassen (1),
vaarten/kanalen ZO (6) en vaarten noordelijk kleigebied (6). In deze gebieden zijn wel meer
meetlocaties aanwezig, alleen hebben deze slechts een korte meetreeks. Voor de
desbetreffende locaties wordt aanbevolen ze door te meten, zodat van deze locaties in de
toekomst ook een lange meetreeks aanwezig is.
Sommige groepen hebben ruim voldoende meetlocaties (boezemmeren, stedelijk, sloten,
landbouw en natuur). Voor de groepen met weinig spreiding in concentraties kan overwogen
worden enkele meetlocaties te schrappen. Voor groepen met een grote spreiding in
concentraties is het echter wel belangrijk dat de huidige meetlocaties gehandhaafd blijven
(bijvoorbeeld voor de groep sloten). Als de oorzaak van de verschillen duidelijk is zou zo’n
groep gesplitst kunnen worden (bijvoorbeeld in groepen sloten-klei en sloten-zand), waarbij
wel voldoende locaties (minstens acht) per groep gehandhaafd moet blijven.

2) Representativiteit van de locaties voor de verschillende groepen
Voor sommige datagroepen moeten nauwkeurig bekeken worden of de desbetreffende
locaties wel representatief zijn voor de desbetreffende groep. De groep stedelijk is hier een
goed voorbeeld van. Deze groep bevat nu meetlocaties in de stadskern, maar ook aan de
rand van dorpen en in sterk door de boezem beïnvloede wateren, waarbij het de vraag is of
het water echt als ‘stedelijk’ gekarakteriseerd kan worden. Een ander voorbeeld is de groep
landbouw. Voor de landbouwmeetlocaties moet bekeken worden of ze wel door alleen
landbouw beïnvloed worden en er geen andere bronnen, zoals stedelijk water, inlaatwater of
RWZI effluent, op de desbetreffende plek aanwezig is. Dit zou onderzocht kunnen worden
door bepaling van de Gadolinium-anomalie (Rozemeijer et al., 2011). Daarnaast is het
onduidelijk of de huidige selectie van landbouwmeetlocaties een goed afspiegeling is van de
ruimtelijke verschillen binnen deze groep.

7.2.2 Meetstrategie poldervrachten
De polders vormen de belangrijkste bron van nutriënten voor het Friese boezemsysteem. Een
goede bepaling van de (verandering in de) vrachten is belangrijk voor het afwegen van
maatregelen. Het voor deze trendstudie gebruikte meetnet is echter niet gericht op het
bepalen van vrachten vanuit polders. In 2011 en 2012 is Wetterskip Fryslând wel begonnen
met tweewekelijkse concentratiemetingen bij poldergemalen, ten behoeve van betere
vrachtbepalingen. Voor een betrouwbaar beeld van de vrachten vanuit polders is het echter
belangrijk inzicht te krijgen in concentratieveranderingen tijdens afvoerpieken. We bevelen
aan 6-12 representatieve polders maandelijks te meten en daarnaast met verplaatsbare
continue meetapparatuur informatie te verzamelen over de verandering van concentraties
tijdens afvoerpieken. De meetapparatuur voor continue metingen kan achtereenvolgens bij
verschillende gemalen ingezet worden. De gevonden concentratierespons tijdens
afvoerpieken kan gebruikt worden voor het reconstrueren van het concentratiepatroon tussen
de maandelijkse metingen. Bij het selecteren van de representatieve landbouwpoldergemalen
moet ook rekening gehouden worden met het debiet dat uitgemalen wordt. Bij voorkeur wordt
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gemeten bij belangrijke gemalen die veel landbouwwater afvoeren (en dus belangrijk zijn voor
de totaalvracht).

7.2.3 Nemen toekomstige maatregelen
Om te bepalen waar maatregelen genomen moeten/kunnen worden, is het nodig te weten
wat de grootste bronnen van vervuiling zijn. Een groot deel van de nutriëntenvracht is
afkomstig uit polders. Binnen de polders is echter onduidelijk wat de belangrijkste
nutriëntenbronnen zijn. Er zijn twee opties om een beter onderscheid tussen de belasting van
verschillende bronnen te kunnen maken:

1. Toepassing modellen (water- en stoffenbalans) in combinatie met metingen. Deze
benadering stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de kwantiteitsmodellering
en van de representativiteit van de waterkwaliteitsmetingen binnen de polders.

2. Inzet van tracers. Er kunnen verschillende tracers ingezet worden om verschillende
soorten water te karakteriseren. Met bijvoorbeeld 18O en 18N n voor nitraat (NO3) kan
onderscheid gemaakt worden tussen verschillende bronnen van nitraat zoals organische
mest, kunstmest, atmosferische depositie, kwel/veenmineralisatie en RWZI-effluent. Een
soortgelijk onderscheid in bronnen is te maken voor sulfaat. Metingen van boorisotopen
(11B/10B) en de zeldzame aarden (zoals Gadolinium) verbeteren het onderscheid tussen
verschillende waterbronnen, zoals inlaat-water, RWZI-effluent en gebiedseigen water. De
metingen geven onafhankelijke informatie over bronnen, die ook gebruikt kan worden
voor het verbeteren van water- en stoftransportmodellen.
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A Gebruikte methoden voor trendanalyse

Seasonal Mann Kendall trendtest
De Seasonal Mann Kendall trendtest is een robuuste, non-parametrische trendtest die
speciaal bedoeld is voor meetgegevens met een seizoenaal patroon (Hirsch and Slack,
1984). Robuust wil zeggen dat de test ongevoelig is voor extreme waarden in de meetreeks
en goed kan omgaan met periodes zonder metingen. Non-parametrisch betekent dat het voor
deze test niet nodig is dat de metingen normaal verdeeld zijn, wat bij waterkwaliteitsgegevens
ook vaak niet het geval is. De test is afgeleid van de gewone Mann Kendall trendtest die de
significantie en de richting van een trend aangeeft. De Seasonal Mann Kendall trendtest
berekent de statistieken echter eerst per maand over de hele periode (bijvoorbeeld alle
metingen in januari) en aggregeert ze vervolgens. Of een trend significant is hangt af van de
grootte (steilheid) van de trend, maar ook van de lengte en het aantal metingen daarin van de
meetreeks. Het is mogelijk dat een op het oog duidelijke trend toch niet als significant uit de
test komt doordat de meetreeks te kort is of doordat er te veel gaten in de meetreeks zitten.

Met de Seasonal Mann Kendall trendtest is voor alle trendmeetpunten bepaald of er een
significante trend aanwezig is en of deze trend opwaarts of neerwaarts is. Om de test voor
alle locaties op eenduidige wijze uit te voeren moeten alle ingevoerde reeksen maandelijkse
meetwaarden hebben, zij het niet perse voor alle jaren in de meetreeks. Voor enkele locaties
met een hogere meetfrequentie is daarom eerst de gemiddelde concentratie per maand
berekend. De resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtest zijn geaggregeerd tot
tabellen met de aantallen opwaartse en neerwaartse trends voor het gehele MNLSO en voor
de deelgebieden klei, veen en zand.

Theil-Sen hellingschatter
De Theil-Sen hellingschatter (Hirsch et al., 1982) is een robuuste non-parametrische
trendschatter. Robuust betekent dat de methode weinig gevoelig is voor extreme waarden en
periodes zonder metingen in de meetreeks, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld lineaire
regressie. Non-parametrisch wil zeggen dat de dataset niet normaal verdeeld hoeft te zijn,
wat bij waterkwaliteitsgegevens ook vaak niet het geval is. De Theil-Sen hellingschatter
bepaalt de mediane trend uit alle mogelijke trends tussen onderlinge datapunten. Dit levert de
helling en het intercept van de mediane trendlijn door de meetreeks op.

De Theil-Sen hellingschatter is toegepast op alle trendmeetpunten van het MNLSO. Uit deze
analyse komt voor elke locatie een rechte trendlijn met een helling en een intercept. Deze
trendlijnen zijn geaggregeerd door de mediane trendhelling en het 95%-
betrouwbaarheidsinterval rond deze mediane trendhelling te berekenen. De mediane trend en
het 95%-betrouwbaarheidsinterval zijn geplot met de mediane meetdatum van alle reeksen
als middelpunt. De trendlijnen beginnen bij de mediane startdatum en eindigen bij de
mediane einddatum van de meetreeksen. Als de mediane helling en beide
betrouwbaarheidsintervallen allemaal positief ofwel allemaal negatief zijn, dan is de trend
significant.

De Theil-Sen trendschatter is tevens voor alle trendmeetpunten toegepast op de zomer- en
winterconcentraties afzonderlijk. De zomerconcentraties zijn hierbij (conform de KRW-
normtoetsing voor nutriënten) de metingen vanaf april tot en met september. De
winterconcentraties zijn de metingen vanaf oktober tot en met maart. De trends door de
zomer- en winterconcentraties zijn op dezelfde wijze geaggregeerd als de trends over de hele
meetreeks.



Trends in stikstof- en fosforconcentraties in het beheergebied van Wetterskip Fryslân

1208369-000-BGS-0004, 8 oktober 2013, definitief

A-2

Tenslotte is de Theil-Sen trendschatter toegepast voor het bepalen van de mediane
trendhelling en het betrouwbaarheidsinterval voor de deelgebieden klei en zand. Voor het
deelgebied veen was het aantal van acht trendmeetpunten te klein voor een betrouwbare
schatting van de mediane trend.

LOWESS trendlijn
De LOWESS (LOcally WEighted Scatterplot Smoothing) is een kromme trendlijn gebaseerd
op ‘lopend’ fitten van polynomen (krommen) op een steeds opschuivend gedeelte van de
meetreeks (Cleveland, 1979). Het principe lijkt op een lopend gemiddelde of een lopende
mediaan, waarbij voor een steeds één tijdstap opschuivend deel van de meetreeks het
gemiddelde of de mediaan wordt berekend. De LOWESS is wel rekenintensiever, aangezien
voor elk deel van de meetreeks een lokale polynoom wordt gefit met de kleinste kwadraten
methode. Bij het fitten tellen de datapunten dicht bij het centrale datapunt zwaarder mee dan
de meetpunten verder weg. De zogenaamde ‘smoothing span’ parameter bepaalt de grootte
van de subdataset rond het centrale datapunt dat meedoet met het fitten van de polynoom.
Bij een grote spanwijdte wordt de lijn vlakker en minder gevoelig voor uitschieters in de
dataset. Bij kleine spanwijdtes volgt de LOWESS trendlijn meer de kleinere variaties in de
dataset.

Voor het MNLSO is voor elk trendmeetpunt een LOWESS trendlijn bepaald. Hierbij is een
voor de ‘smoothing span’ parameter gebruikelijke waarde van 2/3 gebruikt (f=2/3). Dit
betekent dat steeds 2/3 van het totale aantal datapunten meedoet aan het fitten van de lokale
polynoom. De LOWESS trendlijnen zijn geaggregeerd door een nieuwe LOWESS trendlijn te
berekenen door de LOWESS trendlijnen van alle meetlocaties. Ook voor deze
geaggregeerde LOWESS is een ‘smoothing span’ parameter van 2/3 gehanteerd. Vervolgens
zijn er ook LOWESS trendlijnen berekend door de residuen boven en onder de
geaggregeerde LOWESS trendlijn. Deze LOWESS trendlijnen geven de 25- en 75-
percentiele trendlijn en geven een indicatie van de spreiding rond de geaggregeerde
LOWESS trendlijn.

Er zijn tevens afzonderlijke LOWESS trendlijnen geschat voor de zomer- en
winterconcentraties. De zomerconcentraties zijn hierbij (conform de KRW-normtoetsing voor
nutriënten) de metingen vanaf april tot en met september. De winterconcentraties zijn de
metingen vanaf oktober tot en met maart. Ook de afzonderlijke LOWESS trendlijnen voor de
zomer- en winterconcentraties zijn geaggregeerd door een nieuwe LOWESS trendlijn door de
LOWESS trendlijnen per trendmeetpunt te berekenen.
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B Resultaten in tabelvorm

B.1 Resultaten Seasonal Mann Kendall trend tests

Tabel B.1: Resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests voor N-totaal de groepen in het cluster ‘watertype’.

Trends N-totaal
Cluster Watertypen

Aantal
opwaarts
(p<0.05)

Aantal
neerwaarts
(p<0.05)

Geen trend
aantoonbaar
(p>0.05)

Totaal

boezemmeren 0 15 0 15
Ijsselmeer 0 2 0 2
kanalen boezem 0 8 0 8
laagveenplassen/poldermeren 0 4 4 8
sloten 1 9 2 12
stedelijk 0 11 0 11
vaarten/kanalen z/o 0 3 3 6
vaarten/noord kleigebied 0 4 2 6
totaal 1 56 11 68

Tabel B.2: Resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests voor P-totaal de groepen in het cluster
‘watertype’.

Trends P-totaal
Cluster Watertypen

Aantal
opwaarts
(p<0.05)

Aantal
neerwaarts
(p<0.05)

Geen trend
aantoonbaar
(p>0.05)

Totaal

boezemmeren 0 10 5 15
Ijsselmeer 0 1 1 2
kanalen boezem 0 3 5 8
laagveenplassen/poldermeren 2 2 4 8
sloten 3 4 5 12
stedelijk 0 5 6 11
vaarten/kanalen z/o 0 5 1 6
vaarten/noord kleigebied 2 1 3 6
totaal 7 31 30 68
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Tabel B.3: Resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests voor N-totaal voor de groepen in het cluster
‘landgebruik’.

Trends N-totaal
Cluster Landgebruik

Aantal
opwaarts
(p<0.05)

Aantal
neerwaarts
(p<0.05)

Geen trend
aantoonbaar
(p>0.05)

Totaal

boezem noordoost 0 8 0 8
boezem zuidwest 0 10 0 10
landbouw specifiek 0 8 3 11
natuur specifiek 1 7 5 13
totaal 1 33 8 42

Tabel B.4: Resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests voor P-totaal voor de groepen in het cluster
‘landgebruik’.

Trends P-totaal
Cluster Landgebruik

Aantal
opwaarts
(p<0.05)

Aantal
neerwaarts
(p<0.05)

Geen trend
aantoonbaar
(p>0.05)

Totaal

boezem noordoost 0 6 2 8
boezem zuidwest 0 4 6 10
landbouw specifiek 1 5 5 11
natuur specifiek 4 5 4 13
totaal 5 20 17 42

Tabel B.5: Resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests voor N-totaal voor de groepen in het cluster
‘waterlichaam’.

Trends N-totaal
Cluster Waterlichaam

Aantal
opwaarts
(p<0.05)

Aantal
neerwaarts
(p<0.05)

Geen trend
aantoonbaar
(p>0.05)

Totaal

beken 0 4 1 5
brak klei 0 4 4 8
laagveenmoeras 0 3 3 6
polderplassen 0 0 1 1
totaal 0 11 9 20

Tabel B.6: Resultaten van de Seasonal Mann Kendall trendtests voor P-totaal voor de groepen in het cluster
‘waterlichaam’.

Trends P-totaal
Cluster Waterlichaam

Aantal
opwaarts
(p<0.05)

Aantal
neerwaarts
(p<0.05)

Geen trend
aantoonbaar
(p>0.05)

Totaal

beken 0 2 3 5
brak klei 2 0 6 8
laagveenmoeras 2 3 1 6
polderplassen 0 0 1 1
totaal 4 5 11 20
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B.2 Resultaten Theil-Sen hellingschatter

Tabel B.7: Mediane concentraties, mediane trendhelling (absoluut en uitgedrukt als percentage van de mediaan) en
95%-betrouwbaarheidsinterval voor N-totaal voor de groepen in het cluster ‘Watertypen’. Bij minder dan 8
locaties is het niet mogelijk het betrouwbaarheidsinterval te berekenen.

Trends N-totaal n
Mediane conc.
(mg/l)

Med. trendhelling
(mg/l per decenn.)

95% betr. interv.
(mg/l per decenn.)

Conclusie

boezemmeren 15 2,2 -0,51 (-23%) -0,44/-0,62 Dalend significant
ijsselmeer 2 2,0 -0,44 (-22%) Te weinig locaties
kanalen boezem 8 2,8 -0,53 (-19%) -0,45/-0,80 Dalend significant
laagveenpl./polderm. 8 1,7 -0,16 (-9,2%) 0,02/-0,52 Dalend niet significant
sloten 12 2,25 -0,49 (-22%) -0,15/-1,38 Dalend significant
stedelijk 11 2,5 -0,43 (-17%) -0,35/-0,59 Dalend significant
vaarten/kanalen z/o 6 4,0 -0,26 (-6,5%) Te weinig locaties
vaarten/noord kleige. 6 2,4 -0,29 (-12%) Te weinig locaties

Tabel B.8: Mediane concentraties, mediane trendhelling (absoluut en uitgedrukt als percentage van de mediaan) en
95%-betrouwbaarheidsinterval voor P-totaal voor de groepen in het cluster ‘Watertypen’. Bij minder dan 8
locaties is het niet mogelijk het betrouwbaarheidsinterval te berekenen.

Trends P-totaal n
Mediane
conc.
(mg/l)

Med. trendhelling
(mg/l per decenn.)

95% betr. interv.
(mg/l per
decenn.)

Conclusie

boezemmeren 15 0,08 -0,010 (-13%) -0,0014 / -0,043 Dalend significant
ijsselmeer 2 0,04 -0,0082 (-20%) Te weinig locaties

kanalen boezem 8 0,21 0,011 (+5%) 0,046 / -0,035 Stijgend niet
significant

laagveenpl./polderm. 8 0,11 0,015 (+13%) 0,038 / -0,058 Stijgend niet
significant

sloten 12 0,13 -0,0075 (-5,8%) 0,033 / -0,21 Dalend, niet
significant

stedelijk 11 0,13 -0,011 (-8,5%) -0,0080 / -0,086 Dalend significant
vaarten/kanalen z/o 6 0,16 -0,041 (-26%) Te weinig locaties
vaarten/noord
kleigebied 6 0,51 0,045 (-8,8%) Te weinig locaties

Tabel B.9: Mediane concentraties, mediane trendhelling (absoluut en uitgedrukt als percentage van de mediaan) en
95%-betrouwbaarheidsinterval voor N-totaal voor de groepen in het cluster ‘Landgebruik’.

Trends N-totaal n
Mediane conc.
(mg/l)

Med. trendhelling
(mg/l per decenn.)

95% betr. interv.
(mg/l per decenn.)

Conclusie

boezem noordoost 8 2,8 -0,56 (-20%) -0,44 / -0,92 Dalend significant
boezem zuidwest 10 2,1 -0,45 (-21%) -0,28 / -0,66 Dalend significant
landbouw specifiek 11 2,5 -0,34 (-14%) -0,17 / -1,25 Dalend significant
natuur specifiek 13 1,9 -0,23 (-17%) 0,02 / -1,09 Dalend niet significant

Tabel B.10: Mediane concentraties, mediane trendhelling (absoluut en uitgedrukt als percentage van de mediaan)
en 95%-betrouwbaarheidsinterval voor P-totaal voor de groepen in het cluster ‘Landgebruik’.

Trends P-totaal n
Mediane conc.
(mg/l)

Med. trendhelling
(mg/l per decenn.)

95% betr. interv.
(mg/l per decenn.)

Conclusie

boezem noordoost 8 0,13 -0,035 (-27%) -0,011 / -0,056 Dalend significant
boezem zuidwest 10 0,07 -0,0032 (-4,5%) 0,0089 / -0,028 Dalend niet significant
landbouw specifiek 11 0,13 -0,020 (-15%) -0,0047 / -0,083 Dalend significant
natuur specifiek 13 0,08 -0,0054 (-6,8%) 0,038 / -0,21 Dalend niet significant
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Tabel B.11: Mediane concentraties, mediane trendhelling (absoluut en uitgedrukt als percentage van de mediaan)
en 95%-betrouwbaarheidsinterval voor N-totaal voor de groepen in het cluster ‘Waterlichamen’. Bij minder
dan 8 locaties is het niet mogelijk het betrouwbaarheidsinterval te berekenen.

Trends N-totaal n
Mediane conc.
(mg/l)

Med. trendhelling
(mg/l per decenn.)

95% betr. interv.
(mg/l per decenn.)

Conclusie

Beken 5 2,5 -0,61 (-25%) Te weinig locaties
brak klei 8 2,4 -0,22 (-9,6%) -0,01 / -0,60 Dalend significant
laagveenmoeras 6 2,0 -0,21 (-11%) Te weinig locaties
polderplassen 1 1,4 0,07 (+5%) Te weinig locaties

Tabel B.12: Mediane concentraties, mediane trendhelling (absoluut en uitgedrukt als percentage van de mediaan)
en 95%-betrouwbaarheidsinterval voor P-totaal voor de groepen in het cluster ‘Waterlichamen’. Bij minder
dan 8 locaties is het niet mogelijk het betrouwbaarheidsinterval te berekenen.

Trends P-totaal n
Mediane conc.

(mg/l)
Med. trendhelling
(mg/l per decenn.)

95% betr. interv.
(mg/l per decenn.)

Conclusie

Beken 5 0,14 -0,010 (-7,4%) Te weinig locaties
brak klei 8 0,51 0,040 (+7,8%) 0,078 / -0,037 Stijgend niet significant

laagveenmoeras 6 0,075 -0,022 (-29%) Te weinig locaties
polderplassen 1 0,04 0,0083 (+21%) Te weinig locaties
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C LOWESS trendanalyse over periode 1984-2012

Figuur B1: Analyse voor de periode 1984-2012: voor alle meetlocaties geaggregeerde LOWESS-trendlijn (rood) en
de 25- en 75-percentiel LOWESS-trendlijnen (rood, gestippeld) voor N-totaal. In grijs de LOWESS
trendlijnen voor de individuele meetlocaties.

Figuur B1: Analyse voor de periode 1984-2012: voor alle meetlocaties geaggregeerde LOWESS-trendlijn (rood) en
de 25- en 75-percentiel LOWESS-trendlijnen (rood, gestippeld) voor P-totaal. In grijs de LOWESS
trendlijnen voor de individuele meetlocaties.
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D LOWESS-trendlijnen per groep
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Er is geen geaggregeerde LOWESS trendlijn voor de polderplassen omdat deze groep maar
uit één meetlocatie bestaat.

261

261



Trends in stikstof- en fosforconcentraties in het beheergebied van Wetterskip Fryslân

1208369-000-BGS-0004, 8 oktober 2013, definitief

D-6



1208369-000-BGS-0004, 8 oktober 2013, definitief

Trends in stikstof- en fosforconcentraties in het beheergebied van Wetterskip Fryslân E-1

E Meetlocaties Wetterskip Fryslân opgenomen in het MNLSO

Door Deltares en Wetterskip Fryslân zijn negen meetlocaties geselecteerd voor het Landelijk
Meetnet Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO, Klein et al., 2012). Acht van deze
landbouw specifieke locaties zijn trendmeetlocaties met een lange meetreeks. Op 7 locaties
is de Gadolinium-anomalie gemeten in de zomer van 2011 om een beeld te krijgen van de
mogelijke invloed van inlaatwater en/of RWZI-effluent. In Tabel C2 staat per meetlocatie de
gemeten Gadolinium-anomalie. Bij een Gd-anomalie groter dan 1,4 is er sprake van invloed
van inlaatwater en/of RWZI water. Om te kunnen bepalen hoe groot deze invloed is zijn ook
bepalingen van de Gd-anomalie in het inlaatwater nodig.

Tabel C1: Locaties in Wetterskip Fryslân die opgenomen zijn in het Landelijk Meetnet Landbouw Specifiek
Oppervlaktewater (MNLSO, Klein et al., 2012).

Locatiecode Locatienaam X-
coördinaat

Y-
coördinaat

Toestand/
Trend

15 HOLLE RIJ, langs Westerweg 168231 587207 Trend
67 zijtak KROMME GAT, toevoersloot petgat 197120 566120 Trend
113 zijsloot bovenloop KLEINDIEP,

De Maden
217320 553440 Trend

594 ZUIDDERRIED, Westerwaarddijk (141
ZPG)

214230 589199 Toestand

37 OUDE VAART,t.o.v.Blauwverlaat 209060 583030 Trend
79 NOKVAART, P.G.Otterweg t.n.v.Tjalleberd 192390 559130 Trend
133 NOORDWOLDERVAART,

Vinkegavaartweg
203429 544454 Trend

414 ZWARTE HAAN, Swarte Harne (gemaal) 170900 591430 Trend
417 ROPTA, Roptazijl (gemaal) begroeid 158500 580280 Trend

Tabel C2: Per meetlocatie de gemeten Gd-anomalie.
Waterschap Meetlocatie Gd-anomalie
Fryslân 15 4,2
Fryslân 67 1,5
Fryslân 594 3,3
Fryslân 37 1,6
Fryslân 79 1,3
Fryslân 414 6,5
Fryslân 417 2,0
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F Meetreeksen polders
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Trends in stikstof- en fosforconcentraties in het beheergebied van Wetterskip Fryslân G-1

G Individuele meetreeksen

In deze bijlage staan alle individuele meetreeksen van N- en P-totaal met de berekende
trendhellingen (Theil-Sen slopes). Ook zijn de individuele resultaten van de Seasonal Mann
Kendall trendtests als getallen weergegeven. De getallen die bij de grafieken staan
betekenen het volgende:

 slope: helling van de getrokken trendlijn; hoe verder van de nul, hoe groter (steiler) de
trend(lijn); een positief getal betekent een toename en een negatief getal een afname
in de concentratie;

 SMK tau: resultaat van de SMK-test (Seasonal Mann Kendall trendtest), maar de
waarde op zich (zonder de opzoektabel) zegt niet zoveel, alleen of de trend positief of
negatief is;

 SMK p: geeft significantie aan; als p>0,05 dan is de trend niet significant en als
p<0.05 dan is de trend wel significant.
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Locatienummer  115 : APPELSCHASTERVAART,Damsluis te Appelscha
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slope =  0.1432

SMK tau =  0.0874

SMK p =  0.1983
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slope =  −0.0077

SMK tau =  −0.2631

SMK p =  1e−04
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Locatienummer  117 : MORRA − FLUESSEN,Galamadammen
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slope =  −0.0436

SMK tau =  −0.3287

SMK p =  0
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slope =  3e−04

SMK tau =  −0.0099

SMK p =  0.8727
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Locatienummer  121 : GROOTE BREKKEN,midden
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slope =  −0.0585

SMK tau =  −0.2549

SMK p =  1e−04
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Locatienummer  121 : GROOTE BREKKEN,midden
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slope =  −0.001

SMK tau =  −0.2008

SMK p =  0.0018
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Locatienummer  127 : IJSSELMEER,Lemmer bij Ir.Wouda Gemaal
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slope =  −0.0405

SMK tau =  −0.1387

SMK p =  0.0236
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Locatienummer  127 : IJSSELMEER,Lemmer bij Ir.Wouda Gemaal
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slope =  1e−04

SMK tau =  −0.0466

SMK p =  0.46
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Locatienummer  128 : SCHEENE,Kerkeweg t.w.v.Nijetrijne
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slope =  0.0018

SMK tau =  −0.159

SMK p =  0.0104
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Locatienummer  128 : SCHEENE,Kerkeweg t.w.v.Nijetrijne
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slope =  −0.0038

SMK tau =  −0.1966

SMK p =  0.0014
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Locatienummer  129 : HELOMAVAART,Oldetrijnsterbrug
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slope =  −0.0228

SMK tau =  −0.1375

SMK p =  0.0246
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Locatienummer  129 : HELOMAVAART,Oldetrijnsterbrug

Jaar

P
 (

m
gP

/l)

slope =  −0.0034

SMK tau =  −0.2072

SMK p =  8e−04
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Locatienummer  133 : NOORDWOLDERVAART,Vinkegavaartweg
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slope =  0.0028

SMK tau =  −0.0721

SMK p =  0.2395
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Locatienummer  133 : NOORDWOLDERVAART,Vinkegavaartweg
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slope =  −0.0044

SMK tau =  −0.1488

SMK p =  0.0163
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Locatienummer  136 : bermsloot SOPSUM,na kruising Slachtedijk
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slope =  −0.0345

SMK tau =  −0.282

SMK p =  0
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Locatienummer  136 : bermsloot SOPSUM,na kruising Slachtedijk

Jaar

P
 (

m
gP

/l)

slope =  −0.0101

SMK tau =  −0.0962

SMK p =  0.1217
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Locatienummer  138 : bermsloot PINGMEER,Grouw − Wartena

Jaar

N
 (

m
gN

/l)

slope =  −0.0508

SMK tau =  −0.1552

SMK p =  0.0114
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slope =  0.0033

SMK tau =  0.0065

SMK p =  0.9154
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Locatienummer  140 : IJSSELMEER,t.z.v.strandje Stavoren
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slope =  −0.048

SMK tau =  −0.2165

SMK p =  4e−04
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Locatienummer  140 : IJSSELMEER,t.z.v.strandje Stavoren
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slope =  −0.0018

SMK tau =  −0.2313

SMK p =  2e−04
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Locatienummer  142 : TJEUKEMEER,midden
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slope =  −0.0507

SMK tau =  −0.3171

SMK p =  0
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Locatienummer  221 : De Deelen 8, Oude Deel
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slope =  0.0166

SMK tau =  0.0657
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slope =  0.0046

SMK tau =  0.289

SMK p =  3e−04
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Locatienummer  227 : ROTTIGE MEENTHE 7,inlaat sloot Z
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slope =  −0.0226

SMK tau =  −0.0998

SMK p =  0.1141
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Locatienummer  227 : ROTTIGE MEENTHE 7,inlaat sloot Z
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slope =  −5e−04

SMK tau =  −0.0368

SMK p =  0.5652
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Locatienummer  231 : POLDER W en O SCHAR,sloot midden
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slope =  −0.0499

SMK tau =  −0.2718

SMK p =  0
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Locatienummer  231 : POLDER W en O SCHAR,sloot midden
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slope =  −0.0058

SMK tau =  −0.3366

SMK p =  0
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Locatienummer  246 : NANNEWIJD,west dagrecreatie
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slope =  0.0073

SMK tau =  −0.0408

SMK p =  0.5191
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slope =  8e−04

SMK tau =  −0.0167

SMK p =  0.7945
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Locatienummer  254 : dwarssloot KLAARKAMPERMEER WEST
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slope =  0.0817

SMK tau =  0.2047

SMK p =  0.0011
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Locatienummer  254 : dwarssloot KLAARKAMPERMEER WEST
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slope =  0.006

SMK tau =  0.1542

SMK p =  0.0128
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Locatienummer  261 : OUDE VENEN 13,Ringsloot Wolwarren
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slope =  −0.1686

SMK tau =  −0.4718

SMK p =  0
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Locatienummer  261 : OUDE VENEN 13,Ringsloot Wolwarren

Jaar

P
 (

m
gP

/l)

slope =  −0.0211

SMK tau =  −0.3542

SMK p =  0
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Locatienummer  264 : KONINGSDIEP, brug t.n.v. Lippenhuizen
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slope =  −0.0145

SMK tau =  −0.145
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SMK tau =  −0.2838
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Locatienummer  280 : FOCHTELOOERVEEN 3,afvoersloot
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slope =  −0.0481

SMK tau =  −0.2981
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SMK tau =  −0.2027

SMK p =  0.0019
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Locatienummer  281 : POLDER ROHEL 1,sloot s24
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SMK tau =  −0.0296

SMK p =  0.6355
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slope =  0.0017

SMK tau =  0.201

SMK p =  0.0015
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Locatienummer  312 : WASKEMEER, Duurswouderheide
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slope =  −0.0523

SMK tau =  −0.2518

SMK p =  1e−04
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SMK tau =  0.2561

SMK p =  0



2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

1
3

5
7

Locatienummer  317 : TERHORNE, Terkaplesterpoelen
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SMK tau =  −0.2641

SMK p =  0
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SMK tau =  −0.1255

SMK p =  0.0456
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slope =  −0.0135

SMK tau =  −0.1908

SMK p =  0.0021
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SMK tau =  −0.1544

SMK p =  0.0134
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Locatienummer  414 : ZWARTE HAAN, Swarte Harne (gemaal)
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slope =  −0.0367

SMK tau =  −0.0239

SMK p =  0.7019
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slope =  0.0078

SMK tau =  0.1242

SMK p =  0.0442
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Locatienummer  417 : ROPTA, Roptazijl (gemaal)
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slope =  0.0028

SMK tau =  −0.0138

SMK p =  0.8253
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slope =  0.0066

SMK tau =  0.0976

SMK p =  0.1154
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Locatienummer  465 : Linde, stuw Eikhof
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slope =  −0.1058

SMK tau =  −0.2435

SMK p =  0.0034

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

Locatienummer  465 : Linde, stuw Eikhof

Jaar

P
 (

m
gP

/l)

slope =  −0.001
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SMK p =  0.4793
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Locatienummer  507 : ANJUMERKOLKEN, centrum
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slope =  −0.0014

SMK tau =  −0.0299

SMK p =  0.6325
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slope =  0.0038
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SMK p =  0.7281
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Locatienummer  545 : het SKROK
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SMK tau =  −0.3441

SMK p =  0
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slope =  −0.0438

SMK tau =  −0.2798

SMK p =  0
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Locatienummer  575 : Leeuwarden, stadskern

Jaar

N
 (

m
gN

/l)

slope =  −0.0556

SMK tau =  −0.3782

SMK p =  0
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slope =  −0.0042
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SMK p =  0.0521
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SMK tau =  −0.2222

SMK p =  4e−04
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SMK p =  0.1392
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Locatienummer  578 : Bolsward, stadskern
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slope =  −0.0363

SMK tau =  −0.2314

SMK p =  2e−04
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slope =  −0.0011
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SMK p =  0.7391
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Locatienummer  579 : Balk, stadskern
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Locatienummer  842 : Rjochte Grou, Grou
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SMK tau =  −0.2567
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Locatienummer  846 : vijver Bremstraat/Lepeltjesheide, Wolvega
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Locatienummer  890 : Opeinde, W. Brandsmaloane
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SMK tau =  −0.3543
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Locatienummer  896 : Heerenveen, Nijhaske Karturf

Jaar

N
 (

m
gN

/l)

slope =  −0.0467

SMK tau =  −0.2796

SMK p =  0
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Locatienummer  896 : Heerenveen, Nijhaske Karturf
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slope =  −8e−04

SMK tau =  0.0657

SMK p =  0.2918
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Locatienummer  9032 : SKIPSLEAT, Joure
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slope =  −0.0354

SMK tau =  −0.4619

SMK p =  0
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SMK tau =  −0.222

SMK p =  5e−04
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