
Na de stikstofcrisis
volgt straks ook de
w a t e rkw a l i t e i t c r i s i s
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Nu de waterkwaliteit achteruitgaat, dreigen gevolgen voor onder meer de
bouw. „De opwarming van het water kan nog wel eens roet in het eten gooien.”

Door�onze�redacteuren
Marcel�aan�de�Brugh en�Rik�Wassens

B
ij meetpunt 130006, in De
Donge, heeft waterschap
Brabantse Delta een veront-
rustende ontwikkeling ge-
zien. De kwaliteit van het
water zou, volgens Europe-

se afspraken, moeten verbeteren. Die
mag niet verslechteren. Maar dat is sinds
2015 in deze rivier wel gebeurd. Marco
Beers, specialist waterbeheer bij het wa-
terschap, slaat A4’tjes om met meetgege-
vens. Cadmium: verslechterd. Nikkel,
ook. Net als stikstof. Op andere meetpun-
ten in de rivier scoorden ‘v is’, ‘fosfor ’ en
‘zo u tge h a l te’ s l e c hte r.

Als consequentie van zoveel onvol-
doendes voor de waterkwaliteit kan het
gebeuren dat nieuwe activiteiten – het
uitbreiden van een jachthaven, het bou-
wen van een woonwijk – geen vergun-
ning krijgen. De provincie Noord-Brabant
heeft een frisdrankenfabrikant al een ver-
gunning geweigerd om diep grondwater
op te pompen. Een vergelijking met de
huidige stikstofcrisis is al vaker gemaakt.

En de Donge is lang niet het enige water
dat in 2021 slechter scoort dan in 2015, zo
blijkt uit een analyse van N RC . Hiervoor
zijn open data gebruikt van het Informa-
tiehuis Water. Dat is de overheidsinstantie
die gegevens over de waterkwaliteit van
745 Nederlandse rivieren, meren, plas-
sen, kanalen verzamelt en rapporteert
aan de Europese Commissie. Alle wateren
moeten in 2027 in „een goede ecologische
to e s t a n d” zijn, zo stelt de Kaderrichtlijn
Water, een wet die sinds 2000 van kracht
is. Als Nederland de doelen niet haalt,
kunnen boetes uit Brussel volgen.

Milieuvervuiling en een snelle afname
van de biodiversiteit hebben de aandacht
voor een gezonde en soortenrijke wereld
verhoogd. De Europese Commissie stelt,
met instemming van de lidstaten, nieuwe
wetten op om natuur beter te bescher-
men. Dat botst, bijvoorbeeld met econo-
mische belangen. De stikstofcrisis, die om
een te hoge stikstofneerslag in bescherm-
de natuurgebieden draait, is er een voor-
beeld van. Water wordt gezien als een vol-
gend strijdtoneel.

Terwijl volgens de Kaderrichtlijn Water
de kwaliteit van een water niet achteruit
mag gaan, is dat in Nederland bij ruim zes-
tig procent van de wateren wel gebeurd.
Z o’n 460 van de 745 wateren scoren in
2021 op één of meerdere criteria slechter
dan in 2015, blijkt uit het dataonderzoek
van N RC . Zo is in zo’n honderd wateren de
beoordeling voor categorieën ‘v is’ en ‘fl o -
r a’ verslechterd. In veel wateren nam de
concentratie van brandvertragers (PB-
DE’s) toe tot boven de normen. Dat geldt
ook voor stikstof en fosfor, die algengroei
en troebel water stimuleren. Bovenaan de
lijst met verslechteringen staat de water-
temperatuur, die niet te hoog mag zijn. In

2015 voldeed nog ruim 90 procent van de
wateren aan de temperatuursnormen: in
2021 was dat gedaald naar 77 procent.

De Donge ging op negen criteria achter-
uit, en scoorde daarmee als een van de
slechtste. Marco Beers wijt veel van de
achteruitgang aan de droogte in de zomers
de afgelopen jaren. „Daardoor is het wa-
terpeil gezakt en de stroming afgenomen
of stilgevallen. Vissen die juist stroming
nodig hebben, zoals het bermpje en de ri-
viergrondel, krijgen het moeilijk.” Op nog-
al wat plekken vond Brabantse Delta hele-
maal geen vis meer. Volgens Beers kan
droogte en verlaging van het waterpeil er
ook voor zorgen dat de concentratie van
ongewenste stoffen toeneemt. Dat kan
dan ineens tot een negatief oordeel leiden.

„Niet iedere achteruitgang hoeft daad-
werkelijk een verslechtering van de wa-
terkwaliteit te betekenen”, zegt Bas van
der Wal, onderzoekscoördinator Water-
kwaliteit en Ecologie bij het STOWA, het
wetenschappelijke instituut van de wa-
terschappen. „Bij achteruitgang is de
vraag of dat uiteindelijk leidt tot een
slechtere biologische kwaliteit wel van
b e l a ng .” Volgens het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat (I&W) is van „fe i -
telijke achteruitgang nauwelijks sprake”.
De verslechtering is te wijten aan meetin-
consistenties, veranderende normen en
„calamiteiten en extreme weersomstan-
d i g h e d e n”. Het ministerie denkt niet dat
de kans op boetes uit Brussel toegeno-
men is.

Voor de waterschappen is de achteruit-
gang niet alleen maar een papieren wer-

Vooral het behalen van de normen voor chemische stoffen wordt lastig
Aantal wateren dat achteruit is gegaan in de periode 2015-2021
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Totaal 745 wateren. Een waterlichaam kan op meerdere kenmerken achteruit gegaan zijn
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De meeste wateren verslechteren op een of enkele ecologische indicatoren
Aantal waterlichamen dat achteruit gaat naar aantal indicatoren, 2015 - 2021
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kelijkheid. „De achteruitgang zien wij he-
laas ook. De druk op het watersysteem is
alleen maar toegenomen”, zegt Sander
Mager, bestuurslid bij de Unie van Water-
schappen en het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht. Van der Wal van het STO-
WA. „We willen alles overal: én economi-
sche vooruitgang én landbouw én schoon
water. En dat kan gewoon niet. Daar ko-
men we steeds meer achter.”

Geen water voldoet aan alle normen
Met nog vijf jaar te gaan, is het behalen
van de normen voor een goede water-
kwaliteit nog ver weg. En dan hebben alle
EU-lidstaten, ook Nederland, al twee keer
uitstel aangevraagd, en gekregen, voor
een periode van elk zes jaar. Oorspronke-
lijk lag de deadline in 2015.

In 2021, volgens de meeste recent be-
schikbare meetgegevens die in april be-
schikbaar kwamen, voldeed nog geen en-
kel water aan alle normen. Terwijl dat
voor het bereiken van „een goede ecolo-
gische toestand” wel moet: de laagste
score op tientallen ijkpunten voor chemi-
sche en ecologische waterkwaliteit telt
voor Brussel. Eén onvoldoende en het he-
le water haalt de norm niet.

Waterbeheerders zelf voorzien amper
verbetering. Voor minder dan 5 procent
van de wateren verwachten ze dat het be-
halen van de vereiste ecologische toe-
stand in 2027 redelijk tot vrijwel zeker is,
zo blijkt uit hun eigen prognoses. Vooral
over de chemische waterkwaliteit zijn
grote zorgen, over concentraties van
zware metalen als kobalt, kwik en arseen.

Ook diverse bestrijdingsmiddelen zorgen
momenteel voor normoverschrijdingen.
Waterbeheerders verwachten dat ze dat
ook in 2027 nog zullen doen.

Een van de meeste sombere water-
schappen is het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, dat alle wate-
ren boven het Noordzeekanaal beheert,
inclusief die op waddeneiland Texel. Net
als andere waterschappen is Noorder-
kwartier onzeker of de concentraties van
een groot aantal chemische stoffen op or-
de zullen zijn. Ook is de „n u t r i ë nte n b e -
l a s t i ng ” in het gebied te hoog – er zitten
te veel voedingsstoffen (fosfor en stik-
stof) in de wateren. Dat komt vooral door
bemesting. Zeker de helft van de voe-
dingsstoffen in de wateren is afkomstig
van de landbouw en rioolwaterzuiverin-
gen, blijkt uit onderzoek van het heem-
r a a d s c h a p.

Somber? Eerder realistisch, zeggen wa-
terkwaliteitsexpert Jan Willem Huizinga
en heemraad Siem Jan Schenk tijdens
een wandeling langs de oevers van de
Poel, een plas in de buurt van het plaatsje
Wo r m e r.

Huizinga en Schenk vertellen wat het
hoogheemraadschap de afgelopen jaren
heeft gedaan om de waterkwaliteit te ver-
beteren. „We losten sinds 2009 75 vis-
knelpunten op”, somt Huizinga op. Het
hoogheemraadschap baggerde watergan-
gen leeg, legde honderden kilometers na-
tuurvriendelijke oever aan en vergroende
het onderhoud van de wateren en oevers
– niet langer worden ze helemaal kaal ge-
maaid. Via een „L andbouwportaal”
wordt samengewerkt met de landbouw
in Noord-Holland. Agrariërs legden, ge-
subsidieerd door onder andere de water-
schappen, natuurvriendelijke akkerran-
den aan – stroken niet beplante land-
bouwgrond die moeten voorkomen dat
bestrijdingsmiddelen direct in de sloten
ko m e n .

Zo ook in de Donge in Brabant. Beers
laat, verder stroomopwaarts, een mean-
derend beekje zien. Hiermee staan het
boven- en benedenstroomse deel van de
rivier, die sinds 1985 van elkaar waren ge-
scheiden, weer met elkaar in verbinding.
Een libelle scheert over het water, een
school visjes zwemt tegen de stroming in,
schaatsenrijders schieten weg. Ook hier
zijn de afgelopen jaren vispassages aan-
gelegd, zegt hij, en natuurvriendelijke
o e ve r s .

Dat soort maatregelen heeft effect ge-
had, blijkt uit de cijfers. De doelstelling
voor vissen, algen en ander waterleven,
de zuurgraad en de helderheid van het
water zijn dichterbij gekomen. De vis-
kwaliteit, bijvoorbeeld, is in 2021 in onge-
veer de helft van de Nederlandse wateren
op orde. In 2027 zal naar verwachting
driekwart van de wateren aan de norm
voor viskwaliteit kunnen voldoen. Ook
bij de concentratie van stikstof is er pro-
gressie. 40 procent van de wateren be-
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vatte in 2021 nog te veel stikstof. Tegen
2027 zal nog zo’n 25 procent van de wate-
ren niet voldoen, denken de waterbe-
heerders. Maar of de doelen ook voor alle
chemische stoffen gehaald zullen wor-
den, is uiterst onzeker.

Alleen gaan de waterschappen het in ie-
der geval niet redden. Marco Beers, van
waterschap Brabantse Delta: „Wij kunnen
alleen ín en vlak aan het water maatrege-
len nemen.” Huizinga van Hollands-Noor-
derkwartier: „We hebben een groot deel
van onze kaarten inmiddels wel uitge-
s p e e ld .” Hoogheemraad Schenk: „He t
laaghangend fruit is geplukt. Het wordt in-
gewikkelder om vooruitgang te boeken.”

„Al die maatregelen hebben niet ge-
noeg verschil gemaakt. Pas nu roeren wa-
terbeheerders meer de trom en zeggen ze
dat ook andere partijen maatregelen
moeten nemen”, zegt Van der Wal van
het STOWA. „En dat er keuzes moeten
worden gemaakt voor het landelijke ge-
b i e d .” Hoogleraar ecologie en expert che-
mische waterkwaliteit Annemarie van
Wezel (Universiteit van Amsterdam)
zegt: „Er is te weinig aandacht geweest
voor de échte oorzaken: het reduceren
van de uitstoot van verontreinigende
stoffen. Er zijn veel parallellen te zien
met de stikstofcrisis: de moeilijke maat-
regelen zijn niet genomen.”

De bron van de problemen, zegt be-
stuurder Mager, ligt „vaak buiten het wa-
ter, bij de industrie, bij de landbouw, bij
recreërende mensen”. De aanpak van de
waterkwaliteit moet volgens hem veel
breder. Het gaat om gemeentelijk en pro-
vinciaal beleid (die sturen de omgevings-
diensten aan), om het toelatingsbeleid
voor nieuwe stoffen, om het gedrag van
mensen. „Als andere partijen zich niet
bewust worden van hun verantwoorde-
lijkheid, gaat het ons niet lukken.”

Om het probleem bij de bron aan te
pakken zijn de waterschappen afhanke-
lijk van de medewerking van bedrijven,
boeren, ministeries, gemeenten en pro-
vincies. Gebrekkige samenwerking tus-
sen deze partijen is momenteel de be-
langrijkste belemmering om de water-
kwaliteit voldoende te verbeteren, me-
nen experts als Mager en het Planbureau
voor de Leefomgeving. Tegengestelde
belangen spelen ook een rol: het ministe-

rie van Landbouw probeert in Brussel de
uitzondering voor Nederland verlengd te
krijgen om extra veel mest op het land te
mogen uitrijden (de zogeheten deroga-
tie), terwijl bemesting ook de wateren be-
last met stikstof.

De samenwerking en de afhankelijk-
heid van landelijk beleid verklaart we l -
licht waarom in de meeste wateren de
normen voor de chemische stoffen in
2021 niet behaald zijn én waarom de ver-
wachtingen voor 2027 somber zijn. Van
z o’n driekwart van de wateren denken de
waterschappen dat bepaalde chemische
stoffen niet op tijd te verwijderen zijn.
Wat meespeelt is dat sommige stoffen
lastig uit de wateren te filteren zijn, als ze
er eenmaal inzitten, zegt hoogleraar Van
Wezel. De chemische doelen worden
vooral niet gehaald door de probleem-
stoffen „van gisteren”. zegt ze. „Zoals
sommige brandvertragers, die inmiddels
niet meer gebruikt mogen worden, maar
die nog wel in de sedimenten zitten en
vervolgens uitspoelen naar de wateren.”

Met prut valt niet te praten
Met de deadline van 2027 in zicht, is ook
nog een andere route mogelijk: Brussel
overtuigen de normen „te c h n i s c h” aan te
passen. Zo’n verzoek moet wel goed on-
derbouwd zijn, ervoer het Hoogheem-
raadschap Hollands-Noorderkwartier.
Naast de huidige uitstoot van voedings-
stoffen heeft het Noorderkwartier óók te
maken met verzoeting van de voormalige
zeebodem waardoor veen afbreekt en
stikstof en fosfor in het water komen.
„Helder water is wat je wil: dan krijg je
zoninstraling en krijgen waterplanten de
kans om zich te ontwikkelen”, legt water-
kwaliteitsexpert Huizinga van het hoog-
heemraadschap uit aan de oevers van de
Poel bij Wormer. Hij wijst naar het on-
doorzichtige, bruinkleurige water. „Maar
bij te hoge concentraties voedingsstoffen
wordt het water troebel. En troebel water
kent weer een beperkt aantal dier- en
plantensoorten, vaak algen of kroos.”

Het probleem is de „veenpr ut” in de
Poel, zegt Huizinga. Dat stoot zoveel fos-
for en stikstof uit dat het omslagpunt van
troebel naar helder water niet gehaald
kán worden – wat er ook aan de huidige
bemesting gedaan wordt. „De prut is ei-
genlijk verkruimeld veen. Als je hier
langs de oevers in het water gaat staan,

dan zak je helemaal weg in de slappe der-
rie. Het drilt gewoon, alsof je op water
l o o p t .” De prut laat zich ook niet verwij-
deren. Jaren geleden liet het hoogheem-
raadschap de Poel uitbaggeren, een ope-
ratie van zo’n tien miljoen euro. Maar het
had geen effect. „Dat was leergeld”, zegt
Hu i z i ng a .

„Aan gebieden zoals deze valt eigenlijk
geen eer te behalen,” zegt Huizinga. Op
basis van duur onderzoek van het hoog-
heemraadschap zag Brussel dat ook in,
en verlaagde de doelen voor dit soort wa-
teren. Enkele wateren kunnen op langere
termijn, richting 2050, nog helder wor-
den, denkt hoogheemraad Schenk: „He t
is een beetje als die spreuk van Willie
Wortel: het onmogelijke doen we direct,
wonderen duren iets langer.”

De normen voor chemische stoffen lig-
gen wel vast, maar ook daar is een ont-
snappingsmogelijkheid, als waterschap-
pen aan kunnen tonen dat de vereiste
maatregelen te kostbaar of schadelijk
zijn. „De normen voor de kaderrichtlijn
zijn niet in beton gegoten”, zegt Schenk.
„Je kan die discussie wel met Brussel aan
gaan, mits het verhaal goed onderbouwd
is. Dan moet je dus wel met water voor de
dokter komen.”

Ook de Poel kende achteruitgang. Ver-
geleken met 2015 zijn de scores voor vis-
kwaliteit, waterflora en temperatuur ach-
teruitgegaan. Net als het ministerie van
I&W vindt Huizinga niet dat er reden is
voor zorgen: „De toevalligheid van de
metingen – wat voor jaar heb je, hoe nat is
het geweest, hoe droog is het – is bepa-
lender dan dat er allerlei ontwikkelingen
zijn waardoor de waterkwaliteit achteruit
holt. Daar zijn wij scherp op.” Ook de nor-
men wijzigen nog wel eens. „Laat ik het
anders framen: twintig jaar geleden kon
je niet in de grachten zwemmen, nu zijn
er city swims. Als er nieuwe ontwikkelin-
gen zijn – ik ben bijvoorbeeld bezig met
de datacentra die in onze regio komen –
zorgen wij er voor dat het geen negatieve
impact heeft op de waterkwaliteit.”

De meeste waterkwaliteitsdoelen zijn
in 2027 nog haalbaar, stelt het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat in een
reactie, maar vereisen wel „een stevige
inspanning van alle partijen”. Vooral voor
de landbouw en verdere opschoning van
rioolwaterzuiveringen bestaan nog „be-
langrijke opgaven”. Toch zal „niet iedere

parameter ” voldoende scoren, erkent het
ministerie. Maar daarvoor bestaat „een
u it zo n d e r i ng s m o ge l i j k h e i d” voor „naijl-
effec ten”. Na een ingreep heeft het die-
ren- en plantenleven in een water tijd no-
dig om te herstellen of terug te keren. Mits
alle maatregelen voor 2027 genomen zijn,
mogen de doelen later bereikt worden.

Twee graden warmer
Een zorgwekkendere trend is de stijgende
watertemperatuur, ook een gevolg van de
droogte van de afgelopen jaren. Juist op
dat punt zagen de Nederlandse wateren de
meeste achteruitgang, blijkt uit de cijfers.

In het Waterschap Hollandse Delta, dat
grote delen van de wateren in Zuid-Hol-
land beheert, steeg de watertemperatuur
tussen 1985 en 2020 met gemiddeld twee
graden. Ecoloog Leo Apon schrok van de
onderzoeksresultaten. „Het water wordt
door de hogere temperatuur kwetsbaar-
der: het kan minder zuurstof vasthouden
en is gevoeliger voor algengroei. Het be-
tekent ook dat de concentraties stikstof
en fosfor eigenlijk nog verder omlaag
moeten om dezelfde biologie of ecologie
in stand te houden”, legt hij uit. „De stag-
natie van de verbetering van de water-
kwaliteit – of verslechtering, daar kan je
dus over discussiëren – zou hier wel eens
mee te maken kunnen hebben. De op-
warming van het water kan nog wel eens
flink roet in het eten gaan gooien.”

Door klimaatverandering zal de zomer-
se droogte in Nederland, en in zuidelijke
EU-landen, naar verwachting toenemen.
De vraag is of Brussel dat als reden accep-
teert om doelen te verlagen, of uitte stel-
len. Volgens Frank van Gaalen, onderzoe-
ker water en ruimte bij het PBL, mag een
doel alleen verlaagd worden als het halen
ervan aantoonbaar onmogelijk, of dis-
proportioneel kostbaar is. Uitstel kan
worden aangevraagd als er ‘n at u u r l i j ke
o m s t a n d i g h e d e n’ spelen die het halen
van een doel in 2027 onmogelijk maken.
Het is de vraag of je de toenemende
droogte zo kunt betitelen, zegt Van Gaal-
en. „Maar los daarvan, moeten sowieso
in 2027 alle maatregelen zijn genomen
waarmee op termijn het doel wel kan
worden gehaald.” Volgens Van Gaalen
kan dat voor veel wateren die door
droogte slechter scoren, maar één ding
betekenen: „Er zijn snel extra maatrege-
len nodig.”

Wij kunnen alleen in en vlak aan
het water maatregelen nemen
Marco�Beers�Waterschap�Brabantse�Delta
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