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Samenvatting 

Het IJsselmeer heeft de functie van en wordt gebruikt als zoetwaterbron voor de 

productie van drinkwater. Drinkwaterbedrijf PWN haalt bij Andijk water uit het IJs-

selmeer dat uiteindelijk circa 1.140.000 consumenten voorziet van drinkwater.  

 

In het voorliggend gebiedsdossier zijn de (potentiële) bedreigingen voor de water-

kwaliteit van het IJsselmeer en in het bijzonder de waterwinning Andijk beschreven. 

Doel van het gebiedsdossier is het beschermen van de waterwinning te Andijk door 

middel van het in kaart brengen van de bedreigingen voor de waterkwaliteit en het 

ontwikkelen en borgen van beschermingsmaatregelen, gericht op preventie en risi-

cobeheersing. De wettelijke basis voor deze zorg wordt gevormd door de Waterwet 

(implementatie Kaderrichtlijn Water), de Wet milieubeheer en de Drinkwaterwet. 

 

Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke afstemming bij het opstellen van het 

gebiedsdossier en bij het uitvoeren van de benodigde maatregelen. Daarom is een 

begeleidingsgroep samengesteld met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, 

drinkwaterbedrijf PWN, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) en Milieudienst Westfriesland. Rijkswaterstaat voert de 

regie bij het opstellen van dit gebiedsdossier, het bewaken van de voortgang van de 

uitvoering van de maatregelen door betrokken partijen en het actueel houden van 

het gebiedsdossier. 

 

Als eerste is onderzocht in hoeverre functie en gebruik van het IJsselmeer risico’s 

opleveren voor de waterwinning Andijk. Daarbij is ook rekening gehouden met acti-

viteiten die plaatsvinden in het achterland. Daarnaast is de waterkwaliteit bij Andijk 

getoetst aan de normen uit het Bkmw (Besluit kwaliteitseisen monitoring water) en 

de streefwaarden uit het DMR (Donau-Maas-Rijn Memorandum) die de drinkwater-

sector voorstelt.  

 

De ernst van de risico’s is ingeschat aan de hand van de kans op het optreden en de 

gevolgen voor de drinkwaterproductie. De belangrijkste risico’s zijn: 

 

1. Calamiteiten beroepsscheepvaart rond het innamepunt van waterwinning Andijk 

2. Toename van microverontreinigingen in IJsselmeer en toevoerende oppervlak-

tewateren. Hoewel de normen nog niet overschreden worden, baart de gestage 

toename van microverontreinigingen in de afgelopen jaren zorgen.  

3. Verzilting van het IJsselmeer door toekomstige ontwikkelingen.  

 

In het rapport zijn maatregelen voorgesteld om de risico’s te beheersen of, waar 

nodig, onderzoek te verrichten naar de omvang van de risico’s en naar haalbare en 

effectieve maatregelen om de risico’s te beheersen en te reduceren. De voorgestel-

de maatregelen zullen nader worden uitgewerkt in een gezamenlijk uitvoeringspro-

gramma van de betrokken partijen. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en doel gebiedsdossiers 

De overheid draagt zorg voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwa-

tervoorziening. Een belangrijk onderdeel van deze zorg betreft de beschikbaarheid 

van bronnen en de bescherming daarvan tegen verontreiniging. In het Nationaal 

Waterplan 2009-2015 [1] is aangekondigd dat het Rijk (Ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu) met de belanghebbende partijen nadere afspraken zal maken over 

de realisatie van gebiedsdossiers.  

 

Wat is een gebiedsdossier? 

In een gebiedsdossier wordt informatie opgenomen over (potentiële) bedreigingen 

van de waterkwaliteit ter plaatse van de waterwinning voor de openbare drinkwa-

tervoorziening. De informatie wordt door de betrokken partijen verzameld. Op basis 

van deze informatie worden mogelijke beschermingsmaatregelen, gericht op pre-

ventie en risicobeheersing, ontwikkeld en in het dossier opgenomen. Vervolgens 

nemen de betrokken partijen – uitgaande van het gebiedsdossier – een besluit over 

de daadwerkelijk uit te voeren maatregelen. 

 

Bij risico’s gaat het enerzijds om de structurele bedreigingen van de waterkwaliteit 

en anderzijds om het risico van het optreden van incidenten of calamiteiten. Het 

gebiedsdossier vult het bestaande beschermingsbeleid van drinkwaterbronnen aan 

en draagt bij aan het beschermen van de drinkwaterfunctie als zwaarwegend open-

baar belang. Tevens vormt het gebiedsdossier een belangrijk instrument om de 

doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water [2] voor drinkwater in te vullen. 

 

Essentieel is dat het bij het verzamelen van informatie en bij het formuleren van 

mogelijke maatregelen de betrokken partijen samenwerken. In het Nationaal Wa-

teroverleg (NWO) zijn op 16 juni 2010 met de betrokken partijen (provincies, 

drinkwaterbedrijven, waterbeheerders en gemeenten) landelijke afspraken over de 

realisatie van de gebiedsdossiers vastgesteld [3]. 

 

Voor het opstellen van gebiedsdossiers voor winningen uit grondwater, oevergrond-

water en oppervlaktewater is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu het ‘protocol gebiedsdossiers’ ontwikkeld. Dit protocol is in 2010 geactuali-

seerd [4]. 

 

1.2 Verantwoordelijkheden bij het gebiedsdossier 

In beginsel is de provincie de regierol toebedacht voor een waterwinning ten behoe-

ve van de drinkwatervoorziening. In NWO is op 9 september 2009 afgesproken dat 

in onderling overleg tussen provincie en Rijkswaterstaat kan worden afgesproken 

dat Rijkswaterstaat de regie neemt over een gebiedsdossier voor een oppervlakte-

waterwinning in rijkswateren. De provincie Noord-Holland heeft Rijkswaterstaat 

bereid gevonden om de regierol voor het gebiedsdossier waterwinning Andijk op 

zich te nemen, met als argument dat  de raakvlakken met het provinciale omge-

vingsbeleid beperkt zijn. 

 

Conform de landelijke afspraken is Rijkswaterstaat als regiehouder eindverantwoor-

delijk voor het opstellen en actueel houden van dit gebiedsdossier, voor het bewa-

ken van de voortgang van de afgesproken maatregelen en voor de verslaglegging 

daarvan. Daartoe organiseert Rijkswaterstaat jaarlijks een gebiedsgesprek en neemt 
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6-jaarlijks (of zoveel vaker als relevant) het initiatief om het gebiedsdossier te actu-

aliseren. Het vaststellen van het effect van maatregelen maakt deel uit van de actu-

alisatie van het gebiedsdossier. Hiervoor vormt de analyse van de waterkwaliteit de 

basis [3]. 

 

Voor het gebiedsdossier Andijk is een begeleidingsgroep samengesteld waarin naast 

Rijkswaterstaat ook drinkwaterbedrijf PWN, Provincie Noord-Holland, Hoogheem-

raadschap Hollands Noorderkwartier en Milieudienst Westfriesland vertegenwoordigd 

zijn.  

 

1.3 Verankering van maatregelen  

Het gebiedsdossier waterwinning Andijk resulteert in inzicht in de noodzaak en aard 

van te treffen maatregelen ter bescherming van de drinkwaterbron. De maatregelen 

zoals voorgesteld in dit gebiedsdossier zullen nader worden uitgewerkt in een geza-

menlijk uitvoeringsprogramma van de betrokken partijen. Dit uitvoeringsprogramma 

zal bij de betreffende partijen voor bestuurlijke accordering worden voorgelegd. De 

betrokken overheden worden geacht de voor hen relevante maatregelen op te ne-

men in hun bestaande of toekomstige plannen, zoals de plannen genoemd in tabel 

1.1. 

 

Aanvankelijk was de bescherming van de drinkwaterinnamepunten beschreven in 

het beschermingszonedocument Andijk [5]. De relevante informatie uit het be-

schermingszonedocument Andijk is in dit gebiedsdossier geïntegreerd. 

 

 

Tabel 1.1. Plannen met een relatie tot het gebiedsdossier  

 

geografische schaal en inhoud actor 

Lokaal:  

- Bestemmingsplan 

 

- Gemeente Medemblik 

Regionaal:  

- Waterplan regionale wateren 

- Beheerplan regionale wateren 

- Calamiteitenplannen 

 

- Provincie Noord-Holland 

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

- Rijkswaterstaat,  

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Drinkwaterbedrijf PWN 

Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeer-

gebied 

Nationaal:  

- Nationaal Waterplan  

- Beheer- en ontwikkelplan rijkswateren 

(BPRW) 

 

- Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

- Rijkswaterstaat 

Internationaal stroomgebied:  

- Stroomgebiedbeheerplan Rijn (doelstel-

lingen en maatregelen waterkwaliteit) 

 

- Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op het huidige beschermingsbeleid en de beschermingspraktijk. 

Hoofdstuk 3 beschrijft zowel de waterinname als de waterbehandeling op de twee 

locaties van PWN te Andijk. Ook is het distributiegebied van het gezuiverde water 

beschreven om het belang van de winning te duiden. 

 

In hoofdstuk 4 is een beknopte omschrijving van het watersysteem IJsselmeer op-

genomen met nadruk op toe- en afvoerroutes van het water. In hoofdstuk 5 wordt 

ingegaan op het huidige en toekomstige ruimtegebruik in het IJsselmeergebied de 

consequenties er van voor de waterkwaliteit op de waterwinning Andijk.  

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de kwaliteit van het water dat wordt gebruikt voor de water-

winning in relatie tot normen uit het Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009 

(Bkmw 2009)  en streefwaarden uit het Donau-Maas-RijnMemorandum 2008 (DMR 

2008). In hoofdstuk 7 is een inventarisatie gemaakt van de mogelijke risico’s voor 

de waterkwaliteit door calamiteiten.  

 

Tot slot zijn in hoofdstuk 8 voor de relevante risico’s maatregelen benoemd om de 

risico’s te beheersen of, waar nodig, onderzoek te verrichten naar de omvang van 

de risico’s en naar haalbare en effectieve maatregelen om de risico’s te beheersen 

en te reduceren. Tevens is hier het vervolgproces beschreven. 
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2 Beschermingsbeleid en -praktijk 

2.1 Kaderrichtlijn Water en Bkmw 2009 

De Kaderrichtlijn Water [2] (artikel 7, eerste t/m derde lid) vereist een specifieke 

bescherming van oppervlaktewaterlichamen bestemd voor drinkwaterproductie. 

Lidstaten zijn verplicht deze oppervlaktewaterlichamen op te nemen in het KRW 

Register Beschermde Gebieden. De aanwijzing als beschermd gebied betekent ove-

rigens niet dat het beschermingsregime ook op het gehele waterlichaam betrekking 

moet hebben. De lidstaten dienen te zorgen voor de nodige bescherming van de 

aangewezen waterlichamen met de bedoeling de achteruitgang van de kwaliteit 

daarvan te voorkomen. Tevens moet op termijn de zuiveringsinspanning voor de 

productie van drinkwater verlaagd kunnen worden.  

 

In de waterlichamen die voor de drinkwatervoorziening zijn aangewezen gelden 

vanuit de KRW specifieke milieukwaliteitsnormen. Deze milieukwaliteitseisen zijn in 

Nederland geïmplementeerd via het Bkmw 2009 [6]. De milieukwaliteitseisen voor 

oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie richten zich tot de overheid. De 

milieukwaliteitsnormen moeten worden toegepast bij de vaststelling van plannen op 

grond van de Waterwet (Nationaal Waterplan, provinciale waterplannen en beheer-

plannen van de waterbeheerders). De Waterwet en het Bkmw 2009 verplichten de 

waterbeheerder niet tot het toetsen van individuele aanvragen voor vergunningen 

aan de milieukwaliteitsnormen tijdens de planperiode. De waterbeheerder dient in 

het waterbeheerplan wel aan te geven op welke wijze dergelijke aanvragen worden 

getoetst. 

 

Als uit de monitoring van het oppervlaktewater blijkt dat de richtwaarde voor een 

stof is overschreden, moet de waterbeheerder in het beheerplan maatregelen op-

nemen die ervoor zorgen dat de drinkwatervoorziening gewaarborgd wordt. De 

richtwaarden uit bijlage III tabel 1 van het Bkmw 2009 [6] hebben betrekking op de 

innamepunten voor winningen uit oppervlaktewater. Hiervoor geldt een resultaats-

verplichting. De streefwaarden gelden voor het waterlichaam. Bij de streefwaarden 

gaat het om een inspanningsvereiste. Met het Besluit [7] en de Wet milieubeheer 

[8] heeft Nederland de bovengenoemde KRW-doelstelling van “geen achteruitgang” 

nader uitgewerkt. 

 

De instelling van een beschermingszone is (volgens Bkmw 2009) een instrument om 

ervoor te zorgen dat het water op de waterwinlocatie aan de milieukwaliteitseisen 

voldoet. Met het instellen van een beschermingszone wordt beoogd de risico’s van 

handelingen waardoor verontreinigende stoffen in het water kunnen terechtkomen, 

extra te beperken (risicoreductie). Voor oppervlaktewaterwinningen is instellen van 

een beschermingszone niet verplicht.  

2.2 Beheer- en ontwikkelplan rijkswateren (BPRW) 2010-2015 

Hoewel Rijkswaterstaat hiertoe niet verplicht is, zijn in BPRW 2010-2015 [9] be-

schermingszones rondom de directe innamepunten geïntroduceerd. Deze zones zijn 

gedefinieerd als gebieden waar calamiteiten binnen een korte tijd een risico kunnen 

vormen voor de drinkwaterproductie en zijn in het BPRW op kaart weergegeven. Na 

onderzoek is vastgesteld dat 6 uur voldoende tijd biedt voor de drinkwaterwinning 

om maatregelen te nemen [10]. Deze 6 uurszone beoogt gerichter aandacht te ge-

ven aan mogelijke risico’s voor de drinkwaterbereiding bij activiteiten binnen deze 

zone. Bij verontreinigingen die buiten deze 6-uurs zone ontstaan kan met de ge-

bruikelijke maatregelen voor risicobeheersing worden volstaan.  
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Voor de waterwinning Andijk heeft het 6-uurscriterium geresulteerd in een be-

schermingszone van 7,5 km rond de innamepunten. De beschermingszone in het 

IJsselmeer is in het beschermingszonedocument [5] uitgebreid met een landzone tot 

100 meter uit de oever om rekening te kunnen houden met risico’s die zich voor 

kunnen doen vanuit aangrenzende bedrijventerreinen en vanaf wegen. Het ge-

noemde beschermingszonedocument is geïntegreerd in dit gebiedsdossier.  

 

Met het instellen van drinkwaterbeschermingszones en verkenningen naar aange-

past beheer in deze zones wil Rijkswaterstaat in de planperiode 2010-2015 een ex-

tra impuls geven aan de bescherming van de drinkwatervoorziening. In het BPRW 

2010-2015 [9] wordt het maken van adequate afspraken over preventie en beheer-

sing van calamiteiten specifiek als maatregel benoemd. Opstellen van draaiboeken 

en communicatieafspraken kunnen schade ingeval van calamiteiten voorkomen en 

beperken.  

 

Behalve bij calamiteiten hebben de zones in het BPRW 2010-2015 ook een rol ge-

kregen bij het toetsen van nieuwe lozingen waarvoor een Waterwetvergunning [11] 

wordt aangevraagd. Hiermee wordt de preventieve werking van de beschermings-

zone verder uitgebouwd.  

Bij vergunningverlening wordt getoetst aan dezelfde getalswaarden voor de water-

kwaliteit die in het kader van het effectgerichte spoor in de vorm van de milieukwa-

liteitseisen de waterplannen aansturen. Voor de uitwerking hiervan wordt het Hand-

boek Immissietoets gebruikt. In deze toets is sprake van een mengzone. Indien 

deze mengzone de beschermingszone overlapt worden voor de stoffen de getals-

waarden gebruikt uit het Bkmw 2009 die horen bij de normen (d.w.z. de richtwaar-

den) voor de onttrekking van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. 

Daarmee wordt een voldoende bescherming beoogd van de drinkwaterbelangen. Bij 

de toetsing gelden als criteria: 

- de lozing mag op de rand van de mengzone niet leiden tot een verhoging van de 

concentratie die meer dan 10% bedraagt van de getalswaarde van de norm. De 

mengzone strekt zich uit over een maximale afstand van 1 km. 

- de lozing mag opgeteld bij de achtergrondconcentratie (meestal de concentratie 

bovenstrooms van het lozingspunt) niet leiden tot overschrijding van de getals-

waarde van de norm. 

2.3 Beschermingsbeleid provincie, gemeente en waterschap 

Door specifieke aandacht voor de functie drinkwater in ruimtelijke plannen kunnen 

negatieve invloeden op de drinkwaterwinning voorkomen of beperkt worden.  

 

In de structuurvisie [12] en het Waterplan 2010-2015 [13] van de Provincie Noord-

Holland en in het Waterbeheerplan 2010-2015 van HHNK [14] wordt de drinkwater-

winning wel genoemd, maar is geen specifiek beschermingsbeleid voor het gebied 

rondom de waterwinning Andijk vastgelegd.  

 

Het terrein van PWN heeft in het bestemmingsplan van de gemeente Andijk de be-

stemming waterwinning en geniet daarom bijzondere bescherming [15]. Het be-

stemmingsplan dateert uit 1997. Momenteel wordt door de gemeente Medemblik 

(waar Andijk sinds 1 januari 2011 deel van uit maakt) gewerkt aan een nieuw ont-

werpbestemmingsplan. 

2.4 Beschermingsbeleid beroepsscheepvaart 

Het transport van gevaarlijke goederen over de Nederlandse binnenwateren is gere-

geld via het verdrag van de “European Agreement concerning the International Car-
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riage of Dangerous Goods by Inland Waterways” (ADN), dat vanaf 1 januari 2011 

wordt toegepast in Nederland [16]. Het verdrag omvat procedures en voorschriften 

om een veilig binnenvaarttransport te bevorderen. Door deze regelgeving zijn de 

risico’s van de beroepsscheepvaart onder normale omstandigheden minimaal. Wel 

kunnen risico’s optreden bij calamiteiten. 

2.5 Calamiteitenplannen 

De Waterwet (hoofdstuk 5; paragraaf 5) [17] verplicht de beheerder tot het opstel-

len en hebben van een calamiteitenplan, tot het zorg dragen voor oefeningen en - 

na een calamiteit - tot het herstellen van eventuele schade aan waterstaatswerken. 

Tevens geeft de Waterwet de beheerder de bijzondere bevoegdheid om alle maatre-

gelen te nemen die de beheerder noodzakelijk acht ter afwending of beperking van 

het gevaar, zo nodig in afwijking van wettelijke voorschriften. 

 

Calamiteitenplannen beschrijven de organisatiestructuren, procedures en afspraken 

voor calamiteitensituaties. In de plannen staat wie welke taken en bevoegdheden 

heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties 

plaatsvindt. Tevens is vastgelegd hoe de organisatie zich voorbereidt op calamitei-

ten. 

 

In calamiteitenbestrijdingsplannen of crisisbeheersingsplannen staat hoe er gehan-

deld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten. Al naar gelang de aard en 

omvang van de situatie wordt gesproken van een incident, calamiteit, zwaar onge-

val of ramp.  

 

De plannen dienen te worden afgestemd met plannen van andere beheerders, ge-

meentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen, provinciale coördinatie-

plannen en met de plannen van Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJs-

selmeergebied (SAMIJ; zie ook 2.3.3). Daarnaast dient jaarlijks geoefend te worden. 

 

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied 

Het “Calamiteitenplan Rijkswaterstaat IJsselmeergebied” [18] beschrijft de organi-

satie van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied bij calamiteiten en vormt één geheel 

met de onderliggende calamiteitenbestrijdingsplannen, waarin de maatregelen en 

middelen staan. De calamiteitenbestrijdingsplannen zijn beschreven in scenario’s. In 

de relevante scenario’s is PWN opgenomen in de lijst van te waarschuwen instan-

ties. Indien aard, omvang en/of locatie van een calamiteit daartoe aanleiding geven, 

wordt PWN direct door de Centrale Meldpost IJsselmeergebied (CMIJ) geïnformeerd 

[19].  

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

In het “Crisisbeheersingsplan HHNK 2008-2012” [20] zijn taken, verantwoordelijk-

heden, structuur, werkwijze en communicatielijnen beschreven met als doel het 

waarborgen van een effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen bij situa-

ties waarbij crisisbeheersing noodzakelijk is. Het “Bestrijdingsplan Beheer Waterke-

ten van HHNK 2010” vormt onderdeel van het Crisisbeheersingsplan HHNK en om-

vat onder andere een beschrijving van het beheergebied, de zuiveringstechnische 

storingen die kunnen leiden tot een crisis, de opschalingsfasen en de mogelijke be-

strijdingsactiviteiten.  

 

Na melding van een incident of calamiteit onderneemt het hoogheemraadschap ac-

tie. Afhankelijk van de aard en de ernst van de calamiteit wordt intern opgeschaald 

en de veiligheidsregio betrokken. In geval van verontreinigingen zet het hoogheem-
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raadschap direct in op het afdammen van het water, zodat verdere verspreiding 

wordt voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf om alle 

mogelijke maatregelen te nemen om verdere lozing naar het watersysteem te voor-

komen. De vervuiling wordt opgezogen en afhankelijk van de aard en de omvang 

van de vervuiling wordt onderzocht of de waterbodem gesaneerd moet worden. Het 

hoogheemraadschap dient na afloop de rekening in bij het bedrijf die de vervuiling 

heeft veroorzaakt. 

 

In het bestrijdingsplan worden risico’s voor de drinkwaterwinning niet met name 

genoemd, wel wordt in algemene termen gesproken over het informeren van exter-

ne partners in geval van crisissituaties.  

 

Milieudienst Westfriesland 

De Milieudienst Westfriesland werkt in geval van incidenten of calamiteiten volgens 

het Milieudraaiboek [21]. In 2005 is, bij aanvang van de Milieudienst Westfriesland, 

een piketregeling voor alle deelnemende gemeenten ingesteld. Dit was noodzakelijk 

om ook buiten kantooruren - in geval van calamiteiten of incidenten- bereikbaar te  

zijn voor andere overheden en burgers bij eventuele milieuklachten. Dit was een 

vereiste in het kader van de professionalisering van de handhaving. De regeling 

geldt nu dus voor het grondgebied van Enkhuizen, Hoorn en Medemblik. De ge-

meenten Drechterland en Stede Broec maken op contractbasis ook van deze rege-

ling gebruik. Verder heeft de Milieudienst Westfriesland een nauwe samenwerking 

voor de piketregeling met de Milieudienst Kop van Noord Holland waarbij bij (grote-

re) calamiteiten gezamenlijk wordt opgetreden. 

 

De oproep van de dienstdoende Milieudienst piketmedewerker vindt plaats via de 

Communicator van de veiligheidsregio Noord Holland Noord en kan worden gedaan 

door de politie of de brandweer. Na oproep dient de medewerker van de Milieudienst 

binnen een uur ter plaatse te zijn. De praktijk leert dat men binnen een half uur 

aanwezig is. 

 

De piket medewerker draagt altijd een piketkoffer bij zich met daarin een draaiboek 

met diverse protocollen voor verschillende soorten van calamiteiten alsmede een 

zeer uitgebreide telefoonlijst met de in de loop der jaren verzamelde strategische 

telefoonnummers. 

2.6 Veiligheidregio Noord-Holland Noord 

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s opererend onder de verantwoorde-

lijkheid van een Commissaris van de Koningin. Bij de provincies zijn draaiboeken 

aanwezig om snel de betrokken overheden en deskundigen in te schakelen en de 

aard en omvang van de calamiteit te analyseren. Het gezamenlijk optreden van de 

verschillende overheden wordt gecoördineerd door de burgemeester van de ge-

meente waar zich een calamiteit voordoet. De waterbeheerders, waar onder RWS 

IJsselmeergebied en HHNK, hebben draaiboeken voor het optreden in en bemonste-

ren van de betreffende wateren tijdens en na de calamiteit.  

 

De waterwinning Andijk valt geheel in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord [22] 

(figuur 2.1). Meldingen van calamiteiten komen binnen bij de meldkamer via het 

alarmnummer 112. Het veiligheidsbureau binnen de veiligheidsregio verbindt 

brandweer, GHOR, politie en gemeenten (milieudienst Enkhuizen, Hoorn en Medem-

blik) met elkaar en werkt nauw samen met externe partners als nutsbedrijven, het 

hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, defensie, de provincie en ministeries.  
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Figuur 2.1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

 
 

 

2.7 Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) 

Bij incidenten of calamiteiten op het water van het IJsselmeergebied zijn vaak 

meerdere veiligheidsregio’s betrokken. De “Samenwerkingsregeling ongevallenbe-

strijding IJsselmeergebied” (SAMIJ) [23] is opgericht om ook bij deze incidenten een 

adequaat functionerende incidentenbestrijding te kunnen garanderen. In dit netwerk 

werken 11 veiligheidsregio’s samen. Binnen de SAMIJ zijn samenwerkingsafspraken 

gemaakt tussen de veiligheidsregio’s en waterschappen rondom het IJsselmeerge-

bied, Rijkswaterstaat, de KNRM, Reddingsbrigade Nederland, Kustwacht en het 

Korps landelijke Politiediensten.  

 

In de calamiteitenbestrijdingsplannen van de SAMIJ zijn scenario’s opgenomen van 

de meest voorkomende calamiteiten, die aanpak, opschalingsfasen en communica-

tielijnen per calamiteit beschrijven. In de scenario’s “Verontreiniging oppervlaktewa-

ter en oevers”, “Ongevallen met gevaarlijke stoffen”, “Brand en explosie”, “Ecolo-

gisch incident” en “Losgeslagen schip, object en/of lading” wordt rekening gehouden 

met risico’s voor de drinkwaterinname. Dit komt echter niet altijd tot uiting in de 

maatregelen; alleen bij “Verontreiniging oppervlaktewater en oevers” wordt de 

maatregel “Stoppen inname drinkwater” genoemd.  

 

SAMIJ heeft het voornemen om een hernieuwde risico-inventarisatie uit te voeren 

voor het IJsselmeergebied [24].  

2.8 Calamiteitenbestrijding en alarmering in Rijnstroomgebied 

In paragraaf 3.6.4 van het Internationaal stroomgebiedbeheerplan 2009-2015, 

werkgebied Rijndelta [25], is een toelichting opgenomen over de werkwijze en pro-

cedures die in Nederland en internationaal gevolgd worden indien situaties als wa-

tertekorten, droogtes, zware ongelukken of calamiteiten zich voordoen, en in welke 

gevallen dan een beroep gedaan kan worden op artikel 4.6 van KRW (tijdelijke ach-

teruitgang). 
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Nederland beschikt over een alarmeringssysteem op de landsgrenzen waarmee ver-

ontreinigingen vanuit het bovenstroomse gebied gedetecteerd kunnen worden. Bij 

Lobith (en Eijsden) meet RWS online de waterkwaliteit. Via de website van 

Aqualarm [26] zijn de ontwikkelingen in de waterkwaliteit continue te volgen. Voor 

alarmering van het drinkwaterbedrijf op basis van deze meetresultaten is een lijst 

met alarmwaarden in overleg met de drinkwaterbedrijven vastgesteld [26]. Deze 

lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Met de online meetsystemen wordt een beperk-

ter aantal waterkwaliteitsparameters gevolgd dan met het milieumeetnet voor de 

Rijkswateren (MWTL; Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands), dat is 

ingericht om aan de wettelijke monitoringverplichtingen te voldoen. 

 

Bij overschrijding van een alarmwaarde op de Rijn wordt een vaste procedure ge-

volgd. Het meetstation Bimmen-Lobith neemt contact op met de Waterkamer in 

Lelystad (0320-298888). De Waterkamer informeert de Landelijke Commissie Mili-

eu-incidenten (LCM). De LCM verifieert de alarmering, voert modelberekeningen uit 

(Rijnalarmmodel) en zoekt indien noodzakelijk informatie op over de milieubezwaar-

lijkheid van de aangetroffen verbinding(en). Alle informatie wordt vastgelegd in 

Infraweb, het RWS informatiesysteem voor incidenten. Via Infraweb worden de re-

gionale berichtencentra (onderdeel Waterkamer) en vervolgens de regionale RWS 

diensten geïnformeerd. De regionale diensten lichten de drinkwaterbedrijven in. 

Indien noodzakelijk wordt een internationale melding verzonden (IMC of ICBR). 

Tijdens de looptijd van een incident wordt alle informatie vastgelegd in Infraweb. 

 

Ook in geval van andere incidenten (branden, aanvaringen e.d.) waarbij de water-

kwaliteit in het geding is wordt de Waterkamer geïnformeerd. Vervolgens wordt het 

LCM ingeschakeld voor advies. Dit advies wordt afgestemd met de betrokken regio-

nale dienst. De communicatie met externe partijen wordt verzorgd door de regiona-

le dienst. Bij de grotere of complexe incidenten kan het LCM het Beleidsondersteu-

nend team milieuincidenten inschakelen voor een integraal afgewogen advies. 
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3 Waterinname en (drink)waterproductie Andijk 

3.1 Beschrijving van de winning 

De drinkwatervoorziening van Noord-Holland inclusief Amsterdam heeft twee an-

kers: 

- de Rijn 

- het IJsselmeer 

In geval van een calamiteit op de Rijn wordt de inname in Nieuwegein gestaakt op 

dat moment dient het IJsselmeer ook als bron voor de drinkwatervoorziening van 

Amsterdam (paragraaf 2.8). 

In figuur 3.1 zijn de belangrijkste bronnen voor drinkwater en het aantal klanten 

aangegeven. 

 

 

Figuur 3.1. Waterwinning en levering PWN 
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PWN neemt water in uit het IJsselmeer via twee innamepunten nabij Andijk: 

- innamepunt drinkwaterzuivering Andijk, ook wel, pompstation Andijk of psA 

genoemd; 

- innamepunt Waterwinstation Prinses Juliana, ook wel WPJ genoemd. 

 

In het gebiedsdossier wordt met de waterwinning te Andijk zowel de waterwinning 

van psA als die van WPJ bedoeld. Bedreigingen voor de waterkwaliteit die in het 

gebiedsdossier in kaart zijn gebracht gelden voor beide innamepunten. De water-

winlocaties en het leveringsgebied van PWN zijn weergegeven in figuur 3.1. De wa-

terwinning Andijk (in figuur 3.1 zwartomkaderd) is uitvergroot in figuur 3.2. 

 

De innamepunten en de waterbekkens van psA en WPJ zijn fysiek gescheiden figuur 

3.2. Het eerste bekken voor psA is in 1967 in bedrijf genomen en het tweede (WPJ) 

in 1980. Bij psA wordt het water tot drinkwater gezuiverd; WPJ levert voorgezuiverd 

water, ten bate van de infiltratie in de duinen, de membraanfabriek in Heemskerk 

en Tata Steel [27]. Het water uit het bekken van WPJ wordt deels ook gebruikt voor 

de waterzuivering op psA mede daarom is een integrale analyse gemaakt van de 

risico’s in dit gebiedsdossier. 

 

De bekkens van psA en WPJ hebben een capaciteit om beide zuiveringen slechts 

gedurende circa vier dagen te voeden op volle capaciteit. Beide bekkens hebben een 

luchtbellenscherm om stratificatie van het water te voorkomen. 

 

 

Figuur 3.2. Ligging waterinnamepunten Andijk 
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3.2 Beschrijving van de waterzuivering 

De productiecapaciteit van psA bedraagt 30 miljoen m3/jaar aan drinkwater (uit-

gaand) en er wordt gemiddeld 25-30 miljoen m3/jaar aan IJsselmeerwater ingeno-

men. De productiecapaciteit van WPJ bedraagt 110 miljoen m3/jaar halffabricaat 

(uitgaand). WPJ neemt 50-60 miljoen m3/jaar aan IJsselmeerwater in, hetgeen be-

tekent dat slechts een deel van de productiecapaciteit wordt benut. In totaal wordt 

door PWN bij Andijk dus 75-90 miljoen m3/jaar water uit het IJsselmeer betrokken. 

De waterzuivering van psA en WPJ zijn geschematiseerd weergegeven in figuur 3.3 

en 3.4.  

 

3.2.1 Pompstation Andijk 

Uit figuur 3.3 blijkt dat het mogelijk is om psA te voeden met water uit het spaar-

bekken van WPJ. Ook is het mogelijk water uit de snelle zandfiltratie van WPJ hal-

verwege in het productieproces van psA te brengen. Bescherming van het inname-

punt WPJ is dus ook van direct belang voor de drinkwaterproductie van psA. 

In tabel 3.1 zijn de functies van de zuiveringstappen toegepast op psA toegelicht. 

 

 

Tabel 3.1. Functie zuiveringstappen psA 

 

Zuiveringstap Functie 

Spaarbekken ontharding en afvlakken verschil in waterkwaliteit Ijsselmeer 

Ruw water microzeven verwijdering van grof materiaal 

Flocculatoren verwijderen van klein zwevend, organisch en colloïdaal materi-

aal 

Snelfilters het afvangen van fijne deeltjes (doorslag van flocculatoren), 

ijzer en mangaan 

waterstofperoxidedosering en  

ultraviolet behandeling 

desinfectie en het afbreken van organische microverontreini-

gingen 

Koolfilters neutraliseren van overmaat waterstofperoxide en biologisch 

afbreken van organisch materiaal en ammonium 

Rein water microzeven het afvangen van kooldeeltjes en fijne deeltjes 

 

Lozingen pompstation Andijk 

De volgende stromen komen uit op het bekken van psA: 

- spoelwater van de zand- en koolfilters; 

- water van de slibaflaat flocculatoren; 

- overstorten van kelders;  

- lek- en lenswater; 

- hemelwaterafvoer. 

 

Daarnaast wordt het spoelwater van de ruw water microzeven en een klein deel van 

het hemelwater op de zogeheten Poldersloot geloosd. Deze sloot in gescheiden van 

het spaarbekken psA door middel van een dam en ligt ten zuidoosten van het 

spaarbekken psA. Water wordt vanuit de Poldersloot in het IJsselmeer gepompt. Het 

lozingspunt ligt ten westen van het noodinnamepunt. Op het lozingspunt rust een 

watervergunning.
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figuur 3.3. Schematisatie waterwinning psA 

 

 
figuur 3.4. Schematisatie waterwinning WPJ 
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3.2.2 Waterwinstation Prinses Juliana 

In tabel 3.2 zijn de functies van de zuiveringstappen toegepast op WPJ toegelicht. 

 

 

Tabel 3.2. Functie zuiveringstappen WPJ 

 

Zuiveringstap Functie 

Trommelzeven verwijdering van grof materiaal 

flocculatie/sedimentatie Verwijderen van klein zwevend, organisch en colloïdaal materi-

aal  

Snelfilters het afvangen fijne deeltjes (doorslag van de sedimentatiestra-

ten), ijzer en mangaan 

Koolfilters Het afvangen van schadelijke stoffen 

 

 

Lozingen Waterwinstation Prinses Juliana 

De volgende stromen komen uit op het bekken van WPJ: 

- spoelwater van de zand- en koolfilters; 

- water van de slibaflaat sedimentatiestraten;  

- overstorten van filtraatkelders;  

- lek- en lenswater; 

- hemelwaterafvoer. 

 

3.3 Innamestops Andijk 

Om een beeld te krijgen van de daadwerkelijk opgetreden risico’s voor de drinkwa-

terinname bij Andijk, is een inventarisatie gemaakt van de innamestops van de af-

gelopen 5 jaar (tabel 3.1) [27]. Het ging in alle gevallen om een preventieve maat-

regel.  

 

tabel 3.1. Innamestops Andijk 

Wanneer oorzaak innamestop 

maart 2007 De inname van IJsselmeerwater is enkele dagen gestopt op beide bek-

kens vanwege problemen bij de RWZI Wervershoof met een persrioollei-

ding. RWZI Wervershoof loost via gemaal Vier Noorder Koggen op het 

IJsselmeer, direct in de beschermingszone. 

november 2008 De inname van IJsselmeerwater is enkele dagen gestopt op beide bek-

kens vanwege een gezonken sleepboot op het IJsselmeer. De sleepboot 

was gezonken buiten de beschermingszone op ongeveer 15 km afstand 

van de innamebekkens. 

januari 2010 De inname van IJsselmeerwater is enige weken gestopt op het WPJ bek-

ken vanwege een verontreiniging in het bekken zelf. 
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4 Watersysteem 

De waterwinning uit het IJsselmeer te Andijk wordt bijna volledig gevoed door water 

uit het Rijn stroomgebied. Ruim 80% van het aanvoerwater in het IJsselmeer is 

afkomstig uit de IJssel (een zijrivier van de Rijn) en de Overijsselse Vecht. In figuur 

4.1 is een overzicht van het relevante deel van het Rijnstroomgebied opgenomen 

waarin IJsselmeer, Rijn, IJssel, Overijsselse Vecht en de waterinname van psA en 

WPJ zijn aangegeven. 

 

4.1 Rijn 

De Rijn is een 1.320 km lange rivier met vele zijrivieren. De Rijn ontspringt in Zwit-

serland als een snelstromende bergrivier, die water aangevoerd krijgt van de glet-

sjers van het Gotthardmassief in de Alpen. Gevoed door regen- en smeltwater uit 

negen landen baant de rivier zich een weg naar de Noordzee. Hierbij stroomt de 

rivier door of langs Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en 

Nederland.  

 

De Rijn komt bij Lobith ons land binnen. De rivier voert bij Lobith gemiddeld jaar-

lijks ongeveer 2.200 m3/s af. Bij het splitsingspunt Pannerdensche Kop verdeelt het 

water zich over de Waal en het Pannerdensch Kanaal, dat uitmondt in de Neder-Rijn 

en de IJssel. De stuw bij Driel in de Neder-Rijn wordt zo bediend dat van het Rijn-

water zo lang mogelijk 285 m3/s naar de IJssel stroomt en er altijd 25 m3/s voor de 

Neder-Rijn overblijft. De rest gaat via de Waal richting zee. Deze afvoerverdeling 

maakt scheepvaart op de drie Rijntakken mogelijk, zorgt voor voldoende koelwater 

voor de energiecentrale Harculo bij Zwolle en in droge periodes voor voldoende wa-

ter voor de landbouw in Noord-Nederland. Deze ideale toestand is gemiddeld ruim 

negen maanden per jaar vol te houden. Als de afvoer bij Lobith lager is dan 1.300 

m3/s, kan er geen 285 m3/s meer naar de IJssel worden geleid. Wel blijft ook dan 

25 m3/s voor de Neder-Rijn gereserveerd. Bij een Rijnafvoer van meer dan 2.400 

m3/s staan de stuwen in de Neder-Rijn bij Driel, Amerongen en Hagestein helemaal 

open en wordt de afvoerverdeling niet meer beïnvloed [28]. 

 

4.2 IJssel en de Overijsselse Vecht 

De IJssel is een aftakking van de Rijn in Nederland en heeft een lengte van onge-

veer 125 km.  

De (Overijsselse) Vecht is een 167 km lange regenwater rivier die door Duitsland en 

Nederland loopt. Haar oorsprong ligt in Munsterland. Het Nederlandse deel van de 

Vecht is 60 km. De rivieren Regge en Dinkel monden uit in de Vecht. Vanuit Zwolle 

gaat de rivier over in het Zwarte Water. Het Zwarte Water mondt uit in het Zwarte 

Meer, dat via het Ketelmeer in verbinding staat met het IJsselmeer. 

 

4.3 Markermeer en Randmeren 

Het Markermeer en de Randmeren worden gevoed door verschillende rivieren en 

beken zoals de Amstel, de Utrechtse Vecht, de Eem en de Hierdense Beek.  

De noordelijke Randmeren lozen via het Ketelmeer op het IJsselmeer. De zuidelijke 

Randmeren lozen op het Markermeer. Vanuit de Veluwerandmeren wordt grofweg 

de helft via de noordelijke en de helft via de zuidelijke Randmeren gespuid. 

Het Markermeer is gescheiden van het IJsselmeer door een dijk en staat alleen via 

sluiscomplexen bij Enkhuizen en Lelystad in contact met het IJsselmeer. De uitwis-
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seling van water tussen Markermeer en IJsselmeer wordt bepaald door klimatologi-

sche omstandigheden en kan sterk variëren. In 2009 was de hoeveelheid water die 

van het IJsselmeer in het Markermeer is gelaten en andersom ongeveer gelijk (circa 

150.000.000 m3).  

 

4.4 IJsselmeer 

Het IJsselmeer is het grootste zoetwaterbekken van Nederland met een oppervlakte 

van 1.100 km2, de gemiddelde diepte is 4,5m.  

 

De IJssel voert veruit het meeste water aan naar het IJsselmeergebied, gemiddeld 

70%. Dit water is afkomstig uit de Rijn. Gemiddeld 12% van het aanvoerwater is 

afkomstig uit de Overijsselse Vecht. De kleinere (regionale) rivieren en kanalen dra-

gen ongeveer 6% bij. Gemiddeld 10% wordt aangevoerd door directe neerslag op 

de meren. Tenslotte is er nog aanvoer via gemalen, RWZI’s en kwel. De totale hoe-

veelheid van deze posten bedraagt nog geen 2% [29]. 

 

Het grootste deel van het IJsselmeerwater vloeit via de spuisluizen (de Stevinsluizen 

bij Den Oever en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand) in de Afsluitdijk weg naar 

de Waddenzee. De ligging van de spuisluizen is aangegeven in figuur 4.1. Onttrek-

king van water uit het IJsselmeergebied vindt ook plaats voor regionale water-

voorziening en door verdamping.  

 

De verblijftijd van het water in het IJsselmeer is gemiddeld 3-6 maanden [30]. Het 

stromingspatroon in het IJsselmeer wordt vooral bepaald door de windrichting. 

 

 

 

Figuur 4.1. Overzichtskaart Rijn/IJssel en Overijsselse Vecht 
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4.5 Afvoer polderwater 

Nabij de innamepunten te Andijk bevinden zich drie gemalen die boezemwater op 

het IJsselmeer lozen (zie figuur 5.4). De gemalen Vier Noorder Koggen en Grootslag 

liggen in de beschermingszone en gemaal Lely ligt een aantal kilometers erbuiten.  

 

Gemaal Grootslag  

Dit poldergemaal verpompt water uit een groot deel van de polders van West-

Friesland binnen de beschermingszone op het IJsselmeer. In deze polders liggen 

veel land- en glastuinbouwbedrijven. Bij bloembollentelers en glastuinbouwers lig-

gen chemicaliën zoals gewasbeschermingsmiddelen opgeslagen.  

 

Gemaal Vier Noorder Koggen en RWZI Wervershoof 

De RWZI Wervershoof loost via dit gemaal indirect water in de beschermingszone 

van de waterwinning Andijk. RWZI Wervershoof behandelt een belangrijk deel van 

het afvalwater van West-Friesland. Het behandelde afvalwater wordt op een wete-

ring geloosd en via gemaal Vier Noorder Koggen naar het IJsselmeer verpompt. Bij 

onvoldoende zuivering zou verontreinigd water uitgeslagen kunnen worden. 

 

Gemaal Lely 

De bedrijfsvoering van gemaal Lely is gericht op uitslag van water met een zo laag 

mogelijk zoutgehalte. Gemaal Lely verpompt water uit het relatief zoutarme deel 

van de Wieringermeer en wordt in geval van kwelsituaties buiten werking gesteld. 

Water uit de zoutere delen van de Wieringermeer wordt uitgeslagen door gemaal 

Leemans bij Den Oever. Alleen in geval van piekbelasting en storingen wordt ge-

maal Lely ingezet voor bemaling van de gehele Wieringermeer en kan relatief zout 

polderwater in het IJsselmeer uitgeslagen worden.  

 

Gemalen Friesland en Flevoland 

Ook in Flevoland en Friesland bevinden zich gemalen die vanuit het boezemwater 

rechtstreeks op het IJsselmeer lozen.  
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5 Ruimtegebruik 

In dit hoofdstuk zijn het huidig ruimtegebruik op water en land en de te verwachten 

relevante ontwikkelingen in de toekomst beschreven. Er wordt alleen ingegaan op 

ruimtegebruik dat nadelige gevolgen voor de drinkwaterproductie zou kunnen heb-

ben. 

5.1 Huidig gebruik IJsselmeer 

5.1.1 Beroepsscheepvaart 

De intensiteit van de scheepvaart op het IJsselmeer heeft een seizoensgebonden 

karakter. In het zomerseizoen is er veel aanbod van recreatievaart, bruine vloot en 

passagiersvaart. In de winter lopen de gebruikersaantallen terug en maakt vooral de 

beroepsvaart gebruik van het IJsselmeer. De belangrijkste route voor de beroeps-

vaart loopt van Amsterdam naar Lemmer (figuur 5.1). Bij de Ketelbrug splitst een 

deel van de beroepsvaart zich af richting Kampen en Meppel (containervaart).  

 

Figuur 5.1. Overzicht van de scheepsintensiteit in het IJsselmeergebied in 2010. 

Kaart is in groter formaat in de kaartenbijlage opgenomen. 
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Rondom Andijk is beroepsvaart met lading beperkt. Totaal varen jaarlijks ongeveer 

3000 beroepsvaartuigen op het IJsselmeer langs of in de buurt van Andijk. Hiervan 

zijn circa 1900 leeg. Veel van de beroepsschepen zijn bruine vloot schepen en ver-

voeren alleen personen. De goederen die veelvuldig vervoerd worden zijn minerale 

producten (zand/cement) en vlees. Jaarlijks passeren 275 schepen, die vloeistoffen 

zoals olie vervoeren, de waterwinning. In geval van calamiteiten kan dit leiden tot 

ernstige verontreinigingen. 

 

Figuur 5.2. Ruimtegebruik op en rond het IJsselmeer. Kaart is in groter formaat in de 

kaartenbijlage opgenomen. 

 
 

 

5.1.2 Natuur, recreatie en zwemwater 

• Op een afstand van 4,5 kilometer vanaf de innamepunten te Andijk ligt het ei-

land De Kreupel (zie figuur 5.2; kaart is in groter formaat in de kaartenbijlage 

opgenomen), waar grote aantallen vogels verblijven en broeden. Zij verontreini-

gen het oppervlaktewater met ontlasting [31]. Daarnaast kunnen de vogels 

ziekteverwekkende bacteriën en virussen met zich meedragen. 

• Blauwalgenbloeien zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen in het IJsselmeer. 

De dominante blauwalgen die voorkomen in het IJsselmeer kunnen toxines pro-

duceren [32]. Extreme groei van blauwalgen kan leiden tot verhoging van de pH 

en tot nachtelijke zuurstofloosheid. 
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• In de beschermingszone liggen verschillende jachthavens en charterhavens (zie 

figuur 5.4; kaart is in groter formaat in de kaartenbijlage opgenomen). Vanaf 

het vooroevergebied tot aan Medemblik vindt in de beschermingszone veel re-

creatie plaats, waaronder recreatievaart. Recreatievaart kan gepaard gaan met 

verontreiniging van oppervlaktewater door lozingen van afvalwater, olie en anti-

foulingstoffen op schepen. Ook pathogenen kunnen een gezondheidsrisico ver-

oorzaken [33]. 

• Op enige afstand van de innamepunten liggen in de beschermingszone twee 

zwemwaterlocaties: ‘Andijk Strand’ en ‘Enkhuizerzand’. Op beide zwemlocaties is 

sprake van goede zwemwaterkwaliteit, maar de kwaliteit wordt er volgens de 

zwemwaterprofielen [34] zo nu en dan negatief beïnvloed door blauwalgen en 

door faecale bacteriën. De bacteriën lijken voornamelijk afkomstig te zijn van 

dieren (honden en paarden) en in mindere mate van watervogels en mensen 

(bezoekers, recreatievaart). 

5.1.3 Vliegverkeer 

• Eén van de vijf vliegroutes boven Nederland loopt over het IJsselmeer en deels 

over de beschermingszone rondom de innamepunten van WPJ en psA (figuur 

5.3).  

• Het noordwestelijke deel van het IJsselmeer wordt gebruikt als militair oefenter-

rein, onder andere voor oefeningen met straalvliegtuigen (figuur 5.2). Het oe-

fenterrein grenst aan de beschermingszone van de waterwinning. 

Het dumpen van kerosine of het neerstorten van een vliegtuig kan negatieve gevol-

gen hebben voor de waterkwaliteit op het innamepunt.  

 

 

 

Figuur 5.3. Vliegroutes boven Nederland 
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5.1.4 Activiteiten in de waterbodem  

In de nabijheid van de waterwinning Andijk is een vergunning verleend voor het 

onttrekken van aardwarmte [35]. Verder lopen er enkele kleine concessies voor 

zandwinning. Bij activiteiten in de waterbodem kunnen al dan niet verontreinigde 

waterbodemdeeltjes in suspensie gebracht worden. 

5.1.5 Slibdepot IJsseloog 

In het Ketelmeer ligt het slibdepot IJsseloog, dat door Rijkswaterstaat wordt be-

heerd. De locatie van IJsseloog is weergegeven in figuur 5.2. Het depot is gevuld 

met verontreinigd slib uit het Ketelmeer. Dagelijks wordt tussen de 15.000 en 

25.000 m3 retourwater geloosd als gevolg van kwel, neerslagoverschot en gestorte 

bagger. Voor geheel 2011 is de inschatting dat het totale debiet aan retourwater op 

6.000.000 m3 uitkomt. Met het retourwater kunnen verontreinigingen geloosd wor-

den. In 2009 zijn incidentele normoverschrijdingen gevonden voor totaal-stikstof, 

totaal-fosfaat, koper totaal, nikkel totaal, zink totaal en zink opgelost [27].  

5.2 Huidig landgebruik 

Het gebied op het land rond de beschermingszone is in gebruik voor land- en glas-

tuinbouw, als woongebied of als industrieterrein. Het terrein van PWN heeft de func-

tie waterwinning [15].  

5.2.1 Land- en glastuinbouw 

In een gebied van 5 tot 10 km langs de IJsselmeerkust liggen verspreid land- en 

(glas)tuinbouwgebieden (figuur 5.4).  De landbouw richt zich onder meer op fruit-

teelt en vollegronds bloembollenteelt. De glastuinbouw concentreert zich ten zuiden 

van Wervershoof en ten westen van Medemblik (Agriport A7). De glastuinbouw is 

vooral gericht op groenteteelt.  

 

Figuur 5.4. Ruimtegebruik nabij de beschermingszone van de Waterwinning Andijk. 

Kaart is in groter formaat in de kaartenbijlage opgenomen. 
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In de land- en glastuinbouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van gewasbescher-

mingsmiddelen. Voor de landbouw geldt dat deze middelen vooral bij de bloembol-

lenteelt worden gebruikt. De glastuinbouw concentreert zich in de Polder het Groot-

slag en in de Wieringermeer (Agriport A7). Hier worden gewasbeschermingsmidde-

len met name in de sierbloementeelt gebruikt. De relevante locaties van de bloem-

bollenteelt en de glastuinbouwgebieden zijn weergegeven in figuur 5.2.  

 

De glastuinbouwbedrijven hebben een vergunning om bedrijfsafvalwater op het 

oppervlaktewater te lozen. Bij de bloembollenteelt komen gewasbeschermingsmid-

delen via afstroming in het oppervlaktewater terecht. De land- en glastuinbouwbe-

drijven lozen niet direct op het IJsselmeer. Het water wordt vooral via gemaal 

Grootslag op het IJsselmeer geloosd [36]. Er zijn geen gegevens bekend van con-

centraties aan o.a. gewasbeschermingsmiddelen in het uitgeslagen water. 

5.2.2 Wonen en industrie 

In de landzijde van de beschermingszone liggen woongebieden en kleine industrie-

terreinen (figuur 5.4). Deze gebieden lozen niet rechtstreeks op het IJsselmeer, 

afvalwater wordt na behandeling in RWZI Wervershoof via gemaal Vier Noorder 

Koggen uitgeslagen op het IJsselmeer (zie ook paragraaf 4.5). Het is onbekend of 

eventuele verontreinigingen vanuit activiteiten in deze gebieden, zoals gebruik be-

strijdingsmiddelen in groenonderhoud en gebruik humane geneesmiddelen, in rele-

vante concentraties in het uitslagwater aanwezig zijn. 

 

Het zaadveredelingsbedrijf Syngenta heeft vestigingen in Andijk en Enkhuizen. Bij 

het bedrijf worden onder andere chemicaliën gebruikt voor de veredeling van zaad. 

Beide vestigingen liggen niet in de directe nabijheid van het IJsselmeer.  

 

Op het bedrijventerrein Ketenwaal (Enkhuizen) zijn drie bedrijven gevestigd die 

weekmakers lozen (onder andere ftalaten) op het oppervlaktewater. Het gaat hierbij 

om de bedrijven Alkor Draka, Pipe Life en Renolit. HHNK en de Milieudienst West-

friesland zijn op dit moment in gesprek met deze bedrijven en de gemeente Enkhui-

zen om te onderzoeken of het afvalwater, dat de bedrijven momenteel nog op het 

binnendijkse oppervlaktewater lozen, op de riolering aangesloten kan worden. Hier-

bij zou het afvalwater zoveel mogelijk worden geconcentreerd (tot circa 5 m³/dag) 

en afgevoerd worden via RWZI Wervershoof.   

5.2.3 Wegverkeer 

De A6 en A7 zijn verkeersroutes langs het IJsselmeer. De A7 is een verkeersroute in 

de omgeving van Andijk en over de Afsluitdijk. De A6 loopt door Flevoland en via 

een brug over het Ketelmeer. De snelwegen zijn weergegeven in figuur 5.2. In geval 

van calamiteiten waarbij chemische stoffen in het oppervlaktewater tercht komen, 

zou de waterkwaliteit bij de waterwinning Andijk kunnen verslechteren. 

5.3 Toekomstige ontwikkelingen IJsselmeer 

Voor het IJsselmeergebied ligt het accent op twee nationale opgaven: waterveilig-

heid en zoetwatervoorziening. Wijziging in de normering van de primaire waterke-

ringen en verandering in het aanbod en de vraag naar zoetwater op de lange ter-

mijn zijn cruciaal voor het IJsselmeergebied. In 2011 en 2012 zullen er mede aan 

de hand van regioprocessen mogelijke strategieën worden ontwikkeld die na verder 

onderzoek uiteindelijk in 2014 tot een voorkeursstrategie voor het korte en lange 

termijn peilbeheer in het IJsselmeer moeten leiden.  
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Het behouden en versterken van de kernkwaliteiten natuur, (water)landschap en 

cultuurhistorie van het gebied is uitgangspunt van het beleid voor het IJsselmeerge-

bied. Nieuwe ontwikkelingen in het gebied moeten daarom zorgvuldig worden inge-

past. Overheden, maatschappelijke organisaties en private partijen maken plannen 

voor nieuwe buitendijkse ontwikkelingen, voor wonen, werken, recreatie, infrastruc-

tuur en windenergie.  

Voorzover de toekomstige ontwikkellingen vergunningplichtig zijn, worden onge-

wenste effecten ervan op de waterwinning Andijk ondervangen door de BPRW-toets 

(hoofdstuk 2). 

 

5.3.1 Peilbeheer IJsselmeer 

Als gevolg van de klimaatsveranderingen zal de spuicapaciteit van het IJsselmeer 

steeds vaker ontoereikend zijn om het streefpeil in het IJsselmeer te handhaven. 

Medio 2012 is besloten pompen in te zetten voor vergroting van de spuicapaciteit. 

Daarnaast zal er een vispassage komen, hetgeen gepaard kan gaan met zoutindrin-

ging.  

 

De wijze waarop het peilbeheer van het IJsselmeer op de lange termijn wordt vorm-

gegeven, wordt nader onderzocht in het Deltaprogramma [37]. In 2015 wordt een 

besluit genomen over het korte en lange termijn peilbeheer van het IJsselmeer, 

waarbij zowel veiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie als ruimtelijke kwaliteit in 

de afweging worden meegenomen. PWN is als belanghebbende partij betrokken bij 

de ontwikkeling van het Deltaprogramma [27].  

5.3.2 Recreatie 

Het gebied waar recreatie is toegestaan wordt vergroot. Hierbij krijgt het vooroe-

vergebied de status van natuurgebied waarbij recreatie is toegestaan. Uitbreiding 

van recreatie en/of recreatievaart vormt een extra belasting van de waterkwaliteit 

(zie ook paragraaf 5.1.2) 

5.3.3 Activiteiten in de waterbodem 

Zandwinning, baggeren, storten, boringen 

• In het gebied zullen ook in de toekomst concessies uitgegeven worden voor 

zandwinning. Actueel is het project “Smals”, een plan voor zandwinning op 65 

meter diepte [38]. 

• Enkele vaarwegen in het IJsselmeergebied, waaronder vaarroutes die door de 

beschermingszone lopen (zie figuur 5.2) staan op de nominatie om geheel of 

gedeeltelijk verbeterd en verdiept te worden. Het gebiedseigen slib wordt elders 

in het IJsselmeer gestort [39] 

• De waterbodems op de locaties Enkhuizen en Den Oever zullen in de periode tot 

2013 worden gesaneerd [30].  

• In de jaren tachtig zijn er plannen gemaakt voor proefboringen in het IJssel-

meer om te zoeken naar nieuwe gas- en olievoorraden. Dit is later afgeblazen, 

maar er bestaat nog steeds een mogelijkheid dat boringen in de toekomst plaats 

zullen vinden [23].  

 

Bij activiteiten in de waterbodem kunnen al dan niet verontreinigde waterbodem-

deeltjes in suspensie gebracht worden.  

 

Opslag nucleair materiaal 

• Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie is op zoek naar opslaglo-

caties voor nucleair materiaal in samenhang met de wens om meer kerncentra-
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les in Nederland te realiseren. Het IJsselmeer is onderdeel van het zoekgebied. 

De gemeenten Hoorn, Medemblik en Enkhuizen hebben, onder verwijzing naar 

de waterwinning Andijk, bezwaar aangetekend [40].  

5.4 Toekomstige ontwikkelingen landgebruik 

• De Provincie Noord-Holland meldt in het ontwikkelingsbeeld Noord-Holland 

Noord dat nog ruim 200 ha in Het Grootslag ten zuiden van Andijk is gereser-

veerd voor glastuinbouw [41]. 

• In de structuurvisie Noord-Holland 2040 [42] zijn geen toekomstige ontwikke-

lingen vermeld die direct invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit bij de in-

namepunten Andijk.  

• De gemeente Medemblik geeft aan dat in de komende jaren woningbouw en een 

bedrijventerrein van 10 ha binnendijks bij Andijk worden ontwikkeld [43]. Che-

mische industrie is niet toegestaan op het bedrijventerrein. Verder zijn er geen 

plannen voor nieuwe ontwikkelingen in het buitendijkse gebied [44]. Gebaseerd 

op deze informatie kan worden gesteld dat deze ontwikkelingen geen negatieve 

op de waterkwaliteit ter hoogte van de waterwinning Andijk zullen hebben. 
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6 Analyse oppervlaktewaterkwaliteit 

6.1 Ontwikkeling oppervlaktewaterkwaliteit 

De waterkwaliteit in het IJsselmeer wordt in belangrijke mate bepaald door de wa-

terkwaliteit in de IJssel en de delen van het Rijnstroomgebied stroomopwaarts daar-

van. In de loop van de vorige eeuw raakte de Rijn steeds sterker verontreinigd. 

Vanaf de jaren zeventig zijn nationaal en internationaal ingrijpende maatregelen 

genomen om verontreiniging van de Rijn tegen te gaan. Sindsdien is de kwaliteit 

van het Rijnwater sterk verbeterd. Vooral door diffuse bronnen kunnen zich echter 

nog altijd microverontreinigingen voordoen die de drinkwaterproductie bedreigen. 

Belangrijke bronnen van microverontreinigingen zijn de landbouw (nutriënten, be-

strijdingsmiddelen), effluenten van RWZI’s (nutriënten, complexvormers, genees-

middelen, hormoonverstorende stoffen) en het gebruik van onkruidbestrijdingsmid-

delen op verharde oppervlakken. Daarnaast kunnen een te hoge temperatuur, een 

te lage of te hoge zuurgraad (pH) en een teveel aan pathogene micro-organismen 

(o.a. colibacteriën) de drinkwaterproductie uit Rijnwater belemmeren. Hoge tempe-

raturen kunnen worden veroorzaakt door koelwaterlozingen en door klimaatveran-

dering. De pH vertoont in de Rijn al dertig jaar een geleidelijke stijging, maar in het 

IJsselmeer bij Andijk stijgt de pH niet [45].  

 

De Overijsselse Vecht draagt gemiddeld 12% bij aan de watertoevoer van het IJs-

selmeer. In het gebiedsdossier van de oeverinfiltratiewinning Vechterweerd is ver-

meld dat een aantal (bekende) bestrijdingsmiddelen, MTBE en ETBE, geneesmidde-

len, brandvertragers en monobutyltin in lage concentraties voorkomen [46]. Gezien 

de lage concentraties aan relevante stoffen in de Overijsselse Vecht en de beperkte 

bijdrage aan de toevoer van het IJsselmeer is de bijdrage van de Overijsselse Vecht 

van ondergeschikt belang voor de waterwinning in Andijk. 

 

De gemalen dragen minder dan 2% bij aan de watertoevoer van het IJsselmeer 

[29]. Gezien de beperkte bijdrage aan de watertoevoer van het IJsselmeer is bijdra-

ge van de gemalen aan de algemene waterkwaliteit ook van ondergeschikt belang 

voor de waterwinning in Andijk. De gemalen die echter in de directe nabijheid van 

de waterwinning Andijk liggen kunnen de waterkwaliteit ter plaatse wel beïnvloeden.   

 

6.2 Toetsingskaders voor oppervlaktewaterkwaliteit 

Voor het beoordelen van de kwaliteit van het oppervlaktewater in relatie tot de pro-

ductie van drinkwater zijn de normen uit het Besluit kwaliteitseisen en monitoring 

water [6], de Drinkwaterregeling [47] en het Donau- Maas- en Rijn-Memorandum 

2008 [48] van belang (zie tabel 6.1).  

 

Bkmw 2009 

In het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 [6] zijn milieukwaliteitsnor-

men gesteld die gericht zijn op het duurzaam waarborgen van de drinkwatervoor-

ziening door de overheid. Bijlage III, tabel 1 van het Bkmw 2009 bevat de richt-

waarden die betrekking hebben op oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de 

bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water. De richtwaarden gelden 

voor het innamepunt en richten zich tot de waterbeheerder. De richtwaarden zijn 

verbonden aan het niveau van ‘grondige zuivering’. Tabel 2 van bijlage III van het 

Bkmw 2009 bevat de streefwaarden met betrekking tot oppervlaktewater gebruikt 

voor de bereiding van drinkwater. Deze waarden zijn verbonden aan het niveau van 

‘eenvoudige zuivering’ en stellen dus hogere eisen aan de oppervlaktewaterkwaliteit 
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dan de bovengenoemde richtwaarden. Bij overschrijding van de streefwaarden heeft 

de overheid een inspanningsverplichting om de waterkwaliteit te verbeteren. 

 

 

Tabel 6.1. Toetsingskader oppervlaktewaterkwaliteit bij de bereiding van drinkwater 

 

Eisen die zich richten tot de 

overheid (waterbeheerder) 

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 

2009) [6]: 
- Richtwaarden (resultaatsverplichting), geldend voor 

innamepunten (bijlage III, tabel 1) 
- Streefwaarden (inspanningsverplichting), geldend 

voor oppervlaktewaterlichamen (bijlage III, tabel 2) 

Eisen die zich richten tot het 

waterwinbedrijf 

Drinkwaterregeling (2011) [47]: 
- Kwaliteitseisen gesteld aan de bron (bijlage 5 

Drinkwaterregeling) 
- Indicatoren – signaleringsparameters bedoeld 

ter signalering, bij overschrijding (1 µg/l) nader on-
derzoek nodig (bijlage 5 Drinkwaterregeling, tevens 
opgenomen in tabel IIIc Drinkwaterbesluit). 

 

Wensen drinkwatersector  Donau-, Maas- en Rijn-Memorandum (2008) [48] 
- DMR-Streefwaarden  

 

Drinkwaterregeling (2011) 

In de Drinkwaterregeling [47] (bijlage 5) zijn de kwaliteitseisen opgenomen waar-

aan voldaan moet zijn bij inname van oppervlaktewater voor de productie van 

drinkwater. Deze eisen richten zich tot het waterwinbedrijf. Bij een afwijking van de 

eisen die naar verwachting maximaal 30 dagen duurt is het waterwinbedrijf ver-

plicht om dit te melden aan de inspectie. Bij een afwijking die naar verwachting 

langer dan 30 dagen duurt dient het waterwinbedrijf een ontheffing (van de Minister 

IenM) te krijgen om het oppervlaktewater te mogen blijven innemen. De Minister 

van IenM dient de waterbeheerder te informeren over een dergelijke ontheffing 

(Drinkwaterregeling artikel 16 lid 5).  

 

In Drinkwaterregeling (bijlage 5, aangegeven met noot 1) en Drinkwaterbesluit [49] 

(bijlage A, tabel IIIc) zijn ook indicatoren ofwel signaleringsparameters opgenomen. 

De kwaliteitseis van 1 µg/l voor signaleringsparameters is bedoeld voor het signale-

ren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de kwaliteitseis wordt overschreden, 

betekent dit niet dat een risico voor de volksgezondheid is aangetoond maar er 

dient dan wel nader onderzoek plaats te vinden.  

 

De kwaliteitseisen uit de Drinkwaterregeling zijn van recenter datum dan de normen 

uit Bkmw 2009. Getalsmatig liggen de kwaliteitseisen in dezelfde ordegrootte als de 

richtwaarden uit Bkmw 2009, maar zijn er niet altijd aan gelijk. Daarnaast zijn in de 

Drinkwaterregeling andere parameters opgenomen dan in Bkmw 2009. 

 

DMR-memorandum (2008) 

Op 10 juli 2008 is het Donau-, Maas- en Rijn-Memorandum 2008 [48] uitgebracht 

door IAWR (Rijn), IAWD (Donau) en RIWA-Maas. Het DMR-Memorandum 2008 om-

vat concrete eisen voor een duurzame bescherming van het water naast streef-

waarden voor de waterkwaliteit. Het DMR-memorandum 2008 is bedoeld als steun 

en oriëntatie voor politici, overheden en beleidsmakers in industrie en waterbeheer 

om de noodzakelijke kwaliteitsverbetering te bereiken van oppervlaktewateren die 

gebruikt worden voor de winning van drinkwater. De DMR-streefwaarden hebben 

dus geen wettelijke status. 
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In het DMR-memorandum is gesteld dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) de vereiste 

maatregelen voor de bescherming van de drinkwatervoorziening onvoldoende in 

beeld brengt, ondanks de doelstelling van de KRW (artikel 7). Volgens deze doel-

stellling moet met ‘min of meer natuurlijke zuiveringstechnieken, bijvoorbeeld oe-

ver- en zandfiltratie’ bij de productie van drinkwater volstaan kunnen worden. Voor 

de groep stoffen die problematisch zijn vanuit de filosofie dat min of meer natuurlij-

ke zuiveringstechnieken zouden moeten volstaan, bestaan in Nederland vaak geen 

wettelijke normen. In het DMR-memorandum zijn specifiek voor die stoffen en stof-

groepen streefwaarden opgenomen. 

6.3 Monitoring en toetsing oppervlaktewaterkwaliteit 

Op grond van het Bkmw 2009 is Rijkswaterstaat verplicht om te monitoren op het 

innamepunt. Het innamepunt is onderdeel van het waterkwaliteitsmeetnet MWTL 

(Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) van Rijkswaterstaat. Relevante 

meetlocaties van het MWTL voor de waterwinning Andijk zijn Lobith, Vrouwezand en 

Andijk (zie figuur 4.1).  

 

De waterkwaliteitseisen t.a.v. het oppervlaktewater in het beheergebied van Hoog-

heemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) liggen vast in de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) [2]. HHNK verricht de hiervoor benodigde monitoring. Relevante 

meetpunten zijn die bij Medemblik, Wervershoof en Andijk. Niet alle parameters die 

interessant zijn voor de drinkwaterproductie maken onderdeel uit van de KRW-

eisen. 

 

PWN is op grond van de Drinkwaterregeling verplicht om het ingenomen water te 

monitoren. In de praktijk werken PWN en Rijkswaterstaat bij de monitoring op het 

innamepunt samen. Op het innamepunt worden vierwekelijks, d.w.z. 13x per jaar, 

de waarden van de parameters uit Bkmw 2009 en Drinkwaterregeling bepaald. PWN 

vult de lijst met verplichte parameters aan met extra parameters. Naast analyse van 

wettelijk voorgeschreven parameters worden door Rijkswaterstaat en PWN ook 

screeningsonderzoeken uitgevoerd naar stoffen die niet regulier worden gemeten. 

Op het meetpunt Lobith wordt door Rijkswaterstaat intensief gemonitord op een 

groot aantal parameters. 

 

De resultaten van de metingen van de afgelopen jaren zijn gepresenteerd in de 

RIWA Jaarrapporten De Rijn. De monitoringsresultaten van de afgelopen jaren zijn 

voor dit gebiedsdossier vergeleken met de wettelijke normen uit Bkmw 2009 en de 

Drinkwaterregeling en met de DMR-streefwaarden. 

 

Richt- en streefwaarden Bkmw 2009 

De wijze waarop getoetst wordt is vastgelegd in het KRW document ‘Richtlijn moni-

toring en protocol toetsen en beoordelen’ [50]. Volgens dit protocol vindt toetsing 

plaats op basis van een meetreeks van (maximaal) drie aaneengesloten jaren. In de 

loop van 2012 zal een KRW-toetsing uitgevoerd worden over de meetperiode 2009 

t/m 2011. Vooruitlopend op de beschikbaarheid van de resultaten van deze officiële 

toetsing voor de KRW, zijn voor dit gebiedsdossier de bij Rijkswaterstaat beschikba-

re meetgegevens van de periode 2008 t/m 2010 indicatief getoetst. De normover-

schrijdingen bij deze toetsing zijn vermeld in tabel 6.2.  

 

Op het innamepunt Andijk zijn geen overschrijdingen van richtwaarden aangetoond, 

de streefwaarden zijn alleen overschreden voor pH (zuurgraad) en mangaan. Voor 

pH is sprake van een gemiddelde waarde van 8,7 tegenover een streefwaarde tus-
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sen 7,0 en 8,5. Voor het metaal mangaan is de norm (50 µg/l) overschreden met 

een factor 1,6. 

 

 

Tabel 6.2. Resultaten indicatieve toetsing meetresultaten 2008 t/m 2010 inname-

punt Andijk aan richt- en streefwaarden Bkmw 2009 [51]
1
 

 

 Overschrijding richtwaarde Overschrijding streefwaar-

de 

Fysisch-chemische  

Parameters 

- pH (zuurgraad) 

Microverontreinigingen - Mangaan 

 

 

Drinkwaterregeling  

Bij de Drinkwaterregeling [47] gaat het om een toetsing of de actuele oppervlakte-

waterkwaliteit de productie van drinkwater toelaat. Daarom worden door het drink-

waterbedrijf de individuele metingen getoetst aan de kwaliteitseisen van de Drink-

waterregeling. De Drinkwaterregeling is sinds juli 2011 van kracht, zodat nog geen 

overzicht bestaat van toetsingsresultaten over meerdere jaren. In bijlage II zijn de 

gegevens uit de RIWA jaarrapportages van de periode 2006 t/m 2010 vergeleken 

met de kwaliteitseisen van de Drinkwaterregeling. Voor de relevante parameters is 

het aantal metingen per jaar, de gemiddelde meetwaarde, de P90 en de maximale 

meetwaarde vermeld. De overschrijdingen zijn samengevat in tabel 6.3. 

 

Uit tabel 6.3 blijkt dat de gemiddelde concentraties gesuspendeerde stoffen (zwe-

vend stof) op het innamepunt de kwaliteitseis overschrijden. De chlorideconcentratie 

overschrijdt de kwaliteitseis incidenteel. Verder overschrijden de maximaal gemeten 

pH en EGV de kwaliteitseis licht. Voor microverontreinigingen zijn de afgelopen ja-

ren alleen een aantal signaleringsparameters gemiddeld (trichloorazijnzuur en de 

complexvormers DTPA en EDTA) of incidenteel (complexvormer NTA, andere geha-

logeneerde zuren, röngencontrastmiddel jomeprol, hormoonverstorende stoffen) in 

concentraties boven de kwaliteitseis aangetoond. 

 

DMR-streefwaarden 

Ook bij toetsing aan de DMR-streefwaarden wordt uitgegaan van individuele metin-

gen. Overschrijdingen van de DMR-streefwaarden zijn vermeld in de jaarrapporta-

ges van RIWA-Rijn. In de periode 2006 t/m 2010 is voor de volgende parameters 

niet (altijd) voldaan aan de DMR-streefwaarden: 

• Fysisch-chemische parameters: zuurstof (opgelost), pH, elektrisch geleidings-

vermogen, chloride, ammonium (als NH4); 

• Groepsparameters: totaal organisch koolstof, opgelost organisch koolstof, AOX 

als Cl, AOS (adsorbeerbare organische zwavelverbindingen); 

• Microverontreinigingen: diverse complexvormers (DTPA, EDTA, NTA), gehaloge-

neerde zuren (dichloorazijnzuur, dibroomazijnzuur, trichloorazijnzuur), AMPA 

(metaboliet van bestrijdingsmiddelen), diverse röntgencontrastmiddelen (ami-

dotrizoïnezuur, johexol, jomeprol, jopamidol, jopromide), diverse hormoonver-

                                                
1 In het rapport van Royal Haskoning zijn overschrijdingen van de richt- en streefwaarde voor tributyltin gerappor-

teerd. De metingen waarop dit gebaseerd is, zijn echter niet valide gebleken en daarom niet gebruikt voor de KRW 

rapportages en het Beheer- en Ontwikkelplan rijkswateren 2010-2015. Uit de jaarrapportages van RIWA-Rijn blijkt 

dat door de drinkwaterbedrijven in dezelfde periode tributyltinconcentraties zijn gemeten die de richt- en streef-

waarde van Bkmw 2009, kwaliteitseis van de Drinkwaterregeling en DMR-streefwaarde niet overschrijden. 
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storende stoffen (DEHP, di(2-methyl-propyl)ftalaat, diheptylftalaat, dibutylfta-

laat) en enkele overige farmaceutische middelen (caffeïne, carbamazepine). 

 

Tabel 6.3. Parameters met overschrijdingen van kwaliteitseisen van de Drinkwater-

regeling in de periode 2006 t/m 2010 op het innamepunt Andijk 

 

 Jaargemiddelde 

> kwaliteitseis  

P90 (jaar) >  

kwaliteitseis 

Maximale waarde >  

Kwaliteitseis 

Fysisch-chemische  

Parameters 

Zwevend stof Zwevend stof 

Chloride  

 

Zwevend stof 

pH 

EGV  

Chloride  

Microverontreinigingen2 

 

   

Complexvormers DTPA 

EDTA 

DTPA 

EDTA 

 

DTPA 

EDTA 

NTA 

Röntgencontrast- 

Middelen 

 Jomeprol Jomeprol 

Gehalogeneerde  

Zuren 

Trichloorazijnzuur  Dichloorazijnzuur  

Dibroomazijnzuur  

Trichloorazijnzuur  

Dichloorazijnzuur 

Dibroomazijnzuur  

Trichloorazijnzuur  

Hormoonverstorende 

stoffen 

 DEHP 

Di(2-methyl-

propyl)ftalaat 

Dibutylftalaat 

DEHP  

Di(2-methyl-

propyl)ftalaat 

Dibutylftalaat 

 

 

 

In bijlage II zijn voor de parameters die de DMR-streefwaarde overschrijden het 

aantal metingen per jaar, de gemiddelde meetwaarde, de P90 (P10 voor zuurstof) 

en de maximale meetwaarde (alleen voor zuurstof is dit de minimale meetwaarde) 

weergegeven. Behalve de waarden van het meetpunt Andijk zijn ook de waarden te 

Lobith vermeld. De waarden te Lobith dienen als indicatie voor de relevantie van 

bovenstroomse aanvoer voor de waterkwaliteit te Andijk. 

 

Een overschrijding van de DMR-streefwaarde betekent dat eenvoudige zuivering niet 

volstaat om drinkwater uit het oppervlaktewater te produceren. De genoemde over-

schrijdingen van de DMR-streefwaarde leveren geen directe problemen op voor de 

drinkwaterproductie, omdat in Andijk extra zuiveringsstappen worden toegepast (zie 

hoofdstuk 3). 

 

Er zijn onderzoeken gedaan naar emissies van nicotine door de biologische land-

bouw in Flevoland [52]. PWN beschouwt nicotine vooralsnog niet als een stof waar-

voor aandacht nodig is. Mede gezien de afstand tot het innamepunt en de onduide-

lijkheid over andere bronnen, ziet de begeleidingscommissie voorlopig geen aanlei-

ding om hierop in te gaan in het gebiedsdossier. 

 

                                                
2 Alle overschrijdingen van de kwaliteitseis voor stoffen in deze tabel zijn overschrijdingen voor signaleringsparame-

ters. Een overschrijding voor een signaleringsparameter betekent niet dat een risico voor de volksgezondheid is 

aangetoond maar er dient wel nader onderzoek plaats te vinden.  
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Vooral de concentraties van röntgencontrastmiddelen en van caffeïne vertonen in de 

periode 2006-2010 een stijgende tendens (zie bijlage II). In bijlage III zijn de con-

centraties in dezelfde periode vermeld voor enkele stoffen die de normen niet over-

schrijden, maar eveneens een stijgende tendens vertonen. Het betreft fluoride, 

cadmium, het röntgencontrastmiddel joxitalaminezuur en het antibioticum sulfame-

thoxatol. Ondanks de stijgende concentraties liggen de gemeten concentraties van 

deze stoffen overigens nog ruim onder de Bkmw normen, de kwaliteitseisen van de 

Drinkwaterregeling en de DMR-streefwaarden. De stijgende tendens in de röntgen-

contrastmiddelen vormt op dit moment nog geen bedreiging voor de winning in An-

dijk. Aanbevolen wordt wel om de stijgende tendens te agenderen bij het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. 

Bijlage IV bevat een overzicht van stoffen waarvan meettechnisch (nog) niet kan 

worden vastgesteld of de normen worden overschreden. 
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7 Risicoanalyse 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de potentiële bedreigingen van de 

waterwinning Andijk. Als eerste wordt ingegaan op de structurele bedreigingen en 

daarna volgt een inventarisatie van risico’s in relatie tot incidenten en calamiteiten. 

De relevantie van de potentiële bedreigingen en risico’s is daarbij ingeschat. De 

relevante bedreigingen zijn omkaderd en in hoofdstuk 8 zijn hiervoor maatregelen 

geformuleerd.  

7.1 Ruimtelijke bescherming 

7.1.1 Ruimtelijke en waterbeheerplannen 

In 2.3 is geconstateerd dat geen specifiek beschermingsbeleid ten aanzien van de 

waterwinning Andijk is vastgelegd in de structuurvisie van de provincie, in het wa-

terplan van de provincie en in het waterbeheerplan van HHNK. Het gevaar bestaat 

dat de waterwinning niet wordt meegewogen in de beoordeling van vergunningaan-

vragen en ruimtelijke plannen. 

 

1 Functie waterwinning wordt niet of onvoldoende specifiek meegewogen in 

vergunningaanvragen en ruimtelijke plannen. 

  

7.1.2 Beschermingszone 

De beschermingzone speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van vergunning-

aanvragen en bij calamiteiten. De contouren van de beschermingszone zijn in 2007 

vastgesteld op basis van een eenvoudig rekenmodel dat geen rekening houdt met 

de complexe wind- en stromingseffecten in het IJsselmeer [10]. Tijdens het opstell-

len van het gebiedsdossier kwam de vraag naar voren of de huidige omvang van de 

beschermingszone voldoende garantie biedt voor een tijdige sluiting bij calamiteiten. 

PWN heeft aangegeven dat de huidige beschermingszone voldoende bescherming 

biedt aan de waterwinning zodat er geen aanleiding is de contouren van de be-

schermingszone in het IJsselmeer aan te passen. 

 

In het beschermingszonedocument [10] is er voor gekozen om een strook land van 

100 meter, grenzend aan de beschermingszone in het oppervlaktewater, aan de 

beschermingszone toe te voegen. Er ligt bij Andijk echter een dijk tussen oppervlak-

tewater en land zodat gevaar van afstroming van water met verontreinigingen niet 

optreedt. In dit gebiedsdossier wordt alleen een beschermingszone op het opper-

vlaktewater gehanteerd.  

 

Het 6-uurscriterium is niet beperkt tot het IJsselmeer; het geldt ook voor het bin-

nendijkse oppervlaktewater dat door de gemalen wordt uitgeslagen. Afgesproken is 

dat de contouren van de binnendijkse beschermingszone niet vastgelegd worden, 

temeer daar risico’s voor de drinkwaterinname beperkt kunnen worden door het 

binnendijks vasthouden van verontreinigd water. Calamiteitenplannen van Hoog-

heemraadschap Hollands Noorderkwartier dienen zodanig ingericht te worden dat de 

risico’s voor de innamepunten minimaal zijn (zie ook paragraaf 7.3.2). 

7.2 Structurele bedreigingen 

Met de structurele bedreigingen wordt gedoeld op de bedreigingen voor de kwaliteit 

van het in te nemen water die niet het karakter hebben van incidenten of calamitei-

ten. Structurele bedreigingen zullen zich vertalen tot een toenemende en vaak lang-
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durige verslechtering van de waterkwaliteit. Hieronder wordt ingegaan op de para-

meters die in de monitoring zijn gemeten in relatie tot mogelijke bronnen en aan-

voerroutes.  

7.2.1 Fysisch-chemische parameters en groepsparameters  

Gesuspendeerde stoffen 

Gesuspendeerde stoffen (zwevend stof) overschrijden op het innamepunt Andijk 

gemiddeld de kwaliteitseis van de Drinkwaterrichtlijn. In het jaarrapport 2010 van 

RIWA [45] wordt dit niet als bedreiging voor de drinkwaterproductie genoemd. Zwe-

vend stof concentraties worden in het IJsselmeer vooral beïnvloed door windgolven.  

 

Winning van delfstoffen en baggerwerkzaamheden hebben ook opwerveling van 

(verontreinigd) slib tot gevolg. Dit kan leiden tot een lokale en/of tijdelijke verslech-

tering van de waterkwaliteit door gesuspendeerd en/of verontreinigd bodemmateri-

aal. Locatie en omvang van de werkzaamheden zijn bepalend voor de ernst en de 

duur van de achteruitgang in kwaliteit. Voor zover vergunning- of meldingplichtig 

worden de activiteiten getoetst aan de geldende kwaliteitseisen. Negatieve effecten 

van bodemverstorende activiteiten nabij het innamepunt kunnen worden ondervan-

gen door het drinkwaterbedrijf er tijdig over in te lichten.  

 

2 Lokale vertroebeling door werkzaamheden in de waterbodem 

 

 

Zuurgraad, zuurstof en nutriënten 

Op het innamepunt is in de periode 2006-2010 in 2009 bij één meting niet voldaan 

aan de huidige kwaliteitseis van de Drinkwaterregeling [47]. In de periode 2008-

2010 is de Bkmw-streefwaarde overschreden. Zuurstof en ammonium overschrijden 

incidenteel de DMR-streefwaarde. 

De relatief hoge pH-waarden in Andijk worden mogelijk veroorzaakt door overmati-

ge algenbloei die op haar beurt wordt veroorzaakt door verhoogde nutriëntengehal-

ten (stikstof en fosfaat). Algenbloei doet zich in het IJsselmeer langs de Westfriese 

kust in de zomer regelmatig voor, ook nabij de innamepunten. Tijdens de bloei van 

blauwalgen kan de zuurstofconcentratie overdag zeer hoog worden en ‘s nachts 

sterk dalen. De zuurstofconcentratie in het eindproduct van psA en WPJ kan hier-

door te laag worden [27]. In het calamiteitenbestrijdingsplan van RWS zijn acties 

beschreven in geval van explosieve algenbloei.  

Het mestbeleid en een buitenlandse reductie van de stikstofbelasting moeten op 

termijn gaan zorgen voor verbetering van de fysisch-chemische kwaliteit [30]. 

 

De kwaliteit van het retourwater uit het depot IJsseloog wordt getoetst aan de KRW-

normen voor oppervlaktewater. In 2009 zijn incidentele normoverschrijdingen ge-

vonden voor totaal-stikstof en totaal-fosfaat. Het jaarlijkse debiet aan retourwater 

uit het depot bedraagt 6 Mm3. Uitgaande van een totale jaarlijkse afvoer van de 

IJssel van ruim 12.000 Mm3 en de relatief grote afstand tot de waterwinning, zullen 

incidentele overschrijdingen niet snel leiden tot een structurele verslechtering van 

de waterkwaliteit op het innamepunt.  

 

Chloride en EGV 

De zoutconcentraties bij Andijk, blijkend uit het chloridegehalte en de EGV, liggen 

hoger dan bij Lobith. De oorzaak van de hoge zoutconcentraties moet in het IJssel-

meer zelf gezocht worden. Vanaf Kampen in de richting van Andijk neemt de chlori-

deconcentratie in het oppervlaktewater toe. De concentratie van chloride in het IJs-

selmeer bij Andijk was in de periode 2006-2010 gemiddeld 30 mg/l hoger dan in de 

IJssel bij Kampen, namelijk 108 mg/l ter hoogte van Andijk, versus 78 mg/l bij 
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Kampen. De gemiddelde waarde bij Andijk overschrijdt niet de kwaliteitseis (150 

mg/l), maar wel de DMR streefwaarde (100 mg/l). Er is dus geen sprake van een 

direct risico.  

 

Onderzoek van Baggelaar [53] over de periode 1999-2008 wees uit dat de hogere 

concentraties chloride bij Andijk veroorzaakt worden door (in volgorde van relevan-

tie): de uitslag van het gemaal Colijn (Flevoland), de aanvoer van water uit het 

Markermeer, de zoute kwel onder de Afsluitdijk, uitslaan van boezemwater door de 

gemalen Buma en Vissering (Noordoostpolder), het gemaal Hoogland (Friesland) en 

de gemalen Vier Noorder Koggen, Grootslag en Lely. Verdamping, vooral in de zo-

mer, speelt eveneens een rol. Gemaal Lely draagt vanaf 1997 structureel nog maar 

minimaal bij aan het zoutgehalte in het IJsselmeer. Naar aanleiding van het Rijn-

zoutverdrag wordt zout boezemwater uit de Wieringermeer tegenwoordig via ge-

maal Leemans rechtstreeks in de sluis bij Den Oever uitgeslagen, waar het via spui-

en het IJsselmeer verlaat. Een minimale bijdrage aan de verzilting wordt geleverd 

door het spoelen van zeezand, dat is gewonnen op de Waddenzee. 

Door klimaatverandering zouden de zoutconcentraties in het IJsselmeer kunnen 

toenemen. Droge en warme zomers, in combinatie met de stijging van de zeespie-

gel, kunnen resulteren in toenemende indringing van zout water richting het IJssel-

meer. In het kader van het Deltaprogramma wordt onderzoek gedaan naar deze 

effecten en naar eventueel noodzakelijke maatregelen om de verzilting te reduce-

ren. 

 

Actueel is het project “Smals” [38], een zandwinning op 65 meter diepte voor de 

kust van Friesland en de Noordoostpolder. Door de diepe zandwinning kan zoute 

kwel ontstaan. Een door de firma Smals aangeleverde MER wordt momenteel binnen 

het vergunningentraject getoetst.  

 

3 Verzilting IJsselmeer als gevolg van toekomstige ontwikkelingen 

 

4 Verzilting IJsselmeer als gevolg van project “Smals” 

 

Groepsparameters 

De groepsparameters totaal organisch koolstof (TOC), opgelost organisch koolstof 

(DOC), AOX als Cl (chloor) en AOS (adsorbeerbare organische zwavelverbindingen) 

vertonen overschrijdingen van de DMR-streefwaarde. Deze groepsparameters geven 

een indruk van de algehele chemische toestand van het oppervlaktewater, maar 

kunnen niet worden gerelateerd aan specifieke bronnen of maatregelen. Voor dat 

laatste doel worden de afzonderlijke stoffen geanalyseerd.  

7.2.2 Microverontreinigingen  

Metalen 

Van deze groep stoffen is alleen voor mangaan een normoverschrijding (Bkmw-

streefwaarde) geconstateerd. Deze normoverschrijding is gebaseerd op de metingen 

zoals gerapporteerd door Rijkswaterstaat. Het DMR-memorandum van 2008 [48] 

geeft geen streefwaarden voor deze groep, aangezien er reeds wettelijke normen 

voor bestaan. Mangaan is een metaal met een complex milieuchemisch gedrag. 

Voor de normoverschrijding kunnen niet direct oorzaken of bronnen worden aange-

geven. In het jaarrapport 2010 van RIWA [45] is gesteld dat zich op de innamepun-

ten geen problemen met metalen voordoen. De zuiveringen van de drinkwaterbe-

drijven zijn goed in staat om de metalen relatief simpel uit het ingenomen water te 

verwijderen. 
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Hieruit blijkt dat de metalen die gemeten worden in het retourwater van slibdepot 

IJsseloog (zie paragraaf 5.2.4) geen bedreiging vormen voor de waterwinning An-

dijk. 

 

Complexvormers 

De concentraties van de complexvormers DTPA, EDTA en NTA overschrijden de 

DMR-streefwaarde. Onder de Drinkwaterregeling [47] gelden de complexvormers als 

signaleringsparameters waarvoor nader onderzoek nodig is vanwege overschrijding 

van de kwaliteitseis van 1 µg/l aan het ingenomen water. Complexvormers bereiken 

het oppervlaktewater vooral via RWZI’s. De concentraties in Lobith zijn vergelijk-

baar met die in Andijk.  

 

Röntgencontrastmiddelen 

Diverse röntgencontrastmiddelen overschrijden de DMR-streefwaarde. Jomeprol is 

aangetoond in concentraties boven de kwaliteitseis van de Drinkwaterregeling. 

Röntgencontrastmiddelen zijn afkomstig uit ziekenhuizen en zorginstellingen en 

bereiken het oppervlaktewater via het effluent van de eigen zuivering of een RWZI. 

De concentraties röntgencontrastmiddelen vertonen een stijgende tendens. De con-

centraties in Andijk liggen over het algemeen lager dan in Lobith.  

 

Gehalogeneerde zuren 

De gehalogeneerde zuren dichloorazijnzuur, trichloorazijnzuur en dibroomazijnzuur 

overschrijden de kwaliteitseis (1 µg/l voor signaleringsparameter) van de Drinkwa-

terregeling. Ook de DMR-streefwaarde wordt voor deze stoffen overschreden. In het 

jaarrapport 2010 van RIWA [45] zijn gehalogeneerde zuren niet als probleemstoffen 

voor de drinkwaterproductie genoemd.  

 

Hormoonverstorende stoffen 

Van vier ftalaten die tot deze groep stoffen behoren (DEHP, di(2-methyl-

propyl)ftalaat, diheptylftalaat, dibutylftalaat) zijn op het innamepunt concentraties 

gemeten boven de DMR-streefwaarde, met uitzondering van diheptylftalaat is te-

vens sprake van overschrijding van de kwaliteitseis voor signaleringsparameters uit 

de Drinkwaterregeling [47].  

Ftalaten worden onder meer gebruikt als coatingsmateriaal van farmaceutische pro-

ducten en bij het vervaardigen van drukinkten, lijmen en geparfumeerde producten. 

Ook worden ze gebruikt als weekmaker in plastics zoals PVC. Ze bereiken het op-

pervlaktewater voornamelijk via RWZI’s.  

De meetreeksen van Lobith en Andijk vertonen onvoldoende overlap om ze te kun-

nen vergelijken. Het is daardoor niet duidelijk in hoeverre sprake is van een lokale 

bijdrage aan de normoverschrijding.  

Het is nog onduidelijk of het afvoeren van met ftalaten verontreinigd afvalwater 

vanuit bedrijventerrein Ketenwaal (paragraaf 5.2.2.) via RWZI-Wervershoof een 

negatief effect zal hebben op de waterkwaliteit in de beschermingszone.  

 

Overige farmaceutische middelen 

Van de overige farmaceutische middelen overschrijden de concentraties caffeïne en 

carbamazepine (een anti-epilepticum) de DMR-streefwaarde incidenteel. De kwali-

teitseis voor signaleringsparameters van de Drinkwaterregeling wordt niet over-

schreden. Bronnen van deze stoffen zijn huishoudens, ziekenhuizen en zorginstellin-

gen via de effluenten van eventuele eigen zuiveringen en RWZI’s. 

 

Bestrijdingsmiddelen en metabolieten 

Op het innamepunt Andijk worden de richt- of streefwaarden voor bestrijdingsmid-

delen van Bkmw 2009 niet overschreden. Dit betekent dat in de monitoring geen 



 

 Pagina 42 van 54 
 

Gebiedsdossier waterwinning Andijk | 5 oktober 2012 

aanwijzingen zijn gevonden voor structurele bedreiging van de waterwinning als 

gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw, glastuinbouw of 

bloembollenteelt in het achterland van de winning. 

AMPA, een metaboliet van het bestrijdingsmiddel glyfosaat dat gebruikt wordt voor 

onkruidbestrijding op verharde oppervlakken, komt voor in concentraties boven de 

DMR-streefwaarde. De kwaliteitseis voor signaleringsparameters van de Drinkwater-

regeling wordt niet overschreden. AMPA is aangemerkt als een humaantoxicologisch 

niet relevante metaboliet [54], zodat onder Bkmw 2009 niet op deze stof wordt 

getoetst. 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zet in op preventie door de 

bewustwording bij de land en (glas)tuinbouwers te vergroten. Dit wordt gedaan 

door het verstrekken van informatie en via aankondiging van controles in regionale 

bladen op bijvoorbeeld het handhaven van spuitvrije zones en het controleren op 

juiste wijze van spuiten. Voorlopig dekt dit in voldoende mate het risico voor de 

waterwinning Andijk af. 

 

Overige parameters 

Voor overige parameters zijn geen normoverschrijdingen (Bkmw 2009, Drinkwater-

regeling of DMR) aangetoond. Dit betekent onder meer dat er geen aanwijzing zijn 

dat stoffen uit antifouling van recreatieboten (tributyltin e.d.) een negatieve invloed 

hebben op de waterkwaliteit op het innamepunt. Verder zijn er op het innamepunt 

geen aanwijzingen voor bacteriologische verontreinigingen. Er zijn dus geen aanwij-

zingen dat de aanwezige natuur (het eiland De Kreupel) of de recreatievaart tot 

bacteriologische verontreinigingen leiden die een structurele bedreiging vormen voor 

de waterwinning Andijk. 

 

5 Complexvormers, jomeprol, gehalogeneerde zuren en hormoonverstorende 

stoffen overschrijden de kwaliteitseisen.  

Caffeïne, fluoride, cadmium, joxitalaminezuur en het antibioticum sulfame-

thoxatol vertonen een stijgende trend. 

 

 

7.3 Risico’s van calamiteiten 

De bedreigingen in relatie tot incidenten en calamiteiten op en rond het IJsselmeer 

zijn op kaart weergegeven in figuur 5.2. In figuur 5.4 is ingezoomd op de bedreigin-

gen in en rond de beschermingszone.   

7.3.1 Beroepsscheepvaart  

De beroepsscheepvaart met gevaarlijke stoffen is potentieel een bedreiging voor de 

waterwinning te Andijk door de kleine afstand van de vaarroutes tot de innamepun-

ten van psA en WPJ (figuur 5.2 en 5.4). Bij een calamiteit zou de waterkwaliteit ter 

hoogte van de innamepunten te Andijk ernstig kunnen verslechteren.  

 

Jaarlijks komen er rond de 275 schepen die vloeistoffen zoals olie vervoeren, waar-

van er ongeveer 160 vallen onder de regeling kegelschip. Deze schepen zijn gebon-

den aan speciale uitrusting- en vervoervoorwaarden. 

 

Indien een schip stoffen vervoert die voorkomen op de lijst ‘gevaarlijke stoffen’ 

[56], moet hier melding van gemaakt worden en dienen zij blauwe kegels (’s nachts 

blauwe lichten) te voeren ter signalering. Lading en bestemming worden geregi-
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streerd. Een aantal zeer gevaarlijke stoffen mag niet over het water worden ver-

voerd [56]. Schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren zijn dubbelwandig uitgevoerd 

waardoor de kans op calamiteiten aanzienlijk gereduceerd is [57].  

 

Een calamiteit is echter niet uit te sluiten. In de vigerende calamiteitenbestrijdings-

plannen van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied zijn de risico’s van de beroeps-

scheepvaart voor de drinkwaterinnamepunten zoveel mogelijk afgedekt. Deson-

danks ziet PWN de beroepsscheepvaart als een potentiële bedreiging voor de drink-

waterproductie op Andijk.  

 

6 Calamiteiten beroepsscheepvaart in de nabijheid van het innamepunt 

 

7.3.2 Uitslag polderwater  

Nabij de innamepunten te Andijk bevinden zich drie gemalen die boezemwater op 

het IJsselmeer lozen (zie figuur 5.4). De gemalen Vier Noorder Koggen en Grootslag 

liggen in de beschermingszone en gemaal Lely ligt een aantal kilometers erbuiten.  

 

Gemaal Grootslag  

Bij ernstige calamiteiten bij land- en tuinbouwbedrijven kunnen chemicaliën in het 

oppervlaktewater terecht komen en vervolgens via gemaal Grootslag uitgeslagen 

worden in het IJsselmeer. HHNK wordt via de hulpdiensten altijd ingeschakeld bij 

milieu-incidenten.  

 

In het verleden is bij riooloverstorten incidenteel overtollig water in de boezem uit-

geslagen via gemaal Grootslag. Omdat dit gemaal uitwatert in de beschermingszo-

ne, is het van belang dat dit niet plaatsvindt. Het verdient aanbeveling dit nog na-

drukkelijker in het calamiteitenbestrijdingsplan van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier op te nemen. 

 

Gemaal Vier Noorder Koggen en RWZI Wervershoof 

Ten tijde van een calamiteit in de behandeling of piekaanvoer van de RWZI kan 

onvoldoende gezuiverd water op het boezemwater en vervolgens in het IJsselmeer 

worden geloosd [27]. In het calamiteitenplan van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier zijn acties opgenomen om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

De maatregelen hangen sterk af van het type en de omvang van de verstoring en 

variëren van stopzetten van aanvoer, bergen, omleiden, afvoeren in tankwagens, 

etc. Indien desondanks toch een overstort ontstaat, is het uitgangspunt daar een 

overstort te laten plaatsvinden waar het de minste milieuschade oplevert. Vooral bij 

omvangrijke incidenten/calamiteiten worden belanghebbenden zo spoedig mogelijk 

op de hoogte gesteld. In het calamiteitenplan van HHNK wordt de drinkwaterwin-

ning echter niet expliciet genoemd.  

 

Gemaal Lely 

Gemaal Lely is nog maar beperkt in bedrijf. Alleen in geval van piekbelasting en 

storingen wordt dit gemaal ingezet en kan relatief zout polderwater uit de Wierin-

germeer in het IJsselmeer uitgeslagen worden. Recentelijk is gebleken dat de com-

municatie richting PWN en RWS rond de tijdelijke ingebruikneming van gemaal Lely 

onvoldoende is. Aanbevolen wordt dit beter te borgen binnen HHNK . 

 

Volgens de 6-uurs definitie van de beschermingszone beperken de contouren van de 

beschermingszone zich niet tot de rijkswateren [10]. Op momenten dat de gemalen 

Grootslag en Vier Noorder Koggen water verpompen, vallen ook delen van het be-

heergebied van het hoogheemraadschap binnen de zone. Het hoogheemraadschap 
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heeft deze delen niet als beschermingszone aangemerkt (zie ook paragraaf 7.1), 

maar er is wel verscherpte aandacht voor calamiteiten.  

 

In geval van calamiteiten kan een grote hoeveelheid bluswater en/of met chemicali-

en verontreinigd water in het oppervlaktewater terecht komen (zie ook paragraaf 

7.3.4). Door isolatie van bluswater ter plaatse van de brand, bij de RWZI of bij het 

gemaal kan (verdere) verontreiniging van oppervlaktewater voorkomen worden. 

Daarmee worden de risico’s voor de drinkwaterproductie gereduceerd en/of be-

heersbaar. Aanbevolen wordt op dit punt het calamiteitenbestrijdingsplan van Hoog-

heemraadschap Hollands Noorderkwartier aan te scherpen. 

 

In het Waterakkoord tussen Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht [58] zijn 

afspraken vastgelegd over de handelswijze bij incidenten en calamiteiten. De han-

delswijze is gericht op preventie en onderlinge informatie. De afspraken refereren 

aan de calamiteitenplannen van de betrokken partijen. In paragraaf 2.3.3 is echter 

opgemerkt dat drinkwater nauwelijks expliciet genoemd wordt in de calamiteiten-

plannen van HHNK. Het verdient aanbeveling om de calamiteitenplannen op deze 

punten aan te scherpen.  

 

Ook in Flevoland en Friesland bevinden zich gemalen die vanuit het boezemwater 

rechtstreeks op het IJsselmeer lozen. Omdat deze gemalen relatief ver van de wa-

terwinning Andijk verwijderd zijn, zijn de effecten van eventuele calamiteiten rond 

deze gemalen te verwaarlozen. 

 

7 Functie waterwinning wordt niet expliciet benoemd in calamiteitenplannen 

HHNK 

 

8 In de calamiteitenplannen van HHNK is geen specifieke aandacht voor cala-

miteiten in het achterland waarbij grote hoeveelheden bluswater en/of che-

misch verontreinigd water kunnen vrijkomen. 

 

9 Communicatie HHNK ↔ PWN/RWS in geval van afwijkende bedrijfsvoering en 

calamiteiten is niet goed geborgd 

 

7.3.3 Wegverkeer 

Over beide snelwegen vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Bij calamiteiten 

zouden gevaarlijke stoffen in het IJsselmeer, het Ketelmeer of het oppervlaktewater 

van de polders in Noord-Holland terecht kunnen komen en via deze route het inna-

mepunt Andijk kunnen bereiken. Uit een studie naar de risico’s van het vervoer van 

gevaarlijke stoffen in de provincie Noord-Holland is naar voren gekomen dat er geen 

bedreiging is voor de waterwinning Andijk [59]. De risico’s van calamiteiten bij ver-

voer van gevaarlijke stoffen op de A6 worden voldoende afgedekt door de calamitei-

tenplannen van RWS IJsselmeergebied en SAMIJ. 

7.3.4 Industrie 

De zaadveredelingsbedrijven Syngenta Seeds in Enkhuizen en Andijk lozen niet op 

het oppervlaktewater, maar gebruiken wel veel chemicaliën voor de veredeling van 

het zaad. De bedrijven Alkor Draka, Pipe Life en Renolit gebruiken ftalaten in hun 

productieproces.  

 

Bij een calamiteit, brand bijvoorbeeld, zouden deze chemicaliën mogelijk in het op-

pervlaktewater terecht kunnen komen. Deze bedrijven zijn niet nabij het gemaal 
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gelegen, daarom heeft het hoogheemraadschap voldoende tijd om maatregelen te 

nemen en verspreiding van een eventuele vervuiling te voorkomen. 

7.3.5 Kernreactoren 

Calamiteiten met kernreactoren kunnen ernstige gevolgen hebben, gezien de ver-

wachtte lange duur van de besmetting en de afstand waarover een radioactieve 

besmetting kan worden getransporteerd.  

Het ongeval met Tsjernobyl heeft duidelijk gemaakt tot op welke afstand het opper-

vlaktewater besmet kan raken als gevolg van dergelijke calamiteiten. De drinkwa-

tersector heeft nadien maatregelen getroffen om radioactieve besmetting door fall-

out tegen te gaan (o.a. luchtfilters op beluchting van grondwater). Ook in 2011 is 

door de problemen met de kerncentrales in Japan na de tsunami duidelijk hoe groot 

het risico kan zijn.  

 

Water in het IJsselmeer kan radioactief besmet raken door o.a. ernstige calamiteiten 

met de kernreactor Petten, maar ook door kerncentrales op grotere afstand. In dat 

geval zal de inname in Andijk moeten worden gestaakt en zal overgegaan moeten 

worden op grondwater uit de duinen of, indien mogelijk, op oppervlaktewater uit de 

Rijn bij Nieuwegein [33]. De aanpak bij dergelijke calamiteiten dient geregeld te zijn 

in (regio-overstijgende) calamiteitenplannen. Deze aanpak valt buiten de scope van 

dit gebiedsdossier.  

 

7.3.6 Gasleidingen 

Er zijn twee gasleidingen die van Medemblik naar Workum lopen. Deze gasleidingen 

vormen geen risico voor de drinkwaterwinning, omdat:  

1. ze buiten de beschermingszone liggen;  

2. verontreiniging van het water bij een calamiteit (lek) beperkt zal blijven vanwe-

ge de vluchtigheid van de stoffen die getransporteerd worden [31]. 

7.3.7 Luchtverkeer 

De risico’s van de luchtvaart betreffen kerosinelozing of neerstorten. Eén van de 

vijf vliegroutes boven Nederland loopt over het IJsselmeer en deels over de be-

schermingszone rondom de innamepunten van WPJ en psA (zie figuur 5.2).  

 

Het Noordwestelijke deel van het IJsselmeer wordt als militair oefenterrein gebruikt, 

onder andere voor oefeningen met straalvliegtuigen (zie figuur 5.2).  

 

Kerosinelozing 

Volgens de Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkersflughäfen [60] is de kans 1 op de 

30.000 dat in de burgerluchtvaart een vliegtuig brandstof moet dumpen. Met het 

aantal starts vanaf Schiphol zou zeven maal per jaar kerosine geloosd worden. Hier-

bij is in aanmerking genomen dat de kans dat een landend vliegtuig kerosine moet 

lozen veel kleiner is [61].  

 

Wat de precieze gevolgen zijn van een kerosinelozing is afhankelijk van de hoogte 

waarop dit plaatsvindt, de temperatuur van de atmosfeer en de druk waaronder de 

lozing plaatsvindt. Kerosine gedumpt op grote hoogte en op een warme dag, ver-

dampt. Vliegtuigen vliegen hoger dan 3 km boven Andijk, waardoor de kans erg 

klein is dat IJsselmeerwater wordt verontreinigd door kerosine. Daarnaast geldt dat 

het gebruikelijk is om kerosine te lozen boven grote waterpartijen, zoals de Noord-

zee, indien lozing noodzakelijk is.  
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Neerstorten 

In september 2012 zijn plannen gelanceerd om het luchtverkeer op Schiphol te 

scheiden van de het overige luchtverkeer en het luchtruim dat gebruikt wordt voor 

militair vliegverkeer ook open te stellen voor burgerluchtvaart [62]. Hierdoor zou de 

kans op botsingen in het luchtruim afnemen.   

 

Een kerosinelozing boven het IJsselmeer of zelfs de beschermingszone is niet erg 

waarschijnlijk, maar ook niet uit te sluiten. In het calamiteitenplan van Rijkswater-

staat is een scenario opgenomen voor luchtvaartongevallen. Het drinkwaterbedrijf 

wordt geïnformeerd c.q. gealarmeerd in geval van luchtvaartongevallen boven het 

IJsselmeer. 

7.3.8 Biologische incidenten en calamiteiten 

In het IJsselmeer treden regelmatig blauwalgenbloeien en uitbraken van botulisme 

op. Blauwalgen kunnen giftige stoffen produceren die voor mensen schadelijk kun-

nen zijn en die mogelijk niet of onvolledig verwijderd worden bij zuivering. Botulis-

me wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium botulinum. Het botulinetoxine is 

al bij lage doses dodelijk. Algenbloei en botulisme kunnen gepaard gaan met vis- en 

vogelziekte en -sterfte [63]. Incidenteel kan dit leiden tot risico’s voor de drinkwate-

rinname. 

 

In de calamiteitenbestrijdingsplannen is een scenario opgenomen dat de noodzake-

lijke acties in geval van biologische calamiteiten beschrijft. Indien de problemen in 

of net buiten de beschermingszone optreden, wordt PWN direct na verificatie van de 

situatie geïnformeerd. Afhankelijk van de omstandigheden worden passende maat-

regelen genomen. 
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8 Aanbevelingen en vervolgproces 

8.1 Aanbevelingen 

In tabel 8.1 is een samenvatting opgenomen van de relevante bedreigingen en aan-

bevelingen voor maatregelen. De gehanteerde nummering is geen prioritering maar 

verwijst naar de als relevant aangemerkte, omkaderde risico’s uit hoofdstuk 7. 

 

 

Tabel 8.1 Risico’s voor de waterwinning Andijk, aanbevelingen voor maatregelen en 

de betrokken actoren. De vetgedrukte actoren nemen het initiatief tot uitwerking van 

de maatregelen. 

 

Nr Risico Maatregel Actor(en) 

1 Functie waterwinning wordt niet of 

onvoldoende specifiek meegewogen in 

vergunningaanvragen en ruimtelijke 

plannen 

- Opnemen waterwinning (en beschermings-

zone) in structuurvisies, waterplannen, om-

gevingsplannen en bestemmingsplannen 

(herziening bestemmingsplan Andijk loopt 

momenteel). 

 

- Rijkswaterstaat gaat na of watertoets op 

RO-plannen hierbij zinvol gebruikt kan wor-

den. 

Prov. NH 

HHNK 

Medemblik 

Enkhuizen 

 

RWS 

2 Lokale vertroebeling door werkzaam-

heden in de waterbodem 

In geval van risico’s voor de waterwinning 

Andijk, PWN informeren. Dit vastleggen in de 

standaardwerkwijze bij werkzaamheden in de 

bodem 

RWS 

3 Verzilting IJsselmeer a.g.v. toekomsti-

ge ontwikkelingen 

 

 

 

 

 

In het kader van het Deltaprogramma wordt 

onderzoek gedaan naar de noodzaak van (aan-

vullende) maatregelen om de verzilting te 

reduceren. RWS en PWN behartigen het  

drinkwaterbelang binnen het Deltaprogramma 

via respectievelijk BKIJ3 en ROIJ4. Zij houden 

toekomstige ontwikkelingen in de gaten en 

vragen blijvende aandacht voor het drinkwa-

terbelang. 

 

RWS 

PWN 

 

4 Verzilting a.g.v. project “Smals” Drinkwaterbelang meenemen in vergunning-

verleningstraject 

RWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Bestuurlijke Kerngroep IJsselmeergebied 
4 Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied 



 

 Pagina 48 van 54 
 

Gebiedsdossier waterwinning Andijk | 5 oktober 2012 

vervolg tabel 8.1 

 

Nr Risico Maatregel Actor(en) 

5 Complexvormers, jomeprol, gehaloge-

neerde zuren en hormoonverstorende 

stoffen overschrijden de kwaliteitsei-

sen 

Caffeïne, fluoride, cadmium, joxitala-

minezuur en het antibioticum sulfame-

thoxatol vertonen een stijgende trend 

a. Agenderen bij IenM (IenM kan generieke, 

landelijke maatregelen treffen, agenderen 

in internationaal verband en/of nationale 

norm stellen). 

 

b. Onderzoek naar de invloed van lokale 

bronnen:  

• Inschatting bijdrage uitslagwater aan to-

tale watertoevoer 

• Indien relevant: obv emissieschattingen 

nagaan of de waterkwaliteit nadelig beïn-

vloed kan worden 

• Indien relevant: metingen doen in uit-

slagwater 

• Indien relevant: maatregelen treffen te-

gen lozing verontreinigd uitslagwater. 

PWN 

RWS 

 

 

 

RWS 

PWN 

HHNK 

6 Calamiteiten beroepsscheepvaart in de 

nabijheid van het innamepunt 

Onderzoek naar aard en ernst risico’s scheep-

vaart door de beschermingszone en naar mo-

gelijke preventieve en curatieve maatregelen 

RWS 

7 Functie waterwinning wordt niet expli-

ciet benoemd in calamiteitenplannen 

HHNK 

Calamiteiten(bestrijdings)plannen HHNK aan-

scherpen voor wat betreft de drinkwaterwin-

ning 

HHNK 

8 In de calamiteitenplannen van HHNK 

is geen specifieke aandacht voor ca-

lamiteiten in het achterland waarbij 

grote hoeveelheden bluswater en/of 

chemisch verontreinigd water kunnen 

vrijkomen 

Calamiteitenplannen aanscherpen op dit punt HHNK 

9 Communicatie HHNK ↔ PWN/RWS in 

geval van afwijkende bedrijfsvoering 

en calamiteiten is niet goed geborgd 

Protocol ontwikkelen voor het communicatie-

traject bij afwijkende bedrijfsvoering zoals 

bijvoorbeeld het uitslaan van zout polderwater 

via gemaal Lely. 

HHNK 

 

 

 

8.2 Vervolgproces 

De aanbevolen maatregelen in tabel 8.1 worden door betrokken partijen uitgewerkt 

in een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. De vetgedrukte actoren in tabel 8.1 ne-

men het initiatief tot uitwerking van de betreffende maatregel, maar bij de uitwer-

king kunnen meerdere partijen betrokken zijn.  

 

Het uitvoeringsprogramma omvat voor elke maatregel een beschrijving van: 

• geconstateerd risico 

• maatregel en beoogd eindresultaat 

• globale inschatting van de kosten (capaciteit en budget) 

• verantwoordelijke partij  
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Het uitvoeringsprogramma wordt ter accordering voorgelegd aan elk van de betrok-

ken organisaties die door ondertekening de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van de maatregel(en) accepteren. De kosten van uitvoering - in termen van mensen 

en middelen - komen voor rekening van de verantwoordelijke partij.  

 

De voortgang van de uitvoering wordt bewaakt door Rijkswaterstaat en deze dient - 

bij niet nakomen van de afspraken - dit te agenderen in het gebiedsgesprek en in-

dien nodig het op te schalen naar bestuurlijk niveau. 
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Begrippen en afkortingen 

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Inland Waterways 

 

beschermingszone - Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter be-

scherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden. Het wa-

terstaatswerk in dit gebiedsdossier is een innamepunt voor de productie van 

drinkwater. 

 

Bkmw 2009 - Besluit kwaliteitseisen monitoring water uit 2009. 

 

BPRW 2010-2015 - Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. 

 

calamiteit - Een ongewenste, onverwachte gebeurtenis van enige omvang, die een 

zodanige verstoring van het watersysteem kan veroorzaken dat een of meer-

dere functies van het watersysteem meetbaar of zichtbaar wordt/worden aan-

getast. In dit rapport ligt de focus op calamiteiten die de functie drinkwater-

winning kunnen aantasten. 

 

diffuse bron - In dit verband een emissie/immissie waarvan de bron niet direct 

beïnvloedbaar is en/of waarvan de bron mobiel is (luchtvaart, scheepvaart, 

gemotoriseerd verkeer). 

 

DMR 2008 - Donau-, Maas- en Rijn Memorandum 2008. 

 

drinkwaterbron - Een watersysteem dat water levert voor drinkwaterproductie. 

 

emissie - Uitwatering of lozing van stoffen, warmte of andere zaken die de chemi-

sche en bacteriologische waterkwaliteit kunnen beïnvloeden.  

 

emissiebron - Bron van lozing of verspreiding van stoffen. 

 

IPPC - International Pollution Prevention and Control 

 

IenM - Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

incident - Een calamiteit van geringe omvang maar welke wel een negatief effect 

kan hebben op de waterkwaliteit 

 

innamepunt - Locatie waar water gewonnen wordt uit het oppervlaktewater ten 

behoeve van industrie of drinkwaterproductie. 

 

KRW (Kaderrichtlijn Water) - Door de EU (Richtlijn 2000/60/EG) d.d. 23 okt. 

2000 vastgestelde richtlijn. 

 

lozing - Aflaat kunstmatige of natuurlijke afvoer van overtollig water. 

 

lozingspunt - Het punt waar door middel van een werk water in een oppervlakte-

water wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater 

afkomstig is. 
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NWO - Nationaal Wateroverleg  

 

psA - Pompstation Andijk. 

 

RWZI - Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

 

SAMIJ - Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied. 

 

spaarbekken  - Bekken waarin water wordt verzameld om op zeker tijdstip ge-

bruikt te worden. 

 

Stroomgebied - Een gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water via 

een reeks stromen, rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuari-

um of delta, in zee stroomt.  

 

uitwatering - De afvoer van oppervlaktewater naar het naastliggende watersys-

teem (in beheer bij het Rijk) via onnatuurlijke weg (pompen, malen) (van laag 

naar hoog peil). 

 

WPJ - Waterwinstation Prinses Juliana. 
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BIJLAGE I Samenstelling begeleidingsgroep gebiedsdossier waterwinning 

Andijk 

 

 

 

PWN Jos Dekker 

Herman Smit 

Provincie Noord-Holland Lilian Bernhardi 

Lester Reiniers 

RWS IJsselmeergebied Tineke Burger  

Jouke Bokma 

RWS Waterdienst John Hin  

Bert Bellert 

Milieudienst Westfriesland Herman Schuurman 

Hoogheemraadschap Hollands  

Noorderkwartier 

Karel Bruin-Baerts 

Chris Kaper 

RIVM Susanne Wuijts (m.i.v. januari 2011 alleen agenda lid) 
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Codering: = overschrijding kwaliteitseis Drinkwaterregeling ־ geen meetgegevens
< meting lager dan m inimum detectiegrens

= overschrijding kwaliteitseis signaleringsparameter Drinkwaterregeling * onvoldoende gegevens

= overschrijding kwaliteitseis signaleringsparameter Drinkwaterregeling en DMR  streefwaarde

= overschrijding DMR-streefwaarde

Lobith Andijk DMR- 

N aam Dimensie 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 kwaliteits-

eis

signaal-

waarde

streefwaarde

A lgemene param eters

gem 10,4 10,3 10,5 10,7 10,7 9,9 10,4 10,4 10,0 9,4

p10 8,3 8,4 8,4 8,6 8,1 6,5 8,4 8,2 6,8 6,6

m in 7,3 7,8 8,1 8,4 7,3 6,2 8,0 8,2 6,0 6,2

n 25 26 27 26 26 14 18 13 13 13

gesuspendeerde stoffen mg/l gem 20,7 17,1 12,4 11,3 13,4 19,8 28,2 23 53,3 32,8 50
(zwevend stof) p90 42 21,3 18,4 21,4 25 44,1 60,2 47,3 207 87,4

max 67 52 26 75 150 49,4 65 50,6 213 103

n 24 26 27 14 365 14 13 13 13 14

gem 7,98 7,89 8,01 7,92 7,99 8,26 8,39 8,45 8,48 8,34

p90 8,34 8,03 8,12 8,00 8,13 8,58 8,69 8,71 8,88 8,57

max 8,40 8,10 8,30 8,00 8,20 8,79 8,78 8,89 9,33 8,86

n 25 26 27 26 26 52 53 52 53 53

EGV (elek . geleid.verm., 20°C) mS/m gem 63,5 56 57,7 58,3 56,8 70,7 60,6 62,2 66,1 65 80 70
p90 81 69,6 64,4 74 85,6 77 68 67,2 75,1 72

max 85 74 70 80 74 81,3 76,1 73,9 89,6 75,5

n 25 26 27 26 26 52 53 52 53 52

A norganische stoffen

gem 69,2 76,5 78,9 82,7 80,5 126 95 97,5 114 107

p90 140 107 94,9 116 97,9 147 113 126 151 124

max 157 111 103 137 172 154 114 136 154 125

n 25 26 27 26 26 52 14 13 14 13

N utrienten

gem 0,0768 0,0433 ־ ־ ־ 0,0671 0,0457 ־ ־ 1,12

p90 0,204 0,182 ־ ־ ־ 0,265 0,13 ־ ־ 1,42

max 0,26 0,17 - - - 0,37 0,16 - - 1,5

n 25 26 - - - 14 13 - - 13

gem - - 0,0391 0,0728 0,075 0,0864 - 0,0508 0,0923 0,102

p90 - - 0,0927 0,025 0,171 0,34 - 0.11 0,298 0,198

max - - 0,167 0,322 0,233 0,48 - 0,12 0,35 0,21

n - - 27 26 26 14 - 13 13 13

Groepsparam eters

gem 4,12 4,12 3,15 3,46 3,32 6,51 7,33 7,02 7,25 7,41

p90 6 5,3 4 5.3 5,74 8,24 9,27 8,44 9,37 8,84

max 6 8 4 7 8 9,7 11,8 8,8 9,89 8,93

n 26 26 27 26 26 52 19 13 13 13

gem 2,81 2,42 2,11 2,54 2,4 5,71 6,86 6,22 5,76 6,07

p90 4 3 3 3,3 3,43 6,8 8,02 7,17 6,48 6,74

max 5 3 3 6 4 8,6 9,35 9 7,35 7,38

n 26 26 27 26 26 52 53 52 54 52

gem 10,8 11,1 14,9 16 10,2 22,9 19,9 18,6 18,6 17,7

p90 13,7 18,2 22 19,2 16 30 32 25,8 25,4 30

max 14 20 22 20 27 30 34 26 27 32

n 12 27 13 13 25 14 13 13 13 13

gem - - ־ - - 107 117 80 79,8 75,6

p90 - - ־ - - 130 170 122 105 116

max - - - - - 130 175 130 110 120

n - - - - - 14 12 13 13 13

µg/l

Drinkwaterregeling

Zuurstof, opgelost mg/l

zuurgraad (pH) -

C hloride 150mg/l

4

0,3

Ammonium als N mg/l 1,5

TOC (totaal organisch koolstof) mg/l

100

? 5 > 8

7-9 7-9

Ammonium als NH4 mg/l

D OC (opgelos t organisc h koolstof) mg/l

AOX als Cl

µg/lAOS (ads. geb. zwavel)

3

25

80
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Codering: = overschrijding kwaliteitseis Drinkwaterregeling ־ geen meetgegevens
< meting lager dan minimum detectiegrens

= overschrijding kwaliteitseis signaleringsparameter Drinkwaterregeling * onvoldoende gegevens

= overschrijding kwaliteitseis signaleringsparameter Drinkwaterregeling en DMR streefwaarde

= overschrijding DMR-streefwaarde

Lobith Andijk DMR- 

Naam Dimensie 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 kwaliteits-

eis

signaal-

waarde

streefwaarde

Complexvormers

gem 5,95 5,42 3,62 3.05 2,08 4,36 < 5,47 < <

p90 7,4 6,52 5,46 5,14 2,24 3,5 4,7 6,98 3,38 3,8

max 9,6 9,9 5,7 9,4 3,6 7 5,52 7,1 3,5 4,2

n 15 14 13 13 13 14 13 13 13 13

gem 5,95 5,42 5,35 5,14 3,89 4,36 5,14 5,47 5,82 5,03

p90 9 9,15 6,76 9,32 5,94 7 8,68 6,76 9,7 7,8

max 9,6 9,9 6,8 9,4 6,5 7 9,53 7,1 9,9 13,5

n 15 14 13 13 13 14 13 13 13 13

gem 1,56 1,06 0,904 1,15 0,954 < < 0,904 < <

p90 3,48 1,9 1,36 1,76 1,74 3,5 < 1,36 < <

max 6 2,1 1,4 1,8 2,1 4 8,4 3,2 < 3

n 15 14 13 13 13 14 13 13 13 13

Gehalogeneerde zuren

gem ־ ־ ־ ־ ־ < < < < <

p90 ־ ־ ־ ־ ־ < < < 0,35 <

max ־ ־ ־ ־ ־ < < < 0,62 <

n ־ ־ ־ ־ ־ 13 13 13 14 13

gem ־ ־ ־ ־ ־ < < < < <

p90 ־ ־ ־ ־ ־ < < < < 0,272

max ־ ־ ־ ־ ־ < < < < 0,42

n ־ ־ ־ ־ ־ 13 13 13 14 13

gem ־ ־ ־ 0,122 0,0781 < < < 0,14 0,103

p90 ־ ־ ־ 0,4 0,162 < < < 0,31 0,25

max ־ ־ ־ 0,52 0,17 < < < 0,33 0,29

n ־ ־ ־ 13 13 13 13 13 14 13

Overige bestrijdingsmiddelen en metabolieten

Aminomethylfosfonzuur (AMPA) µg/l gem 0,227 0,354 0,318 0,405 0,362 0,209 0,216 0,195 0,162 0,174 1 0,1
max 0,4 0,71 0,66 0,67 0,69 0,83 0,48 0,34 0,29 0,3

n 12 13 12 13 13 27 27 26 13 13

Rontgencontrastmiddelen

gem 0,182 ־ 0,298 0,262 0,171 0,0785 0,0665 0,161 0,225 0,068
max 0,35 - 0,61 0,47 0,216 0,14 0,22 0,39 0,34 0,109
n 12 - 9 13 13 13 13 13 11 12
gem 0,0975 - 0,139 0,143 0,101 0,0279 0,0216 0,0615 0,0592 0,059

max 0,23 - 0,22 0,43 0,26 0,06 0,05 0,12 0,14 0,06

n 12 - 9 13 13 13 13 13 12 12

gem 0,187 - 0,438 0,498 0,421 0,0646 0,0918 0,226 0,241 0,199

p90 1,05

max 0,36 - 0,68 1,3 0,77 0,12 0,22 0,34 0,5 0,291

n 12 - 9 13 13 13 13 13 12 12

gem 0,189 - 0,306 0,329 0,224 0,0812 0,105 0,168 0,155 0,077

max 0,44 - 0,45 0,53 0,48 0,12 0,26 0,23 0,28 0,136

n 12 - 9 13 13 13 13 13 12 12

gem 0,132 - 0,19 0,258 0,152 0,0396 0,0379 0,102 0,118 0,0056

max 0,32 - 0,3 0,46 0,27 0,063 0,13 0,17 0,2 0,0755

n 12 - 9 13 13 13 13 13 12 13

Jopromide

Jopamidol

µg/l

µg/l

Jomeprol

µg/l

µg/l

Trichloorazijnzuur µg/l

1

µg/lAmidotrizoinezuur

Johexol

0,1

0,1 0,1

0,1 0,1

1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

Drinkwaterregeling

0,1

Nitrilo triethaanzuur (NTA) µg/l

di-ethyleenaminepentaanazijnzuur (DTPA) µg/l

5

1

51

5

Dichloorazijnzuur µg/l 0,1 0,1

Ethyleendiaminetetra-ethaanzuur (EDTA) µg/l 1

Dibroomazijnzuur µg/l
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BIJLAGE III  Stoffen met een stijgende tendens 
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In de onderstaande tabel zijn de stoffen opgenomen waarvan de concentraties bij het meetpunt Andijk in 2010 een stijgende trend vertonen, 

maar waarvan de concentraties de Bkmw richt- en streefwaarde en de DMR-streefwaarde (nog) niet overschrijden. Behalve de gemiddelde en 

maximale meetwaarden te Andijk zijn ook de gemiddelde en maximale meetwaarden te Lobith vermeld.  

  

Codering: = = overschrijding Bkmw-richtwaarde ־ geen meetgegevens

< meting lager dan minimum detectiegrens

= = overschrijding Bkmw-streefwaarde

= = overschrijding DMR-streefwaarde

Lobith Andijk DMR 

Naam Dimensie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 richtwaarde streefwaarde streefwaarde

Anorganische stoffen

gem 0,080 0,082 0,075 0,094 0,140 0,119 0,120 0,104 0,110 0,124 0,123 0,120

max 0,100 0,100 0,100 0,140 0,270 0,150 0,160 0,130 0,146 0,140 0,150 0,130

n 13 13 13 7 6 6 13 14 13 13 13 13

Metalen

gem 0,07 0,0721 0,063 < 0,058 0,055 < 0,0236 0,0319 0,0285 0,05 <

max 0,2 0,183 0,125 0,084 0,109 0,91 0,04 0,09 0,099 0,06 0,07 0,07

n 26 26 26 26 26 26 13 14 13 13 13 13

Rontgencontrastmiddelen

gem 0,032 < - 0,0316 0,0422 0,0352 < < < 0,0218 0,0172 <

max 0,043 0,04 - 0,043 0,068 0,054 0,01 0,0184 0,025 0,067 0,041 0,0192

n 12 12 - 9 13 13 14 0,02 13 13 12 13

Antibiotica

gem 0,054 0,0408 - - - - < 0,0164 0,0146 0,017 0,0188 0,0206

max 0,11 0,08 - - - - < 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03

n 12 12 - - - - 18 11 13 13 13 13

1

1,511,5

sulfamethoxazool 0,1

joxitalaminezuur µg/l 0,1

Fluoride mg/l

Cadmium µg/l

Bkmw norm

1 0,7
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BIJLAGE IV  Stoffen met meetwaarden onder de rapportagegrens van de analysetechniek  

 

 

Stoffen met meetwaarden onder rapportagegrens analysetechniek (data 2009)

Radioactiviteit
Totaal beta-radioaktiviteit

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
1,2-dichloorpropaan

1,3-dichloorpropaan

Monocycl. arom. koolwaterstoffen (MAK's)
1,3- en 1,4-dimethylbenzeen

Fenolen
allen (17 in totaal), behalve pentrachloorfenol

Organochloor pesticiden (OCB's)
chloorthal

Chloorfenoxyherbiciden
2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D)

4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur (MCPB)

2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur (2,4,5-T)

Fenylureumherbiciden
chloorbromuron

Rontgencontrastmiddelen
jotalaminezuur

joxaglinezuur

Antibiotica
cloxacilline

dicloxacilline

erythromycine

nafcilline

oleandomycine

oxacilline

roxithromycine

indometacine

Pijnstillende- en koortsverlagende middelen
fenoprofen

ketoprofen

naproxen

Cholesterolverlagende middelen
pentoxyfylinne

fenofibraat

gemfibrozil

Overige farmaceutische middelen
trimethoprim

cyclofosfamide
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BIJLAGE V  Kaarten  
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Figuur 4.1. Overzichtskaart Rijn/IJssel en Overijsselse Vecht  
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Figuur 5.1. Overzicht van de scheepsintensiteit in het IJsselmeergebied in 2010. 
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Figuur 5.2. Ruimtegebruik op en rond het IJsselmeer. 
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Figuur 5.4. Ruimtegebruik nabij de beschermingszone van de Waterwinning Andijk. 
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