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ER Taakgroep: Monitoring Emissies WATer (MEWAT)
Team & werkveldtrekkers
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Deltares
Petra Krystek - projectleider
Rianne van der Meiracker - secretaris
Nanette van Duijnhoven

CBS
Kees Baas

RIVM
Joost Lahr
Bert Leekstra
(Lise de Boer)

WUR - WEnR (Wageningen Environmental Research)
Erwin van Boekel

TNO
Rianne Dröge

RWS – WVL
Rob Berbee
Benjamin Ebbers

- 4 vergadersessies per jaar

- 12 werkvelden

- Inhoudelijke werkzaamheden

& verbeterpunten

- Bespreking van jaarlijkse emissiecijfers 

ter vaststelling

belangrijkste wijzigingen en 

enkele, actuele trends



Waterkwaliteit in Nederland

Sinds invoering Kaderrichtlijn Water in 2000:
waterkwaliteit in Nederland fors verbeterd

Tempo van de verbetering is onvoldoende &
in sommige gebieden liggen flinke opgaven
om Europese milieunormen te behalen
- Overbemesting => eutrofiëring van oppervlaktewater
- Nieuwe chemische stoffen => nieuwe uitdagingen,
ook bij productie van drinkwater

=> meer kennis nodig van bronnen
om maatregelen te kunnen benoemen
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Overzicht
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MEWAT

12 werkvelden

www.emissieregistratie.nl

Per Emissiebron: factsheet

Actuele methode voor 

emissieberekening van betreffende 

emissieoorzaken

Puntbronnen versus

diffuse emissiebronnen

http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/documenten.aspx?ROOT=/Water/Factsheets/Nederlands


Voorbeeld: Geactualiseerd factsheet
Uitspoeling zware metalen landelijk gebied
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• berekend volgens een nieuwe methode

i.p.v. totaal 
-> gesplitst in landbouwgronden 

en natuurgronden



Overzicht

MEWAT

12 werkvelden

www.emissieregistratie.nl

Per Emissiebron: factsheet

Actuele methode voor 

emissieberekening van betreffende 

emissieoorzaken

Puntbronnen versus

diffuse emissiebronnen

versie 29-04-2022

http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/documenten.aspx?ROOT=/Water/Factsheets/Nederlands


Updates
& trends

MEWAT – geregistreerde emissies totaal

2019 2020 Verschil [%]

in kg 6 681 908 326 6 503 365 272
-2,7

in Mton 6,68 6,50



Industriële lozingen 2020
- groepering naar lozingstypes -
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2= samen zuiverende lozers

D= directe lozers

I= indirecte lozers



Afvalwateraanvoer (debiet) en neerslag
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• Gemiddelde neerslag:
2020 fractie lager (- 0,7%) dan in 2019 
(867 mm -> 860 mm)

• Totaal afvalwaterdebiet:
1,94 miljard m3;
iets hoger (+1,9%) dan in 2019

• Gecorrigeerd voor schrikkeldag:
+1,4%
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• Bij meeste waterschappen:
paar procent meer afvalwater

• Regionale verdeling van de neerslag 
komt overeen met 2019

Afvalwaterhoeveelheid per waterschap
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• Influentvracht 2020:  93,7 mln kg N  (-0,6%)

• Effluentvracht 2020:  14,3 mln kg N  (-0,5%)

• Rendement 2020: 84,7%  (gelijk aan 2019)

Stikstofverbindingen (N-totaal)
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• Influentvracht 2020: 13,3 mln kg P (-2 %)

• Effluentvracht 2020: 1,64 mln kg P (-7 %)

• Rendement 2020: 87,6%  (+0,6 %)

Fosforverbindingen (P-totaal)



13

Influenten elementen en zware metalen in 2020
(vrachten in 1000 kg) op riool

Vrachten van 2020 gedaald ten opzichte van 2018 => Bronnen

- vanuit verkeer en vervoer / wegverkeer - Cu: van afsteken vuurwerk

- atmosferische depositie (met hemelwater afgevoerd) + Consumenten / huishouden

- vanuit industriële sectoren 
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Effluenten elementen en zware metalen
(vrachten in 1000 kg)

Kees Baas, CBS



3 doorgevoerde verbeterpunten



1. Regionalisatie van emissies
gewasbeschermingsmiddelen
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• Emissiecijfers gebaseerd op landelijk gemiddelde gebruik 
in land- en tuinbouw
=>
Regionalisatie van Nationale Milieu Indicator (NMI)

voorbeeld selectief herbicide metamitron

Nanette van Duijnhoven, Deltares



2. Atmosferische stikstof-depositie (N-totaal)

• = Substantiële bron in ER Water:
Atmosferische depositie van een aantal stoffen waaronder stikstof (N-totaal)

• Noodzakelijk update met recente wetenschappelijke inzichten:
RIVM berekent jaarlijks de N-depositie op Nederland tot en met de 1-miles zone
+ in lijn brengen van N-depositie op land en water

=> ER nu aangesloten op de RIVM berekeningen

=> Berekeningen voor atmosferische stikstof-depositie op zoute wateren
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www.rivm.nl

Nanette van Duijnhoven, Deltares



3. Update emissiebron erfafspoeling
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• Landelijke Werkgroep Erfafspoeling:
eerste onderzoek > 15 jaren opgestart

• Afstromen van nutriënten b.v. middels regenbui op 
verharde boerenerf -> oppervlaktewater

• Deelname in de begeleidingscommissie

van fase 1 (oriënterend onderzoek)
en fase 2 (plan van aanzak en lopend onderzoek)

Nanette van Duijnhoven, Deltares & team



5 lopende verbeterpunten in 2022



1. Communicatie over
zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

2. Onzekerheidsanalyse van data
in de ER

• 3 voorbeeldstoffen
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5 lopende verbeterpunten in 2022

Jolien van Huijstee, RIVM

Petra Krystek, Deltares & MEWAT team

Lise de Boer,

RIVM



• 2002: 52 stoffen
>> helft van de stoffen werd ooit meer geactualiseerd
=> veel afgeleide emissiefactoren zijn inmiddels verouderd

mede door constant veranderende maatschappij

• 2022: compacte 7-daagse bemonsterings- en meetstudie
op twee locaties met gescheiden afvalwatersystemen 
& literatuurstudies

3. Update gegevens huishoudelijk afvalwater
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Nanette van Duijnhoven, Deltares,

RWS, CBS & Deltares - MEWAT team



4. Haalbaarheidstudie microplastics

• In kaart brengen van informatie:

- microplastics - definities
‘ - plastic materialen

- relevante matrices
- meetmethoden
- bronnen: b.v.  industrieën, 
RWZI’s: influent – effluent,
oppervlaktewater,
bandenslijtages,
zwerfafval,
sigarettenpeukjes…

• Emissiefactoren voor microplastics haalbaar?
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Rianne van der Meiracker, Deltares,

RWS & …



Elementen in energie trajecten
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V. Zepf et al., 2014



• In kaart brengen van informatie
- ~50 TCEs per applicaties
(tegenwoordig -> toekomstige verwachtingen)

- duurzaamheid - toxiciteit
- potentiële routes naar het oppervlaktewater

• Emissiefactoren voor (enkele) TCEs haalbaar?

5. Haalbaarheidsstudie technology-critical elements (TCE)
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Petra Krystek, Deltares,

RWS & …;

studenten-project

moderne elektronica

17 zeldzame aardelementen

cerium, dysprosium, erbium, europium, 

gadolinium, holmium, lanthaan, lutetium, 

neodymium, praseodymium, promethium, 

samarium, scandium, terbium, thulium, 

ytterbium, yttrium

6 platina-groep elementen

iridium, osmium, palladium, platina, rhodium, 

ruthenium

>14 verschillende elementen

antimoon, beryllium, cesium, kobalt, gallium, 

germanium, indium, lithium, niobium, tantaal, 

telluur, wolfraam, zilver, gold

Energy-critical elements



Conclusies
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• Nederlandse waterkwaliteit nog niet voldoende op orde

• Steeds meer behoefte aan meer verfijnde gegevens (regionalisatie tot bronnen)

• Aandachtspunt: Groeiend aantal stoffen in gebruik,
maar ook in milieu “oude bronnen” goed bijhouden én
“opkomende bronnen” snel identificeren 

• Uitdaging: EmissieRegistratie:
actueel, betrouwbaar, effectief en efficiënt houden



ER Symposium programma

21 juni 2022
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EmissieRegistratie

Margreet van Zanten (RIVM)
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Sebastiaan Schep

(Witteveen + Bos),

Sacha de Rijk

(Deltares)

Binnenwateren (eutrofe) als relevante 

bronnen van broeikasgasemissies;

parameter onderzoek ter reductie van 

uitstoot van broeikasgassen

Halen KRW-doelen –

Het Nationaal Programma Landelijk 

Gebied in Overijssel

Marcel Tonkes

(Provincie Overijssel)



29

Onderzoek naar medicijnresten: 

Emissieschatting voor antibiotica

in Nijmegen

Caterina Zillien

(Radboud Universiteit)

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Lise de Boer

(RIVM)



ER Symposium programma

21 juni 2022

Nieuwe informatie
Relevante updates
Nieuwe contacten
Inspireerde netwerkmomenten – “reünies”
Veel plezier…
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