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Publiekssamenvatting

Feitenrapportage grondwaterkwaliteitsmeetnetten
In Nederland worden via meerdere meetnetten gegevens over de
kwaliteit van het grondwater verzameld. Hiermee worden concentraties
van verschillende stoffen gemeten, waaronder nitraat. Naast een
landelijk meetnet heeft elke provincie een eigen meetnet. Zij gebruiken
hierbij ook een deel van de landelijke putten; het verschilt per provincie
in welke mate. Op hoofdlijnen zijn de resultaten over nitraat van het
landelijke meetnet en de provinciale meetnetten hetzelfde, maar er zijn
ook verschillen, zeker regionaal.
Om het landelijk beleid over de grondwaterkwaliteit te kunnen
verantwoorden en te evalueren zijn eenduidige cijfers over de
concentraties nodig. Het RIVM beveelt aan om de manier van werken
landelijk te verbeteren.
De meetnetten hebben verschillende doelen. Het landelijke meetnet, het
Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG), wordt onder andere
gebruikt voor de verplichte Europese rapportage over nitraat. De
meetnetten van de provincies leveren gegevens voor regionale doelen
en voor de verplichte Europese rapportage voor de Kaderrichtlijn Water
(KRW).
Over het algemeen is de dataset van het LMG consistent. De dataset
van de provinciale meetnetten zijn dat minder, vooral doordat er minder
vaak wordt gemeten. Statistisch onderzoek is nodig om aan te kunnen
geven hoe bruikbaar de provinciale gegevens zijn voor de verschillende
landelijke toepassingen. Het RIVM doet aanbevelingen om de kwaliteit
van de data en het beheer ervan te verbeteren; de provincies werken
hier al aan.
Deze bevindingen blijken uit een feitenrapportage van het RIVM over de
monitoring van de grondwaterkwaliteit in Nederland. De rapportage
beschrijft de verschillen en overeenkomsten in de manier waarop de
meetnetten zijn ingericht (wie doet wat) en hoe ze worden uitgevoerd
(waar, welke stoffen en wanneer). Vanwege de Europese verplichtingen
is hierbij vooral gekeken naar de meststof nitraat.
Kernwoorden: KRW, LMG, nitraat, grondwater, monitoring
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Synopsis

Report on groundwater quality monitoring networks
Multiple monitoring networks in the Netherlands collect data on the
quality of the groundwater and the concentrations of various
substances, including nitrate. There is a national monitoring network
and each province also has its own monitoring network. The provincial
networks use some of the national wells for their sampling, the number
varying according to the province in question. Roughly speaking, the
nitrate concentrations measured by the national and the provincial
monitoring networks are the same, but there are also variations,
particularly when it comes to different regions.
Clear figures on concentrations are needed to be able to substantiate
and evaluate national policy on groundwater quality. RIVM therefore
recommends that the methods used be improved nationwide.
The monitoring networks have different objectives. The national
monitoring network, the National Groundwater Quality Monitoring
Network (LMG), is used for the statutory European report on nitrate,
among other things. The provincial monitoring networks, on the other
hand, yield data for regional objectives and for the statutory European
report for the Water Framework Directive (KRW).
Datasets from the LMG are generally consistent but datasets from the
provincial monitoring networks are less so, primarily because fewer
samples are taken. Statistical research is necessary to be able to
indicate how usable the provincial data is for the various national
applications. RIVM makes recommendations for improving the quality
and management of the data. Activities to this end are already ongoing.
These were the findings of a report by RIVM on the monitoring of the
groundwater quality in the Netherlands. This report describes the
differences and similarities between the ways in which the monitoring
networks operate (who does what) and how they are implemented
(where, what substances are monitored and when). Because of the
country’s European obligations, the fertiliser ‘nitrate’ was mainly looked
at for the report.
Keywords: Water Framework Directive (WFD), National Groundwater
Quality Monitoring Network (LMG), nitrate, groundwater, monitoring
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Samenvatting

Inleiding
Voor het verzamelen van grondwaterkwaliteitsgegevens streven het Rijk
en provincies naar een robuuste monitoring die leidt tot kwalitatief
goede gegevens en waarbij de organisatie van de monitoring en de
uitkomsten ervan eenduidig uitlegbaar is aan derde partijen. De
resultaten van de monitoring moeten een eenduidige basis bieden voor
verantwoording/rapportage en evaluatie van beleid. Op dit moment
gebruiken het Rijk en provincies deels vervlochten
meetnetten/monitoringsprogramma’s voor het verzamelen van
grondwaterkwaliteitsgegevens in Nederland.
Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) wordt in opdracht van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door het
RIVM. De gegevens verzameld in het LMG worden onder andere gebruikt
voor de Nitraatrichtlijnrapportage. Elke provincie heeft zijn eigen
Provinciaal Monitoringsprogramma (PMG) om provinciale beleidsvragen
te beantwoorden. Het KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit
(KMG) is opgezet door de provincies en omvat een selectie van
meetlocaties uit het LMG en de PMG’s. De KMG-gegevens worden
gebruikt voor de voortgangsrapportage voor de Kaderrichtlijn Water
(KRW-grondwaterlichamen).
Aanleiding
De voortgangsrapportages KRW en de Nitraatrichtlijnrapportage zijn dus
gebaseerd op verschillende gegevens. Vanwege een eenduidige
rapportage aan de EU over grondwaterkwaliteit is het de vraag of
optimalisatie van de grondwatermonitoring mogelijk is. Op 16 mei 2016
heeft het RIVM hierover een bijeenkomst georganiseerd voor het Rijk,
provincies en kennisinstellingen. Tijdens deze bijeenkomst hebben de
deelnemers aangegeven dat het nuttig zou zijn om te verkennen of in de
toekomst de grondwaterkwaliteitsmonitoring kan worden uitgevoerd
waarbij de verschillende monitoringsprogramma’s (LMG, KMG, PMG)
verder worden afgestemd.
In overleg met provincies en andere kennisinstellingen (TNO, Deltares)
heeft het RIVM hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Bij het
bespreken van het plan van aanpak bleek er bij de verschillende partijen
behoefte te zijn aan een analyse van de huidige stand van zaken met
betrekking tot grondwaterkwaliteitsmonitoring. Daarom is besloten eerst
een feitenrapportage op te stellen, voordat verder wordt gegaan met het
uitwerken van het plan van aanpak. Het Rijk heeft hiervoor het RIVM
gevraagd een feitelijk overzicht van de huidige stand van zaken van de
grondwaterkwaliteitsmeetnetten te rapporteren. De opdracht bestond uit
de volgende onderzoeksvragen:
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1. Welke grondwatermeetnetten zijn er?
2. Welke doelen dienen deze meetnetten?
3. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen voor
nitraatmetingen in de verschillende meetnetten/programma’s?
4. Hoe ziet de spreiding van de meetlocaties van de verschillende
programma’s eruit op kaart?
5. Wat is de huidige onderhoudstoestand van het LMG en welke
afspraken zijn er met TNO over bemonstering en analyse
beschreven?
Opzet onderzoek
Dit onderzoek is gestart in 2018. In 2018 is een overzicht gemaakt van
de verschillende meetnetten, zijn de doelen van het LMG, PMG en KMG
beschreven en zijn de meetlocaties weergegeven op een kaart. Ook is de
onderhoudstoestand en zijn afspraken met TNO over bemonstering en
analyse beschreven. Voor het weergeven van de verschillen en
overeenkomsten voor nitraatmetingen in de verschillende meetnetten/
programma’s is een data-analyse uitgevoerd op de provinciale gegevens.
Hierbij heeft het RIVM echter meerdere keren bijzonderheden
geconstateerd, zoals fouten, dubbelingen en het ontbreken van gegevens.
Daarom is in 2018 geconcludeerd dat het niet mogelijk was om de
nitraatwaarnemingen in het LMG, PMG en KMG te vergelijken. Dit
resultaat en de resultaten van de andere onderzoeksvragen zijn in 2018
weergegeven in een brief aan het ministerie. Deze brief kan daarom
worden beschouwd als een tussenrapportage (RIVM, 2018) van
voorliggend rapport.
Nadat de provincies naar aanleiding van deze bevindingen een
opschoonactie hebben uitgevoerd, is het onderzoek in 2020 hervat. Met
het huidige onderzoek is de data-analyse opnieuw uitgevoerd om
onderzoeksvraag 3 van de opdracht te beantwoorden. Hiermee wordt de
vraag beantwoord in hoeverre de nitraatgegevens verzameld in LMG, PMG
en KMG vergelijkbare of verschillende beelden geven. Daarnaast worden
in dit rapport de resultaten van de andere onderzoeksvragen in meer
detail beschreven dan in 2018 is gedaan middels de tussenrapportage.
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is informatie
verzameld die beschikbaar is in de literatuur en zijn analyses van de
monitoringsgegevens uitgevoerd met beschikbare databestanden. De
provinciale gegevens zijn opgevraagd bij IHW en gebruikt.
Resultaten en discussie
De provinciale gegevens zijn eerst op hoofdlijnen bekeken. Hierbij is een
aantal aandachtspunten naar voren gekomen. De inschatting was dat
deze punten geen grote consequenties zouden hebben voor de verdere
analyse, maar dat zij wel aandachtspunten zijn voor de provincies om hun
data verder te verbeteren. Nadat de bestanden met de provinciale
gegevens waren gecontroleerd op consistentie en volledigheid, is gekeken
welke gegevens gebruikt zouden kunnen worden voor de analyse. Voor
een zinvolle vergelijking van de KMG-gegevens met de LMG-gegevens is
het van belang dat er voldoende putfilters beschikbaar zijn, en dat deze
putfilters tijdreeksen bevatten met voldoende metingen. In de analyse
zijn alleen die putfilters meegenomen die ten minste drie metingen in de
tijdreeks hebben over de periode 2000 tot 2018.
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Om meer inzicht te krijgen in de verschillen en overeenkomsten van de
nitraatbeelden van LMG en KMG, zijn voor zowel de
Nitraatrichtlijnrapportage als de voortgangsrapportages KRW de
resultaten weergegeven gebruikmakend van LMG en KMG. Vergelijking
van LMG en KMG over de periode 2000-2018 laat zien dat de KMGselectie een grotere variatie in de gebiedsgemiddelde concentratie
tussen de jaren heeft dan de LMG-selectie. Deze variatie kan enerzijds
worden veroorzaakt doordat op jaarbasis niet dezelfde meetlocaties
worden vergeleken binnen een selectie als gevolg van een lagere
meetfrequentie. Anderzijds kan de variatie worden veroorzaakt doordat
er problemen zijn met de datakwaliteit.
Voor deze studie zijn daarom de reeksen opgevuld, zodat elk jaar naar
exact dezelfde putselectie werd gekeken. Als de opgevulde selecties
worden vergeleken, komen de KMG-trendlijnen en LMG-trendlijnen goed
met elkaar overeen. Als echter verder wordt uitgesplitst naar gebieden,
ontstaan er in een aantal gevallen wel verschillen in de hoogte van de
lijnen. Deze verschillen worden ook meer gebiedsspecifiek verwacht
aangezien andere keuzes kunnen zijn gemaakt bij de inrichting van de
meetnetten/programma’s. In sommige provincies zijn provinciale
meetlocaties in probleemgebieden geplaatst. Als deze meetlocaties zijn
geselecteerd voor het KMG, dan kan hierdoor de KMG-trendlijn hoger
zijn dan de LMG-trendlijn.
In het algemeen is de monitoringsfrequentie van het KMG lager dan van
het LMG. Afhankelijk van de toepassing kunnen lage meetfrequenties
een probleem zijn. Voor toepassingen waarvoor op jaarbasis gegevens
worden gebruikt zijn lage meetfrequenties onwenselijk (bijvoorbeeld
Nitraatrichtlijnrapportage, Trendanalyse voor KRW, datalevering EEA,
validatie modelinstrumentarium). Voor toepassingen waarbij meer
algemene beelden worden geschetst is dit minder een probleem
(bijvoorbeeld signalering stoffen, karakterisering KRW).
Met een verdiepende statistische analyse kan inzichtelijk worden gemaakt
welke gegevens nodig zijn voor een bepaalde toepassing en met welke
betrouwbaarheid uitspraken kunnen worden gedaan. Vervolgens kan
worden nagegaan in hoeverre dit aansluit op de bestaande situatie.
Conclusies
Voor de Nitraatrichtlijnrapportage en voortgangsrapportages KRW
worden op dit moment andere grondwaterkwaliteitsgegevens en
methodieken gebruikt. De gegevens verschillen in keuzes met
betrekking tot de inrichting en uitvoering van de meetnetten/
monitoringsprogramma’s.
Een belangrijke constatering is dat het LMG een langjarige, consistente
en betrouwbare meetreeks bevat, vanwege de hoge meetfrequentie en
de beperkte verschillen bij de uitvoering tussen de jaren en de
gebieden. Deze meetreeks kan goed dienen als referentiefunctie waar
nationale beleidsanalyses, zoals de Nitraatrichtlijnrapportage, op zijn te
baseren. In een herziening van de grondwaterkwaliteitsmeetnetten in
Nederland is het essentieel dat blijvend wordt voorzien in een
referentiemeetnet voor de juiste en robuuste rapportages.
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Vanwege de verschillen tussen de provincies en de relatief lage
meetfrequenties in een aantal provincies heeft het KMG meer
beperkingen. Voor de toepassingen waarvoor op jaarbasis gegevens
nodig zijn is het KMG mogelijk minder geschikt. Doordat kan worden
teruggevallen op het LMG, zijn er op dit moment geen risico’s voor de
verschillende toepassingen. Verdiepend statistisch onderzoek moet voor
het KMG uitwijzen met welke betrouwbaarheid uitspraken kunnen
worden gedaan voor bepaalde toepassingen.
Op dit moment kan geen uitspraak worden gedaan over andere stoffen
dan nitraat met betrekking tot de kwaliteit van de data en de
vergelijkbaarheid van KMG en LMG. Dit maakte geen onderdeel uit van
de huidige studie.
Aanbevelingen met betrekking tot herziening meetnetten
Om in de toekomst te kunnen blijven beschikken over robuuste
grondwaterkwaliteitsgegevens die de juiste toestand en trends op
provinciale en nationale schaal weergeven, wordt aanbevolen de
meetnetten/monitoringsprogramma’s te herzien. Hiermee is een start
gemaakt in 2017 door het opstellen van een plan van aanpak
‘verkenning landelijke optimalisatie grondwatermonitoring’ gezamenlijk
met provincies, Deltares en TNO (RIVM, 2017). Met dit plan van aanpak
wordt in beeld gebracht wat de informatiebehoefte is van de
verschillende toepassingen, hoe deze zich verhoudt tot de huidige
situatie en in hoeverre optimalisatie mogelijk is. Voordat uitvoering
wordt gegeven aan dit plan van aanpak, dient het plan van aanpak
geactualiseerd te worden.
Vervolgens zal de uitvoering van het plan van aanpak uitwijzen of het
mogelijk is om door middel van een landelijke optimalisatie van
grondwatermonitoring in de toekomst de grondwatermonitoring in
Nederland meer efficiënt te organiseren. Op een uniforme manier
verzamelen van kwalitatieve grondwaterdata via robuuste monitoring zal
daarbij centraal moeten staan. In dit traject zal onderscheid moeten
worden gemaakt in de opzet voor de toekomstige situatie van
grondwatermonitoring en de werkvorm. Afspraken met betrekking tot
aansturing van de verschillende meetnetten/monitoringsprogramma’s en
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, zoals het Rijk en
de provincies, is namelijk essentieel.
Aanbevelingen met betrekking tot databeheer provincies
Specifiek voor de provinciale monitoringprogramma’s geldt dat het
databeheer nog niet overal op orde is. De PMG-reeksen zijn door de
regionale verfijning een waardevolle aanvulling op LMG en KMG, voor
zowel provinciale als nationale beleidsvragen. Daarom is het van belang
dat ook voor deze reeksen het databeheer op orde wordt gebracht.
Ten opzichte van 2018 zijn de provinciale nitraatgegevens wel in grote
mate verbeterd. Er zijn echter ook bij de huidige analyse
aandachtspunten naar voren gekomen. Deze aandachtspunten zouden
door de provincies moeten worden gebruikt om hun data verder te
verbeteren. Hierbij kunnen met name voor het PMG nog grote
verbeteringen worden doorgevoerd.
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In de set provinciale gegevens die nu beschikbaar worden gesteld via
het waterkwaliteitsportaal zijn geen RIVM-metingen opgenomen. Deze
zijn verwijderd bij de opschoonactie in 2018. Een selectie van RIVMmetingen maakt echter wel onderdeel uit van PMG en/of KMG.
Aanbevolen wordt om deze gegevens toe te voegen, zodat de PMG- en
KMG-reeksen completer en daardoor ook bruikbaarder zijn. Deze
metingen moeten dan apart worden gemarkeerd, zodat deze voor
verschillende doeleinden geïdentificeerd kunnen worden.
In aanvulling op nitraat wordt aanbevolen ook voor de andere stoffen,
zoals macro-elementen en metalen, een beoordeling uit te voeren met
betrekking tot datakwaliteit. Deze gegevens kunnen vervolgens, indien
nodig, ook worden verbeterd. Daarnaast dient de meta-informatie in het
meetlocatiebestand verbeterd te worden.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Voor het verzamelen van grondwaterkwaliteitsgegevens streven het Rijk
en provincies naar een robuuste monitoring die leidt tot kwalitatief
goede gegevens en waarbij de organisatie van de monitoring en de
uitkomsten ervan eenduidig uitlegbaar is aan derde partijen. De
verzamelde gegevens moeten van een zodanige kwaliteit zijn dat ze
bruikbaar zijn in het bedienen van de beleidsdoelen op de verschillende
bestuurlijke niveaus. Kortom, de resultaten van de monitoring moeten
een eenduidige basis bieden voor verantwoording/rapportage en
evaluatie van beleid. Voor het definiëren van maatregelen binnen de
Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water, die in 2016 is getekend
door overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, zijn
kwalitatief goede monitoringsgegevens essentieel.
Het op uniforme wijze verzamelen van grondwatergegevens is ook in lijn
met het doel van de Basisregistratieondergrond (BRO).
Gestandaardiseerd bemonsteren en valideren leidt tot eenduidigheid en
daarmee tot een verbeterde informatievoorziening. In een advies uit
2017 (Adviescommissie Water, 2017) heeft de Adviescommissie Water
aangegeven dat zij denkt dat verbetering van de monitoringsystemen
mogelijk is.

1.1.1

Huidige situatie
Grondwatermeetnetten en -programma’s
Op dit moment gebruiken het Rijk en provincies deels vervlochten
meetnetten/monitoringsprogramma’s voor het verzamelen van
grondwaterkwaliteitsgegevens in Nederland. In deze
grondwatermeetnetten wordt de grondwaterkwaliteit gemonitord.
Vervolgens wordt voor verschillende doeleinden door middel van
monitoringprogramma’s gerapporteerd. De grondwaterkwaliteit wordt
gemonitord in het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG), de
Provinciale Monitoringprogramma’s Grondwaterkwaliteit (PMG’s) en het
KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG) (zie Figuur 1.1
en Tekstbox 1.1).

Figuur 1.1 Schematisatie overlap monitoringprogramma’s LMG, KMG en PMG.
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Tekstbox 1.1: Toelichting onderscheid meetnetten en programma’s.

Voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit wordt onderscheid
gemaakt tussen meetnetten en monitoringsprogramma’s. Een meetnet
omvat de infrastructuur, de meetlocaties. Een monitoringsprogramma is
een selectie van meetlocaties (uit 1 of meerdere meetnetten) waarin
gegevens worden verzameld voor een bepaalde toepassing. Een
meetlocatie is een put welke uit één of meerdere putfilters bestaat,
zodat op verschillende dieptes grondwater kan worden bemonsterd.
Opgemerkt wordt dat een putfilter onderdeel kan zijn van maar één
meetnet. Een putfilter kan wel onderdeel zijn van verschillende
monitoringsprogramma’s.
Meetnetten
LMG
In de jaren 80 is het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) opgericht
(van Duijvenbooden et al., 1985).
Provinciale putten
Na het tot stand komen van het LMG zijn in de jaren 90 door provincies
putten geplaatst die in veel gevallen zorgen voor een verdichting van het
LMG. De provinciale putten kunnen bijvoorbeeld zijn geplaatst in specifieke
gebieden die voor provinciale beleidsvragen belangrijk zijn.
Monitoringsprogramma’s
LMG
Bij het LMG vallen het monitoringprogramma en meetnet samen: het hele
LMG-meetnet wordt bemonsterd ten behoeve van het LMG-monitoringprogramma. Dit meetnet is opgericht voor het schetsen van nationale
beelden van de grondwaterkwaliteit voor macro- en anorganische
microcomponenten in Nederland. De LMG-putfilters worden bijvoorbeeld
sinds 2000 gebruikt voor de Nitraatrichtlijnrapportage (Fraters et al., 2000).
PMG
De provincies bemonsteren en analyseren voor hun Provinciale
Monitoringprogramma’s (PMG’s) vaak naast de door de provincies zelf
geplaatste putten ook (een selectie van) door het RIVM beheerde LMGputten. In het PMG worden naast macro- en microcomponenten ook
antropogene stoffen gemeten, zoals bestrijdingsmiddelen, historische
verontreinigingen en opkomende stoffen. Het PMG wordt gebruikt voor
provinciale beleidsvraagstukken.
KMG
In 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden (EU, 2000).
Om aan de KRW-verplichtingen voor wat betreft monitoring te kunnen
voldoen zijn voor de verschillende stroomgebieden monitoringsprogramma’s
opgericht. Deze monitoringsprogramma’s vormen samen het Kaderrichtlijn
Water Monitoringsprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG). Het KMG bestaat
deels uit LMG-putten en deels uit provinciale putten. De verschillen tussen de
provincies zijn echter groot als het gaat om gebruik van LMG-putten en
monitoringsgegevens. Zo bemonstert bijvoorbeeld een provincie nagenoeg
alle LMG-putfilters voor het KMG, terwijl andere provincies een deel
bemonsteren.
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Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) wordt in opdracht van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door het
RIVM. De gegevens verzameld in het LMG worden onder andere gebruikt
voor de Nitraatrichtlijnrapportage. Elke provincie heeft zijn eigen
Provinciaal Monitoringsprogramma (PMG) om provinciale beleidsvragen te
beantwoorden.
Het KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG) is opgezet
door de provincies. Dit monitoringsprogramma maakt gebruik van een
selectie van door provincies geplaatste meetlocaties en door het RIVM
beheerde meetlocatie van het LMG. Naast het gebruik van de
meetlocaties wordt in enkele gevallen ook direct gebruikgemaakt van de
door het RIVM gemeten LMG-gegevens. De KMG-gegevens worden
gebruikt voor de voortgangsrapportage voor de Kaderrichtlijn Water
(KRW-grondwaterlichamen).
Europese rapportages
Voor de Nitraatrichtlijnrapportage (NiR) en de rapportage in het kader
van de European State of the Environment enerzijds en de
voortgangsrapportage van de KRW anderzijds worden verschillende
monitoringsprogramma’s uitgevoerd waarvoor een andere verzameling
van meetlocaties uit de meetnetten (LMG en provinciale meetlocaties)
wordt geselecteerd. Deze monitoringsprogramma’s worden enerzijds
aangestuurd door het Rijk (LMG) en anderzijds door de provincies
(KMG). Bij de uitvoering van de monitoring (beheer infrastructuur,
bemonstering, analyse, validatie van de gegevens en opslag van de
gegevens) worden verschillende keuzes gemaakt.
Voor een eenduidige rapportage van grondwaterkwaliteitsgegevens aan
de EU in het kader van de Nitraatrichtlijnrapportage en KRWrapportages is het van belang dat de meetnetten tegen het licht worden
gehouden. De vergelijking van LMG, KMG en PMG moet uitwijzen in
hoeverre de verschillende meetnetten/programma’s verschillende
beelden geven.
1.1.2

Verkenning verdere afstemming van bestaande grondwatermeetnetten
en -programma’s
Op 16 mei 2016 heeft het RIVM een bijeenkomst georganiseerd voor het
Rijk, provincies en kennisinstellingen. Tijdens deze bijeenkomst hebben
de deelnemers aangegeven dat het nuttig zou zijn om te verkennen of in
de toekomst de grondwaterkwaliteitsmonitoring kan worden uitgevoerd
waarbij de verschillende monitoringsprogramma’s (LMG, KMG, PMG)
verder worden afgestemd. De meest vergaande optie hierbij is het
volledig integreren van de verschillende meetnetten tot één meetnet.
Het meetnet biedt dan de infrastructuur om verschillende
monitoringprogramma’s (putselectie, parameters, meetfrequentie) uit te
voeren en moet dus aan die eisen voldoen. Tijdens deze bijeenkomst is
afgesproken dat het RIVM op verzoek van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat een plan van aanpak schrijft om te
verkennen of het mogelijk is de grondwaterkwaliteitsmonitoring in
Nederland landelijk te optimaliseren.
In overleg met provincies en andere kennisinstellingen (TNO, Deltares)
heeft het RIVM een plan van aanpak opgesteld (RIVM, 2017). Met het
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voorgestelde onderzoek kan worden vastgesteld of de huidige
grondwaterkwaliteitsmonitoring optimaal is, zowel qua omvang als qua
organisatie, voor het bedienen van de beleidsvragen van het Rijk en de
provincies. Bij het bespreken van het plan van aanpak in het platform
meetnetbeheerders Bodem- en Grondwaterkwaliteit en de Landelijke
Werkgroep Grondwater bleek er behoefte te zijn aan een analyse van de
huidige stand van zaken met betrekking tot
grondwaterkwaliteitsmonitoring. Daarom is op de vergadering van het
Platform Meetnetbeheerders Bodem- en Grondwaterkwaliteit van
november 2017 in overleg met het Rijk besloten eerst een
feitenrapportage op te stellen, voordat werd verdergegaan met het
uitwerken van het plan van aanpak.
1.1.3

Verzoek tot Feitenrapportage
Het Rijk heeft het RIVM gevraagd een feitelijk overzicht van de huidige
stand van zaken van de grondwaterkwaliteitsmeetnetten te rapporteren,
op basis van gegevens vanuit het Landelijk Meetnet Grondwater (LMG)
en de beschikbare provinciale gegevens via het Informatiehuis Water
(IHW). De concrete opdracht bestond uit de volgende vragen:
1. Welke grondwatermeetnetten zijn er?
2. Welke doelen dienen deze meetnetten?
3. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen voor
nitraatmetingen in de verschillende meetnetten/programma’s?
4. Hoe ziet de spreiding van de meetlocaties van de verschillende
programma’s eruit op kaart?
5. Wat is de huidige onderhoudstoestand van het LMG en welke
afspraken zijn er met TNO over bemonstering en analyse
beschreven?
Uitgevoerd onderzoek in 2018
Het onderzoek is gestart in 2018. Bij de analyse van de gegevens die
door het Informatiehuis Water (IHW) zijn verstrekt, heeft het RIVM echter
meerdere keren bijzonderheden geconstateerd, zoals fouten, dubbelingen
en het ontbreken van gegevens. Daarom is in 2018 geconcludeerd dat het
niet mogelijk was om de nitraatwaarnemingen in het Landelijk Meetnet
Grondwaterkwaliteit (LMG), de Provinciale Monitoringsprogramma’s
Grondwaterkwaliteit (PMG) en het Kaderrichtlijn Water
Monitoringsprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG), te vergelijken
(onderzoeksvraag 3). Tevens is aangegeven dat de gevraagde
vergelijking pas kan worden gedaan nadat de provinciale data een extra
validatie hebben doorlopen. Dit antwoord en de antwoorden op de andere
onderzoeksvragen, inclusief aanbevelingen, zijn in een brief aan het
ministerie gezonden. Deze brief kan daarom worden beschouwd als een
tussenrapportage van voorliggend rapport (RIVM, 2018).
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Opschonen van de provinciale data
De resultaten van het onderzoek uit 2018 zijn besproken met het
platform Meetnetbeheerders Bodem- en Grondwaterkwaliteit (PMB) in de
bijeenkomst van 21 juni 2018. De provincies hebben de aanbevelingen
van het RIVM overgenomen en zijn hiermee aan de slag te gaan. De
provincies hebben Sweco opdracht gegeven om in fase 1 een
kwaliteitsbeoordeling van de algehele gegevens uit te voeren (Sweco
rapport-367206, 2019). In de Landelijke Werkgroep Grondwater van
6 maart 2020 hebben de provincies aangegeven dat de provinciale data
zodanig zijn opgeschoond dat nu wel een zinvolle vergelijking kan
worden uitgevoerd van de LMG, PMG en KMG gegevens. Halverwege
2020 is Sweco begonnen met fase 2 van de datavalidatie.
Vervolg van de Feitenrapportage
Het Rijk heeft vervolgens het RIVM gevraagd alsnog de vergelijking te
maken van de nitraatgegevens van het LMG, PMG en KMG, zoals in de
oorspronkelijke opdracht was gevraagd (onderzoeksvraag 3).
1.2

Doel van het onderzoek
Met het huidige onderzoek wordt voortgebouwd op de tussenrapportage
uit 2018 door de derde onderzoeksvraag alsnog uit te voeren. Hiermee
is in beeld gebracht in hoeverre de LMG, PMG en KMG nitraatgegevens
vergelijkbare of verschillende beelden geven. In voorliggende
rapportage worden daarnaast de overige onderzoeksvragen uit de
eerdere tussenrapportage gerapporteerd om één geheel te vormen. De
uitkomsten van dit onderzoek kunnen door het Rijk en de provincies
worden gebruikt bij de discussie met betrekking tot eventuele verdere
afstemming van de bestaande meetnetten en monitoringprogramma’s in
het kader van een eenduidige rapportage van
grondwaterkwaliteitsgegevens aan de EU voor de
Nitraatrichtlijnrapportage en KRW-rapportages.
Daarnaast kunnen de bevindingen worden gebruikt door de provincies
om hun dataset verder te verbeteren.

1.3

Afbakening
Er is gevraagd om, in nauwe afstemming met de provincies, de stand
van zaken in kaart te brengen met reeds beschikbare informatie. Er is
voor dit onderzoek gebruikgemaakt van de literatuur en
monitoringsgegevens die beschikbaar zijn van het LMG bij het RIVM.
Aan de provincies is gevraagd literatuur en monitoringsgegevens aan te
leveren met betrekking tot PMG/KMG. Er is gebruikgemaakt van de
meest recent beschikbare monitoringsgegevens van nitraat zoals die zijn
aangeleverd door de provincies en via Informatiehuis Water (IHW)
ontsloten zijn.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van het onderzoek toegelicht. In
hoofdstuk 3 wordt vervolgens een overzicht gegeven van welke
meetnetten en monitoringprogramma’s er zijn en welke doelen deze
dienen. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de datakwaliteit
van de provinciale gegevens en wordt toegelicht welke provinciale
gegevens zijn gebruikt. In dit hoofdstuk wordt vervolgens ingegaan op de
Pagina 19 van 103

RIVM-rapport 2020-0186

aantallen meetlocaties en putfilters en op de meetfrequenties in de
verschillende meetnetten. In hoofdstuk 5 wordt daarna een vergelijking
gemaakt van nitraatconcentraties in LMG en KMG. De resultaten worden
in hoofdstuk 6 bediscussieerd, waarna in hoofdstuk 7 de conclusies en
aanbevelingen van het onderzoek worden gegeven.
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2

Aanpak van het onderzoek

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is informatie
verzameld die beschikbaar is in de literatuur en zijn analyses van de
monitoringsgegevens uitgevoerd met beschikbare databestanden.
2.1

Literatuurstudie en bijeenkomst mei 2016
De achtergrondrapporten met betrekking tot LMG zijn beschikbaar bij het
RIVM. Voor de achtergrondrapporten met betrekking tot PMG’s is op
29-05-2018 per mail een uitvraag gedaan aan het Platform
Meetnetbeheerders Bodem- en Grondwaterkwaliteit (PMB). De volgende
provincies hebben informatie aangeleverd met betrekking tot hun PMG’s:
• Noord-Brabant: Krikken, A. en T. van Steijn (2016) Evaluatie en
optimalisatie Provinciaal Meetnet Bodem- en Grondwaterkwaliteit,
Royal HaskoningDHV, Nijmegen, WATBE1840R002F03;
• Groningen: Van Vliet, M.E. en C. Steinweg (2014) Analyse
Grondwaterkwaliteitsmeetnet Groningen. Royal HaskoningDHV,
Rotterdam, Referentie BC7695/R00002/902638/Rott;
• Utrecht: informatie aangeleverd per mail;
• Noord-Holland: informatie aangeleverd per mail.
De achtergrondrapporten met betrekking tot KMG zijn beschikbaar op
www.helpdeskwater.nl
Op de bijeenkomst in mei 2016 (zie Inleiding) is gezamenlijk een
overzicht gemaakt van de toepassingen van LMG, KMG en PMG. Op
basis van de beschikbare literatuur voor LMG, KMG en PMG en in overleg
met de provincies is dit overzicht voor het huidige onderzoek aangevuld.
In Bijlage 1.3 wordt besproken welke informatie is gebruikt.

2.2

Databestanden

2.2.1

Rijksgegevens (LMG)
Bij het RIVM is de database beschikbaar waarin alle LMGmonitoringsgegevens zijn opgenomen. In deze database zijn per
putfilter de X- en Y-coördinaten, filterstelling en waarnemingen
opgenomen (dit bestand wordt hieronder het LMG-bestand genoemd).
Deze informatie is gebruikt in de huidige analyse. Daarnaast wordt in dit
bestand ook informatie gegeven over watertype, bodemgebruik,
redoxklasse, et cetera.

2.2.2

Provinciale gegevens
Voor de provinciale gegevens heeft IHW twee bestanden aangeleverd, op
10-12-2019 en 10-03-2020. Het eerste bestand beschrijft alle putfilters
die ooit door de provincies zijn bemonsterd met de bijbehorende
waarnemingen (dit bestand wordt hieronder het IHWwaarnemingenbestand genoemd). Voor de metagegevens (X- en Ycoördinaten, filterstelling, grondwaterlichaam, provincie, en wel/niet KMGfilter) is een tweede bestand aangeleverd. Dit tweede bestand geeft de Xen Y-coördinaten, filtergegevens en provinciecode op basis van gegevens
uit het Data en Informatieportaal van de Nederlandse Ondergrond
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(DINOloket). Hieraan is toegevoegd of een filter wel/niet onderdeel
uitmaakt van het KMG en tot welk grondwaterlichaam een filter behoort
(dit bestand wordt hieronder het IHW-meetlocatiebestand genoemd).
Opgemerkt wordt dat bij de opschoonactie van de provinciale gegevens
door Sweco in 2019 (Sweco rapport-367206, 2019) alle metingen die
door het RIVM in LMG-putfilters zijn gedaan, zijn verwijderd uit de
provinciale dataset. Dit is gedaan omdat in 2018 door RIVM werd
geconstateerd dat er in het IHW-waarnemingenbestand een groot aantal
dubbelingen voorkwamen in LMG-putfilters. Door het verwijderen van
alle RIVM-metingen uit het IHW-waarnemingenbestand is een groot
aantal van deze dubbelingen verwijderd.
Dit betekent echter dat de gegevens van PMG en KMG niet volledig zijn,
aangezien RIVM-metingen ook onderdeel uitmaken van deze
programma’s. In dit onderzoek worden uitsluitend de provinciale
gegevens van PMG en KMG meegenomen. Een uitzondering hierop is de
provincie Overijssel; van deze provincie is wel bekend welke RIVMmetingen onderdeel zijn van hun PMG en KMG.
2.3

Stappen analyse monitoringsgegevens
Op basis van beschikbare databestanden is een analyse van de
monitoringsgegevens uitgevoerd. De analyse is opgebouwd uit de
volgende stappen:
1. overzicht maken van beschikbare meetlocaties en aangeven of
een meetlocatie behoort tot LMG, KMG en/of PMG;
2. verzamelen van informatie met betrekking tot X- en Ycoördinaten en filterstelling van de verschillende meetlocaties en
putfilters;
3. aanvullen van metagegevens, zoals landgebruik, grondsoortregio
zoals gebruikt in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)
(zie paragraaf 5.2), grondwaterlichamen en provinciecode op
basis van overlays met verschillende kaarten;
4. verzamelen van waarnemingen behorende bij een putfilter;
5. selectie van PMG-/KMG-putfilters met ten minste drie
nitraatmetingen in de periode 2000-2018;
6. indien nodig opvullen van missende jaren in meetreeksen door
middel van interpolatie en extrapolatie;
7. vergelijken van trendlijnen op basis van verschillende selecties
van putfilters (LMG en KMG) voor de KRW-grondwaterlichamen
en de trendlijnen in de Nitraatrichtlijnrapportage.
Bij het doorlopen van bovenstaande stappen zijn in de opgeschoonde
databestanden verschillende bijzonderheden in de monitoringsgegevens
geconstateerd. Deze zijn besproken met de provincies en met het IHW,
waarna er een keuze is gemaakt hoe hiermee om te gaan.
In Bijlage 4 wordt per stap gedetailleerder beschreven welke keuzes zijn
gemaakt.
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2.4

Afstemming met provincies

2.4.1

Onderzoek in 2018
Voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn de provincies gevraagd input
te leveren met betrekking tot de literatuur en monitoringsgegevens.
Deze informatie is verwerkt. Tijdens het verwerken van de
databestanden heeft regelmatig contact plaatsgevonden met IHW over
de te maken keuzes. Tijdens het overleg van het Platform
Meetnetbeheerders Bodem- en Grondwaterkwaliteit van 21-06-2018 zijn
de eerste resultaten voorgelegd aan de provincies. In dit overleg is
geconcludeerd dat een zinvolle vergelijking niet mogelijk was vanwege
de bijzonderheden die zijn aangetroffen in de provinciale data. Deze
conclusie is teruggekoppeld aan de Landelijke Werkgroep Grondwater
van 27-09-2018.

2.4.2

Onderzoek in 2020
In 2020 is het onderzoek opnieuw opgestart. Alvorens aan de
vergelijking van LMG, PMG en KMG is begonnen, is een aantal controles
uitgevoerd op de provinciale gegevens om te beoordelen of het op dit
moment wel zinvol is een vergelijking te maken. Er zijn controles
uitgevoerd op compleetheid en consistentie van de verschillende
bestanden. De resultaten van deze controles zijn besproken met de
provincies en IHW in het platform Meetnetbeheerders Bodem en
Grondwaterkwaliteit van 22 juni 2020.
Vervolgens heeft het RIVM de beschikbare provinciale nitraatmetingen
inhoudelijk beoordeeld. De resultaten van deze analyse zijn schriftelijk
gedeeld met IHW op 10 september 2020.
In het overleg van het platform Meetnetbeheerders Bodem en
Grondwaterkwaliteit van 15 oktober 2020 zijn vervolgens de
conceptresultaten van de vergelijking van LMG, PMG en KMG besproken.
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3

Welke meetnetten zijn er en welke doelen dienen deze
meetnetten?

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de volgende
onderzoeksvragen:
• Welke meetnetten zijn er?
• Welke doelen dienen deze meetnetten?
• Hoe ziet de spreiding van de meetlocaties van de verschillende
programma’s eruit op kaart?
Een samenvatting van deze resultaten is in 2018 gerapporteerd middels
een tussenrapportage (RIVM, 2018).
3.1

Welke meetnetten zijn er?
Naast het LMG, PMG en KMG bestaan er nog andere meetnetten en
monitoringsprogramma’s in Nederland. Een overzicht hiervan wordt
gegeven in het draaiboek Monitoring grondwater KRW (LWG, 2013) en is
weergegeven in Tabel 3.1.
Tabel 3.1: Overzicht van bestaande landsdekkende meetnetten en
monitoringsprogramma’s in Nederland (LWG, 2013) voor grondwaterkwaliteit.

Naam

Afkorting

Eigenaar

Status 2020

Landelijk Meetnet
Grondwaterkwaliteit

LMG

RIVM

Operationeel

Provinciale Monitoringsprogramma’s Grondwaterkwaliteit

PMG

Provincies

Operationeel

Landelijk Meetnet
Bodemkwaliteit

LMB

RIVM

Niet meer
operationeel

Provinciaal Meetnet
Bodemkwaliteit

PMB

Provincies*

Deels nog
operationeel

Landelijk Meetnet
Effecten Mestbeleid

LMM

RIVM/WEcR

Operationeel

RIVM

Periode niet
operationeel, op
dit moment deels
operationeel

Trendmeetnet Verzuring

TMV/NGN

Bedrijven Meetnet
Grondwaterkwaliteit

BMG

Waterbedrijv
en Industrie

Operationeel

KRW Monitoringsprogramma Grondwaterkwaliteit

KMG

Provincies

Operationeel

* In zeven provincies operationeel sinds circa 1990.

Door de provincies en drinkwaterbedrijven wordt op dit moment gewerkt
aan de inrichting van een early warning-meetnet voor
grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast wordt binnen de Kennis
Impuls Waterkwaliteit-gewasbeschermingsmiddelen door de
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kennisinstituten gewerkt aan de ontwerprichtlijnen voor een early
warning-meetnet voor gewasbeschermingsmiddelen.
In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de situatie van
LMG, PMG en KMG. In Bijlage 1 worden de overeenkomsten en
verschillen bij de inrichting en uitvoering van de
meetnetten/programma’s uitvoerig toegelicht.
3.2

Welke doelen dienen deze meetnetten?
In Tabel 3.2 wordt een overzicht gegeven van de doelen en toepassingen
van LMG, PMG en KMG. De cursief gedrukte doelen zijn in mei 2016
gedefinieerd. De onderstreepte doelen zijn aangevuld op basis van het
huidige onderzoek. Opgemerkt wordt dat doelen van de PMG’s in de tijd
zijn veranderd en ook kunnen verschillen tussen provincies onderling en
regio’s binnen een provincie. De doelen van de PMG’s moeten dan ook
worden gezien als een inventarisatie van mogelijke doelen.
Tabel 3.2: Overzicht van toepassingen van LMG, KMG en PMG.

Thema

LMG

Nitraat

Nitraatrichtlijnrapportage

KMG

PMG

Afleiding
drempelwaarden KRW

Bijwerken
karakterisering KRW

Operationele monitoring
t.b.v. KRW

Trendbepaling KRW

Toestand en
trendbeoordeling KRW

Reserve
monitoringsprogramma
voor KMG-meetlocaties

Monitoring nietgenormeerde stoffen

Monitoring nietgenormeerde stoffen

Evaluatie effecten van
maatregelen

Evaluatie effecten van
maatregelen

Nog op te zetten early
warning-meetnetten

Early warning

Early warning
drinkwater

Early warning voor
drinkwater

Rapportage voor
Evaluatie Meststoffen
Wet
Toetsdiepte studie
KRW

EEA*
(State of the
Environment)

Datalevering
Nederlandse
grondwaterkwaliteit

Niet-genormeerde
stoffen
Effecten van
maatregelen

Zie nitraat

Early warning
regionaal en/of
drinkwater

Focus op drinkwaterwinning > stimulering
regionaal beleid
Kennisopbouw
systeem en
toestand en trend
grondwaterkwaliteit

Algemeen beeld van de
landelijke grondwaterkwaliteit

Algemeen beeld
regionale grondwaterkwaliteit

Vaststellen van
veranderingen in de
kwaliteit

Signaleren van
ontwikkelingen in de
grondwaterkwaliteit
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Thema

LMG

KMG

PMG
Verzamelen gegevens
over relatie grondwaterkwaliteit en
bodemsoort,
bodemgebruik en
hydrologie
Relatie chemische
samenstelling
grondwater en
grondwater
stromingsstelsels

Modellen

Validatie
modelinstrumenten

Overig

Toekomstige onbekende
vragen
Vergelijking met
landelijk beeld

Inbrengen van
kwaliteitsgegevens bij
gebruik regionale
beheersmodellen
Toekomstige
onbekende vragen

Toekomstige onbekende
vragen
Regionaal beleid
Natura 2000
Effecten van klimaat en
verzilting

* European Environment Agency

In Bijlage 2 wordt voor LMG, PMG en KMG meer in detail aangegeven
welke doelstellingen er zijn op basis van literatuuronderzoek.
3.3

Visualisatie van de meetlocaties
In deze paragraaf worden de selecties van LMG en KMG gevisualiseerd.
In Figuur 3.1 worden de LMG-meetlocaties weergegeven. In deze kaart
wordt ook aangegeven welke LMG-meetlocaties worden bemonsterd
voor het KMG. Aan de rechterzijde van Figuur 3.1 worden de KMGmeetlocaties weergegeven. In deze kaart wordt ook aangegeven welke
KMG-meetlocaties worden bemonsterd voor LMG. Uit onderstaande
figuren blijkt dat de mate waarin het LMG het KMG overlapt sterk kan
verschillen per provincie. Figuur 3.1 laat zien dat vrijwel alle LMGmeetlocaties in Noord-Brabant ook worden bemonsterd voor KMG. In
het westen van het land is deze overlap kleiner en in Flevoland is er
zelfs helemaal geen overlap tussen LMG en KMG.
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Figuur 3.1: Links: De meetlocaties van het LMG (groen), met daarbovenop in
rood de meetlocaties die zowel bij de LMG- als bij de KMG-selectie horen.
Rechts: De meetlocaties van het KMG (blauw), met daarbovenop in rood de
meetlocaties die zowel bij de KMG- als bij de LMG-selectie horen.

Figuur 3.1 laat zien dat de ruimtelijke verdeling van meetlocaties in het
KMG varieert tussen de provincies. De dichtheid van meetlocaties in
Noord-Brabant is vrij hoog, terwijl die in het westen, met uitzondering
van het duingebied, lager is. Deze verschillen weerspiegelen de
kwetsbaarheid van het grondwater als functie van de aanwezigheid van
een deklaag en het landgebruik (intensieve veeteelt). Ook laat deze
kaart zien dat er met name in het westen weinig overlap is van KMGmeetlocaties met LMG.
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4

Overzichten meetnetten, programma’s en meetfrequenties

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de datakwaliteit van
de provinciale gegevens en wordt toegelicht welke gegevens uit de
provinciale bestanden zijn gebruikt. Vervolgens worden de aantallen
meetlocaties per provincie weergegeven die onderdeel uitmaken van de
verschillende meetnetten en programma’s. Daarnaast worden de
meetfrequenties weergegeven van de verschillende programma’s.
4.1

Datakwaliteit provinciale gegevens
Op basis van de uitgevoerde controles kan worden geconcludeerd dat
een groot aantal bijzonderheden die zijn aangetroffen in 2018, nu niet
meer voorkomen. Dit betreft voornamelijk de dubbelingen in het
IHW-waarnemingenbestand (meerdere metingen in een putfilter op
eenzelfde datum). Met betrekking tot het IHW-meetlocatiebestand is
geconcludeerd dat er nog steeds dubbelingen voorkomen en gegevens
ontbreken (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot filterdiepte).
Daarnaast blijkt dat bij de koppeling van beide bestanden er
meetlocaties zijn in het IHW-waarnemingenbestand die niet aanwezig
zijn in het meetlocatiebestand met metagegevens.
Zowel in de PMG-selectie als in de KMG-selectie zijn er voor elk jaar
metingen. Tussen de jaren zitten wel verschillen in aantal beschikbare
metingen. Dit is logisch en wordt veroorzaakt door de meetfrequentie. We
zien echter ook dat binnen een specifiek jaar het aantal metingen hoger is
dan het aantal putfilters. Dit kan duiden op dubbelingen in
nitraatmetingen. De huidige analyse kan daarover geen uitsluitsel geven.
Meer in detail is gekeken naar de putfilters die binnen een jaar meerdere
nitraatmetingen bevatten. Slechts in een beperkte groep metingen zijn
er grote verschillen aanwezig tussen de nitraatmetingen in een putfilter
in eenzelfde jaar.
Daarnaast zijn de nitraatmetingen van de provincies vergeleken met de
LMG-metingen en PMG-metingen in het RIVM-archief. Hierbij is
geconstateerd dat slechts in een beperkte groep nitraatmetingen de
verschillen tussen de nitraatmetingen wat groter zijn.
De inschatting is dat deze punten geen grote consequenties zullen
hebben voor de verdere analyse, maar dat zij wel aandachtspunten
vormen voor de provincies om hun data verder te verbeteren.

4.2

Selectie uit IHW-bestanden
Nadat de IHW-bestanden zijn gecontroleerd op consistentie en
volledigheid, is gekeken welke gegevens gebruikt kunnen worden voor
de analyse. Om een minimale nitraatreeks te krijgen zijn twee punten
belangrijk:
• voldoende metingen (minimaal benodigd aantal metingen);
• goede verdeling van deze metingen door de tijd.

Pagina 29 van 103

RIVM-rapport 2020-0186

Voor zowel de PMG- als de KMG-selecties zijn drie scenario’s bekeken:
Scenario A
• minimaal vier waarnemingen per putfilter én;
• ten minste één waarneming per periode van 6 jaar in de periode
2000-2018 én;
• ten minste één waarneming in de periode vóór 2000.
Scenario B
Vanwege het grote aantal putfilters dat afvalt volgens de criteria
genoemd bij scenario A, is vervolgens gekeken hoeveel putfilters binnen
de selectie vallen als het criterium ‘minimaal één waarneming van voor
2000’ niet meer wordt gebruikt.
Scenario C
Als laatste stap is een verder versoepeld criterium toegepast waarbij een
putfilter alleen ten minste drie nitraatmetingen vanaf 2000 moet
bevatten, ongeacht de verdeling.
In Tabel 4.1 wordt het aantal putfilters gegeven dat overblijft na
toepassen van de criteria in de verschillende scenario’s.
Tabel 4.1: Het aantal putfilters ten opzichte van het totaal aantal putfilters dat
overblijft na het toepassen van de criteria volgens de drie scenario’s.

Scenario A
Scenario B
Scenario C

PMG (#)
751/4029
1170/4029
2450/4029

PMG (%)
19
29
61

KMG (#)
394/1099
679/1099
991/1099

KMG (%)
36
62
90

Uit deze tabel blijkt dat er in de eerste KRW-periode minder putfilters
bemonsterd zijn en dat er in de latere periodes steeds meer bij zijn
gekomen. Als gevolg hiervan vallen putfilters in scenario A af omdat ze
niet in alle KRW-periodes minimaal 1x bemonsterd zijn.
Na het toepassen van de criteria voor een minimale nitraatreeks
(scenario A) blijven er weinig reeksen over voor zowel het gehele PMG
als de KMG-putfilters uit het PMG. Het percentage dat afvalt wordt in
grote mate bepaald door de selectiecriteria. Deze selecties laten zien dat
de gebruikte criteria tot grote verschillen leiden in aantallen putfilters
die kunnen worden meegenomen in de verdere analyse. Voor een
zinvolle vergelijking is een minimaal aantal metingen in een reeks nodig,
waarbij de beschikbare metingen bij voorkeur zijn verdeeld over de
periode waarnaar wordt gekeken. Het is echter niet wenselijk dat een
groot aantal putfilters afvalt.
Voor de KRW wordt echter pas vanaf 2000 bemonsterd met een
frequentie van ten minste eens in de 6 jaar. Hierdoor is tevens een
soepeler, maar minder wenselijk, criterium van ten minste
drie metingen bekeken (scenario C). Voor het PMG valt alsnog een
aanzienlijk deel af, maar voor het KMG voldoet bij dit criteria ongeveer
90% van de putfilters. Voor de verdere analyse is daarom
gebruikgemaakt van de putfilters die worden geselecteerd volgens de
criteria in scenario C.
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4.3

Overzicht van meetlocaties per provincie
Voor het meetnet LMG en de provinciale meetlocaties wordt in Tabel 4.2
het aantal meetlocaties per provincie weergegeven. In deze tabel wordt
ook aangegeven hoeveel LMG- en provinciale meetlocaties worden
bemonsterd in de programma’s NiR, KMG en PMG. De overzichten zijn
gebaseerd op de beschikbare informatie in de LMG- en IHW-bestanden.
Voor de aannames die hierbij zijn gedaan wordt verwezen naar Bijlage 4.
Tabel 4.2: Overzicht van LMG- en provinciale meetlocaties per provincie en
overzicht van het aantal LMG- en provinciale meetlocaties die worden bemonsterd
in de verschillende monitoringprogramma’s.

Prov.
Dre
Fle
Fri
Gel
Gro
Lim
N-B
N-H
Ove
Utr
Zee
Z-H
Uniek
Totaal

Meetnet
LMG Prov.
*** meetlocaties
*
27
90
9
200
29
92
58
123
19
91
26
49
54
132
23
114
36
66
15
126
11
1074
30
65
337
2213
337
2222

Prov. meetlocatie
selectie
**
74
34
55
97
72
49
120
98
65
90
80
57
885
891

Monitoringprogramma
NiR
KMG **
LMG LMG Prov.
meetlocaties
28
13
12
9
0
5
32
21
22
59
38
48
19
12
12
28
14
23
56
48
67
23
5
50
36
22
19
15
6
10
11
8
21
33
7
32
349 194
321
349 194
321

* O.b.v. meetlocaties aanwezig in IHW-meetlocatiebestand.
** O.b.v. selectie ten minste drie nitraatmetingen in de periode 2000-2018.
*** O.b.v. operationele LMG-meetlocaties met ten minste 8 nitraatmetingen waarvan één in
de afgelopen 6 jaar.

4.4

PMG**
LMG Prov.
meetlocaties
16
74
0
34
21
55
38
97
14
72
15
49
49
120
5
98
36
65
15
90
8
80
8
57
225
885
225
891

Overzicht van bemonsteringsfrequenties LMG, KMG en PMG
LMG
Het LMG heeft een bemonsteringscyclus van 4 jaar. De putfilters
worden, afhankelijk van het bodemtype en de diepte van het filter,
1x per jaar, 1x per 2 jaar of 1x per 4 jaar bemonsterd. Over het
algemeen kan worden gezegd dat de ondiepe filters in de zandregio
elk jaar worden bemonsterd. De ondiepe filters in de veen- en kleiregio
worden 1x per 2 jaar bemonsterd. De diepe filters worden 1x per 4 jaar
bemonsterd. Alle filters worden bemonsterd op algemene stoffen en
metalen (zie Bijlage 1).
KMG
Het KMG heeft een zesjarige bemonsteringscyclus. De
bemonsteringscyclus staat weergegeven in het draaiboek Monitoring
grondwater KRW (LWG, 2013). Voor de surveillance monitoring worden
in het ondiepe filter algemene stoffen, metalen en bestrijdingsmiddelen
1x per 3 jaar gemeten (zie Bijlage 1). In het ondiepe filter worden nietgenormeerde stoffen 1x per 6 jaar gemeten. In het diepe filter worden
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algemene stoffen 1x per 3 jaar gemeten en worden metalen,
bestrijdingsmiddelen en onbekende stoffen 1x per 6 jaar gemeten. Voor
de operationele monitoring is de bemonsteringsfrequentie 1x per jaar.
PMG
De bemonsteringsfrequenties van het PMG variëren per regio en in de
tijd.
Op basis van de informatie in het LMG-bestand en de bestanden van
IHW is een overzicht gemaakt over de periode 2000 tot 2018 van de
bemonsterde meetlocaties binnen de verschillende programma’s (zie
Figuur 4.1). Dit overzicht geeft een beeld van de
bemonsteringsfrequentie van de programma’s per provincie.

Figuur 4.1: Grafieken met bemonsterde meetlocaties voor het KMG, LMG en PMG
over de periode 2000-2018. In Noord-Brabant en Overijssel ligt de KMG-lijn onder
de PMG-lijn.

Deze figuur laat een aantal patronen zien. In de meeste provincies is de
bemonsteringsfrequentie in het PMG ongeveer gelijk aan die in het KMG.
Ook laat deze figuur zien dat in de meeste provincies de
bemonsteringsfrequentie in het LMG hoger is dan die in het PMG/KMG.
Daarnaast geldt dat de bemonsteringsfrequentie tussen provincies en
over de jaren behoorlijk varieert. De variatie in tijd is groter voor
PMG/KMG dan voor LMG. De variatie tussen de provincies geldt voor
zowel PMG/KMG als LMG.
In Figuur 4.2 wordt verder ingezoomd op de LMG-meetlocaties die voor
KMG worden bemonsterd (zie kolom 6 van Tabel 4.2). Deze meetlocaties
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worden zowel bemonsterd voor LMG (door RIVM) als voor KMG (door
provincies). In Figuur 4.2 wordt specifiek voor deze meetlocaties de
bemonsteringsfrequentie over de periode 2000-2018 weergegeven,
afgeleid uit de gegevens in het RIVM-bestand (LMG-gegevens) en de
gegevens in de IHW-bestanden (KMG-gegevens). Voor Flevoland zijn er
geen overlappende putfilters aanwezig.

Figuur 4.2: Grafieken met % bemonsterde meetlocaties per jaar die zowel voor
het KMG als het LMG (overlapputfilters) worden bemonsterd over de periode
2000-2018.

Ook deze figuur laat een aantal patronen zien. Specifiek voor de
overlapputfilters geldt dat de bemonsteringsfrequentie voor KMG lager is
dan voor LMG, al zijn er jaren waar de KMG-putfilters een hoger
bemonsteringspercentage hebben. Daarnaast valt op dat juist voor deze
putfilters de bemonsteringsfrequentie in KMG een grote variatie heeft
tussen de provincies. Tot slot laat deze figuur zien dat met name in de
periode tot 2006 de beschikbare metingen in KMG beperkt is. Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het verwijderen van de RIVM-metingen
uit het IHW-waarnemingen bestand.
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5

Resultaten vergelijking nitraatgegevens LMG en KMG

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de
vergelijkingen van de nitraatgegevens in LMG en KMG voor de ondiepe
putfilters; dit zijn de filters in het traject 5-15 meter beneden maaiveld.
Bij deze vergelijkingen is onderscheid gemaakt in de wijze van
rapporteren voor de Nitraatrichtlijnrapportage en de KRW-rapportages.
Eerst worden de resultaten voor de Nitraatrichtlijnrapportage getoond.
Daarna worden de resultaten voor de KRW-rapportages weergegeven.
5.1

Toelichting op weergave van resultaten
In deze paragraaf wordt eerst toegelicht hoe de gegevens worden
weergegeven en waarom hiervoor is gekozen.

5.1.1

Weergave van figuren in viervoud
In Figuur A wordt de gebiedsgemiddelde nitraatconcentratie gegeven
per jaar voor de putfilters die tot een bepaalde selectie behoren.
Putfilters die onderdeel zijn van de selectie maar in een bepaald jaar
niet zijn bemonsterd, worden niet meegenomen bij de berekening van
de gebiedsgemiddelde nitraatconcentratie. Als binnen een selectie de
meetfrequentie sterk varieert tussen de jaren, worden per jaar niet
dezelfde putfilters met elkaar vergeleken, waardoor ruis kan ontstaan in
de berekende concentraties tussen de jaren.
Om inzicht te krijgen in het effect van variatie van meetfrequenties tussen
de jaren, worden in Figuur B de gebiedsgemiddelde nitraatconcentraties
getoond voor opgevulde reeksen. Bij het opvullen van reeksen worden aan
de jaren waarvoor geen meting beschikbaar is een waarde toegekend op
basis van voorgaande en nagaande jaren (zie Bijlage 4). Door het opvullen
van de individuele reeksen worden per jaar exact dezelfde putfilters met
elkaar vergeleken. Zonder deze informatie is het lastig een uitspraak te
doen over de vergelijkbaarheid van LMG en KMG.
Vervolgens wordt in de Figuren C en D ingezoomd op de putfilters die
zowel voorkomen in de LMG-selectie als in de KMG-selectie. Deze
putfilters worden de overlapputfilters genoemd. In deze figuren worden
voor de LMG-selectie en de KMG-selectie dus exact dezelfde putfilters
met elkaar vergeleken. In Figuur C worden de niet-opgevulde resultaten
weergegeven en in Figuur D de opgevulde resultaten.
De verschillende figuren worden in viervoud weergegeven:
a. trendlijn van LMG- en KMG-selecties voor betreffend landgebruik
en grondsoort waarbij de tijdlijnen niet zijn opgevuld;
b. trendlijn van LMG- en KMG-selecties voor betreffend landgebruik
en grondsoort waarbij de tijdlijnen wel zijn opgevuld;
c. trendlijn van overlappende putfilters in LMG- en KMG-selecties
voor betreffend landgebruik en grondsoort waarbij de tijdlijnen
niet zijn opgevuld;
d. trendlijn van overlappende putfilters in LMG- en KMG-selecties
voor betreffend landgebruik en grondsoort waarbij de tijdlijnen
wel zijn opgevuld.
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5.1.2

Effect van aantallen bemonsterde putfilters binnen een selectie
Naast het percentage opvullingen van de totale trendlijn is ook het
percentage opvullingen per jaar en het percentage opvullingen per reeks
belangrijk voor de gebiedsgemiddelde nitraatconcentraties. Hiermee
kunnen namelijk bepaalde uitschieters worden verklaard. Figuur 5.1
illustreert als voorbeeld voor de combinatie ondiep grondwater onder
landbouw de LMG-lijn en de KMG-lijn van de nitraatconcentratie, en laat
ook het aantal bemonsterde putfilters per jaar zien.
De LMG-lijn laat zien dat in de jaren dat er minder putfilters binnen de
selectie zijn bemonsterd (bolletjes met gele kleuren), de
gebiedsgemiddelde concentratie hoger ligt dan in de jaren dat vrijwel
alle putfilters zijn bemonsterd (bolletjes met blauwe kleuren). Dit wordt
veroorzaakt doordat de putfilters in zandgebieden elk jaar worden
bemonsterd, terwijl de putfilters in kleigebieden om het jaar worden
bemonsterd. In het algemeen zijn de nitraatconcentraties in de
kleigebieden lager, waardoor in de jaren dat deze filters worden
bemonsterd de gebiedsgemiddelde concentratie lager is.
Uit de KMG-lijn blijkt ten eerste dat het aantal jaren waarin de gehele
putselectie bemonsterd is gering is. Alleen in de jaren 2012 en 2015 zijn
vrijwel alle putfilters binnen de selectie bemonsterd (driehoekjes met
blauwe kleuren). Daarnaast blijkt dat de lage concentraties in de periode
2002-2006 worden veroorzaakt door een zeer beperkt aantal putfilters
dat is bemonsterd binnen de selectie (driehoekjes met oranje kleuren).

Figuur 5.1: Voor een willekeurige combinatie is de trend in nitraat op basis van
KMG- en LMG-gegevens getoond met per jaar een indicatie van het aantal
putfilters dat is bemonsterd binnen de selecties.

Voor het duiden van de trendlijnen op basis van LMG- en KMG-gegevens
in de figuren is het dus van belang om na te gaan hoeveel putfilters er
zijn meegenomen in de selecties en wat het percentage opvullingen is
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van de verschillende trendlijnen. Deze informatie wordt gegeven in de
tabellen bij de figuren. In de tabellen wordt echter het opvulpercentage
van een gehele selectie gegeven; er wordt niet ingegaan op
opvulpercentages op jaarbasis, zoals hierboven is weergegeven.
5.1.3

Effect van opvullen binnen een individuele reeks
Door het opvullen van de individuele reeksen kunnen per jaar exact
dezelfde putfilters met elkaar worden vergeleken binnen een selectie,
aangezien elke putfilter dan een gelijk aantal metingen heeft. De
meetfrequentie van de verschillende monitoringsprogramma’s bepaalt
hoeveel opgevuld moet worden voor de verschillende analyses. Voor het
opvullen van individuele tijdreeksen wordt gebruikgemaakt van de
interpolatiemethode zoals altijd gehanteerd voor de
Nitraatrichtlijnrapportage. Wanneer een meetjaar ontbreekt aan het begin
of eind van de reeks, wordt de dichtstbijzijnde nitraatwaarde gebruikt om
aan te vullen (zie Figuur 5.2). Als het gat, van 1 of meerdere jaren,
tussen andere meetjaren ligt, wordt het gemiddelde van de metingen van
het jaar voor het gat en het jaar na het gat gebruikt.
De gehanteerde methodiek is vooral bedoeld om datasets met een hoge
meetfrequentie aan te vullen, zoals het LMG. De methodiek is niet
bedoeld voor een analyse op putfilterniveau, maar voor een analyse op
regio of op bodemgebruik-regiocombinatie. Bij een dataset met een
hoge meetfrequentie middelen fouten dan in principe uit. Bij een lage
meetfrequentie en/of grote verschillen in nitraatconcentraties binnen
een reeks kan het opvullen echter tot een onder- of overschatting
leiden, zoals weergegeven in onderstaande grafieken. Figuur 5.2
illustreert voor een aantal willekeurige putfilters met een lage
meetfrequentie wat het effect van opvullen kan zijn. In putfilter
B51C0079.003 is bijvoorbeeld zichtbaar dat door 1 hogere meting in
2003 over de gehele periode 2000 tot 2012 wellicht ten onrechte een
hogere waarde door het opvullen wordt toegekend.

Figuur 5.2: Opgevulde reeksen met een lage meetfrequentie.
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Over het algemeen is de meetfrequentie in latere jaren van de KRW
geïntensiveerd. Hierdoor is vooral in de eerste periode (2000-2009) het
risico aanwezig dat opvullen zorgt voor een vertekend beeld, met name
wanneer een eerste meting binnen een reeks relatief laat gebeurt; de
jaren ervoor worden nu immers opgevuld met de eerste meting. Er is
niet gekwantificeerd of het netto effect van opvulling een over- of
onderschatting geeft.
5.2

Vergelijkingen LMG versus KMG voor Nitraatrichtlijnrapportage
In de Nitraatrichtlijnrapportage worden tijdreeksen gepresenteerd van
bepaalde gebieden waarbij onderscheid wordt gemaakt in bodemtype
(hoofdgrondsoortregio) en landgebruik (Fraters et al., 2020). In de
Nitraatrichtlijnrapportage worden voor deze tijdreeksen sinds begin jaren
90 de LMG-monitoringsgegevens gebruikt. De vraag is nu in hoeverre
deze tijdreeksen zijn te produceren met KMG-monitoringsgegevens en
hoe dit zich dan verhoudt tot de LMG-monitoringsgegevens.
In deze paragraaf wordt een aantal trendlijnen uit figuren uit de
Nitraatrichtlijnrapportage weergegeven. Er is voor gekozen om de
trendlijnen voor nitraat in ondiep grondwater op landbouw en landbouw
in de zandregio uit de Nitraatrichtlijnrapportage weer te geven,
aangezien deze het meest kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling. De
figuren met de trendlijnen die dit voor het landgebruik natuur & overig
en voor de hoofdgrondsoortregio’s klei en veen weergeven, zijn
opgenomen in Bijlage 5. Hierna wordt naar de (hoofd)grondsoortregio’s
verwezen als regio’s.

5.2.1

Landbouw
In Figuur 5.3A (linksboven) wordt de trendlijn landbouw gepresenteerd
voor LMG en KMG. In Figuur 5.3B (rechtsboven) worden vervolgens
dezelfde trendlijnen voor LMG en KMG gepresenteerd waarbij de
KMG-reeksen zijn opgevuld met de methode beschreven in Bijlage 4. In
Figuur 5.3C (linksonder) worden de trendlijnen voor LMG en KMG
weergegeven waarbij alleen de putfilters zijn geselecteerd die zowel in
LMG als in KMG voorkomen: de zogenaamde overlapputfilters. In deze
figuur zijn de missende jaren niet aangevuld. Tot slot worden in
Figuur 5.3D (rechtsonder) nogmaals de overlapputfilters gepresenteerd,
waarbij de missende jaren wel zijn aangevuld.
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landgebruik = landbouw; LMG: op een diepte van 5-15 m onder maaiveld; KMG: selectie
‘ondiep’.
A: missende jaren niet aangevuld.
B: missende jaren wel aangevuld.
C: missende jaren niet aangevuld overlappende putfilters.
D: missende jaren wel aangevuld overlappende putfilters.

Figuur 5.3: Gemiddelde jaarlijkse nitraatconcentratie (mg/l) in het grondwater in
Nederland.

Figuur 5.3 laat zien dat voor de niet-opgevulde figuren (zie Figuur 5.3A
en Figuur 5.3C) binnen de KMG-selectie de ruis (de variatie tussen
jaren) groter is dan binnen de LMG-selectie. De KMG-nitraatreeks in de
overlappende putfilters laat tussen 2000 en 2008 veel lagere
concentraties zien. Dit kan zijn veroorzaakt doordat in de periode
2000-2008 het aandeel van de overlapputfilters in de KMG-lijn lager was
dan voor meer recentere jaren het geval is (zie ook Figuur 5.1 en
toelichting).
Door het opvullen van beide selecties verdwijnt deze ruis (zie Figuur 5.3B
en 5.3D) en komen de LMG-lijn en de KMG-lijn vrijwel op elkaar te liggen.
De KMG-lijn ligt net iets hoger dan de LMG-lijn. Dit kan mogelijk worden
verklaard doordat provinciale meetlocaties soms bewust in
probleemgebieden zijn geplaatst (zie Bijlage 1). Hierbij wordt opgemerkt
dat door opvullen de lijnen kunstmatig omhoog of omlaag kunnen worden
getrokken (zie Bijlage 4). Als in een individuele reeks maar een enkele
meting beschikbaar is, dan worden aan alle jaren voorafgaand en na die
meting dezelfde nitraatwaarde toegekend. Als deze meting afwijkend
hoog of laag is ten opzichte van de andere metingen in de selectie, dan
kan deze meting wellicht ten onrechte de hele selectie beïnvloeden. In
een dataset met een hoge meetfrequentie worden dergelijke effecten
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uitgemiddeld. In een dataset met een lage meetfrequentie leidt dit echter
tot grotere onzekerheid. Als de ruis binnen een selectie groot is en de
opvulpercentages groot zijn, dan is hierdoor de hoogte van de opgevulde
lijn uiteindelijk minder betrouwbaar.
In Tabel 5.1 wordt het aantal putfilters weergegeven dat onderdeel is
van de verschillende selecties. Ook wordt in deze tabel aangegeven wat
het percentage opvullingen is binnen de selecties.
Tabel 5.1: Het aantal ondiepe putfilters in de KMG- en LMG-selectie voor het
landgebruik landbouw, natuur & overig. Daarnaast wordt ook het aantal
overlapputfilters en het percentage opvullingen gegeven voor de verschillende
selecties.

Aantal putfilters

Percentage opvullingen

LGN2018

LMG
(overlap)

KMG
(overlap)

LMG
(overlap)

KMG
(overlap)

Landbouw

172 (96)

262 (96)

21,5 (17,1)

49,4 (59,1)

Natuur

78 (46)

137 (45*)

15,3 (12,2)

54,9 (64,2)

Overig

85 (38)

132 (38)

20,2 (13,7)

57,6 (58,9)

*Overlappende putfilters in KMG wijkt af doordat putfilter B33A0106.001 in het LMG als
ondiep wordt beschouwd en is meegenomen, maar in het KMG als diep voor de KRW
geclassificeerd is.

Voor landbouw is het aantal putfilters in de KMG-selectie groter (262)
dan in de LMG-selectie (172). Binnen de KMG-selectie is een groter
percentage opgevuld (49,4%) vergeleken met de LMG-selectie (21,5%).
Opgemerkt wordt dat het aantal putfilters in de LMG-selecties en in de
KMG-selecties verschilt voor de Figuren A en B. Deze verschillen worden
veroorzaakt door de verschillende keuzes die zijn gemaakt bij de
inrichting van de meetnetten/programma’s.
Voor alle figuren geldt dat het percentage opvullingen de verzameling
betreft van reeksen die horen bij de KMG-selectie. De KMG-selectie
bevat alleen de putfilters waar ten minste drie nitraatmetingen aanwezig
zijn in de periode 2000-2018. Dit is 90% van de totale KMG-putfilters
(zie paragraaf 4.2). Als gevolg daarvan zal het percentage opvullingen in
het KMG-selectie iets lager uitpakken dan wordt verwacht van de totale
KMG-dataset.
Daarnaast is er in 2015 en 2016 in het LMG een verkort programma
gedraaid in verband met bezuinigingen. Hierdoor is het opvulpercentage
LMG voor de voorlaatste Nitraatrichtlijnrapportage (2020) hoger dan het
was voor de eerdere Nitraatrichtlijnrapportages.
Binnen de KMG-selectie hebben de overlapputfilters een hoger
opvulpercentage dan de gehele KMG-selectie (zie Tabel 5.1).
Overlapputfilters zijn per definitie LMG-putfilters. Aangezien in het
IHW-bestand alleen de provinciale metingen in de LMG-putfilters zijn
opgenomen en niet de RIVM-metingen die onderdeel zijn van hun KMG,
betekent dit dat juist voor deze putfilters de opvulpercentages hoger
zullen zijn. Dit is een gevolg van het verwijderen van alle RIVM-metingen
uit de IHW-bestanden.
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In de Nitraatrichtlijnrapportage worden de trendlijnen ook weergegeven
als percentage metingen met een overschrijding van 50 mg/l. In
Bijlage 5 worden deze trendlijnen weergegeven voor LMG en KMG.
5.2.2

Landbouw in de zandregio
In deze paragraaf worden de trendlijnen weergegeven van landbouw in
de zandregio. De trendlijnen van landbouw in de veen- en kleiregio zijn
opgenomen in Bijlage 5.

landgebruik = landbouw; hoofdgrondsoortregio = zand; LMG: op een diepte van 5-15 m
onder maaiveld; KMG: selectie ‘ondiep’;
A: missende jaren niet aangevuld.
B: missende jaren wel aangevuld.
C: missende jaren niet aangevuld overlappende putfilters.
D: missende jaren wel aangevuld overlappende putfilters.

Figuur 5.4: Gemiddelde jaarlijkse nitraatconcentratie (mg/l) in het grondwater in
Nederland.

Voor de trendlijn Landbouw in de zandregio is het resultaat vergelijkbaar
met de trendlijn Landbouw. Figuur 5.4 laat zien dat voor de
niet-opgevulde figuren (zie Figuur 5.4A en 5.4C) binnen de KMG-selectie
de ruis groter is dan binnen de LMG-selectie. Door het opvullen van
beide selecties verdwijnt deze ruis (zie Figuur 5.4B en 5.4D) en komen
de LMG-lijn en de KMG-lijn vrijwel op elkaar te liggen. De lijnen liggen
wel ongeveer 15 mg/l hoger in Figuur 5.4 dan in Figuur 5.3.
In Tabel 5.2 wordt het aantal putfilters weergegeven dat onderdeel is
van de verschillende selecties. Ook wordt in deze tabel aangegeven wat
het percentage opvullingen is binnen de selecties.
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Tabel 5.2: Het aantal ondiepe putfilters in de KMG- en LMG-selectie voor het
landgebruik landbouw in de grondsoortregio’s zand, klei en veen. Daarnaast wordt
ook het aantal overlapputfilters en het percentage opvullingen gegeven voor de
verschillende selecties.

Aantal putfilters

Percentage opvullingen

LMG
(overlap)

KMG
(overlap)

LMG
(overlap)

KMG
(overlap)

Zand

96 (65)

185 (65)

10,9 (9,7)

43,7 (56,0)

Klei

48 (19)

52 (19)

36,9 (36,8)

68,2 (69,7)

Veen

24 (12)

25 (12)

28,8 (25,5)

49,0 (59,2)

Grondsoortregio

Voor landbouw in de zandregio is, net als voor de trendlijn Landbouw,
het aantal putfilters in de KMG-selectie groter (185) dan in de
LMG-selectie (96). Binnen de KMG-selectie is een groter percentage
opgevuld (43,7%) vergeleken met de LMG-selectie (10,9%).
5.2.3

Landbouw in de zandregio voor de verschillende zandgebieden
In deze paragraaf zijn de trendlijnen opgenomen voor landbouw in de
zandregio voor de verschillende zandgebieden. Bij deze trendlijnen
wordt onderscheid gemaakt in Zand Zuid, Zand Midden en Zand Noord,
zoals ook wordt gerapporteerd voor de Nitraatrichtlijn.

landgebruik = landbouw; hoofdgrondsoortregio = zand; Gebied = Zand Zuid. LMG: op een
diepte van 5-15 m onder maaiveld; KMG: selectie ‘ondiep’;
A: missende jaren niet aangevuld.
B: missende jaren wel aangevuld.
C: missende jaren niet aangevuld overlappende putfilters.
D: missende jaren wel aangevuld overlappende putfilters.

Figuur 5.5: Gemiddelde jaarlijkse nitraatconcentratie (mg/l) in het grondwater in
Nederland.
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Figuur 5.5 laat zien dat voor de trendlijn landbouw in de zandregio in
het gebied Zand Zuid de KMG-selectie lager ligt dan de trendlijn van de
LMG-selectie (zie Figuur 5.5A en 5.5B). De trendlijnen van de
overlapputfilters zijn echter na opvullen vrijwel gelijk (zie Figuur 5.5D).
In Tabel 5.3 wordt het aantal putfilters weergegeven dat onderdeel is
van de verschillende selecties in de gebieden Zand Zuid, Zand Midden
en Zand Noord. Ook wordt in deze tabel aangegeven wat het percentage
opvullingen is binnen de selecties.
Tabel 5.3: Het aantal ondiepe putfilters in de KMG- en LMG-selectie voor het
landgebruik landbouw in de zandregio uitgesplitst naar de gebieden Zuid, Midden
en Noord. Daarnaast wordt ook het aantal overlapputfilters en het percentage
opvullingen gegeven voor de verschillende selecties.

Aantal putfilters

Zandgebied
Zand Noord
Zand Midden
Zand Zuid

LMG
(overlap)
32 (18)
36 (23)
28 (24)

KMG
(overlap)
36 (18)
71 (23)
78 (24)

Percentage
opvullingen
LMG
KMG
(overlap)
(overlap)
7,7 (9,3)
43,6 (54,7)
9,2 (9,8)
43,6 (51,3)
16,9 (10,1) 43,9 (61,5)

Voor de drie gebieden geldt dat in de KMG-selectie een hoger aantal
putfilters aanwezig is dan in de LMG-selecties, met name voor de
zandgebieden Midden en Zuid. Het percentage opvullingen is in de
KMG-selecties hoger (43%) dan in de LMG-selecties (ongeveer 10%).
Voor de overlappende putfilters is het percentage opvullingen in het
KMG structureel hoger (56%) dan in de rest van het KMG (43%).
Figuur 5.6 laat zien dat in gebied Zand Midden het verschil tussen de
LMG- en KMG-selectie kleiner is. In Zand Midden liggen de lijnen na
opvullen vrijwel op elkaar. Dit geldt voor zowel de gehele LMG- en
KMG-selectie (zie Figuur 5.6B) als de overlapputfilters (zie Figuur 5.6D).
Provincie Overijssel maakt onderdeel uit van zandgebied Midden.
Aangezien voor deze provincie de RIVM-metingen zijn opgenomen in de
KMG-selectie, is het ook de verwachting dat eventuele verschillen klein
zijn.
Opvallend is dat voor de niet-opgevulde selecties (zie Figuur 5.6A) in de
periode 2000-2005 de KMG-lijn hoger ligt. Na opvullen is dit niet meer
zichtbaar. Dit kan eventueel zijn veroorzaakt doordat in deze periode
het aandeel putfilters in de KMG-selectie lager was dan voor meer
recentere jaren het geval is.
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landgebruik = landbouw; hoofdgrondsoortregio = zand; Gebied = Zand Midden. LMG: op
een diepte van 5-15 m onder maaiveld; KMG: selectie ‘ondiep’;
A: missende jaren niet aangevuld.
B: missende jaren wel aangevuld.
C: missende jaren niet aangevuld overlappende putfilters.
D: missende jaren wel aangevuld overlappende putfilters.

Figuur 5.6: Gemiddelde jaarlijkse nitraatconcentratie (mg/l) in het grondwater in
Nederland.

Figuur 5.7 laat zien dat in het gebied Zand Noord de trendlijn van de
LMG-selectie lager ligt dan de trendlijn van de KMG-selectie (zie
Figuur 5.7A en 5.7B). De trendlijn van de overlapputfilters laat echter
een meer vergelijkbaar beeld zien na opvullen (zie Figuur 5.7D). De
KMG-trendlijn van de niet-opgevulde overlapputfilters (zie Figuur 5.7C)
is lager dan de trendlijn van de LMG-selectie in de periode 2000-2010.
Na opvullen is dit niet meer zichtbaar. Dit kan eventueel zijn
veroorzaakt doordat in deze periode het aandeel putfilters in de
KMG-selectie lager was dan voor meer recentere jaren het geval is.
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landgebruik = landbouw; hoofdgrondsoortregio = zand; gebied = Zand Noord. LMG: op een
diepte van 5-15 m onder maaiveld; KMG: selectie ‘ondiep’;
A: missende jaren niet aangevuld.
B: missende jaren wel aangevuld.
C: missende jaren niet aangevuld overlappende putfilters.
D: missende jaren wel aangevuld overlappende putfilters.

Figuur 5.7: Gemiddelde jaarlijkse nitraatconcentratie (mg/l) in het grondwater in
Nederland.

5.3

Vergelijkingen LMG versus KMG voor KRW-rapportage

5.3.1

Toestand
In de KRW-rapportages wordt voor de toestandsbeoordeling een
vlekkenkaart gepresenteerd. Op deze vlekkenkaart is een
grondwaterlichaam groen of rood gekleurd al naar gelang het
grondwaterlichaam een goede of ontoereikende toestand heeft. Het
bepalen of een grondwaterlichaam een goede of ontoereikende toestand
heeft, gaat als volgt:
Op filterniveau worden de normoverschrijdingen vastgesteld nadat over
6 jaar het gemiddelde wordt berekend. Bij meerdere filters in een put
telt de put als normoverschrijdend indien ten minste in één van de
filters de norm wordt overschreden. Als het aantal putfilters met
normoverschrijdingen in een grondwaterlichaam groter is dan 20%, dan
heeft het grondwaterlichaam voor die parameter een ontoereikende
toestand. In het geval dat voor één parameter een ontoereikende
toestand wordt vastgesteld, kleurt het gehele grondwaterlichaam rood.
Vanwege de middeling in ruimte en tijd is de vergelijkbaarheid van
verschillende putselecties lastig vast te stellen. Daarom is ervoor
gekozen om op het niveau van een grondwaterlichaam de LMG- en
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KMG-selecties van de ondiepe putfilters op een andere manier te
presenteren, namelijk het percentage normoverschrijdingen in de tijd.
In deze paragraaf wordt een selectie hiervan gepresenteerd.
In Tabel 5.4 wordt eerst het aantal putfilters weergegeven per
grondwaterlichaam als de LMG-selectie of de KMG-selectie wordt gebruikt.
Daarnaast wordt het aantal putfilters weergegeven dat voorkomt in beide
selecties, de overlapputfilters. In deze tabel worden bovendien de
opvulpercentages voor de verschillende selecties weergegeven.
Tabel 5.4: Per grondwaterlichaam het aantal ondiepe putfilters in LMG en KMG.
Voor beide selecties wordt ook het aantal overlapputfilters en percentage
opvullingen gegeven.

Aantal putfilters

Grondwaterlichaam
Zand Eems
Zand Rijn-Noord
Zand Rijn-Oost
Zand Rijn-Midden
Zand Rijn-West
Zand Maas
Zout Rijn-Noord
Zout Eems
Deklaag Rijn-Noord
Deklaag Rijn-Oost
Zout Rijn-West
Deklaag Rijn-West
Zout Maas
Wadden Rijn-Noord
Duin Rijn-West
Duin Maas
Krijt Zuid-Limburg
Zoet grondwater in
duingebieden
Zoet grondwater in
deklaag
Zoet grondwater in
kreekgebieden
Zout grondwater in
ondiepe zandlagen
Grondwater in diepe
zandlagen

Percentage
opvullingen
LMG
KMG
(overlap)
(overlap)
7,7 (10,4)
44,0 (64,1)
7,3 (7,4)
55,3 (68,3)
8,0 (6,2)
29,2 (39,8)
20,6 (12,6) 54,3 (68,8)
6,2 (9,7)
54,2 (65,0)
14,9 (11,2) 47,6 (61,4)
52,4 (52,0) 67,3 (67,1)
44,4 (44,4) 45,0 (45,0)
23,1 (22,8) 65,0 (75,0)
19,8 (26,1) 18,3 (30,0)
44,3 (45,4) 75,8 (78,3)
35,5 (36,1) 68,0 (70,7)
55,6 (-)
72,5 (-)
9,7 (9,7)
76,0 (70,0)
16,0 (11,1) 69,8 (75,0)
11,1 (-)
73,8 (-)
48,1 (-)
-

LMG
(overlap)
19 (11)
16 (9)
66 (31)
37 (21)
9 (4)
66 (55)
8 (7)
3 (3)
9 (5)
7 (5)
16 (3)
40 (7)
1 (0)
2 (2)
12 (7)
1 (0)
9 (0)
0 (0)

KMG
(overlap)
20 (11)
19 (9)
73 (31)
55 (20*)
12 (4)
150 (55)
13 (7)
3 (3)
9 (5)
12 (5)
30 (3)
25 (7)
2 (0)
10 (2)
64 (7)
4 (0)
0 (0)
0 (0)

4 (3)

9 (3)

20,1 (25,9)

52,2 (68,3)

0 (0)

0 (0)

-

-

10 (7)

19 (7)

21,1 (17,5)

60,0 (72,9)

0 (0)

1 (0)

80,0 (-)

* In het LMG wordt putfilter B33A0106.001 gerekend als ondiep filter. In het KMG staat deze
voor de KRW als diep geregistreerd waardoor deze afvalt.

Hoewel arbitrair, hebben we ervoor gekozen om in de bijlage de figuren
die gebaseerd zijn op minder dan zeven putfilters niet weer te geven.
Deze zijn in de tabel schuingedrukt weergegeven. Dit zijn de
grondwaterlichamen Zout Eems, Zout Maas, Wadden Rijn-Noord, Duin
Maas, Zoet grondwater in duingebieden, Zoet grondwater in deklaag,
Zoet grondwater in kreekgebieden en Grondwater in diepe zandlagen.
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Daarnaast worden voor de grondwaterlichamen Zand Rijn-West,
Deklaag Rijn-Noord, Deklaag Rijn-Oost, Zout Rijn-West en Krijt
Zuid-Limburg de figuren met overlapputfilters niet weergegeven.
In deze paragraaf worden als voorbeeld de figuren gepresenteerd voor
drie grondwaterlichamen: Zand Rijn-Oost, Zand Rijn-Midden en Zand
Maas. Voor de overige grondwaterlichamen zijn de figuren opgenomen
in Bijlage 5. Van elk grondwaterlichaam worden de figuren in viervoud
gepresenteerd.
In Figuur 5.8 wordt op jaarbasis het percentage putfilters > 50 mg/l
vergeleken voor de LMG- en KMG-selectie in Zand Rijn-Oost. Het
percentage putfilters > 50 mg/l is hoger voor de KMG-selectie dan voor
de LMG-selectie (zie Figuur 5.8A en 5.8B). Als alleen de overlapputfilters
worden vergeleken, dan verdwijnt dit verschil vrijwel volledig (zie
Figuur 5.8C en 5.8D). Net als voor Figuur 5.6 (Zand Midden) geldt voor
Figuur 5.8 dat in de KMG-selecties en de LMG-selecties een deel van de
gegevens hetzelfde is vanwege de RIVM-metingen die zijn opgenomen
in de provinciale gegevens voor de provincie Overijssel.

LMG: op een diepte van 5-15 m onder maaiveld; KMG: selectie ‘ondiep’;
A: missende jaren niet aangevuld.
B: missende jaren wel aangevuld.
C: missende jaren niet aangevuld overlappende putfilters.
D: missende jaren wel aangevuld overlappende putfilters.

Figuur 5.8: Overschrijding van de EU-norm van 50 mg/l voor nitraat in het
grondwater; Grondwaterlichaam Zand Rijn-Oost.
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Door uitsluitend te kijken naar het aantal normoverschrijdingen, is het
lastig een uitspraak te doen in hoeverre de nitraatwaarnemingen in
LMG- en KMG-selecties in de grondwaterlichamen overeenkomen. De
trendlijnen van de concentraties nitraat hoeven niet per se hetzelfde
beeld te laten zien.

LMG: op een diepte van 5-15 m onder maaiveld; KMG: selectie ‘ondiep’;
A: missende jaren niet aangevuld.
B: missende jaren wel aangevuld.
C: missende jaren niet aangevuld overlappende putfilters.
D: missende jaren wel aangevuld overlappende putfilters.

Figuur 5.9: Overschrijding van de EU-norm van 50 mg/l voor nitraat in het
grondwater; Grondwaterlichaam Zand Rijn-Midden.

In Figuur 5.9 wordt op jaarbasis het percentage putfilter > 50 mg/l
vergeleken voor de LMG- en KMG-selectie in Zand Rijn-Midden. Het
percentage putfilter > 50 mg/l is hoger voor de KMG-selectie dan voor
de LMG-selectie (zie Figuur 5.9A) en laat bovendien een grotere ruis
zien. Door het opvullen van de beide selecties komen de lijnen vrijwel op
elkaar te liggen (zie Figuur 5.9B).
Als alleen de overlapputfilters worden vergeleken, dan is het percentage
putfilters > 50 mg/l juist hoger voor de LMG-selectie dan voor de
KMG-selectie (zie Figuur 5.9C en 5.9D). Wel is het opmerkelijk dat het
percentage putfilters > 50 mg/l voor de overlapputfilters in het KMG
0% is.
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LMG: op een diepte van 5-15 m onder maaiveld; KMG: selectie ‘ondiep’;

A: missende jaren niet aangevuld.
B: missende jaren wel aangevuld.
C: missende jaren niet aangevuld overlappende putfilters.
D: missende jaren wel aangevuld overlappende putfilters.

Figuur 5.10: Overschrijding van de EU-norm van 50 mg/l voor nitraat in het
grondwater; Grondwaterlichaam Zand Maas.

In Figuur 5.10 wordt op jaarbasis het percentage putfilters > 50 mg/l
vergeleken voor de LMG- en KMG-selectie in Zand Maas. Het percentage
putfilters > 50 mg/l is voor de KMG-selectie en de LMG-selectie
vergelijkbaar (zie Figuur 5.10A en Figuur 5.10B). In het niet-opgevulde
figuur (zie Figuur 5.10A) is de ruis van de KMG-lijn wel groter dan die
van de LMG-lijn.
Als alleen de overlapputfilters worden vergeleken, dan is het percentage
putfilters > 50 mg/l vele malen hoger voor de KMG-selectie dan voor de
LMG-selectie in de periode 2004-2010 (zie Figuur 5.10C). De uitschieter
in 2004 wordt veroorzaakt doordat er in dat jaar maar één meting
beschikbaar is. Deze meting is groter dan > 50 mg/l. Door het opvullen
(zie Figuur 5.10D) komen de lijnen weer vrijwel op elkaar te liggen.
5.3.2

Trendanalyse voor de KRW
De Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn (GWR) vraagt lidstaten
om elke planperiode een trendanalyse uit te voeren. In het protocol
Toestand en trendbeoordeling grondwaterlichamen KRW (LWG, 2019) is
de methodiek beschreven om trends te bepalen. In deze methodiek
wordt op putfilterniveau een statistische toets uitgevoerd. Voor het
toepassen van deze methodiek is een minimum aantal van vijf metingen
nodig om een statistische trend te kunnen afleiden. Daarnaast is een
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minimum aantal metingen nodig boven de rapportagegrens. Dit tweede
criterium is vooral van belang voor stoffen waarbij de rapportagegrens
dicht bij de desbetreffende norm ligt, zoals voor zware metalen en
bestrijdingsmiddelen het geval is. Voor nitraat is dit minder belangrijk
aangezien de rapportagegrens ver onder de norm van 50 mg/l ligt. In de
meeste gevallen ligt de rapportagegrens tussen 0,01 en 0,1 mg/l. Een
aangetoonde stijgende of dalende trend is dan minder urgent. In deze
paragraaf wordt weergegeven hoeveel reeksen binnen LMG en KMG
voldoende metingen hebben om een trendanalyse te kunnen uitvoeren
voor nitraat.
Opgemerkt wordt dat het criterium van ten minste vijf metingen een
absoluut minimum is om überhaupt een statistische trend met
voldoende zekerheid te kunnen afleiden. Het EU Technical Document
over trendanalyse (EU, 2001) geeft aan dat over een dergelijke periode
tien metingen gewenst zijn. In de praktijk is ook gebleken dat voor LMG
over een periode van 20 jaar een aantal van tien metingen gewenst is
als gevolg van concentratieschommelingen.
Tabel 5.5: Percentage reeksen binnen het LMG- en KMG-selectie dat voldoet aan
de minimale trendanalyse-eisen voor nitraat.

Grondwaterlichaam
Zand Eems

Zand Rijn-Noord
Zand Rijn-Oost
Zand Rijn-Midden
Zand Rijn-West
Zand Maas
Zout Rijn-Noord
Zout Eems
Deklaag Rijn-Noord
Deklaag Rijn-Oost
Zout Rijn-West
Deklaag Rijn-West
Zout Maas
Wadden Rijn-Noord
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Meetnet

LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
KMG

Aantal % reeksen dat % reeksen dat
reeksen
voldoet aan
voldoet aan
>= 5 metingen >= 4 metingen
> RG
19
100
21
20
75
25
16
100
44
19
95
21
66
100
47
73
92
59
37
100
57
55
95
58
9
100
89
12
100
92
66
100
55
150
99
55
8
100
0
13
85
0
3
100
0
3
100
33
9
100
11
9
89
11
7
100
14
12
100
0
16
100
0
30
57
3
40
100
8
25
84
16
1
100
0
2
100
0
2
100
0
10
40
10
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Grondwaterlichaam

Meetnet

Duin Rijn-West

LMG
KMG
LMG
KMG
LMG
LMG
KMG
LMG
KMG
KMG

Duin Maas
Krijt Zuid-Limburg
Zoet grondwater in
deklaag
Zout grondwater in
ondiepe zandlagen
Grondwater in diepe
zandlagen

Aantal % reeksen dat % reeksen dat
reeksen
voldoet aan
voldoet aan
>= 5 metingen >= 4 metingen
> RG
12
100
17
64
86
11
1
100
0
4
100
25
9
100
78
4
100
25
9
100
33
10
100
10
19
95
37
1
0
0

LMG: op een diepte van 5-15 m onder maaiveld; KMG: selectie ‘ondiep’

Tabel 5.5 laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de
grondwaterlichamen met betrekking tot geschiktheid van de selecties
voor trendanalyse voor de KRW. Op de eerste plaats verschilt het aantal
meetlocaties in de LMG- en KMG-selecties. In de meeste
grondwaterlichamen is het aantal meetlocaties in de KMG-selectie hoger
dan in de LMG-selectie (bijvoorbeeld Zand Maas en Duin Rijn-West).
Alleen in grondwaterlichaam Deklaag Rijn-West is het aantal
meetlocaties in de LMG-selectie juist hoger.
Het percentage reeksen dat minimaal vijf metingen heeft is in de
LMG-selecties voor alle grondwaterlichamen 100%. Voor de
KMG-selecties verschilt dit percentage tussen de grondwaterlichamen
van 40 tot 100%. In de meeste grondwaterlichamen ligt dit percentage
wel boven de 75%.
Het percentage reeksen dat minimaal vier metingen boven de
rapportagegrens heeft, varieert voor zowel LMG als KMG tussen de
grondwaterlichamen. In gebieden met lage nitraatconcentraties
(< rapportagegrens) is het logisch dat dit percentage laag is, terwijl in
gebieden met hoge nitraatconcentraties een hoog percentage wordt
verwacht (bijvoorbeeld Zand Rijn-West en Zand Maas).
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6

Discussie

6.1

Inrichting en uitvoering van LMG, KMG en PMG
Het LMG is ingericht op basis van de geologie, de hydrologie en het
landgebruik (van Duijvenbooden et al., 1985). De PMG’s zijn een
verdichting van het LMG en zijn ingericht voor het beantwoorden van
regionale beleidsvragen. In sommige provincies zijn de provinciale
meetlocaties daarom juist geplaatst in probleemgebieden (zie Bijlage 1).
Bij de inrichting van het KMG zijn verschillende keuzes gemaakt voor de
verschillende grondwaterlichamen (zie Bijlage 3). Voor sommige
grondwaterlichamen is het LMG als uitgangspunt genomen en is het
verdicht met PMG. In andere grondwaterlichamen is ervoor gekozen
1 put per 100 km2 te selecteren. In het algemeen geldt dat de
LMG-selecties minder meetlocaties bevatten dan de KMG-selecties (zie
Tabel 5.1, Tabel 5.2 en Tabel 5.3). Vanwege de verschillen in keuzes bij
de inrichting en de verschillen in aantal meetlocaties in de selecties, is
het te verwachten dat de LMG-selecties en de KMG-selecties andere
resultaten geven.
Het LMG biedt langjarige, consistente en betrouwbare meetreeksen (zie
Figuur 4.1). De aanpassingen in de uitvoering (monstername,
labanalyses) van het LMG sinds de oprichting zijn beperkt, waardoor een
consistente dataset is opgebouwd (zie Bijlage 1). Deze meetreeksen
kunnen goed dienen als referentiefunctie waar nationale
beleidsanalyses, zoals de Nitraatrichtlijnrapportage, op zijn te baseren.
Het aantal stoffen dat in het LMG wordt gemeten is beperkter dan in het
KMG en PMG. Gewasbeschermingsmiddelen en niet-genormeerde stoffen
(opkomende stoffen) worden sinds 2012 gemeten in KMG en PMG (Sjerps
et al., 2017; van Loon et al., 2020). Vanwege de verschillen tussen de
provincies in bemonsteringsstrategie is er echter voor bijvoorbeeld PFAS
(Wit et al., 2020) geen monitoringsronde die een landsdekkend beeld
weergeeft. Daarnaast ontbreken voor gewasbeschermingsmiddelen
langjarige reeksen, zodat het vaak niet mogelijk is uitspraken te doen
over ontwikkelingen in de tijd (Verschoor et al., 2019).
Ook voor de overige stoffen geldt dat er in PMG en KMG verschillen zijn
tussen de provincies en tussen de jaren met betrekking tot de uitvoering,
waardoor de opgebouwde reeksen minder consistent zijn dan die van het
LMG. Deze verschillen worden enerzijds veroorzaakt door verschillende
keuzes die zijn gemaakt bij de selectie van meetlocaties (zie Bijlage 3).
Anderzijds worden deze verschillen veroorzaakt door verschillende keuzes
in bemonsteringsfrequentie tussen de provincies (zie Figuur 4.1).
Bovendien kunnen verschillen bij de uitvoering, bijvoorbeeld verschillende
partijen voor monstername (zie Bijlage 1), en bij de controle en
beoordeling van de gegevens leiden tot een minder consistente dataset.
Hierbij wordt opgemerkt dat in het Platform Meetnetbeheerders Bodem
en Grondwaterkwaliteit continue wordt gewerkt aan een verdere
afstemming en harmonisatie van de meetnetten/programma’s. Vanaf
2015 besteden de provincies de lab-analyses gezamenlijk uit. Vanaf
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2021 hebben de provincies bovendien een bemonsteringsstrategie
afgesproken, waardoor vanaf 2021 ook landsdekkende beelden van nietgenormeerde stoffen beschikbaar moeten zijn. Op dit moment wordt
door provincies en het RIVM gewerkt aan een gezamenlijk protocol voor
controle en beoordeling van de grondwaterkwaliteitsgegevens, waarbij
de verschillende controles gestandaardiseerd en zo veel mogelijk
geautomatiseerd worden uitgevoerd.
6.2

Databeheer PMG en KMG
De opschoonactie die is gestart in 2018 heeft geleid tot verbeteringen in
de provinciale gegevens. Het KMG-databeheer is duidelijk verbeterd,
maar het databeheer van PMG blijft een aandachtspunt. Met name
inconsistenties tussen het meetlocatiebestand en waarnemingenbestand
zijn nog steeds aanwezig. Aangezien de PMG-reeksen een waardevolle
aanvulling zijn op KMG en LMG, is het van belang dat ook deze
gegevens op orde worden gebracht. Dit ook ten behoeve van
aanlevering aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).
Bij de opschoonactie in 2018 zijn de RIVM-metingen verwijderd uit het
IHW-bestand. Aangezien het programma van Overijssel volledig is
afgestemd op het LMG, heeft RIVM ten behoeve van dit onderzoek voor
Overijssel de RIVM-metingen weer toegevoegd. Voor de andere provincies
geldt echter ook dat een selectie van RIVM-metingen onderdeel uitmaakt
van hun KMG en/of PMG. Provincies moeten zelf aangeven welke
metingen dit zijn. Door het verwijderen van de RIVM-metingen uit het
IHW-bestand zijn de PMG- en KMG-reeksen ten onrechte minder compleet
(zie Figuur 4.1 en Figuur 4.2). Door het toevoegen van een selectie van
RIVM-metingen worden de KMG- en PMG-reeksen completer en daardoor
waardevoller voor de verschillende toepassingen.

6.3

Vergelijking nitraatbeelden LMG en KMG
Om meer inzicht te krijgen in de verschillen en overeenkomsten van de
nitraatbeelden van LMG en KMG, zijn voor zowel de
Nitraatrichtlijnrapportage als de voortgangsrapportages KRW de
resultaten weergegeven voor LMG en KMG. Vergelijking van LMG en KMG
over de periode 2000-2018 laat zien dat de KMG-selectie een grotere ruis
heeft dan de LMG-selectie (bijvoorbeeld Figuur 5.3A, Figuur 5.4A en
Figuur 5.5C). Ruis in de data kan enerzijds worden veroorzaakt doordat
op jaarbasis niet dezelfde meetlocaties worden vergeleken binnen een
selectie (zie Figuur 5.1). Anderzijds kan ruis worden veroorzaakt doordat
er problemen zijn met de datakwaliteit.
Binnen monitoringsprogramma’s worden vaak niet alle putfilters binnen
eenzelfde jaar bemonsterd. In filters waar het grondwater trager
stroomt, is dit ook niet noodzakelijk. Door monsternamejaar aan te
passen naar planjaar zou een deel van de ruis kunnen worden
gecorrigeerd. Deze informatie is echter niet voor alle provincies
beschikbaar voor PMG en KMG en kan daardoor niet worden gedaan
voor deze analyse. Figuur B5.5 in Bijlage 5 illustreert het effect van
meetjaar versus planjaar voor de LMG-selectie Landbouw in de kleiregio.
De ondiepe filters in klei worden in LMG slechts 1 keer per 2 jaar
bemonsterd. In het niet-opgevulde figuur resulteert dit in een grote
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zaagtand. Deze zaagtand verdwijnt volledig na opvullen, doordat dan
dezelfde putfilters per jaar worden vergeleken.
Voor deze studie zijn de reeksen opgevuld, zodat elk jaar naar exact
dezelfde putselectie wordt gekeken. Als nu de opgevulde selecties
worden vergeleken, dan komen de KMG-selecties en LMG-selecties goed
met elkaar overeen voor de selecties Landbouw en Landbouw op zand
(zie Figuur 5.3B en Figuur 5.4B). Het hogere aantal putfilters in de KMGselectie lijkt weinig invloed te hebben op de resultaten.
Als verder wordt uitgesplitst naar gebieden binnen de zandregio, dan
ontstaan er in een aantal gevallen wel verschillen in de hoogte van de
lijnen (zie Figuur 5.5B en Figuur 5.7B). Meer gebiedsspecifiek worden
deze verschillen ook verwacht, aangezien andere keuzes kunnen zijn
gemaakt bij de inrichting van de meetnetten/programma’s. In sommige
provincies zijn provinciale meetlocaties in probleemgebieden geplaatst,
waardoor de KMG-lijn hoger kan liggen (zie Figuur 5.7B). Dit zien we
echter niet in het gebied Zand Zuid (zie Figuur 5.5B). Daar ligt de
KMG-lijn juist lager dan de LMG-lijn. Voor het gebied Zand Midden (zie
Figuur 5.6B) lopen de lijnen voor KMG en LMG vrijwel gelijk. Dit wordt
deels veroorzaakt door de overlappende data in de KMG-lijn en de
LMG-lijn in de provincie Overijssel.
De verschillen in de hoogten van de LMG-lijn en de KMG-lijn nemen af in
de gebieden Zand Noord en Zand Zuid als uitsluitend wordt gekeken
naar de overlapputfilters (zie Figuur 5.5D en Figuur 5.7D). Als binnen de
LMG-selectie en de KMG-selectie exact dezelfde putfilters worden
vergeleken, ontstaat dus een vrijwel identiek beeld.
Ook in de grondwaterlichamen Zand Rijn-Midden en Zand Maas hebben
de KMG-lijnen een vrij grote ruis (zie Figuur 5.9A en Figuur 5.10A). Na
opvullen komen de LMG-lijn en de KMG-lijn goed met elkaar overeen.
Aangezien voor de grondwaterlichamen de resultaten zijn weergegeven
als percentage overschrijdingen 50 mg/l, zijn de verschillen minder
zichtbaar bij die analyse dan wanneer naar de werkelijke concentraties
wordt gekeken. Alleen in grondwaterlichaam Zand Rijn-Oost ligt de
KMG-lijn ook na opvullen duidelijk hoger dan de LMG-lijn (zie Figuur 5.8).
6.4

Betrouwbaarheid van de selecties
In het algemeen hebben de KMG-selecties hogere opvulpercentages dan
de LMG-selecties (zie Tabel 5.1, Tabel 5.2 en Tabel 5.3). Voor de
KMG-selecties geldt in de meeste gevallen een opvulpercentage van
> 45%. Hoewel de hoogte van de KMG- en LMG-lijnen voor de selecties
Landbouw, Landbouw in de zandregio en Landbouw in de zandregio in
het gebied Zand Midden en voor alle selecties de overlapputfilters dus
vrij goed overeenkomen, is de betrouwbaarheid van de KMG-lijnen lager
vanwege het hoge opvulpercentage. Door het opvullen kunnen de lijnen
kunstmatig omhoog of omlaag worden getrokken (zie Figuur 5.4). Als
bijvoorbeeld Figuur 5.3C en 5.3D worden vergeleken, dan is duidelijk
dat de hoogte van de KMG-lijn verschuift door het opvullen. Deze
verschuiving kan nu worden geduid doordat het LMG beschikbaar is als
een referentie meetnet.
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Om het effect van opvullen goed inzichtelijk te maken, is verdiepend
statistisch onderzoek nodig. Met een verdiepende statistische analyse kan
inzichtelijk worden gemaakt welke gegevens nodig zijn voor een bepaalde
toepassing en met welke betrouwbaarheid uitspraken kunnen worden
gedaan. Vervolgens kan worden nagegaan in hoeverre dit aansluit op de
bestaande situatie. Dergelijke analyses maken onderdeel uit van het plan
van aanpak ‘landelijke optimalisatie grondwatermonitoring’ dat in 2017 is
opgesteld gezamenlijk met de provincies, Deltares en TNO (RIVM, 2017).
6.5

Toepassingen van grondwaterkwaliteitsdata
Afhankelijk van de toepassing, en van de te verwachten toestand en
trend van het grondwater, kunnen de hoge opvulpercentages een
probleem zijn. Voor toepassingen waarvoor op jaarbasis gegevens
worden gebruikt zijn deze hoge opvulpercentages onwenselijk
(bijvoorbeeld Nitraatrichtlijnrapportage, Trendanalyse voor KRW,
datalevering EEA, validatie modelinstrumentarium uit Tabel 3.2). Voor
toepassingen waarbij meer algemene beelden worden geschetst is dit
minder een probleem (bijvoorbeeld signalering stoffen, karakterisering
KRW uit Tabel 3.2). Van belang is in kaart te brengen welke gegevens
nodig zijn voor welke toepassingen en hierop de
meetnetten/programma’s in te richten.
Specifiek voor de Nitraatrichtlijnrapportage en de voortgangsrapportages
KRW geldt dat voor nitraat deze rapportages zich baseren op andere
gegevens. Deze gegevens verschillen in een aantal opzichten. Op de
eerste plaats zijn de data gebaseerd op verschillende keuzes in
meetlocaties. Daarnaast zijn er verschillen in de uitvoering van de
programma’s, waarbij het LMG in tijd en ruimte minder wijzigingen in de
uitvoering heeft gehad dan het KMG. Tot slot wordt in het LMG in tijd en
ruimte meer consistent gemeten dan in het KMG.
In de voortgangsrapportages KRW voor 2021 worden voor de
toestandsbeoordeling de gegevens van het KMG gebruikt. Voor de
trendbeoordeling KRW voldeden de KMG-gegevens in een aantal
provincies niet, en zijn op verzoek van de provincies de RIVM-metingen in
KMG-putfilters toegevoegd (Steinweg, 2020). De trendanalyse KRW is
voor deze provincies gebaseerd op de provinciale gegevens in de
IHW-bestanden waaraan, indien beschikbaar, RIVM-metingen zijn
toegevoegd. In stroomgebied Maas is de trendanalyse KRW uitgevoerd
met behulp van leeftijdsbepaling van het grondwater (Kivits et al., 2019).
Deze analyse is gebaseerd op een bestand met de provinciale gegevens
dat beschikbaar is bij de betreffende provincies. Voor deze trendanalyse
zijn de RIVM-metingen in LMG-putfilters tot 2010 toegevoegd aan de
provinciale gegevens van stroomgebied Maas. Deze metingen zijn
onderdeel van het KMG in stroomgebied Maas.
Naast de verschillen in data worden voor beide rapportages
(Nitraatrichtlijnrapportage en voortgangsrapportages KRW) andere
methodieken voor de toetsing gebruikt. Een verkenning is nodig om
inzicht te krijgen of verdere afstemming van de data en de methodieken
voor beide rapportages noodzakelijk is.
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6.6

Andere stoffen dan nitraat
In dit onderzoek is voor de data-analyse uitsluitend gekeken naar nitraat.
De aanbevelingen die in 2018 zijn gedaan aan de provincies met
betrekking tot de datakwaliteit van de provinciale gegevens, richtten zich
ook met name op nitraat. De vraag is of er inconsistenties naar boven
komen in de data als wordt ingezoomd op de andere stoffen. Vervolgens
is het de vraag in hoeverre een vergelijking van LMG en KMG voor de
andere stoffen resulteert in vergelijkbare beelden. De metalen worden
vaak in lagere concentraties gemeten, waardoor de rapportagegrenzen
belangrijk worden. Van belang is om bij een eventuele verdere
afstemming van de meetnetten/programma’s ook inzicht te hebben in de
verschillen en/of overeenkomsten tussen LMG, PMG en KMG voor deze
stoffen.
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7

Conclusies en aanbevelingen

7.1

Conclusies
Voor de Nitraatrichtlijnrapportage en voortgangsrapportages KRW worden
op dit moment andere grondwaterkwaliteitsgegevens en methodieken
gebruikt. De gegevens verschillen in keuzes met betrekking tot inrichting
en uitvoering van de meetnetten/monitoringsprogramma’s.
Een belangrijke constatering is dat het LMG een langjarige, consistente
en betrouwbare meetreeks bevat, vanwege de hoge meetfrequentie en
de beperkte verschillen bij de uitvoering tussen de jaren en de
gebieden. Deze meetreeks kan goed dienen als referentiefunctie waar
nationale beleidsanalyses, zoals de Nitraatrichtlijnrapportage, op zijn te
baseren. In een herziening van de grondwaterkwaliteitsmeetnetten in
Nederland is het essentieel dat blijvend wordt voorzien in een
referentiemeetnet voor de juiste en robuuste rapportages.
Vanwege de verschillen tussen de provincies en de relatief lage
meetfrequenties in een aantal provincies heeft het KMG meer
beperkingen. Voor de toepassingen waarvoor op jaarbasis gegevens nodig
zijn is het KMG mogelijk minder geschikt. Doordat kan worden
teruggevallen op het LMG, zijn er op dit moment geen risico’s voor de
verschillende toepassingen. Verdiepend statistisch onderzoek moet voor
het KMG uitwijzen met welke betrouwbaarheid uitspraken kunnen worden
gedaan voor bepaalde toepassingen.
Op dit moment kan geen uitspraak worden gedaan over andere stoffen
dan nitraat met betrekking tot de kwaliteit van de data en de
vergelijkbaarheid van KMG en LMG. Dit maakte geen onderdeel uit van
de huidige studie.

7.2

Aanbevelingen

7.2.1

Herziening meetnetten
Om in de toekomst te kunnen blijven beschikken over robuuste
grondwaterkwaliteitsgegevens, die de juiste toestand en trends op
provinciale en nationale schaal weergeven, wordt aanbevolen de
meetnetten/monitoringsprogramma’s te herzien. Hiermee is een start
gemaakt in 2017 door het opstellen van een plan van aanpak ‘verkenning
landelijke optimalisatie grondwatermonitoring’ gezamenlijk met
provincies, Deltares en TNO (RIVM, 2017). Met dit plan van aanpak wordt
in beeld gebracht wat de informatiebehoefte is van de verschillende
toepassingen, hoe deze zich verhoudt tot de huidige situatie en in
hoeverre optimalisatie mogelijk is. Voordat uitvoering wordt gegeven aan
dit plan van aanpak, dient het plan van aanpak te worden geactualiseerd.
Vervolgens zal de uitvoering van het plan van aanpak uitwijzen of het
mogelijk is om door middel van een landelijke optimalisatie van
grondwatermonitoring in de toekomst de grondwatermonitoring in
Nederland meer efficiënt te organiseren. Op een uniforme manier
verzamelen van kwalitatieve grondwaterdata via robuuste monitoring zal
daarbij centraal moeten staan. In dit traject zal onderscheid moeten
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worden gemaakt in de opzet voor de toekomstige situatie van
grondwatermonitoring en de werkvorm. Afspraken met betrekking tot
aansturing van de verschillende meetnetten/monitoringsprogramma’s en
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen is namelijk
essentieel.
7.2.2

Databeheer van de provincies
Specifiek voor de provinciale monitoringprogramma’s geldt dat het
databeheer nog niet volledig op orde is. De PMG-reeksen zijn door de
regionale verfijning een waardevolle aanvulling op LMG en KMG voor
zowel provinciale als nationale beleidsvragen. Daarom is het van belang
dat ook voor deze reeksen het databeheer op orde wordt gebracht.
Ten opzichte van 2018 zijn de provinciale nitraatgegevens wel in grote
mate verbeterd. Echter, ook bij de huidige analyse zijn aandachtspunten
naar voren gekomen. Deze aandachtspunten zouden door de provincies
moeten worden gebruikt om hun data verder te verbeteren. Hierbij
kunnen met name voor het PMG nog grote verbeteringen worden
doorgevoerd.
In de set provinciale gegevens die nu beschikbaar worden gesteld via
het Waterkwaliteitsportaal zijn geen RIVM-metingen meer opgenomen.
Deze zijn verwijderd bij de opschoonactie in 2018. Een selectie van
RIVM-metingen maakt echter wel onderdeel uit van PMG en/of KMG.
Aanbevolen wordt om deze gegevens toe te voegen, zodat de PMG- en
KMG-reeksen completer en daardoor ook bruikbaarder zijn. Deze
metingen moeten dan apart worden gemarkeerd, zodat deze voor
verschillende doeleinden kunnen worden geïdentificeerd.
In aanvulling op nitraat wordt aanbevolen ook voor de andere stoffen een
beoordeling uit te voeren met betrekking tot datakwaliteit. Deze gegevens
kunnen vervolgens, indien nodig, ook worden verbeterd. Daarnaast dient
de informatie in het meetlocatiebestand te worden verbeterd.
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Bijlage 1. Overzicht van de huidige situatie

In deze bijlage wordt achtergrondinformatie gegeven van de huidige
situatie van grondwatermonitoring (LMG, PMG, KMG). Eerst wordt een
overzicht gegeven van de gemaakte keuzes bij het plaatsen van de
meetlocaties. Daarna wordt een overzicht gegeven van de gemaakte
keuzes bij de uitvoering van de programma’s (bemonstering, analyses,
controle en beoordeling van gegevens, opslag van gegevens en
rapportage).
B1.1

Keuze meetlocaties in LMG, PMG en KMG?
LMG
De inrichting van het LMG is gebaseerd op een verdeling van meetlocaties
over homogene gebiedstypen, waarbij landgebruik, bodemtype en
hydrologie in beschouwing is genomen (van Duijvenbooden et al., 1985).
Bij de keuze van de meetlocaties was het streven gericht op het
verkrijgen van een zo representatief mogelijk beeld van de kwaliteit en
eventuele kwaliteitsveranderingen van het grondwater in Nederland.
Kennis van de factoren die de kwaliteit van het grondwater bepalen is
daarbij van essentieel belang, zoals de kwaliteit van het infiltrerende
water, de grondsoort, het bodemgebruik, de sedimentsamenstelling en
geohydrologische situatie. Voor wat betreft de meest voorkomende
combinaties van grondsoort en bodemgebruik is een verdeling van
meetlocaties nagestreefd waarmee een statistische bewerking en
interpretatie van de analysegegevens mogelijk is.
Provinciale meetlocaties/PMG
De provinciale meetnetten zijn veelal een verdichting van het LMG om
meer specifieke vragen op regionaal niveau te kunnen beantwoorden.
Vanwege deze regionale vragen, die per provincie anders kunnen zijn,
zijn er per PMG verschillende keuzes gemaakt met betrekking tot de
inrichting van het meetnet, die vaak logisch te verklaren zijn. Voor de
meetnetten/programma’s van Noord-Brabant (Krikken en van Stein,
2016) en Groningen (Van Vliet en Steinweg, 2014) is informatie met
betrekking tot de inrichting aangeleverd. Deze informatie is opgenomen
in Bijlage 3.
KMG
In 2006 is het KMG gestart. Het ontwerp van het KMG is gebaseerd op de
KRW-doelstellingen en is afgestemd op de karakteristieke Nederlandse
grondwatersystemen. Bij de invulling is in eerste instantie gekeken naar
meetlocaties uit bestaande meetnetten, zoals het LMG en PMG. De
meetnetten zijn zo opgezet dat een goede uitspraak kan worden gedaan
over de chemische toestand van het grondwater, zoals beschreven in het
Protocol Toestand- en trendbeoordeling grondwaterlichamen KRW. De
laatste versie van dit protocol is beschikbaar gekomen in 2019 (LWG,
2019).
Bij de inrichting van het KMG zijn in de verschillende stroomgebieden
verschillende keuzes gemaakt met betrekking tot selectie van LMG- en
PMG-meetlocaties voor het KMG. De detailinformatie met betrekking tot
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de verschillende keuzes die zijn gemaakt in de verschillende
stroomgebieden is opgenomen in Bijlage 3.
In 2009 is een studie uitgevoerd naar de ruimtelijke representativiteit van
het KMG, uitgaande van homogene gebiedstypen op basis van
landgebruik, bodemtype en hydrologie (Wattel et al., 2009). Een
evenredige verdeling van de meetlocaties over de homogene
gebiedstypen in de grondwaterlichamen verschilt per grondwaterlichaam
in het KMG. In zijn algemeenheid blijkt uit deze ruimtelijke analyse dat in
de meetnetten de nadruk ligt op de kwetsbare gebieden. Dit is logisch,
aangezien men juist in deze gebieden meer inzicht wil hebben in de
toestand van het grondwater. Dit is echter complicerend als het
percentage overschrijdingen in het grondwaterlichaam als geheel met een
redelijke betrouwbaarheid moet worden bepaald. Aanpassing van het
aantal meetlocaties kan worden gedaan aan de hand van de gewenste
betrouwbaarheid en van het geschatte overschrijdingspercentage van de
meest kritische stof. Hierbij moet het aantal meetlocaties en de
ruimtelijke verdeling over homogene gebiedstypen ten aanzien van
landgebruik, bodemtype en hydrologie in beschouwing worden genomen.
B1.2

Welke keuzes zijn gemaakt bij de uitvoering?
In de hieronder volgende paragrafen wordt voor het LMG aangegeven wat
de werkwijze was bij aanvang en of er veranderingen hebben
plaatsgevonden tot op heden. Voor het PMG en KMG wordt beschreven
wat de huidige werkwijze is. Indien de informatie beschikbaar is, wordt
ook beschreven of er veranderingen hebben plaatsgevonden in de
uitvoering sinds de aanvang van het meetnet.
Afstemming tussen provincies onderling en het RIVM met betrekking tot
monstername, analyse, validatie, opslag van de monitoringsgegevens en
rapportage vindt plaats in het Platform Meetnetbeheerders Bodem- en
Grondwaterkwaliteit (PMB).

B1.2.1

Bemonstering
LMG
De bemonstering van het LMG werd bij de start (jaren 80) uitgevoerd
door één onderneming in opdracht van het RIVM. Een van de doelen van
het meetnet is het signaleren van trends in grondwater. Er is indertijd
voor gekozen de bemonstering door één partij te laten uitvoeren, om zo
de vergelijkbaarheid tussen de monsters zo groot mogelijk te houden.
Met ingang van 2003 is de monstername van het LMG overgegaan naar
TNO-Deltares. Vanaf 2003 zijn de bemonsteringen uitgevoerd door
Grontmij in opdracht van TNO-Deltares. Met ingang van 2012 zijn, in
opdracht van TNO, de bemonsteringen uitgevoerd door RIVM.
De bemonstering van het LMG heeft altijd plaatsgevonden volgens een
gestandaardiseerde werkwijze (Grondwaterbemonstering in het kader
van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit) waarin is vastgelegd (1)
voorbereiding in het veld, (2) doorpompen en monstername, (3)
veldmetingen na monstername en (4) conservering en vervoer. De
werkwijze was vastgelegd in een eigen RIVM-werkinstructie. In de loop
der jaren zijn wijzigingen doorgevoerd in de werkinstructie. De
werkinstructie is na de herziening van de NTA 8017 in 2016 op een
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aantal onderdelen aangepast, om zo veel mogelijk aan te sluiten op de
NTA 8017.
PMG en KMG
De provincies voeren de bemonsteringen voor hun PMG en KMG zelf uit,
of ze besteden het uit aan uitvoerende partijen. De uitvoerende partijen
kunnen verschillen tussen provincies maar ook tussen meetjaren. Dat
kan worden veroorzaakt door regelgeving rond aanbestedingen.
Voor 2008 werd door de provincies gebruikgemaakt van het Handboek
van het Platform Meetnetbeheerders Bodem- en Grondwaterkwaliteit
(PMB, 2008). Dit handboek is een voorloper van het huidige handboek
Monitoring Grondwaterkwaliteit KRW (PMB, 2017) dat door het Platform
Meetnetbeheerders Bodem- en Grondwaterkwaliteit wordt gebruikt.
Aanvankelijk, bij de opzet van de meetnetten, hanteerden provincies
soms verschillende bemonsteringsmethoden. Door samen te werken in
het Platform Meetnetbeheerders Bodem- en Grondwaterkwaliteit en
gezamenlijk een handboek te schrijven en audits uit te voeren, werden
de werkwijzen van de provincies meer uniform. Het handboek van de
provincies en de werkinstructie van het RIVM zijn met elkaar vergeleken
en weken op een aantal punten van elkaar af.
Na het verschijnen van de NTA 8017 in 2016 worden de bemonsteringen
door de provincies uitgevoerd volgens deze werkwijze. De NTA 8017 is
opgenomen in het Handboek monitoring Grondwaterkwaliteit KRW
provincies en RIVM (PMB, 2017). Hoewel monstername plaatsvindt
volgens de NTA 8017, kunnen er toch verschillen optreden in de
werkwijze. Deze verschillen worden zo veel mogelijk beperkt, doordat
provincies bij elkaar audits uitvoeren in het veld. Dit wordt
georganiseerd door het Platform Meetnetbeheerders Bodem- en
Grondwaterkwaliteit.
B1.2.2

Analyses
LMG
Vanaf de beginfase van de inrichting van het meetnet tot eind 1982 zijn
de analyses uitgevoerd door de laboratoria van het voormalig RID en
het Waterleidingslaboratorium Oost te Doetinchem. Tussen beide
laboratoria vonden uitwisseling van monsters en vergelijkingen van
analyseresultaten plaats. Vanaf begin 1983 werden alle analyses
uitgevoerd door de laboratoria van het RIVM. Met ingang van 2003 zijn
de analyses uitgevoerd door TNO-Deltares. Vanaf 2013 werden de LMGanalyses weer uitgevoerd door het RIVM-laboratorium, dat op dat
moment is overgegaan naar TNO en dus onderdeel was van het TNOlaboratorium. In 2020 zijn de analyses overgegaan naar Eurofins.
In het veld worden de pH, T, EC, O2 en HCO3 bepaald. In het lab worden
de pH en EC nogmaals gemeten. Aanvullend bestaat het stofpakket van
labanalyses van het LMG uit de volgende parameters: NO3, SO4, NH4, Cl,
K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, P, DOC, Zn, Cd, Ni, Cu, As, Pb, Ba, Sr, Al en Cr.
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KMG
De analyses voor het KMG werden vanaf 2006 uitgevoerd door
verschillende laboratoria, in opdracht van de provincies. De laboratoria
kunnen dus verschillen tussen de provincies en de meetjaren. In 2015
hebben de provincies een gezamenlijke aanbesteding gedaan, waardoor
vanaf 2015 de KMG-analyses door dezelfde laboratoria (anorganisch en
organisch) worden uitgevoerd. Vanaf 2021 hebben de provincies
opnieuw een gezamenlijk contract voor de laboratoriumanalyses
afgesloten.
Het stofpakket van het KMG is gebaseerd op een advies uit 2009 (de Nijs
et al., 2009) en bestaat uit dezelfde parameters als het LMG en in
aanvulling daarop de parameters Hg, B, NO2 en
gewasbeschermingsmiddelen. In 2013 heeft een werkgroep van
provincies, drinkwaterbedrijven en RIVM de stoflijst bijgewerkt, en zijn
niet-genormeerde stoffen toegevoegd aan het stofpakket. De stoflijst is in
2019 bijgewerkt, waarbij de ontwikkelingen rond de Europese watchlist
grondwater in beschouwing moeten worden genomen.
PMG
De analyses voor de PMG’s worden sinds het KMG in veel gevallen
meegenomen met de KMG-analyses. Er kunnen echter ook andere
laboratoria zijn gebruikt voor specifieke studies of situaties. Voor het
bestaan van het KMG werden PMG-analyses veelal uitgevoerd door
verschillende laboratoria.
Het stofpakket van de PMG’s is afhankelijk van het monitoringsdoel en
kan verschillen tussen de verschillende programma’s en meetjaren,
maar is vaak vergelijkbaar met de stoffen die worden gemeten in KMG.
B1.2.3

Controle en beoordeling van de monitoringsgegevens
LMG
De monitoringsgegevens van het LMG worden gecontroleerd en
beoordeeld volgens het validatieprotocol dat is ontwikkeld bij de start
van het LMG begin jaren 80. Dit validatieprotocol is gedurende de loop
van het LMG verbeterd en is recent opgenomen in het Handboek
monitoring Grondwaterkwaliteit KRW provincies en RIVM (PMB, 2017).
KMG
Voor de controle en beoordeling van de gegevens in het KMG wordt
gebruikgemaakt van het validatieprotocol dat is opgenomen in het
Handboek monitoring Grondwaterkwaliteit KRW provincies en RIVM
PMB, 2017). Zie voor een toelichting hieronder, bij PMG.
PMG
Tot 2003 werd de controle en beoordeling van de gegevens van het PMG
uitgevoerd door RIVM volgens dezelfde werkwijze als voor LMG. Na 2003
heeft een aantal provincies besloten de controle en beoordeling zelf uit te
voeren of uit te besteden aan marktpartijen. Vanaf 2012 doet RIVM de
validatie slechts nog voor Overijssel. De validatie van PMG is wel nog
altijd gebaseerd op het validatieprotocol zoals is ontwikkeld door RIVM
voor LMG. Dit protocol is aangepast voor de provincies en is opgenomen
in het Handboek monitoring Grondwaterkwaliteit KRW provincies en RIVM
(PMB, 2017).
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Toepassing validatieprotocol
In het validatieprotocol zoals dat op dit moment wordt gebruikt door
provincies en RIVM zijn controle- en beoordelingsstappen opgenomen.
De verschillende stappen van de validatie van monitoringsgegevens
worden op hoofdlijnen beschreven. Hoe de verschillende controle- en
beoordelingsstappen worden ingevuld, kan per bronhouder verschillen.
Dit betekent dat het toepassen van het protocol niet betekent dat de
monitoringsgegevens op eenzelfde wijze zijn gevalideerd.
In een recente studie is de werkwijze van controle en beoordeling van
grondwaterkwaliteitsgegevens in LMG, KMG en PMG geïnventariseerd
(Baumann et al., 2018). Inventarisatie van de werkwijze van provincies
en RIVM heeft laten zien dat er een bandbreedte bestaat in de wijze
waarop het protocol wordt toegepast. Deze bandbreedte wordt
veroorzaakt door:
• verschillende partijen die de controle en beoordeling uitvoeren.
Dit kan het RIVM zijn, de provincie zelf of een marktpartij in
opdracht van een provincie;
• handmatig versus geautomatiseerd uitvoeren van bepaalde
onderdelen van het validatieprotocol;
• de wijze waarop de definitieve monitoringsgegevens worden
vastgesteld en gebruik hiervan voor rapportages.
Deze studie heeft ertoe geleid dat het Platform Meetnetbeheerders
Bodem en Grondwaterkwaliteit het protocol verder is gaan ontwikkelen
in 2020. De verschillende testen zijn verder uitgewerkt en een
systematiek is opgezet om de meetgegevens te kunnen voorzien van
een QC-status, zoals wordt gevraagd door de BRO. Recent heeft het
platform meetnetbeheerders Bodem en Grondwaterkwaliteit het RIVM
gevraagd deze methodiek beschikbaar te stellen via een open source
omgeving, zodat de verschillende bronhouders de controles en
beoordelingen eenduidig kunnen uitvoeren, en zo veel mogelijk
geautomatiseerd.
B1.2.4

Opslag van monitoringsgegevens
In 2008 is geïnventariseerd welke technische en organisatorische
knelpunten er waren met betrekking tot de toegankelijkheid van actuele
en betrouwbare gegevens die nodig zijn voor de implementatie van de
KRW (Van Nieuwkerk et al., 2008). Het ministerie van VROM, het IPO
voor de twaalf provincies en TNO zijn met ondersteuning van CSN
(Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland), Deltares, het ministerie
van V&W, het RIVM, VEWIN en de Waterdienst in 2009 gestart met het
uitvoeringsprogramma van peilbuis tot KRW-portaal (De Poorter, 2009).
Het doel van het uitvoeringsprogramma was de knelpunten in de
grondwaterinformatieketen gezamenlijk te onderkennen en in de periode
2009 tot en met 2011 op samenhangende wijze op te lossen. Dit project
heeft bijgedragen aan het harmoniseren van de
grondwaterinformatieketen, inclusief de aanlevering van de
monitoringsgegevens aan DINO.
Vanwege het tot stand komen van de BRO is in DINO de voorziening
voor het opslaan van grondwaterkwaliteitsgegevens in 2012 gestopt. De
BRO bouwt verder op de bestaande registraties van DINO en op het
bodeminformatiesysteem van Wageningen Environmental Research. Op
dit moment wordt met de provincies en het RIVM besproken op welke
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wijze de grondwaterkwaliteitsgegevens in de BRO kunnen worden
opgenomen. Wat te doen met historische gegevens waarvan niet altijd
duidelijk is welke validatie heeft plaatsgevonden, staat nog ter discussie.
In 2015 is gestart met de ontwikkeling van de Grondwateratlas voor het
verzamelen van monitoringsgegevens voor gebruik door het College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Kruijne
et al., 2017). De atlas is gemaakt door Wageningen Environmental
Research en het RIVM, in opdracht van het ministerie van LNV en met
ondersteuning van het ministerie van I&W. In deze database zitten
grondwatergegevens van drinkwaterbedrijven en een deel van de
provinciale gegevens. Het is de bedoeling dat de overige
grondwaterkwaliteitsgegevens van de provincies hieraan worden
toegevoegd. De gegevens in de grondwateratlas zijn te ontsluiten via
http://www.pesticidemodels.eu/groundwateratlas/home
Door het wegvallen van de functionaliteit voor grondwaterkwaliteit in
DINO maar het nog niet op orde zijn van de BRO, is er door IHW een
tijdelijke database ingericht voor de KRW-toetsing. Deze database is in
opdracht van het ministerie van I&W vanaf 2017 ingericht. De provincies
hebben gezamenlijk besloten deze database te benutten voor het
aanleveren van alle provinciale
grondwaterkwaliteitsmonitoringsgegevens en niet alleen de
monitoringsgegevens voor de KRW. De provinciale gegevens zijn te
ontsluiten via het waterkwaliteitsportaal
(www.waterkwaliteitsportaal.nl). De metadata van de meetlocaties (Xen Y-coördinaten en filterstelling) en de waarnemingen worden
aangeleverd in twee aparte bestanden.
De LMG-gegevens zijn sinds de jaren 80 opgeslagen in een database
van het RIVM. Vanaf het moment dat DINO niet meer operationeel was
voor grondwaterkwaliteitsgegevens, is de RIVM-database (weer)
gebruikt voor opslag van de LMG-gegevens.
B1.2.5

Rapportage
LMG
De LMG-gegevens zijn vanaf de start van het LMG begin jaren 80
gerapporteerd en deze rapportages zijn regelmatig bijgewerkt
(bijvoorbeeld Van Duijvenbooden et al., 1985; Gast et al., 1985; Van
Duijvenbooden et al., 1989). Vanaf de inrichting van de PMG’s in de jaren
90 zijn ook de PMG-gegevens betrokken bij de LMG-rapportages
(bijvoorbeeld Drecht et al., 1996; Reijnders et al., 2004). De LMGrapportage in 2010 (van Vliet et al., 2010) is de eerste rapportage die
zich uitsluitend richt op LMG-gegevens en niet meer op PMG-gegevens.
Op dit moment worden de resultaten van het LMG gerapporteerd middels
een webrapportage (www.rivm.nl/landelijk-meetnet-grondwaterkwaliteit).
De LMG-gegevens worden ook gebruikt voor het grondwaterhoofdstuk in
de Nitraatrichtlijnrapportage. Al in de eerste Nitraatrichtlijnrapportage,
verschenen in 2000, zijn LMG-monitoringsgegevens opgenomen (Fraters
et al., 2000). Daarna is dit elke vier jaar gebeurd (laatst verschenen
rapport is Fraters et al., 2020).
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De LMG-rapporten gepubliceerd vanaf 2000 zijn te downloaden via
www.rivm.nl. De rapporten voor 2000 kunnen worden opgevraagd bij
het RIVM.
KMG
De resultaten van het KMG worden gebruikt voor de
toestandsbeoordeling en de trendanalyse in de KRW-rapportages (V&W,
VROM en LNV, 2009, ministerie van I&M, 2015). Deze rapportages
worden elke zes jaar bijgewerkt. De achtergrondrapporten waarin de
toestandsbeschrijving en trendanalyse zijn opgenomen van de
grondwaterlichamen worden elke 6 jaar opgesteld, zijn op te vragen bij
de provincies en worden beschikbaar gesteld via www.helpdeskwater.nl
In 2017 heeft KWR in opdracht van de provincies een landelijke
rapportage gemaakt van de gegevens van de meetronde 2015/2016
(Sjerps et al., 2017). De monitoringsgegevens en de rapportage zijn
beschikbaar via www.waterkwaliteitsportaal.nl Deze rapportage is in
2020 bijgewerkt (Van Loon et al., 2020).
PMG
De rapportages van de PMG’s zijn op te vragen bij de provincies. De
frequenties van rapportages van PMG zijn afhankelijk van de regionale
beleidsvragen en kunnen per regio en in de tijd verschillen.
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Bijlage 2. Detailoverzicht doelstellingen LMG, PMG en KMG

In deze bijlage wordt verdere detailinformatie gegeven met betrekking
tot de doelstellingen van LMG, PMG en KMG. De informatie in deze
bijlage is samengevat in Tabel 3.2.
B2.1

Doelstellingen LMG
De doelstellingen van het LMG zijn bij de inrichting van het meetnet als
volgt geformuleerd in van Duijvenbooden et al., 1985:
• Inventarisatie van de kwaliteit van het grondwater in het
afdekkende en bovenste watervoerende pakket, gerelateerd aan
grondsoort, bodemgebruik en geohydrologische situatie.
• Het onderkennen van kwaliteitsveranderingen in het grondwater
op de langere termijn.
• Het verschaffen van informatie, nodig om een wetenschappelijk
verantwoord kwalitatief beheer van de bodem mogelijk te maken
en in verband hiermee.
• Het aangeven van de omvang van de menselijke invloeden op de
grondwaterkwaliteit.
• Het inbrengen van kwaliteitsgegevens bij gebruik van
operationele beheersmodellen.
In de
•
•
•

praktijk worden deze doelstellingen meestal samengevat als:
Het beschrijven van de grondwaterkwaliteit in Nederland.
Het vaststellen van veranderingen in deze kwaliteit.
Het verklaren van waargenomen toestand en/of verandering in
relatie tot milieudruk en beleidsmaatregelen.

In 1997 heeft een optimalisatie van het LMG plaatsgevonden (Wever en
Bronswijk, 1997). Bij deze optimalisatie is getoetst of er nog steeds werd
voldaan aan de drie doelstellingen zoals hierboven samengevat.
Daarnaast is getoetst of het LMG voldoende informatie bleef leveren voor
gebiedsgerichte studies. Een andere belangrijke randvoorwaarde van de
optimalisatie was het in stand houden van de infrastructuur, meetlocaties
en categorieën, zodat zowel binnen als tussen jaren nog steeds zo goed
mogelijk kon worden vergeleken.
In 2012 heeft een toekomstverkenning van LMG plaatsgevonden (van
Vliet et al., 2012). In deze verkenning is in overleg met het Rijk en de
provincies een aantal scenario’s uitgewerkt. Voor de verschillende
scenario’s wordt aangegeven in hoeverre kan worden voldaan aan de
verschillende wettelijke verplichtingen en beleids- en onderzoeksvragen.
B2.2

Doelstellingen PMG
De doelstellingen van het PMG zijn in veel gevallen veranderd sinds de
inrichting. Ook bestaan er vaak verschillen in doelstellingen tussen de
regio’s. In deze paragraaf wordt van de provincies die hebben gereageerd
op de uitvraag van 25 mei 2018 (aanleveren informatie met betrekking
tot doelen monitoring) een overzicht gegeven van de doelen. De doelen
van de afzonderlijke PMG’s geven een beeld van de diversiteit van doelen
die de verschillende PMG’s hebben.
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Doelstellingen van PMG Groningen (van Vliet en Steinweg, 2014)
• Het karakteriseren van het regionale grondwaterregiem of de
toestandsbeschrijving.
• Het signaleren van ‘trends’ in de ontwikkeling van de
grondwatersituatie.
• Het leveren van referentiewaarden voor lokaal onderzoek.
Doelstellingen van PMG Noord-Brabant (Krikken en van Steijn,
2016)
• Het verkrijgen van een ruimtelijk beeld van de
grondwaterkwaliteit, op verschillende diepten, voor het
onderkennen van eventuele regionale kwaliteitsverschillen.
• Het hebben van voldoende gegevens over de relatie tussen de
grondwaterkwaliteit op verschillende diepten en de bodemsoort,
het bodemgebruik en de geohydrologie.
• Het tijdig signaleren van trendmatige veranderingen.
• Het waarnemen van effecten van provinciale en landelijke
maatregelen.
• Het inbrengen van kwaliteitsgegevens bij gebruik van regionale
beheersmodellen.
• Het verkrijgen van een beeld van de chemische samenstelling
van het grondwater in relatie met (zowel natuurlijke als
kunstmatig gecreëerde) grondwaterstromingsstelsels, zowel in de
ruimte als in de tijd (bijvoorbeeld wijzigingen in kwelstromen
door waterhuishoudkundige ingrepen).
Doelstellingen van PMG Noord-Holland (pers. communicatie,
2018)
• In beeld brengen ruimtelijke patronen chemische kwaliteit.
• Volgen ontwikkelingen in de grondwaterkwaliteit.
• Monitoren nieuwe stoffen.
• Monitoring effecten van beleid.
• Monitoring grondwaterkwaliteit in
grondwaterbeschermingsgebieden.
• Operationele monitoring ten behoeve van toestand KRW.
• ‘Reserve’-meetnet voor KRW-meetlocaties.
• Toekomstige vraagstukken.
Doelstellingen van PMG Utrecht (pers. communicatie, 2018)
• In eerste instantie zijn de PMG’s ingericht om een algemeen
beeld van de regionale (provinciale) grondwaterkwaliteit te
geven. Veelal is daarbij bij de inrichting rekening gehouden om
diverse landgebruiken en bodemsituaties in beeld te brengen.
• Nevendoelen zijn ook:
o evaluatie effecten van maatregelen;
o early warning > in PMG zijn nieuwe stoffen gemeten om een
algemeen beeld te verkrijgen van de aanwezigheid van deze
stoffen;
o early warning voor drinkwater. Ook hiervoor geldt dat dat
strikt genomen vaak geen hoofddoelstelling is. De meeste
PMG-meetlocaties liggen buiten grondwaterbeschermingsgebieden.
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B2.3

Doelstellingen KMG
Art 8 van de KRW (EU, 2000) en art 4 van de Grondwaterrichtlijn (GWR)
(EU, 2006) vragen lidstaten om het opstellen van een
monitoringsprogramma om aan de doelstellingen van de KRW te voldoen.
In bijlage V van de KRW en bijlage IV van de GWR worden de eisen
waaraan de monitoring moet voldoen verder uitgewerkt. Voor de
monitoring van de grondwaterkwaliteit ten behoeve van de KRW wordt
onderscheid gemaakt in surveillance monitoring en operationele
monitoring. Surveillance monitoring wordt uitgevoerd in alle KRWgrondwaterlichamen en is nodig voor de karakterisering en de toestanden trendbeoordeling. Operationele monitoring wordt aanvullend
uitgevoerd in die grondwaterlichamen die at risk zijn. Dit betekent dat
voor deze grondwaterlichamen het risico bestaat dat de KRW-doelen niet
gehaald worden.
Om aan de KRW-verplichtingen te voldoen zijn monitoringsprogramma’s
opgericht; deze vormen samen het KMG. Een belangrijk doel van het KMG
is het verzamelen van informatie voor het bijwerken van de
karakterisering (art 5 KRW) enerzijds, en anderzijds voor de toestand en
trendbeoordeling (art 4 en 5 GWR). In het draaiboek Monitoring
grondwater KRW (LWG, 2013) wordt de wijze beschreven waarop
Nederland invulling geeft aan de monitoring voor de KRW en worden de
doelen verder toegelicht. In het protocol Toestand en trendbeoordeling
(LWG, 2019) wordt de wijze beschreven waarop Nederland de toestand
en trendbeoordeling uitvoert. In het besluit vaststelling
monitoringsprogramma Kaderrichtlijn Water (2015) wordt verwezen naar
het draaiboek Monitoring grondwater KRW (LWG, 2013) en het protocol
Toestand en trendbeoordeling (LWG, 2019).
Het produceren van betrouwbare gegevens om de kwalitatieve testen uit
te kunnen voeren die in het protocol Toestand en trendbeoordeling zijn
beschreven is dan ook een belangrijk doel van het KMG. Het protocol
wordt op dit moment aangepast voor de toestand en trendbeoordeling
van de derde planperiode.
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Bijlage 3. Detailoverzicht gemaakte keuzes bij de inrichting
van het KMG in de verschillende stroomgebieden en PMG
Noord-Brabant en Groningen

In deze bijlage wordt detailinformatie gegeven met betrekking tot de
gemaakte keuzes bij de inrichting van de PMG’s en het KMG. Op de
Helpdesk Water zijn de rapporten beschikbaar waarin de keuzes worden
beschreven die zijn gemaakt bij de inrichting van het KMG (Vermulst et
al., 2007a, Vermulst et al., 2007b, Vroege en Rengers, 2007a, Vroege
en Rengers, 2007b). Een overzicht van de gemaakte keuzes in de
verschillende stroomgebieden is hieronder weergegeven en is
overgenomen uit Wattel et al. (2009).
B3.1

Inrichting KMG
Stroomgebied Eems
In Noord-Nederland is het principe van 1 put per 100 km2, inclusief het
kleigebied, strak gevolgd (Broers et al., 2006). Er is rekening gehouden
met gebiedstype (landgebruik, bodemtype, wel/geen kwel) (Witteveen
en Bos, 2005).
Stroomgebied Maas
Voor stroomgebied Maas is uitgegaan van een
homogeengebiedstypebenadering, uitgewerkt met kaarten van de
verbreiding van gebiedstypen. De meetnetdichtheid is gevarieerd,
afhankelijk van de ruimtelijke en temporele variaties in de gebiedstypen,
met nadruk op gebiedstypen die at risk zijn (dus niet per definitie 1 punt
per 100 km2). In Maas Krijt (Zuid-Limburg) is vanwege de andere
hydrogeologische gesteldheid gekozen voor een bronnenmeetnet
(Broers et al., 2006; Broers et al., 2009).
Stroomgebied Rijn-Noord
In Noord-Nederland is het principe van 1 put per 100 km2, inclusief het
kleigebied, strak gevolgd (Broers et al., 2006). Er is rekening gehouden
met gebiedstype (landgebruik, bodemtype, wel/geen kwel) (Witteveen
en Bos, 2005).
Stroomgebied Rijn-Midden
Het LMG is als uitgangspunt genomen en hier en daar verdicht met
PMG-meetlocaties. Er zijn 20 meetlocaties per homogeen gebiedstype
genomen, en waar relevant is onderscheid gemaakt naar kwel en
infiltratie (dagzomende zand en duin) (Werkgroep Grondwater Rijn
Midden, 2006).
Stroomgebied Rijn-Oost
In Noord-Nederland is het principe van 1 put per 100 km2, inclusief het
kleigebied, strak gevolgd (Broers et al., 2006). Er is rekening gehouden
met gebiedstype (landgebruik, bodemtype, wel/geen kwel) (Witteveen
en Bos, 2005).
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Stroomgebied Rijn-West
Het LMG is als uitgangspunt genomen en hier en daar verdicht met
PMG-meetlocaties. Er zijn 20 meetlocaties per homogeen gebiedstype
genomen, en waar relevant is onderscheid gemaakt naar kwel en
infiltratie (dagzomende zand en duin) (Werkgroep Grondwater Rijn West
(2006). Rijn-West heeft een relatief grote meetinspanning in het
duingebied omdat daar de grootste bedreigingen voor de
grondwaterkwaliteit worden verondersteld (Broers et al., 2006). Er is
rekening gehouden met gebiedstypen (Reiniers, 2005; Vermulst et al.,
2007).
Het monitoringprogramma van Schelde is sterk gebaseerd op de zeer
bescheiden voorkomens van zoet grondwater en de zeer beperkte
menselijke beïnvloeding van de kwaliteit van het zoute grondwater en
de relevantie van deze kwaliteit voor functies (Werkgroep Monitoring
Schelde stroomgebied, 2006; Arcadis, 2007a).

Figuur B3.1: De meetlocaties van het KMG (blauw), met daarbovenop in rood de
meetlocaties die zowel bij de KMG- als bij de LMG-selectie horen.

B3.2

Inrichting PMG’s
De provincies Groningen en Noord-Brabant hebben aanvullende
informatie aangeleverd met betrekking tot de inrichting van hun PMG.
Deze informatie wordt hieronder weergegeven.
PMG Groningen (uit: Van Vliet en Steinweg, 2014)
Het meetnet is ingericht in 1989, zodat inmiddels tijdreeksen beschikbaar
zijn van 1990 t/m 2013 voor 25 verschillende parameters uit de thema’s
verspreiding, verzuring en vermesting. In 2006 is het meetnet opnieuw
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ingericht, waarbij alle meetlocaties in het PMG zijn opgenomen die ook
voor de nulmeting van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn gebruikt.
Aanvullend hierop zijn in het zuidelijk deel van de provincie per 100 km2
een meetlocatie voor het PMG geselecteerd. In het PMG zijn ook filters
van het Landelijke Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) opgenomen,
waarvoor meetgegevens vanaf 1982 beschikbaar zijn.
De provinciale bodem- en grondwaterkwaliteitsmeetnetten zijn ingericht
in begin jaren 90, op basis van de toenmalige beleidsvragen gekoppeld
aan de thema’s verspreiding, verzuring en vermesting.
PMG Noord-Brabant (uit: Krikken en van Steijn, 2016)
Voor het provinciaal grondwaterbeleid van de provincie Noord-Brabant
was de dichtheid van het landelijk basismeetnet in de provincie
Noord-Brabant (circa 56 meetlocaties) onvoldoende, en was het meetnet
onvoldoende toegespitst op de specifieke geohydrologische situatie en
het karakteristieke landgebruik binnen de provincie. Dit vormde
aanleiding om in 1989 een provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit
(PMG) in te richten.
Voor het ontwerp van het meetnet is het concept van homogene
gebiedstypen gehanteerd (TNO-DGV, 1990). Om de meetlocaties over
de homogene gebiedstypen te verdelen is een waarderingssysteem
opgezet dat rekening houdt met de oppervlakte van de homogene
gebiedstypen en de gevoeligheid voor uitspoeling van verontreinigingen
naar het grondwater. De bepaling van de meetlocaties is gebaseerd op
detailinformatie over de basiscriteria landgebruik, geohydrologie en
bodemtype en op een aantal additionele plaatsingscriteria.
In 2003 is een nieuwe gebiedstype-indeling voorgesteld naar aanleiding
van een advies voor integratie van provinciale bodem- en
grondwaterkwaliteitsmeetnetten op regionale schaal (TNO-NITG, mei
2003). In 2013 is het totaalbestand van bodem- en
grondwaterkwaliteitsmeetnetten in Noord-Brabant over de periode
1995-2012 tegen het licht gehouden (Arcadis, 6 november 2013). Op
basis hiervan is besloten om een aantal gebiedstypen samen te nemen.
Vanaf 2007 is het meetnet van het PMG verder geïntegreerd met de
opgave voor de KRW. Het KRW meetnet voor Noord-Brabant is vrijwel
gelijk aan het PMG/LMG.
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Bijlage 4. Gemaakte keuzes per stap van de
nitraatvergelijkingsanalyse

B4.1

Inleiding
In deze bijlage wordt beschreven welke keuzes er zijn gemaakt bij de
verschillende stappen in de analyse.

B4.2

Aanpak
Hieronder staan de stappen beschreven die zijn doorlopen om de
trendlijnen op basis van LMG en KMG te kunnen vergelijken.
1. Overzicht maken van beschikbare meetlocaties en aangeven of
een meetlocatie behoort tot LMG, KMG of PMG.
2. Verzamelen van informatie met betrekking tot X- en Ycoördinaten, en filterstelling van de verschillende meetlocaties en
putfilters.
3. Aanvullen van metagegevens, zoals landgebruik, grondsoortregio
zoals gebruikt in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)
(zie paragraaf 5.2), grondwaterlichamen en provinciecode op
basis van overlays met verschillende kaarten.
4. Verzamelen van waarnemingen behorende bij een putfilter.
5. Selectie van PMG-/KMG-putfilters met ten minste
drie nitraatmetingen in de periode 2000-2018.
6. Indien nodig opvullen van missende jaren in meetreeksen door
middel van interpolatie en extrapolatie.
7. Selectie van alleen de ondiepe putfilters voor de trendlijnen.

B4.3

Gemaakte keuzes

B4.3.1

Aanduiding of een putfilter LMG, KMG of PMG is
Om de verschillende monitoringsprogramma’s met elkaar te kunnen
vergelijken, is er gezocht naar één parameter die veelvuldig is gemeten.
Dat is nitraat. Om de overeenkomsten en verschillen van verschillende
selecties (LMG, KMG, PMG) van nitraatmetingen in beeld te brengen, is
het van belang te weten tot welk meetnet en tot welk
monitoringsprogramma een putfilter behoort. In onderstaande tabel is
aangegeven welke keuzes zijn gemaakt om te bepalen tot welk meetnet
en monitoringsprogramma een put behoort voor deze analyse.
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Tabel B4.1: Gemaakte keuzes om te bepalen tot welk meetnet en
monitoringsprogramma een putfilter behoort.

Meetnet
LMGmeetlocaties

Een putfilter wordt aangeduid als LMG als een put is
opgenomen in het LMG-bestand, en geplaatst en
beheerd wordt door het RIVM.
Provinciale
Een putfilter wordt aangeduid als provinciale put als
meetlocaties
de put in het provinciale waarnemingenbestand ten
minste drie nitraatwaarnemingen heeft in de
periode 2000-2018. Dit geldt alleen voor niet-LMG
meetlocaties.
Monitoringsprogramma
LMG
Een putfilter wordt aangeduid als LMG als een put is
opgenomen in het LMG bestand, en geplaatst en
beheerd wordt door het RIVM. Hierbij zijn alleen de
operationele meetlocaties gebruikt: een put waar
ten minste acht nitraatwaarnemingen zijn
uitgevoerd en waarvan één in de afgelopen 6 jaar.
LMG/NiR
Een putfilter wordt aangeduid als NiR als een
putfilter is meegenomen bij de NiR in 2016.
KMG
Een putfilter (dit kan een door provincies of door
RIVM geplaatste put zijn) wordt aangeduid als KMG
als een putfilter in het IHW meetlocatiebestand door
één van de provincies wordt aangeduid als KMG, en
als er in het provinciale waarnemingenbestand
drie nitraatmetingen beschikbaar zijn over de
periode 2000-2018.
PMG
Een putfilter wordt aangeduid als PMG als van een
putfilter over de periode 2000-2018
drie nitraatmetingen beschikbaar zijn.
B4.3.2

X- en Y-coördinaten en filterstelling
Als bekend is tot welk meetnet en monitoringsprogramma een putfilter
behoort, is het vervolgens van belang te weten wat de X- en Ycoördinaten en filterstelling van deze putfilter zijn. Deze gegevens zijn
nodig om de juiste keuzes te kunnen maken als verschillende selecties
van nitraatwaarnemingen met elkaar worden vergeleken.
De X- en Y-coördinaten en filterstellingen van LMG-putfilters komen
zowel voor in het LMG-bestand als in het IHW-meetlocatiebestand. De
X- en Y-coördinaten en filterstellingen kunnen tussen deze twee
bestanden afwijken. In onderstaande tabel is aangegeven welke keuzes
zijn gemaakt om de X- en Y-coördinaten en de filterstelling van een
putfilter te bepalen.
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Tabel B4.2: Gemaakte keuzes bij het bepalen van de X- en Y-coördinaten,
filterstelling en/of selectie ondiep/diep.

Meetnet
LMGmeetlocatie
Provinciale
meetlocatie

B4.3.3

Voor LMG zijn de X- en Y-coördinaten en
filterstellingen gebruikt zoals die bekend zijn in het
LMG-bestand. Binnen het LMG is filter 1 ondiep en
filter 2/3 diep.
Voor provinciale putfilters zijn de gegevens gebruikt
uit het IHW-meetlocatiebestand. De putfilters waar
wel analyseresultaten van zijn, maar geen
putgegevens in het IHW-meetlocatiebestand, zijn
niet meegenomen in de analyse.
Voor de filterstelling wordt eerst uitgegaan van de
KRW-aanduiding ondiep/diep. Als deze van een
putfilter niet bekend is, wordt ervan uitgegaan dat
filterstelling 1 overeenkomt met filterstelling 1 in
het LMG (ondiep).

Aanvullen van metagegevens
Provinciecode
Om de overzichten te kunnen maken is het van belang een provinciecode
te kennen bij een putfilter. Deze informatie is deels aanwezig in het
IHW-meetlocatiebestand. In onderstaande tabel wordt toegelicht welke
keuzes zijn gemaakt om putfilters te koppelen aan een provinciecode.
Tabel B4.3: Gemaakte keuzes om provinciecode te koppelen aan een putfilter.

Meetnet
LMG

Provinciale
meetlocaties

Voor de LMG-meetlocaties is een GIS-overlay
gemaakt met de provinciegrenzenkaart.
Voor de provinciale meetlocaties is een GIS-overlay
gemaakt met de provinciegrenzenkaart.

Putfilterselecties voor KRW
Voor het vergelijken van verschillende putfilterselecties voor de KRWrapportages is het van belang te weten in welke grondwaterlichamen de
putfilters zijn gelegen. In onderstaande tabel is aangegeven welke
keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de indeling van de LMGmeetlocaties en KMG-meetlocaties in de verschillende KRWgrondwaterlichamen.
Tabel B4.4: Gemaakte keuzes voor het koppelen van putfilters aan KRWgrondwaterlichamen.

Programma
LMG

KMG
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Voor de LMG-meetlocaties is op basis van X- en Ycoördinaten uit het LMG-bestand en de shapefiles
van het SGBP2015 van de grondwaterlichamen
bepaald in welk grondwaterlichaam een put is
gelegen.
In het IHW-meetlocatiebestand is niet voor elke put
aangegeven in welk grondwaterlichaam deze is
gelegen. Daarom zijn met de shapefile van het
SGBP2015 nieuwe overlays gemaakt.
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Putfilterselecties voor NiR
In de Nitraatrichtlijnrapportage worden verschillende tijdlijnen
gepresenteerd voor gebieden, waarbij geselecteerd wordt op
bijvoorbeeld landgebruik en bodemtype. Om de juiste putfilterselecties
te kunnen maken is daarom de volgende informatie van belang:
• hoofdgrondsoortregio conform indeling van het Landelijk Meetnet
Effecten Mestbeleid (LMM) (zand, klei, veen);
• landgebruik (landbouw, natuur, overig);
• gebieden binnen regio’s op basis van onder andere
provinciegrenzen (Zand Noord, Zand Midden, Zand Zuid).
Deze informatie is bekend van de LMG-meetlocaties. Deze informatie is
echter niet aanwezig in het IHW-meetlocatiebestand. In onderstaande
tabel is aangegeven op welke wijze deze informatie is toegevoegd.
Tabel B4.5: Gemaakte keuzes voor het koppelen van putfilters aan de
hoofdgrondsoortregio’s en de verschillende landgebruiken.

Programma
LMG

KMG

B4.3.4

Voor de LMG-meetlocaties is, conform de werkwijze
voor de NiR, een overlay gemaakt met de kaart van
de LMM-hoofdgrondsoortregio’s (RIVM). Voor de
aanduiding van het landgebruik staat in het LMGbestand bij ‘bodemgebruikstype’ aangegeven wat
het landgebruik is. Aangezien deze indeling is
gemaakt bij de oprichting van het LMG en niet meer
te reproduceren is, is er in deze studie voor gekozen
op basis van X- en Y-coördinaten uit het LMGbestand en een overlay met de kaart LGN2019
(WEnR) het dominante landgebruik te bepalen op
basis van een buffermethode met een straal van
250 meter.
De indeling Zand Noord, Zand Midden en Zand Zuid
is bepaald op basis van een combinatie van de
hoofdgrondsoortregio (zand) en provinciegrenzen.
Voor de LMG- en provinciale meetlocaties die
worden bemonsterd in het KMG is op basis van de
X- en Y-coördinaten van het LMG-bestand (LMGmeetlocatie) en van het IHW-meetlocatiebestand
(provinciale meetlocatie), een overlay met de
kaarten LMM-hoofdgrondsoortregio (RIVM),
LGN2019 (WEnR) en provinciegrenzen, bepaald wat
de hoofdgrondsoortregio, het landgebruik en de
zandregio is, vergelijkbaar zoals beschreven bij
LMG.

Verzamelen van waarnemingen bij een putfilter
Aangezien waarnemingen worden verzameld voor verschillende
monitoringsprogramma’s met verschillende putselecties en verschillende
uitvoerende partijen, is het van belang onderscheid te maken tussen de
verschillende meetnetten en monitoringsprogramma’s. In Tabel B4.6
wordt toegelicht welke keuzes zijn gemaakt bij het koppelen van de
nitraatwaarnemingen aan de putfilters voor de verschillende
voorkomende combinaties van meetnet/monitoringsprogramma.
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Tabel B4.6: Gemaakte keuzes voor het koppelen van waarnemingen aan
putfilters.

Meetnet
LMG

Provinciale
meetlocaties

B4.3.5

Monitoringsprogramma
LMG/NiR
Voor LMG-/NiR-putfilters zijn de
nitraatwaarnemingen geselecteerd
zoals die bekend zijn in het LMGbestand.
LMG/KMG
Voor LMG-/KMG-putfilters zijn de
nitraatwaarnemingen geselecteerd
zoals die bekend zijn in het
provinciale waarnemingenbestand.
LMG/PMG
Voor LMG/PMG zijn de nitraatwaarnemingen geselecteerd zoals die
bekend zijn in het provinciale waarnemingenbestand.
Provinciale
Voor PMG-/KMG-putfilters zijn de
meetnitraatwaarnemingen geselecteerd
locaties/KMG
zoals die bekend zijn in het
provinciale waarnemingenbestand.
Provinciale
Voor PMG/provinciaal programma
meetputfilters zijn de
locaties/PMG
nitraatwaarnemingen geselecteerd
zoals die bekend zijn in het
provinciale waarnemingenbestand.

Selectie van PMG-/KMG-putfilters
Om uiteindelijk de trendlijnen te kunnen maken, en om het effect van
opvullen minimaal te houden (zie volgende stap), zijn er voldoende
metingen per putfilter nodig. Voor het PMG/KMG is bepaald dat een
reeks wordt meegenomen als er ten minste drie nitraatmetingen
beschikbaar zijn in de periode 2000-2018. Dit is echt het minimum om
voldoende kwalitatieve reeksen over te houden.
Voor het LMG zijn eerder alleen de actieve meetlocaties meegenomen:
ten minste 8 nitraatmetingen, waarvan 1 in de laatste 6 jaar.

B4.3.6

Opvullen van meetreeksen
De LMG-putfilters die worden gebruikt voor de Nitraatrichtlijnrapportage,
niveau filter 1, worden in de meeste gevallen jaarlijks en bij sommige
putfilters eens in de twee jaar bemonsterd. Om trendlijnen te maken
voor de NiR worden ontbrekende jaren door middel van interpolatie
opgevuld, zodat in trend-grafieken elk jaar dezelfde putfilterverzameling
te zien is en de gemiddelde nitraatconcentraties tussen jaren dus
vergelijkbaar zijn.
Dezelfde interpolatietechniek hebben we toegepast op het KMG. Voor
het opvullen van missende jaren zijn eerst alleen de ondiepe KMGputfilters geselecteerd met ten minste drie nitraatwaarnemingen in de
periode 2000-2018. Vervolgens zijn alleen de data vanaf 2000
meegenomen. Bij het opvullen van missende jaren zijn drie eisen
achterwege gelaten die wel gehanteerd worden bij de LMG-meetlocaties
die gebruikt worden voor de NIR:
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•
•

Ook is er voor het KMG niet gecontroleerd op de eis dat er in de
afgelopen 6 jaar een meting moet zijn (bij het LMG is dit wel
toegepast) geweest.
Ook de eis dat er in de periode 1984-1991 een analyseresultaat
moet zijn, is voor het KMG niet gecontroleerd, omdat er anders
een (groot) deel van de KMG-putfilters af zou vallen in deze
analyse.

In het geval dat een put in de loop van de tijd defect is geraakt en is
vervangen door een andere put, worden deze meetlocaties door het
RIVM beschouwd als 1 put. De provincies hanteren in hun eigen
bestanden dezelfde werkwijze. Uit het IHW-meetlocatiebestand dat voor
deze analyse is aangeleverd door IHW, is echter niet te achterhalen in
welk geval een put vervangen is door een andere put. Dit betekent dat
een vervangen put als aparte reeks wordt beschouwd in deze analyse.
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Bijlage 5. Figuren NiR en KRW

In deze bijlage worden de resultaten weergegeven waarbij LMG en KMG
worden vergeleken voor alle figuren uit de Nitraatrichtlijnrapportage.
Daarnaast worden ook de resultaten weergegeven voor de KRWgrondwaterlichamen waarvan de selectie ten minste 7 meetlocaties
bevat.
De resultaten worden weergegeven in viervoud:
a. trendlijn van LMG- en KMG-selecties van de ondiepe putfilters
voor betreffend landgebruik en grondsoort waarbij de tijdlijnen
niet zijn opgevuld;
b. trendlijn van LMG- en KMG-selecties van de ondiepe putfilters
voor betreffend landgebruik en grondsoort waarbij de tijdlijnen
wel zijn opgevuld;
c. trendlijn van overlappende ondiepe putfilters in LMG- en KMGselecties voor betreffend landgebruik en grondsoort waarbij de
tijdlijnen niet zijn opgevuld;
d. trendlijn van overlappende ondiepe putfilters in LMG- en KMGselecties voor betreffend landgebruik en grondsoort waarbij de
tijdlijnen wel zijn opgevuld.
Daarnaast worden voor de figuren uit de Nitraatrichtlijnrapportage de
resultaten weergegeven in zowel de nitraatconcentratie (mg/l) als in het
percentage putfilters > 50 mg/l.
De volgende figuren zijn opgenomen in deze bijlage:
Figuur B5.1: Landgebruik is landbouw
Figuur B5.2: Landgebruik is natuur
Figuur B5.3: Landgebruik is overig
Figuur B5.4: Landbouw in de zandregio
Figuur B5.5: Landbouw in de kleiregio
Figuur B5.6: Landbouw in de veenregio
Figuur B5.7: Landbouw in de zandregio, gebied Zand Noord
Figuur B5.8: Landbouw in de zandregio, gebied Zand Midden
Figuur B5.9: Landbouw in de zandregio, gebied Zand Zuid
Figuur B5.10: Grondwaterlichaam Zand Eems
Figuur B5.11: Grondwaterlichaam Zand Rijn-Noord
Figuur B5.12: Grondwaterlichaam Zand Rijn-Oost
Figuur B5.13: Grondwaterlichaam Zand Rijn-Midden
Figuur B5.14: Grondwaterlichaam Zand Rijn-West
Figuur B5.15: Grondwaterlichaam Zand Maas
Figuur B5.16: Grondwaterlichaam Zout Rijn-Noord
Figuur B5.17: Grondwaterlichaam Deklaag Rijn-Noord
Figuur B5.18: Grondwaterlichaam Deklaag Rijn-Oost
Figuur B5.19: Grondwaterlichaam Zout Rijn-West
Figuur B5.20: Grondwaterlichaam Deklaag Rijn-West
Figuur B5.21: Grondwaterlichaam Duin Rijn-West
Figuur B5.22: Grondwaterlichaam Krijt Zuid-Limburg
Figuur B5.23: Grondwaterlichaam Zout grondwater in ondiepe zandlagen
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Figuur B5.1: Landgebruik is landbouw.
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Figuur B5.2: Landgebruik is natuur.
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Figuur B5.3: Landgebruik is overig.

Pagina 89 van 103

RIVM-rapport 2020-0186

Figuur B5.4: Landbouw in de zandregio.
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Figuur B5.5: Landbouw in de kleiregio.
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Figuur B5.6: Landbouw in de veenregio.
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Figuur B5.7: Landbouw in de zandregio, gebied Zand Noord.
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Figuur B5.8: Landbouw in de zandregio, gebied Zand Midden.
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Figuur B5.9: Landbouw in de zandregio, gebied Zand Zuid.
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Figuur B5.10: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Zand Eems.
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Figuur B5.11: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Zand RijnNoord.

Figuur B5.12: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Zand RijnOost.
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Figuur B5.13: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Zand RijnMidden.

Figuur B5.14: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Zand RijnWest.
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Figuur B5.15: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Zand Maas.

Figuur B5.16: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Zout RijnNoord.
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Figuur B5.17: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Deklaag
Rijn-Noord.

Figuur B5.18: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Deklaag
Rijn-Oost.
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Figuur B5.19: Percentage normoverschrijdingen in grondwaterlichaam Zout RijnWest.

Figuur B5.20: Percentage normoverschrijdingen nitraat in grondwaterlichaam
Deklaag Rijn-West.
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Figuur B5.21: Percentage normoverschrijdingen nitraat in grondwaterlichaam Duin
Rijn-West.

Figuur B5.22: Percentage normoverschrijdingen nitraat in grondwaterlichaam Krijt
Zuid-Limburg.
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Figuur B5.23: Percentage normoverschrijdingen nitraat in Grondwaterlichaam
Zout grondwater in ondiepe zandlagen.
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