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Samenvatting  

 

In deze studie zijn toestand en trends van een dertigtal macroparameters van de grondwaterkwali-

teit van de Provincie Fryslân in beeld gebracht en beoordeeld.  

 

Basisdata 

We zijn uitgegaan van door de Provincie in Dawaco opgeslagen meetgegevens van de grondwater-

kwaliteit van Fryslân. Dit betreft gegevens van 225 peilfilters, afkomstig van 95 meetpunten van zes 

instanties. Van deze 95 meetpunten doen 53 ook dienst voor het KRW-meetnet van Fryslân. 

 

Gehanteerde indelingen 

Bij de presentaties van de resultaten is onderscheid gemaakt tussen verschillende gebiedstypen, 

met als indelingsfactoren landgebruik, grondsoort en hydrologische situatie (infiltratie, kwel of in-

termediair). De kwelgebieden zijn apart onderscheiden, omdat daar minder een directe invloed van 

landgebruik en grondsoort is te verwachten. Deze indeling stelt in staat de meetresultaten te verta-

len naar voorzichtige uitspraken over de algemene situatie en ontwikkelingen van de grondwater-

kwaliteit van gebiedstypen, wat meerwaarde geeft aan het meetnet. Die uitspraken moeten voor-

zichtig blijven, omdat het meetnet niet is opgezet als een kanssteekproef aan de hand van het ver-

lotingsprincipe, zodat er grotere risico’s zijn op vertekening van het beeld. 

Om rekening te kunnen houden met de invloed van de diepte op geohydrochemische processen, is 

bij het bespreken van de resultaten onderscheid gemaakt tussen twee diepteklassen, namelijk On-

diep (0 - 15 meter onder maaiveld) en Diep (15 - 35 meter onder maaiveld). 

 

Beschouwde parameters, milieuthema’s en grenswaarden 

De ons geleverde dataset omvatte 49 parameters. Van 30 parameters bleek voldoende meetinfor-

matie beschikbaar voor de toestand- en trendanalyse. Voor het bespreken van de resultaten van de 

toestand- en trendanalyses zijn de parameters ingedeeld bij vier milieuthema’s, namelijk Vermes-

ting, Verzilting, Verzuring en Zware Metalen. De rest is ingedeeld bij de groep Overig.  

Bij voorkeur is per parameter een grenswaarde gehanteerd als maatstaf bij het beoordelen van de 

toestand, indien nodig met onderscheid naar grondsoort of diepte onder maaiveld. De drie ge-

bruikte bronnen van de grenswaarden zijn (in prioriteitsvolgorde): 1) BKMW: Drempelwaarden van 

de Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitsei-

sen en Monitoring Water [BKMW, 2009], 2) CB: Streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering per 

1 juli 2013 [CB, 2013] en 3) 4eNW: Streefwaarden uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 

1998]. Als twee of meer bronnen verschillende grenswaarden hebben voor dezelfde parameter, is 

de grenswaarde gehanteerd van de eerst vermelde van die bronnen. In totaal zijn er voor 18 para-

meters grenswaarden toegepast, waarbij zeven van de BKMW, zes van de CB en vijf van de 4eNW. 

 

Voorbewerking 

Om het versluierende effect van gecensureerde waarden op de resultaten van statistische analyses 

enigszins te verzachten, is voor de toestandanalyse elke gecensureerde waarde vervangen door de 

helft van de rapportagegrens. Voor de trendanalyse hangt de omgang met gecensureerde waarden 

af van het aantal rapportagegrenzen. En om te voorkomen dat extreme meetwaarden veroorzaakt 

door fouten het beeld vertroebelen, zijn bij deze studie vooral robuuste grafische en statistische 

methoden gehanteerd, die niet of nauwelijks worden beïnvloed door extreme waarden. 
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Beschrijven toestand en trends 

Voor elke beschouwde combinatie van parameter, diepteklasse en gebiedstype is de situatie in de 

recente vierjaarsperiode 2013 t/m 2016 – aangeduid als de toestand – vastgesteld en gepresen-

teerd, als boxplot van de meetwaarden in die periode en als overschrijdingsdiagram (percentage 

meetpunten waar in die periode sprake was van één of meer grenswaardeoverschrijdingen).  

Onder het begrip trend verstaan we hier een permanente of semipermanente verandering van het 

niveau van de meetreeks over een tijdshorizon van tenminste enkele jaren. Seizoensmatige veran-

deringen en kortstondige calamiteiten vallen daar dus niet onder. Om objectief te kunnen vaststel-

len of een meetreeks een trend vertoont is statistische trendanalyse uitgevoerd, met per geanaly-

seerde reeks twee onderdelen, namelijk: i) trenddetectie, leidend tot een (objectieve) uitspraak 

over het al of niet optreden van een statistisch significante trend en ii) trendkwantificering, leidend 

tot een schatting van de grootte van de trend (uitgedrukt als verandering per jaar).  

Afhankelijk van de eigenschappen van de betreffende meetreeks zijn de trenddetectietoets en bij-

behorende trendschatter gehanteerd die het best aansluiten op die eigenschappen. Deze flexibele 

aanpak geeft maatwerk en garandeert per reeks een maximaal onderscheidend vermogen bij de 

trenddetectie en ook een maximale precisie bij het trendschatten. Dit zorgt er voor dat de in de 

meetreeksen aanwezige informatie - die vaak een grote inspanning aan bemonsterings- en analyse-

kosten heeft gekost - zo goed mogelijk wordt benut.  

Bij de trendanalyses is getoetst op een monotone trend, dat wil zeggen op een overwegende daling 

of een overwegende stijging vanaf het startpunt van de reeks, ongeacht of dit in de vorm van een 

lineaire, convexe, of concave verandering is. Er is tweezijdig getoetst, dat wil zeggen op een veran-

dering, ongeacht of het een daling of een stijging betreft. Daarbij is 95% betrouwbaarheid gehan-

teerd. Indien mogelijk zijn de trendanalyses per parameter uitgevoerd over twee perioden, name-

lijk 1980 t/m 2016 (lange periode van 37 jaar) en 2000 t/m 2016 (middellange periode van 17 jaar). 

Voor elke parameter afzonderlijk zijn de resultaten van de toestand- en trendanalyses ook ruimte-

lijk samengevat in een kaart. 

Hieronder vatten we per milieuthema de resultaten van de toestand- en trendanalyses samen. 

 

Vermestingsparameters 
 

 
 

Afgaande op de in de toestandperiode (2013 t/m 2016) gemeten concentraties van nitraat en to-

taal-fosfor wordt voor de hier beschouwde vermestingsparameters vrijwel geheel voldaan aan de 

grenswaarden die volgen uit de Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen, afkom-

stig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009]. De nitraatconcentratie is 

namelijk overal laag en overschrijdt nergens de grenswaarde en de concentratie totaal-fosfor over-

schrijdt op slechts drie van de 69 meetpunten de grenswaarde (waarvan dit op één van die meet-

punten vermoedelijk komt door mariene invloed). 

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

NO3 BKMW 63 0% 69 0% 8 0% 13% 13 0% 15% 4 0% 25% 7 0% 14%

NH4 4eNW 63 25% 69 26% 24 8% 29% 27 11% 22% 36 3% 14% 28 11% 0%

P_tot BKMW 63 2% 69 3% 19 32% 11% 28 21% 4% 31 3% 6% 28 0% 4%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016
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Ammonium overschrijdt in beide diepteklassen op circa 25% van de meetpunten de streefwaarde 

uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 1998], vooral in het kwel-kleigebied en in het zandge-

bied (met en zonder kwel), zij het slechts weinig in het gebiedstype bos/duinen op zand. In het 

veengebied wordt de streefwaarde niet overschreden. Veel van de extreem hoge ammoniumcon-

centraties (>10 mg N/l) gaan gepaard met verhoogde chlorideconcentraties (> 200 mg/l), wat er op 

kan duiden dat deze een mariene achtergrond hebben. Dit betreft echter alleen meetpunten in 

kwel- en/of kleigebied. De overschrijdingen van ammonium in het zandgebied gaan in de meeste 

gevallen gepaard met beperktere chlorideconcentraties, wat kan wijzen op een antropogene in-

vloed (vermesting). 

Er waren slechts weinig nitraatreeksen geschikt voor trendanalyse (vooral doordat de rapportage-

grens niet vaak wordt overschreden) en in hooguit enkele daarvan zijn statistisch significante 

trends gedetecteerd (dalingen), deze betroffen het gebiedstype gras op zand. Voor ammonium en 

totaal-fosfor waren meer reeksen geschikt en bleek het beeld ook gevarieerder, met zowel stijgin-

gen als dalingen. Voor wat betreft totaal-fosfor was er over de laatste drie à vier decennia in meer 

meetreeksen sprake van stijging dan van daling van de concentratie. Er traden veel stijgingen op in 

het veengebied. Voor ammonium traden in beide diepteklassen meer dalingen op dan stijgingen. 

De ontwikkelingen over de laatste twee decennia waren voor totaal-fosfor en ammonium minder 

onderscheidend. Wel zijn In het gebied bos/duinen op zand in de klasse Ondiep overwegend stij-

gingen van ammonium geschat (ongeacht statistische significantie). Er kan sprake zijn van stikstof-

depositie door vermesting, maar het kan ook komen door de verzilting die daar optreedt. 

Uit deze verkenning komt naar voren dat vermesting mogelijk de Friese grondwaterkwaliteit beïn-

vloedt, zoals in delen van het zandgebied waar ammonium de grenswaarde overschrijdt en het ge-

bied bos/duinen op zand, waar ammonium overwegend stijgt. Verder is de concentratie totaal-fos-

for op meer plaatsen gestegen dan gedaald, al is er nog nauwelijks sprake van overschrijdingen. 

 

Verziltingsparameters 
 

 
 

De concentratie chloride overschrijdt op 11% (Ondiep), respectievelijk 18% (Diep) van de meetpun-

ten de grenswaarde van 160 mg/l. Deze volgt uit de Europese milieukwaliteitseisen voor grondwa-

terlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009]. Deze 

grenswaarde geldt alleen voor het zand en het veengebied en niet voor het kleigebied (daar treden 

door mariene invloed veruit de hoogste concentraties op, tussen 1.000 en 20.000 mg/l). In de zand- 

en veengebieden met kwel zijn de concentraties doorgaans relatief laag, maar er zijn daar ook en-

kele meetpunten met hoge concentraties in de klasse Diep (tot maximaal 6.500 mg/l). In de zand- 

en veengebieden zonder kwel komen doorgaans lage tot matige concentraties chloride voor. Maar 

in 10 meetpunten (7 in zandgebied, 3 in veengebied) treden overschrijdingen op van de BKMW-

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

Cl BKMW 62 11% 68 18% 29 21% 45% 29 31% 41% 40 13% 20% 29 24% 3%

Na 63 0% 69 0% 29 28% 45% 29 28% 31% 40 13% 25% 31 6% 0%

Mg 63 0% 69 0% 29 14% 48% 29 17% 31% 39 10% 23% 31 6% 6%

K 63 0% 69 0% 28 32% 43% 29 34% 14% 40 15% 25% 31 16% 6%

EGV 63 0% 69 0% 11 0% 64% 1 0% 0%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016
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grenswaarde van 160 mg/l, in de klasse Ondiep tot maximaal 1.100 mg/l en/of in de klasse Diep tot 

maximaal 2.600 mg/l.  

Voor de overige vier hier beschouwde verziltingsparameters gelden geen grenswaarden. 

Over de laatste drie à vier decennia lijken de ontwikkelingen van chloride, natrium, magnesium en 

kalium op elkaar, wat er op wijst dat ze alle zijn beïnvloed door hetzelfde proces. Elk van deze para-

meters vertoonde in beide diepteklassen voor een substantieel deel van de meetreeksen een sta-

tistisch significante daling en voor een doorgaans enigszins kleiner deel een statistisch significante 

stijging. Er was dus sprake van veel dynamiek, waarbij er meer meetreeksen waren met verzoeting 

dan met verzilting. Vooral in het kwel-kleigebied en het kwel-zandgebied was op diverse plaatsen 

sprake van verzilting, terwijl in het kwel-veengebied op diverse plaatsen sprake was van verzoeting. 

Voor wat betreft de zandgebieden zonder kwel was er in de klasse Ondiep in het gebiedstype gras 

op zand overwegend sprake van verzoeting, terwijl er in het gebiedstype bos/duinen op zand over-

wegend sprake was van verzilting. De ontwikkelingen over de afgelopen twee decennia zijn minder 

onderscheidend.  

Uit deze verkenning komt naar voren dat de Friese grondwaterkwaliteit zowel wordt beïnvloed 

door verziltingprocessen als door verzoetingsprocessen, waarbij die laatste zich op meer van de bij 

deze studie betrokken locaties doen gelden. 

 

Verzuringsparameters 
 

 
 

Van de vier hier beschouwde verzuringsparameters is er alleen een grenswaarde voor sulfaat. Dit 

betreft de streefwaarde uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 1998], namelijk 150 mg/l. 

Deze  geldt alleen voor het zandgebied en het veengebied en niet voor het kleigebied, aangezien 

daar een sterke mariene invloed is. De concentratie sulfaat voldoet op vrijwel alle meetpunten aan 

de streefwaarde, met slechts op drie meetpunten overschrijdingen (in het zandgebied, waaronder 

één in het kwel-zandgebied). In het veengebied zijn de concentraties sulfaat doorgaans zeer laag. 

In het kleigebied komen veruit de hoogste concentraties voor, vooral waar kwel optreedt. Die hoge 

concentraties zullen komen door mariene invloeden. 

Voor pH en aluminium bleek trendanalyse alleen mogelijk voor de periode 2000 t/m 2016. Daarbij 

is voor wat betreft de pH in de klasse Diep voor de meeste reeksen een positieve trend geschat 

(ongeacht statistische significantie), wat duidt op een over een breed gebied optredende pH-stij-

ging (ontzuring) in die klasse vanaf minstens 2000. En voor wat betreft aluminium zijn over de peri-

ode 2000 t/m 2016 geen statistisch significante stijgingen opgetreden, maar is wel in 25% (Ondiep), 

respectievelijk 14% (Diep) van de meetreeksen een statistisch significante daling opgetreden. Dit 

sluit aan bij een stijgende pH. 

Voor calcium en sulfaat bleek trendanalyse mogelijk vanaf zowel 1980, als vanaf 2000. Over de pe-

riode 1980 t/m 2016 zijn voor beide parameters in beide diepteklassen opvallend veel statistisch 

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

pH 63 0% 67 0% 39 10% 8% 28 11% 0%

Al 63 0% 69 0% 20 0% 25% 21 0% 14%

Ca 63 0% 69 0% 28 7% 43% 29 21% 41% 40 10% 20% 31 3% 3%

SO4 4eNW 63 3% 69 4% 29 10% 72% 29 21% 52% 27 7% 30% 21 5% 10%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016
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significante dalingen geschat. Voor calcium betrof dit circa 40% van de meetreeksen en voor sulfaat 

50% – 70% van de meetreeksen. Daarnaast zijn voor beide parameters in beperktere mate statis-

tisch significante stijgingen geschat. Voor calcium betrof dit ondiep 7% van de meetreeksen en diep 

21%, terwijl het voor sulfaat ondiep 10% van de meetreeksen betrof en diep 21%. Dit duidt er op 

dat zowel de concentratie calcium als de concentratie sulfaat in de periode vanaf 1980 in beide 

diepteklassen in een groot deel van de provincie is gedaald en in een beperkt deel van de provincie 

is gestegen. Uit het vergelijken van trendanalyseresultaten van deze periode blijkt dat de ontwikke-

lingen van calcium en sulfaat op relatief veel meetpunten hetzelfde zijn als die van chloride. Voor 

wat betreft calcium is ondiep voor 10 van de 14 peilbuizen met een statistisch significante trend 

deze van hetzelfde teken als die van chloride en diep is dat voor 10 van de 18 peilbuizen met een 

statistisch significante trend het geval. Voor wat betreft sulfaat is ondiep voor 14 van de 24 peilbui-

zen met een statistisch significante trend deze van hetzelfde teken als die van chloride en diep is 

dat voor 6 van de 21 peilbuizen met een statistisch significante trend het geval. Dit kan er op dui-

den dat op een relatief groot deel van de meetpunten verzoetings- of verziltingsprocessen een rol 

spelen bij de ontwikkelingen van calcium en sulfaat. Het is echter ook mogelijk dat het grote aan-

deel van statistisch significante dalingen van de concentratie sulfaat (mede) het gevolg is van het 

terugdringen van emissies van zwavelhoudende gassen (maatregel tegen zure regen). Maar harde 

uitspraken over de precieze achtergronden vergen detailstudies van alle betrokken meetpunten en 

dat voert hier te ver. 

Over de periode 2000 t/m 2016 bleken de ontwikkelingen van calcium en sulfaat minder uitgespro-

ken dan over de periode vanaf 1980. 

Deze verkenning levert geen aanwijzingen dat de Friese grondwaterkwaliteit nadelig wordt beïn-

vloed door verzuringsprocessen. 

 

Zware Metalen 
 

 
 

Van de hier beschouwde 13 Zware Metalen zijn er in de toestandperiode 2013 t/m 2016: 

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

As BKMW 63 2% 69 0% 21 5% 0% 24 0% 0%

Ba CB 63 57% 68 13% 28 11% 18% 29 10% 0%

Br 4eNW 50 34% 58 47%

Cd BKMW 63 0% 69 0% 14 0% 0% 10 0% 0%

Cr CB 63 52% 69 17% 24 4% 21% 24 0% 13%

Cu CB 63 0% 69 3% 12 0% 8% 17 0% 0%

Hg CB 60 5% 59 7%

Mn 63 0% 69 0% 29 14% 17% 30 7% 3%

Ni BKMW 63 0% 69 0% 20 5% 30% 17 0% 0%

Pb BKMW 63 0% 69 0%

Sr 63 0% 68 0% 28 11% 18% 29 3% 0%

V CB 51 0% 58 31%

Zn CB 62 6% 68 4% 18 6% 6% 17 0% 12%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016
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• twee zonder grenswaarde (deze vertonen dan per definitie geen overschrijding), namelijk man-

gaan en strontium; 

• drie met grenswaarde maar zonder overschrijding, namelijk cadmium, nikkel en lood; 

• vier met kleinschalige overschrijding (per diepteklasse in minder dan 10% van de meetpunten), 

namelijk arseen, koper, kwik en zink; 

• vier met grootschalige overschrijding (in minstens één diepteklasse in meer dan 10% van de 

meetpunten), namelijk barium, bromide, chroom en vanadium. 

Voor wat betreft Zware Metalen wordt vrijwel geheel voldaan aan de grenswaarden die volgen uit 

Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen 

en Monitoring Water [BKMW, 2009]. Van de vier Zware Metalen waarvoor die grenswaarden gel-

den – arseen, cadmium, nikkel en lood – is er namelijk alleen voor arseen sprake van een over-

schrijding (deze is in de klasse Ondiep). Maar dit betreft slechts één meetpunt, wat neerkomt op 

2% van het aantal meetpunten waar arseen in de toestandperiode in die diepteklasse is gemeten. 

Het meetpunt ligt in het gebiedstype bos/duinen op zand. De daar maximaal gemeten waarde van 

28 g/l ligt echter nog ruim onder de interventiewaarde van de Circulaire Bodemsanering [CB, 

2013], die 60 g/ bedraagt. 

Bij de vier Zware Metalen met grootschalige overschrijding van de grenswaarde (barium, bromide, 

chroom en vanadium) is het vooralsnog de vraag of dit wel overal een antropogene oorzaak heeft, 

zoals hieronder toegelicht. 

• Barium - Aangezien de streefwaarde in de klasse Ondiep grootschalig en in alle gebiedstypen 

wordt overschreden, is het denkbaar dat die onvoldoende rekening houdt met de natuurlijke 

achtergrondconcentratie. De overschrijdingen in het kleigebied (Diep en Ondiep) zullen komen 

door mariene invloed, aangezien ze gepaard gaan met sterk verhoogde chlorideconcentraties 

(tussen 460 en 16.000 mg/l). 

• Bromide - Er zijn vooral veel overschrijdingen in het kleigebied (met en zonder kwel), maar ook 

een aantal in zand- en veengebied (met en zonder kwel). Het is mogelijk dat bepaalde over-

schrijdingen het gevolg zijn van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar vermoedelijk han-

gen de meeste hogere waarden samen met mariene invloeden, omdat bromide in de dataset 

zeer sterk gecorreleerd is aan chloride en ook omdat de Cl/Br-ratio voor vrijwel alle hogere bro-

midewaarden die van zeewater benadert. 

• Chroom - De hier gehanteerde streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering (Ondiep 1 g/l en 

Diep 2,5 g/l) zijn laag, vergeleken met concentraties in weinig of niet door mensen beïnvloed 

grondwater (zie bijvoorbeeld [RIVM, 2001], dat de achtergrondconcentratie van het Neder-

landse grondwater raamt op 3,2 g/l). 

• Vanadium – Ook voor vanadium is de hier gehanteerde streefwaarde uit de Circulaire Bodemsa-

nering (Diep 1,2 g/l) laag, omdat er van nature ook hoge concentraties kunnen voorkomen. Zo 

adviseert [Stuyfzand, 1992] om in Nederland uit te gaan van een achtergrondconcentratie van 

15 g/l. 

De interventiewaarde van de Circulaire Bodemsanering (625 g/l) wordt alleen overschreden voor 

barium. Dit betreft vijf meetpunten in de klasse Diep en/of Ondiep, waarvan vier meetpunten in 

het kleigebied (waaronder twee met kwel) en één in het kwel-zandgebied. In deze gevallen is er 

sprake van sterke mariene invloed, gezien de daaraan gepaarde hoge chlorideconcentraties (van 

3.000 tot 16.000 mg/l). 

Er zijn geen meetreeksen van zware metalen die starten in 1980, zodat alleen trends konden ge-

analyseerd over de periode 2000 t/m 2016, zij het voor beperkte aantallen meetreeksen (tussen 10 

en 30). Voor de klasse Ondiep is het percentage statistisch significant gedetecteerde trends groter 
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dan voor de klasse Diep. Verder blijkt er doorgaans meer sprake van statistisch significante dalin-

gen (verbeteringen) dan van stijgingen (verslechteringen), zij het dat er voor geen enkele parame-

ters sprake is van een breed optredende trend. 

Uit deze verkenning komt naar voren dat de Friese grondwaterkwaliteit voor wat betreft Zware 

Metalen vrijwel overal voldoet aan de Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen 

[BKMW, 2009]. Maar voor een aantal Zware Metalen wordt op relatief veel meetpunten niet vol-

daan aan streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering of de Vierde Nota Waterhuishouding. Het 

is vooralsnog de vraag of dit wel overal een antropogene oorzaak heeft.  

 
Overige parameters 
 

 
 

Van de vijf hier beschouwde overige parameters gelden er alleen grenswaarden voor borium en 

fluoride. Voor beide is dat de streefwaarde uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 1998]. 

De streefwaarde voor borium (6,5 g/l, alleen voor de klasse Diep) wordt op grote schaal over-

schreden, namelijk op minstens 67% van de meetpunten. Dit hoge percentage kan betekenen dat 

de streefwaarde weinig representatief is voor de natuurlijke achtergrondsituatie. De extreemste 

boriumconcentraties treden vooral  op in het kleigebied (met en zonder kwel), waar ook de hoog-

ste chlorideconcentraties optreden. Verder is er in de klasse Diep ook sprake van een aantal ex-

treme boriumconcentraties in het gebiedstype bos/duinen op zand. Het grootste deel van de ex-

treme boriumconcentraties (>1.000 g/l) gaat gepaard met verhoogde chlorideconcentraties 

(>1.000 mg/l), wat er op wijst dat die extreme boriumconcentraties een mariene invloed hebben. 

Op veruit de meeste meetpunten wordt voldaan aan de streefwaarde voor fluoride (0,5 mg/l). In 

de klasse Ondiep zijn er overschrijdingen in slechts twee meetpunten (4%) en in de klasse Diep in 

drie meetpunten (5%). De laagste concentraties fluoride zijn aangetroffen in het zandgebied, zij het 

met uitzondering van het gebiedstype bos/duinen op zand.  

Er bleken voor trendanalyse over de periode 1980 t/m 2016 alleen waterstofcarbonaatreeksen ge-

schikt. In een groot deel daarvan is een statistisch significante stijging gedetecteerd, namelijk in de 

klasse Ondiep 57% en in de klasse Diep 47%. Maar over de periode 2000 t/m 2016 zijn voor deze 

parameter relatief veel minder statistisch significante trends gedetecteerd. Voor ijzer is in de klasse 

Ondiep over deze periode in 33% van de reeksen een statistisch significante daling gedetecteerd. 

Uit deze verkenning van vijf overige parameters komt naar voren dat de Friese grondwaterkwaliteit 

van deze vooral voor wat betreft borium en in mindere mate fluoride niet voldoet aan de streef-

waarden uit de Vierde Nota Waterhuishouding. Voor borium is het vooralsnog de vraag of dit wel 

overal een antropogene oorzaak heeft.  

  

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

Fe 64 0% 69 0% 36 6% 33% 30 7% 3%

B 4eNW 52 0% 58 67%

F 4eNW 50 4% 58 5%

DOC 63 0% 68 0%

HCO3 63 0% 59 0% 28 57% 11% 19 47% 5% 11 9% 18% 1 0% 0%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016



 

© PB Icastat – amo - Provincie Fryslân 10 Toestand en trends grondwaterkwaliteit Fryslân 

1 Inleiding 
 

1.1 Achtergronden 

De Provincie Fryslân meet sinds 1994 veelal jaarlijks de grondwaterkwaliteit met het Provinciaal 

Meetnet Grondwaterkwaliteit (PMG), dat momenteel 16 meetpunten omvat. Daarnaast wordt op 

gezette tijden door de Provincie de grondwaterkwaliteit gemeten in meetpunten van enkele an-

dere instanties. Ook is er vanaf 1980 veelal jaarlijks meetinformatie beschikbaar gekomen over de 

provinciale grondwaterkwaliteit van 32 Friese meetpunten van het Landelijk Meetnet Grondwater-

kwaliteit (LMG), dat wordt beheerd door het RIVM. Beide meetinspanningen hebben als belangrijk-

ste doelstellingen het beschrijven van de toestand van de grondwaterkwaliteit en van de toe-

standsveranderingen (trends). De met deze en enkele andere meetinspanningen verzamelde 

grondwaterkwaliteitsgegevens zijn door de Provincie opgeslagen in de database Dawaco en omvat-

ten inmiddels de periode 1980 tot en met 2016. 

 

De laatste analyse van de gecombineerde meetgegevens was in 2007 [Van Buren, 2007], waarbij 

een beeld is geschetst van toestand en trends van de grondwaterkwaliteit (zie tekstkader hieron-

der). Op verzoek van de Provincie1 hebben wij het beeld van toestand en trends van de grondwa-

terkwaliteit geactualiseerd. Daartoe zijn beschrijvende en toetsende statistische analyses uitge-

voerd van de beschikbare meetgegevens over de periode 1980 t/m 2016. 

 

Meetnetrapportage 2007 

Bij de rapportage van 2007 zijn verzamelde meetgegevens van de grondwaterkwaliteit van Fryslân van de 

periode 1993 t/m 2006 verwerkt [Van Buren, 2007]. Het betrof gecombineerde gegevens van het Provinciaal 

Meetnet Grondwaterkwaliteit en het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit, afkomstig van 47 peilbuizen, 

elk met peilfilters op twee diepten (ongeveer 5 en 25 meter onder maaiveld). Daarbij stonden zestien kwali-

teitsparameters centraal, die elk op te vatten zijn als gidsparameter van een bepaald milieuthema. De gehan-

teerde indeling van parameter naar milieuthema was als volgt: 

• Vermesting: nitraat, ammonium, fosfaat en kalium;  

• Verzilting: natrium en chloride;  

• Verzuring: zuurgraad, aluminium, calcium en sulfaat; 

• Zware metalen: zink, koper, cadmium, nikkel, chroom en arseen. 

Om de toestand te kunnen beoordelen zijn per parameter de meetwaarden getoetst aan de streefwaarden 

voor die parameter (zoals vermeld in de Vierde Nota Waterhuishouding), of aan de drinkwaternorm (indien 

geen streefwaarde beschikbaar is). En voor elke meetreeks met minstens vijf ongecensureerde meetwaarden 

is getoetst op trend. Bij de interpretatie van de resultaten is zowel rekening gehouden met de gebiedssoort 

(klei, zand, veen, of stedelijk), als met de diepte van het waarnemingsfilter.  

 

 

1.2 Hoofdlijnen van onze aanpak 

De gecombineerde meetgegevens zijn met statistische methoden verwerkt tot kwantitatieve infor-

matie, die vervolgens handzaam is gepresenteerd in de vorm van empirische beelden van toestand 

en ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit in de provincie Fryslân. Op verzoek van de Provincie 

heeft de verwerking zich gericht op de macroparameters, met extra aandacht voor toestand en 

 
1 In deze vertegenwoordigd door Andries Oldenkamp, Beleidsmedewerker Grondwaterkwaliteit, Opgave Om-

gevingszaken, Provincie Fryslân. 
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ontwikkeling van stikstof en fosfor. Er is dus geen aandacht besteed aan antropogene stoffen, zoals 

gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en overige microparameters. 

 

Bij de presentaties van de resultaten is onderscheid gemaakt tussen verschillende gebiedstypen, 

met als indelingsfactoren landgebruik, grondsoort en hydrologische situatie (infiltratie, kwel of in-

termediair). Dat stelt ons in staat de meetresultaten te vertalen naar voorzichtige uitspraken over 

de algemene situatie en ontwikkelingen van de grondwaterkwaliteit van gebiedstypen, wat meer-

waarde geeft aan het meetnet. Die uitspraken moeten voorzichtig blijven, omdat het meetnet niet 

is opgezet als een kanssteekproef aan de hand van het verlotingsprincipe, zodat er grotere risico’s 

zijn op vertekening van het beeld. 

Het empirisch gereconstrueerde beeld is beoordeeld en geïnterpreteerd, waarbij de (macro)para-

meters zijn ingedeeld bij vier milieuthema’s, namelijk Vermesting, Verzilting, Verzuring en Zware 

Metalen. De rest is ingedeeld bij de groep Overig.  

 

Afbakening van deze studie 

Bij het verwerken van de meetresultaten van een grootschalige meetinspanning naar de grondwa-

terkwaliteit zijn verschillende invalshoeken mogelijk, zoals een verkennende analyse, met presenta-

tie en beoordeling van meetresultaten ten opzichte van objectieve maatstaven, of een duidende 

analyse, gericht op het vergaren van kennis over de achterliggende geohydrochemische processen.  

Deze studie is vooral een verkennende analyse, waarbij toestand en trends van parameters van de 

grondwaterkwaliteit van de Provincie Fryslân in beeld worden gebracht en beoordeeld. Door het 

grote aantal beschouwde parameters (bij de start 49, waarbij uiteindelijk over 30 kon worden ge-

rapporteerd) vergde dat een majeure inspanning, zodat er weinig ruimte resteerde voor een diep-

gaande en gedetailleerde duiding van de achterliggende geohydrochemische processen. Dit rap-

port bevat nog wel een algemene duiding (hoofdstuk 8).  

 

 

1.3 Begeleidingsgroep 

De begeleidingsgroep van deze studie bestond uit vier medewerkers van de Provincie Fryslân, na-

melijk Andries Oldenkamp, Daniël van Buren, Harry Boukes en Johan Medenblik. Harry Boukes 

heeft tevens bijgedragen aan dit rapport in de vorm van een algemene duiding van de resultaten 

(hoofdstuk 8) en is daarom vermeld als mede-auteur. 

 

 

1.4 Over dit rapport 

Na deze inleiding beschrijft hoofdstuk 2 de basisgegevens en de details van de studieaanpak. De 

hoofdstukken 3 t/m 7 presenteren dan toestand en trends van respectievelijk vermestingsparame-

ters (hfdst. 3), verziltingsparameters (hfdst. 4), verzuringsparameters (hfdst. 5), zware metalen 

(hfdst. 6) en overige parameters (hfdst. 7). Hoofdstuk 8 geeft een algemene duiding van de resulta-

ten van deze studie. Na enkele aanbevelingen (hfdst. 9) sluit het hoofddeel van dit rapport af met 

de alfabetische lijst van de aangehaalde literatuur.  

 

Dit rapport heeft vier bijlagen met grafische presentaties, namelijk: 1. Toestandboxplots, 2. Over-

schrijdingsdiagrammen, 3. Trendsoortdiagrammen en 4. Trendboxplots.  
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2 Basisgegevens en details studieaanpak 
 

2.1 Basisgegevens 

Voor deze studie is uitgegaan van door de Provincie in Dawaco opgeslagen meetgegevens van de 

grondwaterkwaliteit van Fryslân. Dit betreft meetgegevens van 225 peilfilters, afkomstig van 95 

meetpunten van zes instanties. Van deze 95 meetpunten doen 53 ook dienst voor het KRW-

meetnet van Fryslân. De verdeling van de meetpunten over instanties en meetnetten is vermeld in 

tabel 2.1. De tabel vermeldt tevens per groep meetpunten de meetperiode waarover gegevens be-

schikbaar zijn. 

 

Tabel 2.1: Verdeling over beherende instanties en meetnetten van de 95 in deze studie beschouwde 

meetpunten met informatie over de grondwaterkwaliteit van de Provincie Fryslân. Tevens is per 

groep meetpunten de meetperiode vermeld waarover gegevens beschikbaar zijn. 
 

 
 

De gegevens zijn ons door de Provincie Fryslân beschikbaar gesteld in de vorm van een Excelbe-

stand, als uitvoer van de database Dawaco. Het bestand bevat meetgegevens van 53 parameters 

van de grondwaterkwaliteit van 225 meetfilters, afkomstig van 95 meetpunten, over de periode 

1980 t/m 2016.2   

 

Als in elk van de 225 peilfilters elk van de 37 jaar alle 53 parameters zouden zijn bemeten, zouden 

er 441.225 meetwaarden zijn. Er zijn echter 54.804 meetwaarden (12,4% van 441.225), wat bete-

kent dat er sprake was van grote variaties in de meetopzet. Dit blijkt vooral veroorzaakt doordat 

het LMG in 1980 startte en het PMG in 1994 (waarbij het aantal meetpunten in enkele stappen toe-

nam) en door enkele tussentijdse uitbreidingen van het analysepakket. 

 

We hebben één rij met meetwaarden verwijderd. Van meetpunt 16FA3046, filter 3, komen namelijk twee 

vrijwel identieke rijen voor met meetwaarden van 25 parameters, de eerste met meetdatum 11-4-1997 en 

de tweede met meetdatum 4-11-1997. Vermoedelijk is de duplicatie ontstaan door het verwisselen van 

maand en dag in de datumnotatie.  

 

 

 
2 Daarnaast bevat het bestand ook meetgegevens van de grondwaterkwaliteit van 31 landbouwbuizen die 

vlak naast meetpunten van het LMG en het PMG zijn geplaatst en in de periode 1996 t/m 1996 zijn bemeten. 

Op verzoek van de Provincie zijn deze meetgegevens echter niet meegenomen. 

Instantie Meetnet Meetpunten Meetperiode

RIVM LMG 32 Vanaf 1980, veelal jaarlijks

Natuurmonumenten 1 2012 en 2015

PMG-kwaliteit 16 Vanaf 1994, veelal jaarlijks

PMG-kwantiteit 17 2006, 2010, 2012, 2015, 2016

RWS 2 1999, 2006, 2011 t/m 2016

Staatsbosbeheer 5 2006, 2010, 2012, 2013, 2015 en 2016

Vitens 13 2012, 2013, 2015 en 2016

? 9 Vanaf 1980, vanaf 1993 en vanaf 2012

95

Provincie Fryslân

Totaal



 

© PB Icastat – amo - Provincie Fryslân 13 Toestand en trends grondwaterkwaliteit Fryslân 

2.2 Indeling filters naar diepteklasse 

Van de 225 peilfilters zijn er 135 van twee meter en 82 van één meter. Van de overige acht zijn er 

zes van tussenliggende lengte en één van een halve meter (zie tabel 2.2). 

 

Tabel 2.2: Filterlengten van de 225 peilfilters, per instantie en meetnet. 
 

 

 

De 32 meetpunten van het LMG hebben elk drie filters van meestal twee meter, terwijl de meet-

punten van het PMG tussen één en vier filters kunnen bevatten, met meestal lengten van twee of 

één meter. 

 

De filters van het LMG bevinden zich op verschillende diepten (zie figuur 2.1). De ondiepe filters 

(aangeduid als filter 1) liggen meestal ergens tussen zeven en twaalf meter onder maaiveld en de 

diepe filters (aangeduid als filter 3) ergens tussen 20 en 27 meter onder maaiveld. Er is ook nog een 

tussenliggend filter (aangeduid als filter 2), maar dat betreft een soort reservefilter dat slechts spo-

radisch is bemeten.  

 

Ook de filters van het PMG bevinden zich op verschillende diepten, maar met grotere diepte-inter-

vallen dan bij het LMG (zie figuur 2.1). Zo liggen 14 filters van het PMG dieper dan 30 meter onder 

maaiveld, terwijl dat bij het LMG slechts eenmaal voorkomt. Er zijn bij het PMG ook zes zeer diepe 

filters, gelegen op meer dan 50 meter onder maaiveld, waarvan drie zelfs op circa 80 meter onder 

maaiveld.  

 
  

  

Instantie Meetnet 2,0 1,8 1,5 1,2 1,1 1,0 0,5 ? Totaal

RIVM LMG 85 3 1 1 0 4 0 1 95

Natuurmonumenten 0 0 0 0 0 2 0 0 2

PMG-kwal 26 0 0 0 0 18 0 0 44

PMG-kwan 3 0 0 0 0 21 1 0 25

RWS 0 0 0 0 1 4 0 0 5

Staatsbosbeheer 0 0 0 0 0 9 0 0 9

Vitens 4 0 0 0 0 23 0 0 27

? 17 0 0 0 0 1 0 0 18

135 3 1 1 1 82 1 1 225

Filterlengte (m)

Provincie Fryslân

Totaal
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Figuur 2.1: Boxplot van de filterdiepte (gemiddelde van bovenkant en onderkant) per filternummer 

van de hier beschouwde meetpunten. De boxplotbreedte is binnen een deelfiguur evenredig aan de 

wortel van het aantal betrokken filters.  
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Toelichting op de boxplot 

De boxplot (ook wel aangeduid als box-whisker-plot) is een handzame manier om de kenmerken van een on-

derzochte populatie zo compact mogelijk grafisch samen te vatten. Deze toont de posities van relevante po-

pulatiepercentielen van de beschouwde variabele, zoals geschat uit de meetwaarden.  

 
Het middendeel, de box (doos), loopt van het 25-percentiel naar het 75-percentiel, terwijl het 50-percentiel 

(ook wel de mediaan genoemd) is aangegeven als een horizontale streep in de box. De whiskers (snorharen) 

lopen van de box naar de uiteinden van de steekproef, maar niet verder dan de verste meetwaarde binnen 

maximaal eenmaal de boxlengte vanaf de box. Eventuele extremere waarden worden met een marker apart 

weergegeven boven de bovenste whisker of onder de onderste whisker. In bepaalde uitvoeringen van de 

boxplot in dit rapport is ook het rekenkundig gemiddelde van de meetwaarden weergegeven, als een blauwe 

punt. 

 

Om rekening te kunnen houden met de invloed van de diepte op geohydrochemische processen, 

maken we bij het bespreken van de resultaten onderscheid tussen twee diepteklassen, namelijk: 

• Ondiep (0 - 15 meter onder maaiveld) en  

• Diep (15 - 35 meter onder maaiveld).  

 

De volgende stappen zijn uitgevoerd om tot een bruikbare indeling van de filters naar deze diepte-

klassen te komen:  

i. deel een meetfilter in bij de klasse Ondiep als zijn gemiddelde filterdiepte niet meer be-

draagt dan 15 meter onder maaiveld en deel het in bij de klasse Diep als zijn gemiddelde fil-

terdiepte in het interval 15 – 35 meter onder maaiveld ligt; 

ii. als er van een meetpunt twee of meer filters zijn ingedeeld bij dezelfde diepteklasse, verwij-

der dan de resultaten van het filter met het kleinste aantal meetjaren. Dit voorkomt dat de 

grondwaterkwaliteit van het betreffende meetpunt te zwaar gaat meetellen in de resultaten 

van die diepteklasse. 

Dit leverde 88 filters op van de klasse Ondiep en 83 filters van de klasse Diep. Figuur 2.2 toont per 

diepteklasse de boxplot van de diepten van de aldus geselecteerde filters. 

 
  

75-percentiel

uitschieters

gemiddelde
mediaan

25-percentiel

whisker

whisker
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Figuur 2.2: Boxplot van de filterdiepte van de geselecteerde filters van diepteklasse Ondiep (0 – 15 

meter onder maaiveld) en diepteklasse Diep (15 – 35 meter onder maaiveld). De filterdiepte is hier 

gedefinieerd als het gemiddelde van bovenkant en onderkant filter ten opzichte van maaiveld.  

 
 

2.3 Indeling meetpunten naar gebiedstype 

Bij het bespreken van de resultaten zullen we onderscheid maken tussen verschillende gebiedsty-

pen, met als indelingsfactoren landgebruik, grondsoort en hydrologische situatie, waarbij de laatste 

is gekarakteriseerd door de verticale stroming ter plaatse (met als klassen infiltratie, kwel en inter-

mediair). Dat maakt een vertaling mogelijk van de puntinformatie naar voorzichtige uitspraken 

over de grondwaterkwaliteit van verschillende gebiedstypen, wat enige meerwaarde geeft aan het 

meetnet. Die uitspraken moeten voorzichtig blijven, omdat het meetnet niet is opgezet als een 

kanssteekproef aan de hand van het verlotingsprincipe, zodat er grotere risico’s zijn op vertekening 

van het beeld. 

 

De meetpunten van het LMG zijn destijds door het RIVM  al geselecteerd op basis van landgebruik, 

grondsoort en hydrologische situatie. Maar het is helaas niet meer bekend hoe de meetpunten van 

het PMG destijds zijn geselecteerd. Voor deze studie zijn op ons verzoek alle meetpunten door de 

Provincie ingedeeld naar landgebruik, grondsoort en hydrologische situatie. Daarbij is gebruik ge-

maakt van een Geografisch Informatiesysteem (GIS) en van grondwaterstand- of stijghoogtegege-

vens (deze laatste om kwel- of infiltratiepunten te kunnen onderscheiden), zoals beschikbaar in de 

database Dawaco. De resultaten van deze indeling zijn vermeld in tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3: Indeling van de 95 meetpunten van de combinatie LMG en PMG naar landgebruik, grond-

soort en hydrologische situatie. 
 

 
 

Landgebruik Aantal Grondsoort Aantal Hydrol. situatie Aantal

Bos 18 Klei 18 Infiltratie 46

Bouwland 7 Veen 23 Stationair 13

Duin 9 Zand 54 Kwel 34

Gras 55 Totaal 95 ? 2

Stad 6 Totaal 95

Totaal 95
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Uit tabel 2.3 blijkt dat het meest in het meetnet voorkomende landgebruik Gras is (58% van de 

meetpunten), de meest voorkomende grondsoort Zand is (57% van de meetpunten) en de meest 

voorkomende hydrologische situatie Infiltratie is (48% van de meetpunten). Opvallend is verder het 

grote aandeel meetpunten in kwelgebied (36%). 

 

Figuur 2.3 toont hoe de meetpunten zijn verdeeld over combinaties van landgebruik, grondsoort 

en hydrologische situatie. 

 

Figuur 2.3: Verdeling van de 95 meetpunten over combinaties van landgebruik, grondsoort en hy-

drologische situatie (verticale grondwaterstroming). 
 

 

 

Landgebruik - Bwl: Bouwland | Grasl: Grasland | Dui: Duinen 

Verticale grondwaterstroming - If: Infiltratie | Im: Intermediair | Kw: Kwel 

 

En kaart 2.1 toont de ruimtelijke verdeling van de 95 meetpunten, met onderscheid naar grond-
soort. 
 
Kaart 2.1: Ruimtelijke verdeling van de 95 meetpunten. De meetpuntkleur geeft de grondsoort aan. 

 

 

 

Bwl 3 Bwl 1 Bos 1 Bwl 3 Bos 1

If 3 If 14 Kw 10 If 15 Im 5 Kw 3 If 1 Im 1 Kw 1 If 7 Im 1 Kw 11 Kw 1 If 1 Im 1 Kw 3 If 4 Im 3 Kw 5 Im 1 If 1 Im 1

Grasl 19Bos/Dui 25

Grondsoort

Zand 54 Veen 23 Klei 18

Landgebruik

Stad 2 Stad 2 Stad 2

Verticale grondwaterstroming

Grasl 24

? 2

Grasl 12

Zand Veen Klei
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Vervolgens hebben we een aantal gebiedstypen gedefinieerd, op basis van het aantal meetpunten 

per combinatie van landgebruik, grondsoort en hydrologische situatie, zodanig dat wordt voldaan 

aan de volgende voorwaarden: 

• elk meetpunt kan aan één van deze gebiedstypen toegedeeld worden; 

• op theoretische gronden is te verwachten dat de grondwaterkwaliteit binnen een gebiedstype 

minstens enigszins homogeen zal zijn; 

• een gebiedstype omvat bij voorkeur veel meetpunten en in ieder geval minstens twee. 

De resulterende indeling naar gebiedstypen is weergegeven in tabel 2.4. 

 
Tabel 2.4: Indeling naar gebiedstypen zoals in deze studie gebruikt bij het presenteren van de resul-

taten. Tevens is de daarbij gehanteerde gebiedstypecode vermeld en ook is de voor grafieken  ge-

hanteerde kleurstelling weergegeven. 
 

 

 

De kwelgebieden zijn apart onderscheiden, omdat daar minder een directe invloed van landgebruik 

en grondsoort is te verwachten. Er wordt daarbij nog wel onderscheid gemaakt tussen het kwel-

kleigebied (Kwel_Kl), het kwel-zandgebied (Kwel_Z) en het kwel-veengebied (Kwel_V), omdat het 

grondwater in het kwel-kleigebied doorgaans veel zouter is, zoals bijvoorbeeld is te zien voor het 

chloridegehalte in figuur 2.4. 

 

Uit tabel 2.4 blijkt dat het meetnet van vier van de elf gebiedstypen hooguit beperkte informatie 

kan leveren, omdat in elk maar twee of drie meetpunten aanwezig zijn. Dit betreft de gebiedstypen 

Za_Bl, Za_St, Ve_St en Kl_St. Een vertaling van die informatie naar de betreffende vier gebiedsty-

pen is minder betrouwbaar te achten. Als de Provincie er belang aan hecht ook voor deze vier ge-

biedstypen toestand en trends te kunnen beschrijven, dient het meetnet daarop aangepast te wor-

den. 

 
  

Grond- Land- Hydrol. Gebieds-

soort gebruik situatie typecode Aantal

Zand Bouwland Za_Bl 3

Zand Gras Za_Gr 14

Zand Bos/Duin Za_B/D 22

Zand Stad Za_St 2

Veen Gras Ve_Gr 8

Veen Stad Ve_St 2

Klei Gras Kl_Gr 7

Klei Stad Kl_St 2

Zand Kwel Kwel_Z 13

Veen Kwel Kwel_V 13

Klei Kwel Kwel_Kl 8

Totaal 94
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Figuur 2.4: Boxplot van de chlorideconcentratie in kwelgebied per grondsoort, zoals gemeten in on-

diep grondwater (links) en in diep grondwater (rechts), gebaseerd op alle beschikbare chlorideme-

tingen van de voor de betreffende diepteklasse geselecteerde peilfilters (zie § 2.2 voor de selectiecri-

teria). De verticale schaal is logaritmisch geplot, om ook details over de lagere concentraties te kun-

nen weergeven. 

 

 
2.4 Omgang met gecensureerde waarden en met uitschieters 

 

2.4.1 Omgang met gecensureerde waarden 

In een aantal gevallen zijn meetwaarden gerapporteerd als kleiner dan de betreffende rapportage-

grens, wat ook wel aangeduid wordt als een gecensureerde waarde. Als een meetreeks één of 

meer gecensureerde waarden bevat zijn de gebruikelijke verwerkingsmethoden niet meer toepas-

baar (het betreft immers semi-kwantitatieve waarden). Een bijkomende complicatie is dat er voor 

bepaalde parameters ook sprake is van een rapportagegrens die verandert in de tijd.  

 

Er zijn verschillende procedures mogelijk om het versluierende effect van gecensureerde waarden 

op de resultaten van statistische analyses te verzachten. Maar de geschiktheid van een dergelijke 

procedure varieert, afhankelijk van het soort statistische analyse, het aantal meetwaarden, het 

percentage gecensureerde waarden, het aantal rapportagegrenzen, de relatieve hoogtes van die 

rapportagegrenzen ten opzichte van de meetwaarden boven de rapportagegrenzen en het soort 

kansverdeling waar de meetwaarden uit afkomstig zijn (zie bijvoorbeeld [Helsel and Hirsch, 1992]).  

 

De enige procedure die bevredigende resultaten oplevert bij álle soorten statistische analyses en 

álle soorten gecensureerde datasets, is het opheffen van de censuur, wat betekent dat alle gecen-

sureerde waarden worden vervangen door de ongecensureerde meetwaarden. Aangezien deze 

laatste hier niet beschikbaar zijn, hanteren wij de volgende pragmatische oplossingen. 

 

1. Voor toestandsanalyse - Elke gecensureerde waarde wordt vervangen door de helft van de rap-

portagegrens. Deze substitutiemethode is internationaal gezien vermoedelijk de meest 
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toegepaste voorbewerking van gecensureerde gegevens, aangezien die bij elke soort statisti-

sche analyse kan worden gebruikt. Uit simulatiestudies is gebleken dat er procedures zijn waar-

mee soms betere schattingen van het gemiddelde en de standaardafwijking kunnen worden 

verkregen dan met deze substitutiemethode, zoals extrapolatie van de niet-gecensureerde data, 

of het gebruik van maximum likelihood-schatters, maar dat zijn zeer bewerkelijke methoden.  

 
2. Voor trendanalyse – De aanpak hangt dan af van het aantal rapportagegrenzen, zoals hieronder 

toegelicht. 

 

Als een meetreeks één rapportagegrens bevat - Elke gecensureerde waarde wordt vervangen door 

de helft van de rapportagegrens, net zoals hierboven beschreven voor toestandsanalyse.  

 

Als een meetreeks twee of meer rapportagegrenzen bevat – Alle gecensureerde waarden van een 

reeks worden op de helft van de hoogste rapportagegrens van die reeks gezet (zie het voorbeeld in 

figuur 2.5). Ook niet-gecensureerde meetwaarden die lager zijn dan de hoogste rapportagegrens 

worden op de helft van die grens gezet (en zijn dan op te vatten als gecensureerde waarden). Deze 

aanpak kan informatieverlies en daarmee ook verlies aan onderscheidend vermogen geven, maar is 

nodig om het detecteren van kunstmatige trends te vermijden die louter zijn veroorzaakt door ver-

anderingen van de rapportagegrens (zie bijvoorbeeld [Helsel and Hirsch, 1992]). Door deze voorbe-

werking kan het voorkomen dat een tijdreeks meer gecensureerde waarden bevat dan de oor-

spronkelijke meetreeks.  

 

Figuur 2.5: Voorbeeld van het voor trendanalyse voorbewerken van een reeks met meerdere rap-

portagegrenzen, teneinde kunstmatige trends te vermijden. 

 
 

Als voldaan wordt aan de volgende twee criteria, dan wordt  een aangepaste aanpak gevolgd (zie 

het voorbeeld in figuur 2.6):  

i) de meetreeks bevat slechts één waarde die is gecensureerd ten opzichte van de hoogste 

rapportagegrens én  

ii) er komt minstens één niet-gecensureerde waarde voor, die tussen de hoogste rapportage-

grens en de op één na hoogste rapportagegrens ligt, of die onder de hoogste rapportage-

grens ligt als dat de enige rapportagegrens in de meetreeks is.  

Alleen als wordt voldaan aan beide criteria dan wordt de ene waarde die is gecensureerd ten op-

zichte van de hoogste rapportagegrens verwijderd en worden vervolgens alle waarden (zowel de 
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gecensureerde als de niet-gecensureerde) die onder de één na hoogste rapportagegrens liggen op 

de helft van die één na hoogste rapportagegrens gezet, tenzij de meetreeks maar één rapportage-

grens omvat, in welk geval er na de verwijdering van de ene gecensureerde waarde ten opzichte 

van die grens geen verdere censuur wordt toegepast. Deze handelswijze voorkomt onnodig infor-

matieverlies door een eenmalige, relatief hoge rapportagegrens. 

 

Figuur 2.6: Voorbeeld van een aangepaste vorm van het voorbewerken van een reeks met meerdere 

rapportagegrenzen, teneinde kunstmatige trends te vermijden. De aanpassing geeft minder infor-

matieverlies bij een eenmalige, relatief hoge rapportagegrens. 

  
2.4.2 Omgang met uitschieters 

Uitschieters zijn meetwaarden die duidelijk afwijken van de andere meetwaarden. Ze kunnen zijn 

veroorzaakt door: 

1. bemonsterings-, meet- of schrijffouten, of 

2. een extreme situatie. 

 

Bij voorkeur dienen meetwaarden veroorzaakt door fouten uiteraard niet meegenomen te worden 

bij statistische analyses. Maar het vergt detailkennis van alle handelingen die tot een meetwaarde 

hebben geleid om objectief vast te kunnen stellen of er sprake is van een foute meetwaarde of van 

een meetwaarde die een extreme situatie weergeeft. Bij het ontbreken van deze detailkennis – en 

dit zal meer regel dan uitzondering zijn - is er dan ook geen objectieve rechtvaardiging voor het ver-

wijderen van uitschieters en moet dit achterwege blijven.  

 

Om te voorkomen dat extreme meetwaarden veroorzaakt door fouten het beeld vertroebelen, 

hanteren we bij deze studie vooral robuuste grafische en statistische methoden, die niet of nauwe-

lijks worden beïnvloed door extreme waarden. 
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2.5 Beschouwde parameters, milieuthema’s en grenswaarden 

De ons geleverde dataset omvatte 49 parameters. Bij verwerking van de meetgegevens bleek ech-

ter dat niet van alle parameters voldoende informatie beschikbaar was, doordat daarvan weinig 

meetgegevens waren, of doordat ze alle gecensureerd waren. Daardoor vielen 19 parameters af 

(zie tekstkader). Over deze is dan verder niet gerapporteerd. 

 

Voor deze studie afgevallen parameters 

Van de volgende parameters was te weinig informatie beschikbaar in de geleverde dataset (In alfabetische 

volgorde): antimoon, beryllium, fosfaat, kobalt, lithium, molybdeen, nitriet, rubidium, seleen, tellurium, thal-

lium, thorium, tin, titaan, uranium, wolfraam, zilver, zirkoon, zuurstof. 

 

Voor het bespreken van de resultaten van de toestand- en trendanalyses zijn de 30 parameters in-

gedeeld bij vier milieuthema’s, namelijk Vermesting, Verzilting, Verzuring en Zware Metalen. De 

rest is ingedeeld bij de groep Overig. Tabel 2.5 vermeldt de indeling van de parameters naar milieu-

thema. Deze tabel vermeldt per parameter ook de grenswaarde die we hanteren als maatstaf bij 

het beoordelen van de toestand, indien nodig met onderscheid naar grondsoort of diepte onder 

maaiveld. De vermelde grenswaarden hebben echter verschillende achtergronden en dienen ver-

schillende doelen, zodat daar bij het beoordelen van de toestand ook rekening mee moet worden 

gehouden. De drie bronnen van de grenswaarden zijn hieronder in prioriteitsvolgorde vermeld. Als 

twee of meer bronnen verschillende grenswaarden hebben voor dezelfde parameter, is de grens-

waarde gehanteerd van de eerst vermelde van die bronnen. 

 

Bronnen van de in deze studie gehanteerde grenswaarden 

BKMW: Drempelwaarden van de Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen, afkom-

stig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009].  

CB: Streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 [CB, 2013].  

4eNW: Streefwaarden uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 1998].  

 

In totaal worden er hier voor 18 parameters grenswaarden toegepast, waarbij zeven van de 

BKMW, zes van de CB en vijf van de 4eNW. 

 

Uit tabel 2.5 blijkt dat de grenswaarde voor een aantal parameters afhangt van de diepte ten op-

zichte van maaiveld, maar de daarbij gedefinieerde diepteklassen (Ondiep en Diep) wijken enigs-

zins af van de diepteklassen die wij hanteren, met als verschil de klassegrens (10 meter versus 15 

meter onder maaiveld). Toch zullen we voor onze klasse Ondiep de grenswaarde hanteren die geldt 

voor grondwater op minder dan 10 meter onder maaiveld, omdat de meeste filtermiddens van 

onze klasse Ondiep daaraan voldoen. De boxplot van de filterdiepte van de klasse Ondiep in figuur 

2.2 laat zien dat het 25-percentiel op circa 10 meter onder maaiveld ligt, zodat 75% van de filters 

zich op minder dan 10 meter onder maaiveld bevindt.   
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Tabel 2.5: De in deze studie beschouwde parameters, ingedeeld naar milieuthema. Waar van toe-

passing is de grenswaarde vermeld die hier wordt gebruikt als maatstaf bij het beoordelen van de 

toestand, indien nodig met onderscheid naar grondsoort of diepte onder maaiveld. 
 

 
 

 
 

2.6 Beschrijven van toestand 

Voor elke beschouwde combinatie van parameter, diepteklasse en gebiedstype is de recente situa-

tie – aangeduid als de toestand - vastgesteld. In deze studie beschouwen wij de situatie in de re-

cente vierjaarsperiode 2013 t/m 2016 als de toestand. Daarbij zijn twee presentatievormen gehan-

teerd: 1) de toestandboxplot en 2) het overschrijdingsdiagram. 

 

Een- < 10 m > 10 m

Parameter Code heid Thema Zand Klei Veen Ondiep Diep

Nitraat (N) NO3 mg N/l

Ammonium (N) NH4 mg N/l 2

Totaal-fosfor (P) P_tot mg P/l 2,0 6,9 2,0

Chloride Cl mg/l 160 160

Natrium Na mg/l

Magnesium Mg mg/l

Kalium K mg/l

EGV20_vld S/cm

EGV25_lab mS/m

pH_vld -

pH_lab -

Aluminium Al g/l

Calcium Ca mg/l

Sulfaat SO4 mg/l 150 150

Arseen As g/l 13,2 18,7 13,2

Barium Ba g/l 50 200
Bromide Br mg/l

Cadmium Cd g/l

Chroom Cr g/l  1 2,5

Koper Cu g/l 15 1,3

Kwik Hg g/l 0,05 0,01

Mangaan Mn g/l

Nikkel Ni g/l

Lood Pb g/l

Strontium Sr g/l

Vanadium V g/l  1,2

Zink Zn g/l 65 24

IJzer Fe g/l

Borium B g/l 6,5

Fluoride F mg/l

Opgel. org. koolst. DOC mg/l

Waterstofcarbon. HCO3 mg/l

 Besluit Kwal. en Monit. Water, 2009  BKMW

 Circulaire Bodemsanering, 2013  CB

 4e Nota Waterhuishouding, 1998-  4eNW

Grondsoort

7,4

Overig 0,5

EGV

Zuurgraad

Zware 

metalen

0,3

0,35

20

Verzilting

Verzuring

Vermesting

11,3

10

Gehanteerde grenswaarde



 

© PB Icastat – amo - Provincie Fryslân 24 Toestand en trends grondwaterkwaliteit Fryslân 

Ad 1) Toestandboxplot - Deze toont per combinatie van parameter en diepteklasse (ondiep of diep) 

voor elk gebiedstype de boxplot van de meetwaarden van de meetpunten binnen dat gebiedstype 

in de recente vierjaarsperiode 2013 t/m 2016. Om de toestand te kunnen beoordelen is tevens per 

gebiedstype de grenswaarde weergegeven. Achter elk gebiedstype is vermeld het betrokken aantal 

meetpunten. Zie hieronder het voorbeeld in figuur 2.7. Bijlage 1 bevat alle toestandboxplots. 

 

Ad 2) Overschrijdingsdiagram - Dit toont per combinatie van parameter en diepteklasse voor elk 

gebiedstype het percentage meetpunten waar in de periode 2013 t/m 2016 één of meer grens-

waardeoverschrijdingen optraden. Achter elk gebiedstype is vermeld het betrokken aantal meet-

punten. Zie hieronder het voorbeeld in figuur 2.7. Bijlage 2 bevat alle overschrijdingsdiagrammen.  

Het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijdingen (%mpo) is bepaald als: 

%𝑚𝑝𝑜 =
𝑐𝑜
𝑛
∙ 100% 

waarin co het aantal meetpunten met één of meer grenswaardeoverschrijdingen in de periode 

2013 t/m 2016 en n  het aantal meetpunten met meetwaarden in deze periode. Om vertekening te 

voorkomen, is in de (weinige) gevallen dat van een meetpunt twee meetwaarden in een jaar be-

schikbaar zijn, slechts één meetwaarde meegenomen. Daarvoor is dan de meetwaarde genomen 

die het dichtst bij 1 oktober ligt, aangezien het zwaartepunt van de meetinspanning in de tweede 

jaarhelft was (74,8% van de metingen). 

Deze presentatievorm stelt door het vergelijken van meetwaarden met de grenswaarde (op te vat-

ten als een soort objectieve maatstaf) in staat om een min of meer objectief oordeel over de toe-

stand te vellen. De hiervoor gebruikte grenswaarden zijn vermeld in tabel 2.5. 

 

Figuur 2.7: Voorbeeld van combinatie van toestandboxplot en overschrijdingsdiagram, per diepte-

klasse. De grenswaarde is in de toestandboxplot per gebiedstype aangegeven met een rode lijn. 
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Als de meetpunten bij de meetnetinrichting via verloting zijn geselecteerd (al dan niet na stratifica-

tie naar homogene gebieden) is %mpo een zuivere schatting van het oppervlaktepercentage van de 

betreffende diepteklasse van het betreffende gebiedstype met grenswaardeoverschrijding. De 

steekproefinformatie kan dan worden geëxtrapoleerd naar een bruikbare uitspraak over het gehele 

gebiedstype, wat uiteraard meerwaarde oplevert. Maar voor zover wij hebben kunnen achterha-

len, was er geen sprake van een vooraf geplande statistische steekproef, zodat %mpo hooguit opge-

vat kan worden als een ruwe benadering van het oppervlaktepercentage met grenswaardeover-

schrijding.  

 

 
2.7 Beschrijven van trends 

Onder het begrip trend verstaan we hier een permanente of semipermanente verandering van het 

niveau van de meetreeks over een tijdshorizon van tenminste enkele jaren. Seizoensmatige veran-

deringen en kortstondige calamiteiten vallen daar dus niet onder. 

Om objectief te kunnen vaststellen of een meetreeks een trend vertoont is statistische trendana-

lyse uitgevoerd, met het door ons ontwikkelde programma Trendanalist [Baggelaar en Van der 

Meulen, 2012]. Statistische trendanalyse omvat per geanalyseerde reeks twee onderdelen, name-

lijk: 

i. trenddetectie, leidend tot een (objectieve) uitspraak over het al of niet optreden van een sta-

tistisch significante trend; 

ii. trendkwantificering, leidend tot een schatting van de grootte van de trend (uitgedrukt als ver-

andering per jaar). 

 

Trendanalist is speciaal ontwikkeld voor milieuonderzoek en kan dus ook rekening houden met de 

specifieke eigenschappen van variabelen van de grond- of oppervlaktewaterwaterkwaliteit, zoals 

een niet-normale kansverdeling (al of niet door uitschieters), autocorrelatie, seizoeneffecten, ge-

censureerde meetwaarden en ontbrekende meetwaarden. Afhankelijk van de eigenschappen van 

de betreffende meetreeks hanteert het programma de trenddetectietoets en bijbehorende trend-

schatter die het best aansluiten op die eigenschappen. Daarbij kan het interne expertsysteem kie-

zen uit zes trenddetectietoetsen en vier trendschatters. Het betreft drie toetsen die gebaseerd zijn 

op de lineaire regressietoets en drie toetsen die gebaseerd zijn op de Mann-Kendalltoets, het ver-

delingsvrije equivalent van de lineaire regressietoets. Ze kunnen ook rekening houden met seizoen-

effecten en/of autocorrelatie. Deze flexibele aanpak geeft maatwerk en garandeert per reeks een 

maximaal onderscheidend vermogen bij de trenddetectie en ook een maximale precisie bij het 

trendschatten. Dit zorgt er voor dat de in de meetreeksen aanwezige informatie - die vaak een 

grote inspanning aan bemonsterings- en analysekosten heeft gekost - zo goed mogelijk wordt be-

nut. 

 

De voor deze studie geanalyseerde meetreeksen van de grondwaterkwaliteit bevatten doorgaans  

slechts één meetwaarde per jaar, zodat er geen rekening hoeft te worden gehouden met seizoen-

effecten of autocorrelatie. Er kan dan worden volstaan met de lineaire regressietoets of de Mann-

Kendalltoets. Om tot een passende keuze te komen is van elke meetreeks eerst een lineair regres-

siemodel geschat, waarbij het meetjaar de verklarende variabele is. Als vervolgens uit statistische 

toetsing (met de Lillieforstoets op normaliteit) bleek dat de modelresiduen afkomstig zijn uit een 

normale kansverdeling, is voor die meetreeks het resultaat van de lineaire regressietoets op trend 
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genomen. Anders is de verdelingsvrije Mann-Kendalltoets toegepast. Deze procedure is weergege-

ven in het stroomschema van figuur 2.8. 

 
Figuur 2.8: Stroomschema van de hier toegepaste procedure voor trendanalyse.  

 
LR = lineaire regressietoets, MK = Mann-Kendalltoets. Het actieveld Zie verder is hier niet van toepassing, 

omdat deze studie alleen jaarreeksen gebruikt. 

 

Als een meetreeks op trend is getoetst met de lineaire regressietoets, dan is de trend geschat als 

de lineaire regressiehelling en als is getoetst met de Mann-Kendalltoets, dan is de trend geschat als 

de Theilhelling [Theil, 1950; Sen, 1968]. Deze laatste is de mediaan van alle individuele hellingen 

tussen de afzonderlijke waarden in de tijdreeks en daarmee op te vatten als een verdelingsvrije 

schatter, die resistent is tegen de invloed van extremen (zie het voorbeeld in figuur 2.9). 

 

Figuur 2.9: Illustratie van de robuustheid van de Theilhelling ten opzichte van de lineaire regressie-

helling, bij een uitschieter in de meetreeks. 
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Deze hellingschatter is zuiver – dit wil zeggen zonder systematische fout - en heeft verder een gro-

tere nauwkeurigheid dan de lineaire regressiehelling bij tijdreeksen met waarden afkomstig uit een 

scheve kansverdeling. Dit speelt zelfs al bij geringe afwijkingen van normaliteit, die op steekproef-

niveau praktisch niet visueel zijn te onderkennen. Dit laatste is bijvoorbeeld met een simulatiestu-

die geïllustreerd door [Hirsch et al. 1991]. 

 
Trendsoort, tweezijdig toetsen en betrouwbaarheid 

Bij de trendanalyses is getoetst op een monotone trend, dat wil zeggen op een overwegende daling 

of een overwegende stijging vanaf het startpunt van de reeks, ongeacht of dit in de vorm van een 

lineaire, convexe, of concave verandering is. Er is tweezijdig getoetst, dat wil zeggen op een veran-

dering, ongeacht of het een daling of een stijging betreft. Daarbij is 95% betrouwbaarheid gehan-

teerd.  

 
Gehanteerde trendanalyseperioden 

Bij trendanalyse dient vooraf de periode te worden gedefinieerd waarover op trend wordt geanaly-

seerd. Het hypothetisch startpunt van de trend is daarbij het begin van die periode. Na verkenning 

van de mogelijkheden en beperkingen van het gegevensmateriaal is in samenspraak met de bege-

leidingsgroep besloten de volgende twee trendanalyseperioden te hanteren: 

• 1980 t/m 2016 – lange periode van 37 jaar; 

• 2000 t/m 2016 – middellange periode van 17 jaar. 

 

 Een reeks is op trend geanalyseerd als de volgende criteria opgaan: 

1. De reeks bevat minder dan 80% gecensureerde waarden. Bij hogere percentages wordt het 

toetsen op trend namelijk problematisch. Als een reeks alléén gecensureerde waarden omvat 

(100% gecensureerde waarden) krijgt deze het trendresultaat Geen trend. 

2. De reeks bevat in elk daarvoor gedefinieerd reekssegment (zie figuur 2.10) in minstens één ka-

lenderjaar een meetwaarde. Met dit homogeniteitscriterium wordt voorkomen dat ook reeksen 

meedoen die slechts bestaan uit enkele sterk verspreide meetwaarden, of clusters daarvan. 

Trendanalyse van een dergelijke reeks geeft namelijk een groter risico op vertekening door me-

teorologische invloeden. 

 
Figuur 2.10: De twee bij deze studie gehanteerde trendanalyseperioden en hun indeling in respectie-

velijk vijf en vier segmenten. Een meetreeks is op trend geanalyseerd over de betreffende periode 

als elk periodesegment in minstens één kalenderjaar een meetwaarde bevat. 
 

 
 

Ter illustratie toont figuur 2.11 twee voorbeelden van resultaten van trendanalyse, beide over de 

periode 2000 t/m 2016, in de vorm van trendplots. Het betreft een statistisch significante daling 

van nitraat in meetpunt 15EA3057, filter 1 en een statistisch significante stijging van totaal-fosfor in 

meetpunt 15EP0081, filter 1.  
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Figuur 2.11: Twee voorbeelden van resultaten van de trendanalyses, beide over de periode 2000 

t/m 2016, in de vorm van trendplots. Links een statistisch significante daling van nitraat en rechts 

een statistisch significante stijging van totaal-fosfor.  

 
 
Voor het beschrijven van trends zijn de volgende presentatievormen gehanteerd: 1) trendsoortdia-

gram en 2) trendboxplot. 

 

Ad 1) Trendsoortdiagram – Dit toont voor verschillende combinaties van trendanalyseperiode, pa-

rameter en diepteklasse voor elk gebiedstype de relatieve verdeling van de drie trendsoorten (Stij-

ging, Geen trend, Daling), in de vorm van een gestapeld staafdiagram. De relatieve verdeling is be-

rekend door per trendsoort het aantal meetpunten met die soort te delen door het aantal bij de 

trendanalyse beschouwde meetpunten. Achter elk gebiedstype is vermeld het betrokken aantal 

meetpunten. Zie het voorbeeld hieronder in figuur 2.12. Bijlage 3 bevat alle trendsoortdiagram-

men. 

 

Ad 2) Trendboxplot – Deze toont per combinatie van trendanalyseperiode, parameter en diepte-

klasse voor elk gebiedstype de boxplot van de geschatte trends van de meetreeksen van de meet-

punten, ongeacht of deze statistisch significant zijn of niet. Achter elk gebiedstype is vermeld het 

betrokken aantal meetpunten. Zie het voorbeeld hieronder in figuur 2.12.  

Voor de meeste in het hoofddeel van dit rapport opgenomen trendboxplots is de trendgrootte re-

latief uitgedrukt ten opzichte van de mediaan van de betreffende meetreeks. Bijlage 4 bevat alle 

trendboxplots, met van elk zowel een versie in de meetschaal, als een versie met relatieve schaal. 

Als een trendboxplot geheel boven of onder de nullijn ligt en is bepaald uit meetreeksen van min-

stens vier meetpunten, dan is het zeer aannemelijk dat er in het betreffende gebiedstype overwe-

gend (dat wil zeggen in meer dan de helft van het gebied) een concentratietoename of -afname is 

opgetreden, ongeacht de statistische significanties van de afzonderlijk geschatte trends.3 In die zin 

kan de trendboxplot relevante aanvullende informatie verschaffen, in het bijzonder als er geen sta-

tistisch significante trends zijn geschat. 

 

  

 
3 Dit volgt uit de eigenschappen van de binomiale kansverdeling. 
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Figuur 2.12: Voorbeeld van combinatie van trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stij-

ging, geel: geen trend, groen: statistisch significante daling) en trendboxplot, beide voor de periode 

1980 t/m 2016, per diepteklasse. 
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3 Toestand en trends vermestingsparameters 
 

3.1 Nitraat 

Om de recente situatie van nitraat in het grondwater te kunnen beoordelen, toont figuur 3.1 de 

toestandboxplot van nitraat per gebiedstype, voor beide diepteklassen. Elke boxplot is gebaseerd 

op de meetwaarden van de meetpunten binnen dat gebiedstype in de recente vierjaarsperiode 

2013 t/m 2016. De grenswaarde (11,3 mg N/l) volgt uit Europese milieukwaliteitseisen voor grond-

waterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009]. 

 

Figuur 3.1: De toestandboxplot van nitraat per gebiedstype, voor beide diepteklassen. De BKMW-

grenswaarde bedraagt 11,3 mg N/l en valt buiten de figuur. De verticale as is logaritmisch ge-

schaald. 
 

 
 

Uit de figuur blijkt dat er voor geen van de gebiedstypen een grenswaardeoverschrijding van ni-

traat is opgetreden. Verder zijn de concentraties nitraat steeds laag. Alleen voor zandgebieden ko-

men deze soms boven 1 mg N/l uit. 

 

Om ook de ontwikkeling van nitraat in de laatste decennia te kunnen beoordelen toont figuur 3.2 

het trendsoortdiagram van nitraat, met de relatieve verdeling van de drie trendsoorten (Stijging, 

Geen trend, Daling), voor de vier combinaties van trendanalyseperiode en diepteklasse. De rela-

tieve verdeling is berekend door per trendsoort het aantal meetpunten met die soort te delen door 

het aantal bij de trendanalyse beschouwde meetpunten.  

 

Door het grote aandeel gecensureerde waarden bleken maar weinig nitraatreeksen geschikt voor 

trendanalyse, namelijk 21 voor de periode 1980 t/m 2016 en 11 voor de periode 2000 t/m 2016. 

Voor de meeste van deze reeksen is geen statistisch significante trend gedetecteerd. Voor slechts 

enkele is een statistisch significante daling gedetecteerd, namelijk drie (14% van het totaal aantal 

reeksen) over de periode 1980 t/m 2016 en twee (18% van het totaal aantal reeksen) over de peri-

ode 2000 t/m 2016 (zie het voorbeeld in figuur 3.3). Deze statistisch significante dalingen traden op 

in het gebiedstype gras op zand.  
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Figuur 3.2: Trendsoortdiagram van nitraat, voor de vier combinaties van trendanalyseperiode en 

diepteklasse. Rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statistisch significante 

daling. 

 
 

Figuur 3.3: Voorbeeld van trendplot van nitraat, over de periode 2000 t/m 2016. Het betreft een 

meetreeks in de klasse Ondiep, van het gebiedstype gras op zand. De geschatte trend bedraagt -0,3 

mg N/l per jaar en is statistisch significant. 
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De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over nitraat is weergegeven in kaart 

3.1.  

 
Kaart 3.1: Nitraat - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

 
 

 
 

Resumerend  

Uit deze verkenning blijkt dat nitraat op alle meetpunten ruim voldoet aan de Europese milieukwa-

liteitseisen voor grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Wa-

ter. De concentraties nitraat zijn overal laag, alleen voor zandgebieden komen deze soms boven 1 

mg N/l uit. 

Verder blijkt dat in circa 15% van de voor trendanalyse geschikte meetreeksen de nitraatconcentra-

tie in de afgelopen decennia statistisch significant is gedaald (de dalingen betroffen het ge-

biedstype gras op zand). Er zijn geen aanwijzingen dat de situatie ergens is verslechterd.  

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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3.2 Ammonium 

Figuur 3.4 toont de toestandboxplot van ammonium per gebiedstype, voor beide diepteklassen, 

evenals het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrij-

ding per gebiedstype aangeeft. De grenswaarden zijn de streefwaarden uit de Vierde Nota Water-

huishouding [4eNW, 1998], namelijk 2 mg N/l voor het zandgebied en 10 mg N/l voor kleigebied en 

veengebied. 

 

Figuur 3.4: De toestandboxplot van ammonium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, 

met rode 4eNW-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdings-

diagram met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 
 

Ammonium overschrijdt in beide diepteklassen op circa 25% van de meetpunten de grenswaarde.  

De overschrijdingen betreffen vooral het kwel-kleigebied en het zandgebied (met en zonder kwel), 

zij het slechts weinig in het gebiedstype bos/duinen op zand. In het veengebied wordt de grens-

waarde in de periode 2013 t/m 2016 niet overschreden. 

 

Uit het spreidingsdiagram van ammonium versus chloride over de periode 1980 t/m 2016 (figuur 

3.5) blijkt dat veel van de extreem hoge ammoniumconcentraties (> 10 mg N/l) gepaard gaan met 

verhoogde chlorideconcentraties (>200 mg/l). Dit kan er op duiden dat veel van deze extremen een 

mariene achtergrond hebben. Dit betreft echter alleen meetpunten in kwel- en/of kleigebied.  

De overschrijdingen van ammonium in het zandgebied gaan in de meeste gevallen gepaard met be-

perktere chlorideconcentraties, wat kan wijzen op een antropogene invloed (vermesting). 
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Figuur 3.5: Spreidingsdiagram van ammonium versus chloride. Gecensureerde ammoniumwaarden 

zijn op de helft van de rapportagegrens gezet. Het betreft meetwaarden over de gehele meetperi-

ode (1980 t/m 2016). 

 
 

Om de ontwikkeling van ammonium in de laatste decennia te kunnen beoordelen tonen de figuren 

3.6 en 3.7 voor respectievelijk de periode 1980 t/m 2016 en de periode 2000 t/m 2016 per diepte-

klasse zowel het trendsoortdiagram van ammonium (met de relatieve verdeling van de drie trend-

soorten Stijging, Geen trend, Daling) als de trendboxplot. 

 

Figuur 3.6: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van ammonium, beide per diepteklasse voor de periode 

1980 t/m 2016. 
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In de klasse Ondiep bleken 24 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 1980 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 8% een statistisch significante stijging (trad alleen op in het kwelgebied) 

en 29% een statistisch significante daling. In de klasse Diep bleken 27 meetreeksen geschikt voor 

trendanalyse. Daarvan vertoonde 11% een statistisch significante stijging en 22% een statistisch sig-

nificante daling. Er traden in beide diepteklassen dus meer dalingen op dan stijgingen.  

 

Figuur 3.7: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van ammonium, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 36 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde één (3%) een statistisch significante stijging en vertoonden vijf (14%) een 

statistisch significante daling. In de klasse Diep bleken 28 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. 

Daarvan vertoonden drie (11%) een statistisch significante stijging en vertoonde geen een statis-

tisch significante daling. In het gebied bos/duinen op zand zijn in de klasse Ondiep overwegend stij-

gingen geschat (ongeacht statistische significantie). Er kan sprake zijn van stikstofdepositie door 

vermesting, maar het kan ook komen door de verzilting die daar optreedt. 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over ammonium is weergegeven in 

kaart 3.2.  

 
Resumerend 

Ammonium overschrijdt in beide diepteklassen op circa 25% van de meetpunten de streefwaarde 

uit de 4e Nota Waterhuishouding. In het zand- en kleigebied betreft dit circa 30% van de meetpun-

ten. In het gebiedstype bos/duinen op zand is dat veel minder het geval (circa 10% van de meet-
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punten) en zijn de concentraties doorgaans ook het laagst. In het veengebied wordt de streef-

waarde niet overschreden. Veel van de extreem hoge ammoniumconcentraties (>10 mg N/l) gaan 

gepaard met verhoogde chlorideconcentraties, wat kan wijzen op een mariene achtergrond. Dit be-

treft echter alleen meetpunten in kwel- en/of kleigebied. De overschrijdingen van ammonium in 

het zandgebied gaan in de meeste gevallen gepaard met beperktere chlorideconcentraties, wat kan 

wijzen op een antropogene invloed (vermesting). 

Per diepteklasse is in hooguit 10% van de voor trendanalyse geschikte meetreeksen de ammonium-

concentratie in de afgelopen drie à vier decennia statistisch significant gestegen, terwijl deze in 

circa 30% (Ondiep) respectievelijk circa 20% (Diep) statistisch significant is gedaald. Er traden in 

beide diepteklassen dus meer dalingen op dan stijgingen. De ontwikkelingen over de laatste twee 

decennia waren minder onderscheidend. Wel zijn In het gebied bos/duinen op zand in de klasse 

Ondiep overwegend stijgingen geschat (ongeacht statistische significantie). Er kan sprake zijn van 

stikstofdepositie door vermesting, maar het kan ook komen door de verzilting die daar optreedt. 

 
Kaart 3.2: Ammonium - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

  
 

 
 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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3.3 Totaal-fosfor 

Figuur 3.8 toont de toestandboxplot van totaal-fosfor per gebiedstype, voor beide diepteklassen, 

evenals het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrij-

ding per gebiedstype aangeeft. De grenswaarden volgen uit Europese milieukwaliteitseisen voor 

grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009], 

namelijk 2,0 mg P/l voor zandgebied en veengebied en 6,9 mg P/l voor kleigebied. 

 
Figuur 3.8: De toestandboxplot van totaal-fosfor per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, 

met rode BKMW-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdings-

diagram met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 
 

Er blijkt slechts voor drie meetpunten sprake van grenswaardeoverschrijdingen van totaal-fosfor. 

Deze betreffen in de klasse Ondiep het kwel-kleigebied en in de klasse Diep het bos/duinen op 

zandgebied en het kwel-zandgebied. Bij het meetpunt in het kwel-kleigebied gaat het verhoogde 

totaal-fosfor gepaard met een extreme chlorideconcentratie (10.361 mg/l), wat er op duidt dat het 

verhoogde totaal-fosfor daar een mariene achtergrond heeft (zoute kwel). 

 
Om de ontwikkeling van totaal-fosfor in de laatste decennia te kunnen beoordelen tonen de figu-

ren 3.9 en 3.10 voor respectievelijk de periode 1980 t/m 2016 en de periode 2000 t/m 2016 per 

diepteklasse zowel het trendsoortdiagram van totaal-fosfor (met de relatieve verdeling van de drie 

trendsoorten Stijging, Geen trend, Daling), als de trendboxplot. 
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Figuur 3.9: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van totaal-fosfor, beide voor de periode 1980 t/m 2016, 

per diepteklasse. 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 19 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 1980 t/m 

2016. Daarvan vertoonden zes (32%) een statistisch significante stijging en twee (11%) een statis-

tisch significante daling. In de klasse Diep bleken 28 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daar-

van vertoonden zes (21%) een statistisch significante stijging en vertoonde één (4%) een statistisch 

significante daling.  

In de klasse Diep bleken in het kwel-veengebied alle vijf geschatte trends positief (ongeacht statisti-

sche significantie), zodat het zeer aannemelijk is dat totaal-fosfor in het grootste deel van dat ge-

biedstype is toegenomen in de periode vanaf 1980. 
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Figuur 3.10: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van totaal-fosfor, beide voor de periode 2000 t/m 2016, 

per diepteklasse. 
 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 31 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde één (3%) een statistisch significante stijging en vertoonden twee (6%) 

een statistisch significante daling. In de klasse Diep bleken 28 meetreeksen geschikt voor trendana-

lyse. Daarvan vertoonde geen een statistisch significante stijging en vertoonde één (4%) een statis-

tisch significante daling. Voor totaal-fosfor zijn er over de periode 2000 t/m 2016 dus in een kleiner 

percentage meetreeksen statistisch significante trends gedetecteerd dan over de periode vanaf 

1980. 

 
De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over totaal-fosfor is weergegeven in 
kaart 3.3.   
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Kaart 3.3: Totaal-fosfor - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

 
 

 
 
Resumerend  

Totaal-fosfor voldoet op vrijwel alle meetpunten aan de Europese milieukwaliteitseisen voor 

grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Er blijkt 

slechts voor drie meetpunten sprake van grenswaardeoverschrijdingen, in achtereenvolgens het 

kwel-kleigebied (Ondiep), het bos/duinen op zandgebied (Diep) en het kwel-zandgebied (Diep). 

Verder blijkt dat over de periode 1980 t/m 2016 in 32% (Ondiep) respectievelijk 21% (Diep) van de 

voor trendanalyse geschikte meetreeksen de concentratie totaal-fosfor statistisch significant is ge-

stegen, terwijl er in 11% (Ondiep) respectievelijk 4% (Diep) van de meetreeksen sprake was van 

een statistisch significante daling. Er waren over deze lange termijn in beide diepteklassen dus 

meer stijgingen dan dalingen. In de klasse Diep bleek in het kwel-veengebied overwegend sprake 

van een toename van totaal-fosfor in de periode vanaf 1980. 

De ontwikkelingen over de afgelopen twee decennia zijn minder onderscheidend.  

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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3.4 Kernpunten vermestingsparameters 

 

Tabel 3.1: Overzicht van toestand en trends van de hier beschouwde vermestingsparameters. 
 

 
 

Afgaande op de in de toestandperiode (2013 t/m 2016) gemeten concentraties van nitraat en to-

taal-fosfor wordt voor de hier beschouwde vermestingsparameters vrijwel geheel voldaan aan de 

grenswaarden die volgen uit de Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen, afkom-

stig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009]. De nitraatconcentratie is 

namelijk overal laag en overschrijdt nergens de grenswaarde en de concentratie totaal-fosfor over-

schrijdt op slechts drie van de 69 meetpunten de grenswaarde (waarvan dit op één van die meet-

punten vermoedelijk komt door mariene invloed). 

Ammonium overschrijdt in beide diepteklassen op circa 25% van de meetpunten de streefwaarde 

uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 1998], vooral in het kwel-kleigebied en in het zandge-

bied (met en zonder kwel), zij het slechts weinig in het gebiedstype bos/duinen op zand. In het 

veengebied wordt de streefwaarde niet overschreden. Veel van de extreem hoge ammoniumcon-

centraties (>10 mg N/l) gaan gepaard met verhoogde chlorideconcentraties (> 200 mg/l), wat er op 

kan duiden dat deze een mariene achtergrond hebben. Dit betreft echter alleen meetpunten in 

kwel- en/of kleigebied. De overschrijdingen van ammonium in het zandgebied gaan in de meeste 

gevallen gepaard met beperktere chlorideconcentraties, wat kan wijzen op een antropogene in-

vloed (vermesting). 

Er waren slechts weinig nitraatreeksen geschikt voor trendanalyse (vooral doordat de rapportage-

grens niet vaak wordt overschreden) en in hooguit enkele daarvan zijn statistisch significante 

trends gedetecteerd (dalingen), deze betroffen het gebiedstype gras op zand. Voor ammonium en 

totaal-fosfor waren meer reeksen geschikt en bleek het beeld ook gevarieerder, met zowel stijgin-

gen als dalingen. Voor wat betreft totaal-fosfor was er over de laatste drie à vier decennia in meer 

meetreeksen sprake van stijging dan van daling van de concentratie. Er traden veel stijgingen op in 

het veengebied. Voor ammonium traden in beide diepteklassen meer dalingen op dan stijgingen. 

De ontwikkelingen over de laatste twee decennia waren voor totaal-fosfor en ammonium minder 

onderscheidend. Wel zijn In het gebied bos/duinen op zand in de klasse Ondiep overwegend stij-

gingen van ammonium geschat (ongeacht statistische significantie). Er kan sprake zijn van stikstof-

depositie door vermesting, maar het kan ook komen door de verzilting die daar optreedt. 

 

Uit deze verkenning komt naar voren dat vermesting mogelijk de Friese grondwaterkwaliteit beïn-

vloedt, zoals in delen van het zandgebied waar ammonium de grenswaarde overschrijdt en het ge-

bied bos/duinen op zand, waar ammonium overwegend stijgt. Verder is de concentratie totaal-fos-

for op meer plaatsen gestegen dan gedaald, al is er nog nauwelijks sprake van overschrijdingen. 

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

NO3 BKMW 63 0% 69 0% 8 0% 13% 13 0% 15% 4 0% 25% 7 0% 14%

NH4 4eNW 63 25% 69 26% 24 8% 29% 27 11% 22% 36 3% 14% 28 11% 0%

P_tot BKMW 63 2% 69 3% 19 32% 11% 28 21% 4% 31 3% 6% 28 0% 4%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016
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4 Toestand en trends verziltingsparameters 
 

4.1 Chloride 

Figuur 4.1 toont de toestandboxplot van chloride per gebiedstype, voor beide diepteklassen, even-

als het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding 

per gebiedstype aangeeft. De grenswaarde (160 mg/l, alleen voor het zandgebied en het veenge-

bied) volgt uit Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit 

Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009]. 

 

Figuur 4.1: De toestandboxplot van chloride per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode BKMW-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdia-

gram met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 
 

Overschrijdingen van de grenswaarde voor chloride treden op in 11% (Ondiep), respectievelijk 18% 

(Diep) van de meetpunten (met meetwaarden). In het kleigebied treden veruit de hoogste concen-

traties op (tussen 1.000 en 20.000 mg/l), waarbij de concentraties in de klasse Diep doorgaans 

enigszins hoger zijn dan in de klasse Ondiep. De hoge concentraties duiden op menging met marien 

water. Formeel is daar echter geen sprake van overschrijdingen, omdat er voor het kleigebied geen 

BKMW-grenswaarde geldt. 

In het kwel-zandgebied en het kwel-veengebied zijn de concentraties chloride doorgaans relatief 

laag. Maar er zijn daar ook enkele meetpunten met hoge concentraties in de klasse Diep (tot maxi-

maal 6.500 mg/l). 
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In de zand- en veengebieden zonder kwel komen doorgaans lage tot matige concentraties chloride 

voor. Maar in 10 meetpunten (7 in zandgebied, 3 in veengebied) treden overschrijdingen op van de 

BKMW-grenswaarde van 160 mg/l, in de klasse Ondiep tot maximaal 1.100 mg/l en/of in de klasse 

Diep tot maximaal 2.600 mg/l.  

 

Om de ontwikkeling van chloride in de laatste decennia te kunnen beoordelen tonen de figuren 4.2 

en 4.3 voor respectievelijk de periode 1980 t/m 2016 en de periode 2000 t/m 2016 per diepte-

klasse zowel het trendsoortdiagram van chloride als de trendboxplot. 

 

Figuur 4.2: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van chloride, beide voor de periode 1980 t/m 2016, per 

diepteklasse. 
 

 
 
In zowel de klasse Ondiep als de klasse Diep bleken 29 meetreeksen geschikt voor trendanalyse 

over de periode 1980 t/m 2016. Afgaande op de statistisch significante stijgingen en dalingen bleek 

in de klasse Ondiep 21% van de reeksen in deze periode verzilting te vertonen (stijging van de chlo-

rideconcentratie) en 45% verzoeting (daling van de chlorideconcentratie). En in de klasse Diep 

bleek 31% van de reeksen verzilting te vertonen en 41% verzoeting. Er was dus sprake van veel dy-

namiek, met verschillende soorten ontwikkelingen.  

In het kwel-kleigebied en het kwel-zandgebied was op diverse plaatsen sprake van verzilting, terwijl 

in het kwel-veengebied op diverse plaatsen sprake was van verzoeting. In de overige zand-, veen- 

en kleigebieden was in de klasse Ondiep veelal sprake van verzoeting, terwijl in de klasse Diep zo-

wel verzilting als verzoeting optrad. Opvallend is dat in het gebiedstype gras op zand in de klasse 

Ondiep voor alle zeven meetreeksen een daling is geschat (waarvan vijf statistisch significant). Dit is 

een aanwijzing dat er in het grootste deel van dat gebiedstype in de klasse Ondiep verzoeting is 
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opgetreden in de periode vanaf 1980. Verder valt op dat in het gebiedstype bos/duinen op zand in 

de klasse Ondiep op vier van de vijf meetpunten een stijging is geschat (waarvan twee statistisch 

significant). Dit kan er op wijzen dat in een groot deel van dat gebiedstype in de klasse Ondiep ver-

zilting is opgetreden in de periode vanaf 1980. 

 

Figuur 4.3: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van chloride, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 
 
In de klasse Ondiep bleken 40 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016 en in de klasse Diep 29 reeksen. Afgaande op de statistisch significante stijgingen en dalingen 

bleek in de klasse Ondiep 13% van de reeksen verzilting te vertonen en 20% verzoeting. En in de 

klasse Diep bleek 24% van de reeksen verzilting te vertonen en 3% verzoeting. Over deze periode 

zijn er dus kleinere percentages statistisch significante trends dan over de periode 1980 t/m 2016. 

Opvallend is dat in het gebiedstype bos/duinen op zand in de klasse Ondiep voor alle zes meetreek-

sen een stijging is geschat (waarvan twee statistisch significant). Dit is een duidelijke aanwijzing dat 

in het grootste deel van dat gebiedstype in de klasse Ondiep verzilting is opgetreden.  

 
Kaart 4.1 toont de ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over chloride.  
 
Resumerend  

Chloride voldoet op een deel van de meetpunten in het zand- en veengebied niet aan de grens-

waarde (160 mg/l), die volgt uit Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen, afkom-

stig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. In het kleigebied treden veruit de hoogste 
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concentraties chloride op (tussen 1.000 en 20.000 mg/l), maar daarvoor geldt geen grenswaarde, 

vanwege de sterke mariene invloed in dat gebied. 

Verder blijkt dat over de afgelopen drie à vier decennia in 21% (Ondiep) respectievelijk 31% (Diep) 

van de voor trendanalyse geschikte meetreeksen de concentratie chloride statistisch significant is 

gestegen, terwijl er in 45% (Ondiep) respectievelijk 41% (Diep) van de meetreeksen sprake was van 

een statistisch significante daling. In beide diepteklassen was dus sprake van veel dynamiek, waar-

bij er enigszins meer meetreeksen waren met verzoeting dan met verzilting. Vooral in het kwel-klei-

gebied en het kwel-zandgebied was op diverse plaatsen sprake van verzilting, terwijl in het kwel-

veengebied op diverse plaatsen sprake was van verzoeting. In de overige zand-, veen- en kleigebie-

den was in de klasse Ondiep veelal sprake van verzoeting, terwijl in de klasse Diep zowel verzilting 

als verzoeting optrad. In de periode vanaf 1980 is in het grootste deel van het gebiedstype gras op 

zand in de klasse Ondiep verzoeting opgetreden, terwijl in vermoedelijk een groot deel van het ge-

biedstype bos/duinen op zand verzilting is opgetreden.  

 
Kaart 4.1: Chloride - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Voor het kleigebied is 

er geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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4.2 Natrium 

Figuur 4.4 toont de toestandboxplot van natrium per gebiedstype, voor beide diepteklassen. 

 

Figuur 4.4: De toestandboxplot van natrium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met logarit-

misch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde. 
 

 

 

Het beeld van natrium lijkt op dat van chloride. De hoogste concentraties treden op in het kleige-

bied, met enigszins hogere concentraties in de klasse Diep dan in de klasse Ondiep. In het kwel-

zandgebied en het kwel-veengebied zijn de natriumconcentraties in de meeste meetpunten relatief 

laag. En in de zand- en veengebieden zonder kwel zijn de concentraties laag tot matig. 

 

Om de ontwikkeling van natrium in de laatste decennia te kunnen beoordelen tonen de figuren 4.5 

en 4.6 voor respectievelijk de periode 1980 t/m 2016 en de periode 2000 t/m 2016 per diepte-

klasse zowel het trendsoortdiagram van natrium als de trendboxplot. 
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Figuur 4.5: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van natrium, beide voor de periode 1980 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 

 
 

In zowel de klasse Ondiep als de klasse Diep bleken 29 meetreeksen geschikt voor trendanalyse 

over de periode 1980 t/m 2016. In de klasse Ondiep bleek 28% van de reeksen een statistisch signi-

ficante stijging te vertonen en 45% een statistisch significante daling. Opvallend is dat in het ge-

biedstype gras op zand in de klasse Ondiep voor alle zeven meetreeksen een daling is geschat (deze 

zijn ook nog alle statistisch significant). Dit kan er op duiden dat in het grootste deel van dat ge-

biedstype het natrium in de klasse Ondiep is gedaald over de periode vanaf 1980. Dit constateer-

den we hiervoor ook al voor chloride (zie § 4.1). Voor het gebiedstype bos/duinen op zand daaren-

tegen blijkt er in de klasse Ondiep veelal sprake van stijging van de concentratie natrium. 

In de klasse Diep bleek 28% van de reeksen een statistisch significante stijging te vertonen en 31% 

een statistisch significante daling.  
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Figuur 4.6: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van natrium, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 40 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016 en in de klasse Diep 31. In de klasse Ondiep bleek 13% van de reeksen een statistisch signifi-

cante stijging te vertonen en 25% een statistisch significante daling. En in de klasse Diep bleek 6% 

van de reeksen een statistisch significante stijging te vertonen en 0% een statistisch significante da-

ling.  

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over natrium is weergegeven in kaart 

4.2. 
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Kaart 4.2: Natrium - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter heeft 

geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

Voor natrium is er geen grenswaarde. Het beeld lijkt op dat van chloride, met de hoogste concen-

traties in het kleigebied. In het kwel-zandgebied en het kwel-veengebied zijn de natriumconcentra-

ties in de meeste meetpunten relatief laag. En in de zand- en veengebieden zonder kwel zijn de 

concentraties laag tot matig. 

Verder blijkt dat over de afgelopen drie à vier decennia in 28% (Ondiep zowel als Diep) van de voor 

trendanalyse geschikte meetreeksen de concentratie natrium statistisch significant is gestegen, ter-

wijl er in 45% (Ondiep) respectievelijk 31% (Diep) van de meetreeksen sprake was van een statis-

tisch significante daling. In beide diepteklassen was dus sprake van veel dynamiek, met enigszins 

meer meetreeksen met dalingen dan stijgingen. De ontwikkelingen over de afgelopen twee decen-

nia zijn minder onderscheidend.  

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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4.3 Magnesium 

Figuur 4.7 toont de toestandboxplot van magnesium per gebiedstype, voor beide diepteklassen. 

 

Figuur 4.7: De toestandboxplot van magnesium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met lo-

garitmisch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

In het kleigebied zijn veruit de hoogste concentraties magnesium aangetroffen, net als we al zagen 

voor chloride en natrium. 

 

Figuur 4.8: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van magnesium, beide voor de periode 1980 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 

 
 



 

© PB Icastat – amo - Provincie Fryslân 51 Toestand en trends grondwaterkwaliteit Fryslân 

In zowel de klasse Ondiep als de klasse Diep bleken 29 meetreeksen geschikt voor trendanalyse 

over de periode 1980 t/m 2016. In de klasse Ondiep bleek 14% van de reeksen een statistisch signi-

ficante stijging te vertonen en 48% een statistisch significante daling. En in de klasse Diep bleek 

17% van de reeksen een statistisch significante stijging te vertonen en 31% een statistisch signifi-

cante daling.  

Opvallend is dat in het gebiedstype gras op zand in de klasse Ondiep voor alle zeven meetreeksen 

een daling is geschat (deze zijn ook nog alle statistisch significant). Dit kan er op duiden dat in het 

grootste deel van dat gebiedstype het magnesium in de klasse Ondiep is gedaald over de periode 

vanaf 1980. Dit constateerden we hiervoor ook al voor chloride en natrium (zie § 4.1 en § 4.2). 

 

Figuur 4.9: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van magnesium, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 39 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016 en in de klasse Diep 31. In de klasse Ondiep bleek 10% van de reeksen een statistisch signifi-

cante stijging te vertonen en 23% een statistisch significante daling. En in de klasse Diep bleek 6% 

van de reeksen een statistisch significante stijging te vertonen en 6% een statistisch significante da-

ling.  

Opvallend is dat in het gebiedstype gras op zand in de klasse Ondiep voor alle zes meetreeksen een 

daling is geschat (waarvan vier statistisch significant). Dit kan er op duiden dat in het grootste deel 

van dat gebiedstype het magnesium in de klasse Ondiep is gedaald over de periode vanaf 2000. Dit 

constateerden we hiervoor ook al voor de periode vanaf 1980. 
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De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over magnesium is weergegeven in 

kaart 4.3. 

 
Kaart 4.3: Magnesium - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter 

heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 

 

Resumerend 

Voor magnesium is er geen grenswaarde. In het kleigebied zijn veruit de hoogste concentraties  

aangetroffen, net als we al zagen voor chloride en natrium. 

Verder blijkt dat over de afgelopen drie à vier decennia in 14% (Ondiep) respectievelijk 17% (Diep) 

van de voor trendanalyse geschikte meetreeksen de concentratie magnesium statistisch significant 

is gestegen, terwijl er in 48% (Ondiep) respectievelijk 31% (Diep) van de meetreeksen sprake was 

van een statistisch significante daling. In beide diepteklassen was dus sprake van veel dynamiek, 

waarbij er meer meetreeksen waren met verzoeting dan met verzilting. De ontwikkelingen over de 

afgelopen twee decennia zijn minder onderscheidend.  

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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4.4 Kalium 

Figuur 4.10 toont de toestandboxplot van kalium per gebiedstype, voor beide diepteklassen. 

 

Figuur 4.10: De toestandboxplot van kalium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met logarit-

misch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde. 
 

 

 

De hoogste concentraties kalium treden op in het kleigebied (met en zonder kwel), wat zal komen 

door mariene invloed. Dit zagen we ook al voor chloride, natrium en magnesium. 

 
Figuur 4.11: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van kalium, beide voor de periode 1980 t/m 2016, per 

diepteklasse. 
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In de klasse Ondiep bleken 28 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 1980 t/m 

2016 en in de klasse Diep 29. In de klasse Ondiep bleek 32% van de reeksen een statistisch signifi-

cante stijging te vertonen en 43% een statistisch significante daling. En in de klasse Diep bleek 34% 

van de reeksen een statistisch significante stijging te vertonen en 14% een statistisch significante 

daling.  

Opvallend is dat in het gebiedstype gras op zand in de klasse Ondiep voor alle zes meetreeksen een 

daling is geschat (waarvan vijf statistisch significant). Dit kan er op duiden dat in het grootste deel 

van dat gebiedstype het kalium in de klasse Ondiep is gedaald over de periode vanaf 1980. Dit con-

stateerden we hiervoor ook al voor chloride, natrium en magnesium (zie § 4.1, § 4.2 en § 4.3). 

 

Figuur 4.12: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van kalium, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 
 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 40 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016 en in de klasse Diep 31. In de klasse Ondiep bleek 15% van de reeksen een statistisch signifi-

cante stijging te vertonen en 25% een statistisch significante daling. En in de klasse Diep bleek 16% 

van de reeksen een statistisch significante stijging te vertonen en 6% een statistisch significante da-

ling.  

Het trendbeeld voor kalium over de periode 2000 t/m 2016 lijkt in grote lijnen op dat over de peri-

ode 1980 t/m 2018, maar het percentage statistisch significante trends is kleiner. 
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De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over kalium is weergegeven in kaart 

4.4. 

 
Kaart 4.4: Kalium - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter heeft 

geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

Voor kalium is er geen grenswaarde. De hoogste concentraties treden op in het kleigebied (met en 

zonder kwel), wat zal komen door mariene invloed. Dit zagen we ook al voor chloride, natrium en 

magnesium. 

Verder blijkt dat over de afgelopen drie à vier decennia in 32% (Ondiep) respectievelijk 34% (Diep) 

van de voor trendanalyse geschikte meetreeksen de concentratie kalium statistisch significant is 

gestegen, terwijl er in 43% (Ondiep) respectievelijk 14% (Diep) van de meetreeksen sprake was van 

een statistisch significante daling. In beide diepteklassen was dus sprake van veel dynamiek, met 

Ondiep meer meetreeksen met dalingen dan met stijgingen en Diep meer meetreeksen met stijgin-

gen dan met dalingen. De ontwikkelingen over de afgelopen twee decennia zijn minder onderschei-

dend.  

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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4.5 EGV 

Er zijn in de dataset zowel gegevens beschikbaar over de laboratorium-EGV, als over de veld-EGV, 

waarbij hun meetreeksen slechts enigszins overlappen. . Uit een vergelijking van hun informatie-

dichtheid bleken de gegevens van de laboratorium-EGV het meest geschikt voor de toestandana-

lyse en die van de veld-EGV voor de trendanalyse (die bleek overigens alleen mogelijk over de peri-

ode 2000 t/m 2016). 

 

Figuur 4.13 toont de toestandboxplot van de laboratorium-EGV per gebiedstype, voor beide diep-

teklassen. 

 

Figuur 4.13: De toestandboxplot van de laboratorium-EGV per gebiedstype, voor beide diepteklas-

sen (met logaritmisch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

De hoogste EGV-waarden komen voor in het kleigebied, wat zal komen door de mariene invloed. 

Dit geldt met name voor het kleigebied met (zoute) kwel. Hier worden de hoogste waarden geme-

ten. De laagste EGV-waarden komen voor in het gebiedstype gras op zand.   
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Figuur 4.14: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van de veld-EGV, beide voor de periode 2000 t/m 2016, 

per diepteklasse. 

 
 

Er waren geen meetreeksen van EGV geschikt voor trendanalyse over de periode 1980 t/m 2016. 

En er waren slechts 12 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 2016, 

waarvan 11 in de klasse Ondiep en één in de klasse Diep. In de klasse Ondiep bleek geen van de 

reeksen een statistisch significante stijging te vertonen en vertoonden zeven (64%) een statistisch 

significante daling. En in de klasse Diep bleek de enige geschikte reeks zonder statistisch signifi-

cante trend.  

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over EGV is weergegeven in kaart 4.5. 
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Kaart 4.5: EGV - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter heeft 

geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

Voor EGV is er geen grenswaarde. De hoogste waarden komen voor in het kleigebied, wat zal ko-

men door de mariene invloed. De laagste waarden komen voor in het gebiedstype gras op zand.   

Verder blijkt dat over de afgelopen twee decennia in geen van de (slechts) 12 voor trendanalyse 

geschikte meetreeksen het EGV statistisch significant is gestegen, terwijl er in 64% (Ondiep) respec-

tievelijk 0% (Diep) van de meetreeksen sprake was van een statistisch significante daling.   

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. daling

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. stijging

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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4.6 Kernbevindingen verziltingsparameters 

 

Tabel 4.1: Overzicht van toestand en trends van de hier beschouwde verziltingsparameters. 
 

 
 

De concentratie chloride overschrijdt op 11% (Ondiep), respectievelijk 18% (Diep) van de meetpun-

ten de grenswaarde van 160 mg/l. Deze volgt uit de Europese milieukwaliteitseisen voor grondwa-

terlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009]. Deze 

grenswaarde geldt alleen voor het zand en het veengebied en niet voor het kleigebied (daar treden 

door mariene invloed veruit de hoogste concentraties op, tussen 1.000 en 20.000 mg/l). In de zand- 

en veengebieden met kwel zijn de concentraties doorgaans relatief laag, maar er zijn daar ook en-

kele meetpunten met hoge concentraties in de klasse Diep (tot maximaal 6.500 mg/l). In de zand- 

en veengebieden zonder kwel komen doorgaans lage tot matige concentraties chloride voor. Maar 

in 10 meetpunten (7 in zandgebied, 3 in veengebied) treden overschrijdingen op van de BKMW-

grenswaarde van 160 mg/l, in de klasse Ondiep tot maximaal 1.100 mg/l en/of in de klasse Diep tot 

maximaal 2.600 mg/l.  

Voor de overige vier hier beschouwde verziltingsparameters gelden geen grenswaarden. 

 

Over de laatste drie à vier decennia lijken de ontwikkelingen van chloride, natrium, magnesium en 

kalium op elkaar, wat er op wijst dat ze alle zijn beïnvloed door hetzelfde proces. Elk van deze para-

meters vertoonde in beide diepteklassen voor een substantieel deel van de meetreeksen een sta-

tistisch significante daling en voor een doorgaans enigszins kleiner deel een statistisch significante 

stijging. Er was dus sprake van veel dynamiek, waarbij er meer meetreeksen waren met verzoeting 

dan met verzilting. Vooral in het kwel-kleigebied en het kwel-zandgebied was op diverse plaatsen 

sprake van verzilting, terwijl in het kwel-veengebied op diverse plaatsen sprake was van verzoeting. 

Voor wat betreft de zandgebieden zonder kwel was er in de klasse Ondiep in het gebiedstype gras 

op zand overwegend sprake van verzoeting, terwijl er in het gebiedstype bos/duinen op zand over-

wegend sprake was van verzilting. 

De ontwikkelingen over de afgelopen twee decennia zijn minder onderscheidend.  

 

Uit deze verkenning komt naar voren dat de Friese grondwaterkwaliteit zowel wordt beïnvloed 

door verziltingprocessen als door verzoetingsprocessen, waarbij die laatste zich op meer van de bij 

deze studie betrokken locaties doen gelden. 

 

 

  

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

Cl BKMW 62 11% 68 18% 29 21% 45% 29 31% 41% 40 13% 20% 29 24% 3%

Na 63 0% 69 0% 29 28% 45% 29 28% 31% 40 13% 25% 31 6% 0%

Mg 63 0% 69 0% 29 14% 48% 29 17% 31% 39 10% 23% 31 6% 6%

K 63 0% 69 0% 28 32% 43% 29 34% 14% 40 15% 25% 31 16% 6%

EGV 63 0% 69 0% 11 0% 64% 1 0% 0%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016
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5 Toestand en trends verzuringsparameters 
 

Dit hoofdstuk beschouwt toestand en trends van de parameters zuurgraad (pH), aluminium, cal-

cium en sulfaat, om na te gaan of dat informatie oplevert over verzuringsprocessen. 

 

 

5.1 Zuurgraad (pH) 

Er zijn in de dataset zowel gegevens beschikbaar over de laboratorium-pH, als over de veld-pH, 

waarbij hun meetreeksen slechts enigszins overlappen. Uit een vergelijking van hun informatie-

dichtheid bleken de gegevens van de laboratorium-pH het meest geschikt voor de toestandanalyse 

en die van de veld-pH voor de trendanalyse (deze bleek overigens alleen mogelijk over de periode 

2000 t/m 2016). 

 

Figuur 5.1 toont de toestandboxplot van de laboratorium-pH per gebiedstype, voor beide diepte-

klassen. 

 

Figuur 5.1: De toestandboxplot van de laboratorium-pH per gebiedstype, voor beide diepteklassen. 

Deze parameter heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

Veel van de laagste pH’s (<6) komen voor in het zandgebied. Maar onder bos/duinen op zand ko-

men in enkele meetpunten juist hogere waarden voor, tussen 7 en 8. De hoogste waarden (tot 8,4) 

komen voor in de klasse Diep, in het kwel-zandgebied. 
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Figuur 5.2: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van de veld-pH, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. Let op dat de kleur rood hier niet duidt op een verslechtering, aangezien een stijgende 

pH (minder verzuring) als een positieve ontwikkeling kan worden gezien. 
 

 
 
In de klasse Ondiep bleken 39 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 10% een statistisch significante stijging en 8% een statistisch significante 

daling. In het gebiedstype bos/duinen op zand was in de klasse Ondiep overwegend sprake van da-

ling (verzuring). 

In de klasse Diep bleken 28 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan vertoonde 11% een 

statistisch significante stijging en vertoonde geen een statistisch significante daling. Opvallend is 

dat in de klasse Diep voor de meeste reeksen een positieve trend is geschat (ongeacht statistische 

significantie), wat duidt op een over een breed gebied optredende pH-stijging in die klasse vanaf 

2000. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over de pH is weergegeven in kaart 5.1. 
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Kaart 5.1: pH - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter heeft geen 

grenswaarde. 
 

 
 

  
 

Resumerend 

Voor de pH is er geen grenswaarde. Onder zandgebied komen zowel veel van de laagste waarden 

voor (<6), als ook de hoogste waarden (tot 8,4). Verder blijkt er over de laatste twee decennia in 

slechts een beperkt deel van de meetreeksen sprake van statistisch significante stijging of daling 

van de pH. In het gebiedstype bos/duinen op zand was in de klasse Ondiep overwegend sprake van 

daling (verzuring). 

In de klasse Diep is voor de meeste reeksen een positieve trend geschat (ongeacht statistische sig-

nificantie), wat duidt op een over een breed gebied optredende pH-stijging in die klasse in de peri-

ode vanaf 2000. Bij het diepe grondwater treedt dus niet of nauwelijks verzuring op. 

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. daling

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. stijging

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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5.2 Aluminium 

Figuur 5.3 toont de toestandboxplot van aluminium per gebiedstype, voor beide diepteklassen. 

 

Figuur 5.3: De toestandboxplot van aluminium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met loga-

ritmisch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

De hoogste aluminiumconcentraties (tussen 100 en 2.100 g/l) treden op in enkele meetpunten 

van het zandgebied, in een meetpunt van het veengebied en in enkele meetpunten van het kwel-

zand/veengebied.  

 

Figuur 5.4: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van aluminium, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 
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In de klasse Ondiep bleken 20 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde geen een statistisch significante stijging en vertoonden vijf (25%) een sta-

tistisch significante daling. In de klasse Diep bleken 21 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. 

Daarvan vertoonde geen een statistisch significante stijging en vertoonden drie (14%) een statis-

tisch significante daling. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over aluminium is weergegeven in 

kaart 5.2. 

 

Kaart 5.2: Aluminium - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter 

heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

Voor aluminium is er geen grenswaarde. De hoogste concentraties (tussen 100 en 2.100 g/l) ko-

men voor in enkele meetpunten in het zandgebied en het veengebied. Over de afgelopen twee de-

cennia zijn geen statistisch significante stijgingen opgetreden, maar is wel in 25% (Ondiep), respec-

tievelijk 14% (Diep) van de meetreeksen een statistisch significante daling opgetreden.  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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5.3 Calcium 

Figuur 5.5 toont de toestandboxplot van calcium per gebiedstype, voor beide diepteklassen. 

 

Figuur 5.5: De toestandboxplot van calcium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met logarit-

misch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

De laagste calciumconcentraties (<10 mg/l) komen voor in het zandgebied en de hoogste in het 

kleigebied (tot 2.000 mg/l). De hoge waarden zullen komen door mariene invloeden. 

 

Figuur 5.6: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van calcium, beide voor de periode 1980 t/m 2016, per 

diepteklasse. 
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In de klasse Ondiep bleken 28 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 1980 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 7% een statistisch significante stijging en 43% een statistisch significante 

daling. In de klasse Diep bleken 29 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan vertoonde 

21% een statistisch significante stijging en 41% een statistisch significante daling. 

Opvallend is het grote aandeel statistisch significante dalingen in de twee diepteklassen (43% en 

41%). 

 
Figuur 5.7: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van calcium, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 40 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 10% een statistisch significante stijging en 20% een statistisch significante 

daling. In de klasse Diep bleken 31 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan vertoonde 

één (3%) een statistisch significante stijging en één (3%) een statistisch significante daling. 

 
De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over calcium is weergegeven in kaart 
5.3. 
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Kaart 5.3: Calcium - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter heeft 

geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 
Resumerend 
Voor calcium is er geen grenswaarde. De laagste calciumconcentraties (<10 mg/l) komen voor in 

het zandgebied en de hoogste in het kleigebied (tot 2.000 mg/l). De hoge waarden zullen komen 

door mariene invloeden. 

Over de laatste drie à vier decennia was er in de klasse Ondiep in 7% van de meetreeksen sprake 

van statistisch significante stijging van de concentratie en was er in 43% sprake van statistisch signi-

ficante daling. In de klasse Diep was in 21% van de meetreeksen sprake van statistisch significante 

stijging van de concentratie en was er in 41% sprake van statistisch significante daling. Opvallend is 

het grote aandeel statistisch significante dalingen in de twee diepteklassen (43% en 41%). 

Over de laatste twee decennia zijn er minder trends gedetecteerd. In de klasse Ondiep was in 10% 

van de meetreeksen sprake van statistisch significante stijging van de concentratie en was er in 

20% sprake van statistisch significante daling. In de klasse Diep was in 3% van de meetreeksen 

sprake van statistisch significante stijging van de concentratie en was er in 3% sprake van statistisch 

significante daling. 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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5.4 Sulfaat 

Figuur 5.8 toont de toestandboxplot van sulfaat per gebiedstype, voor beide diepteklassen, evenals 

het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per 

gebiedstype aangeeft. De grenswaarde (150 mg/l, alleen voor het zandgebied en het veengebied) is 

de streefwaarde uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 1998].  

 

Figuur 5.8: De toestandboxplot van sulfaat per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode 4eNW-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdia-

gram met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 
 

Voor sulfaat komen er slechts enkele grenswaardeoverschrijdingen voor, in drie meetpunten in het 

zandgebied (waaronder één in het kwel-zandgebied). In het veengebied zijn de concentraties door-

gaans zeer laag. In het kleigebied komen veruit de hoogste concentraties voor, vooral waar (zoute) 

kwel optreedt. Die hoge concentraties zullen komen door mariene invloeden en dan is de grens-

waarde niet van toepassing. 
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Figuur 5.9: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van sulfaat, beide voor de periode 1980 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 29 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 1980 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 10% een statistisch significante stijging en 72% een statistisch significante 

daling. In de klasse Diep bleken ook 29 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan ver-

toonde 21% een statistisch significante stijging en 52% een statistisch significante daling. 

In beide diepteklassen is het aandeel statistische significante trends zeer groot, namelijk 82% in de 

klasse Ondiep en 73% in de klasse Diep. Verder vallen op de hoge percentages statistisch signifi-

cante dalingen, namelijk 72% in de klasse Ondiep en 52% in de klasse Diep. Dit duidt er op dat het 

sulfaat in de periode vanaf 1980 over grote delen van de provincie is gedaald. 
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Figuur 5.10: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van sulfaat, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 
 
In de klasse Ondiep bleken 27 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonden twee (7%) een statistisch significante stijging en acht (30%) een statis-

tisch significante daling. In de klasse Diep bleken 21 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daar-

van vertoonde één (5%) een statistisch significante stijging en vertoonden twee (10%) een statis-

tisch significante daling. Ook over de periode vanaf 2000 is er dus nog overwegend daling van het 

sulfaat gedetecteerd, zij het in een kleiner percentage meetpunten. 

 
De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over sulfaat is weergegeven in kaart 
5.4. 
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Kaart 5.4: Sulfaat - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Voor het kleigebied is 

er geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 
Resumerend  

Sulfaat voldoet in veruit de meeste meetpunten aan de streefwaarde van de Vierde Nota Water-

huishouding. Er zijn alleen enkele overschrijdingen in het zandgebied (waaronder één in het kwel-

zandgebied). In het veengebied zijn de concentraties doorgaans zeer laag en in het kleigebied ko-

men veruit de hoogste concentraties voor, vooral waar (zoute) kwel optreedt. Die hoge concentra-

ties zullen komen door mariene invloeden en dan is de grenswaarde niet van toepassing. 

Over de laatste drie à vier decennia trad in 10% (Ondiep), respectievelijk 21% (Diep) van de meet-

reeksen een statistisch significante stijging op van sulfaat en in 72% (Ondiep), respectievelijk 52% 

(Diep) een statistisch significante daling. Over de laatste twee decennia trad in 7% (Ondiep), res-

pectievelijk 5% (Diep) van de meetreeksen een statistisch significante stijging op en in 30% (On-

diep), respectievelijk 10% (Diep) een statistisch significante daling. Het verloop van de sulfaatcon-

centratie was dus in de periode vanaf 1980 zeer dynamisch, in een groot deel van de meetreeksen 

in de vorm van een daling en over een klein deel in de vorm van een stijging. Maar in de periode 

vanaf 2000 betrof zowel de daling als de stijging kleinere percentages meetreeksen.  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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5.5 Kernbevindingen verzuringsparameters 

 

Tabel 5.1: Overzicht van toestand en trends van de hier beschouwde verzuringsparameters. 
 

 
 

Van de vier hier beschouwde verzuringsparameters is er alleen een grenswaarde voor sulfaat. Dit 

betreft de streefwaarde uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 1998], namelijk 150 mg/l. 

Deze  geldt alleen voor het zandgebied en het veengebied en niet voor het kleigebied, aangezien 

daar een sterke mariene invloed is. De concentratie sulfaat voldoet op vrijwel alle meetpunten aan 

de streefwaarde, met slechts op drie meetpunten overschrijdingen (in het zandgebied, waaronder 

één in het kwel-zandgebied). In het veengebied zijn de concentraties sulfaat doorgaans zeer laag. 

In het kleigebied komen veruit de hoogste concentraties voor, vooral waar kwel optreedt. Die hoge 

concentraties zullen komen door mariene invloeden. 

 

Voor pH en aluminium bleek trendanalyse alleen mogelijk voor de periode 2000 t/m 2016. Daarbij 

is voor wat betreft de pH in de klasse Diep voor de meeste reeksen een positieve trend geschat 

(ongeacht statistische significantie), wat duidt op een over een breed gebied optredende pH-stij-

ging (ontzuring) in die klasse vanaf minstens 2000. En voor wat betreft aluminium zijn over de peri-

ode 2000 t/m 2016 geen statistisch significante stijgingen opgetreden, maar is wel in 25% (Ondiep), 

respectievelijk 14% (Diep) van de meetreeksen een statistisch significante daling opgetreden. Dit 

sluit aan bij een stijgende pH. 

 

Voor calcium en sulfaat bleek trendanalyse mogelijk vanaf zowel 1980, als vanaf 2000. Over de pe-

riode 1980 t/m 2016 zijn voor beide parameters in beide diepteklassen opvallend veel statistisch 

significante dalingen geschat. Voor calcium betrof dit circa 40% van de meetreeksen en voor sulfaat 

50% – 70% van de meetreeksen. Daarnaast zijn voor beide parameters in beperktere mate statis-

tisch significante stijgingen geschat. Voor calcium betrof dit ondiep 7% van de meetreeksen en diep 

21%, terwijl het voor sulfaat ondiep 10% van de meetreeksen betrof en diep 21%. Dit duidt er op 

dat zowel de concentratie calcium als de concentratie sulfaat in de periode vanaf 1980 in beide 

diepteklassen in een groot deel van de provincie is gedaald en in een beperkt deel van de provincie 

is gestegen. Uit het vergelijken van trendanalyseresultaten van deze periode blijkt dat de ontwikke-

lingen van calcium en sulfaat op relatief veel meetpunten hetzelfde zijn als die van chloride. Voor 

wat betreft calcium is ondiep voor 10 van de 14 peilbuizen met een statistisch significante trend 

deze van hetzelfde teken als die van chloride en diep is dat voor 10 van de 18 peilbuizen met een 

statistisch significante trend het geval. Voor wat betreft sulfaat is ondiep voor 14 van de 24 peilbui-

zen met een statistisch significante trend deze van hetzelfde teken als die van chloride en diep is 

dat voor 6 van de 21 peilbuizen met een statistisch significante trend het geval. Dit kan er op 

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

pH 63 0% 67 0% 39 10% 8% 28 11% 0%

Al 63 0% 69 0% 20 0% 25% 21 0% 14%

Ca 63 0% 69 0% 28 7% 43% 29 21% 41% 40 10% 20% 31 3% 3%

SO4 4eNW 63 3% 69 4% 29 10% 72% 29 21% 52% 27 7% 30% 21 5% 10%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016
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duiden dat op een relatief groot deel van de meetpunten verzoetings- of verziltingsprocessen een 

rol spelen bij de ontwikkelingen van calcium en sulfaat. Het is echter ook mogelijk dat het grote 

aandeel van statistisch significante dalingen van de concentratie sulfaat (mede) het gevolg is van 

het terugdringen van emissies van zwavelhoudende gassen (maatregel tegen zure regen). Maar 

harde uitspraken over de precieze achtergronden vergen detailstudies van alle betrokken meet-

punten en dat voert hier te ver. 

Over de periode 2000 t/m 2016 bleken de ontwikkelingen van calcium en sulfaat minder uitgespro-

ken dan over de periode vanaf 1980. 

 

Deze verkenning levert geen aanwijzingen dat de Friese grondwaterkwaliteit nadelig wordt beïn-

vloed door verzuringsprocessen. 
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6 Toestand en trends Zware Metalen 
 

6.1 Arseen 

Figuur 6.1 toont de toestandboxplot van arseen per gebiedstype, voor beide diepteklassen, evenals 

het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per 

gebiedstype aangeeft. De grenswaarden volgen uit Europese milieukwaliteitseisen voor grondwa-

terlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009], name-

lijk 13,2 g/l voor zand en veen en 18,7 g/l voor klei. 

 

Figuur 6.1: De toestandboxplot van arseen per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode BKMW-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdia-

gram met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder).  
 

 
 

Voor arseen komt op slechts op één meetpunt grenswaardeoverschrijding voor. Dit betreft het ge-

biedstype bos/duinen op zand in de klasse Ondiep. De daar maximaal gemeten waarde van 28 g/l 

ligt echter nog ruim onder de interventiewaarde van de Circulaire Bodemsanering [CB, 2013], die 

60 g/ bedraagt. Voor de klasse Diep zijn er geen overschrijdingen geconstateerd. 

 

Het bleek niet mogelijk trends te analyseren over de periode 1980 t/m 2016, zodat er alleen trends 

zijn geanalyseerd over de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 6.2).  
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Figuur 6.2: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van arseen, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 21 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde slechts één (5%) een statistisch significante stijging en de rest vertoonde 

geen statistisch significante trend. In de klasse Diep bleken 24 meetreeksen geschikt voor trend-

analyse, maar geen daarvan vertoonde een statistisch significante trend. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over arseen is weergegeven in kaart 

6.1.  
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Kaart 6.1: Arseen - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

De concentratie arseen voldoet op vrijwel alle meetpunten aan de Europese milieukwaliteitseisen 

voor grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Er is 

slechts één meetpunt met grenswaardeoverschrijding (in de klasse Ondiep), maar de daar maxi-

maal gemeten waarde ligt nog ruim onder de interventiewaarde van de Circulaire Bodemsanering.  

Over de laatste twee decennia was er nauwelijks sprake van veranderingen. In slechts één meet-

reeks (van de 21 geanalyseerd op trend) is een statistisch significante verandering van de concen-

tratie arseen opgetreden (dit betrof een stijging in de klasse Ondiep).  

 

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.2 Barium 

Figuur 6.3 toont de toestandboxplot van barium per gebiedstype, voor beide diepteklassen, even-

als het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding 

per gebiedstype aangeeft. De grenswaarden zijn de streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering 

[CB, 2013], namelijk 50 g/l voor de klasse Ondiep en 200 g/l voor de klasse Diep. 

 

Figuur 6.3: De toestandboxplot van barium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode CB-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdiagram 

met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 
 

Overschrijdingen van de streefwaarde van barium komen voor in alle gebiedstypen, met de hoog-

ste concentraties in het kleigebied. In de klasse Ondiep wordt de streefwaarde op ruim de helft van 

de meetpunten (57%) overschreden. In de klasse Diep treedt dat minder op (13% van de meetpun-

ten), mede doordat de streefwaarde daar hoger is (200 g/l). Aangezien de streefwaarde in de 

klasse Ondiep grootschalig en in alle gebiedstypen wordt overschreden, is het denkbaar dat die on-

voldoende rekening houdt met de natuurlijke achtergrondconcentratie. De overschrijdingen in het 

kleigebied (Diep en Ondiep) zullen komen door mariene invloed, aangezien ze gepaard gaan met 

sterk verhoogde chlorideconcentraties (tussen 460 en 16.000 mg/l). 

De interventiewaarde van de Circulaire Bodemsanering voor barium (625 g/l) wordt op vijf van de 

meetpunten overschreden in de klasse Diep en/of Ondiep, waarvan vier meetpunten in het kleige-

bied (waaronder twee met kwel) en één in het kwel-zandgebied. In deze gevallen is er sprake van 

sterke mariene invloed, gezien de daaraan gepaarde hoge chlorideconcentraties (van 3.000 tot 

16.000 mg/l). 
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Het bleek niet mogelijk trends te analyseren over de periode 1980 t/m 2016, zodat er alleen trends 

zijn geanalyseerd over de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 6.4). 

 
Figuur 6.4: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van barium, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 28 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 11% een statistisch significante stijging en 18% een statistisch significante 

daling. In de klasse Diep bleken 29 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan vertoonde 

10% een statistisch significante stijging en vertoonde geen een statistisch significante daling. Voor 

beide klassen traden de trends vooral op in het zandgebied. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over barium is weergegeven in kaart 

6.2. 

 

Resumerend 

In alle gebiedstypen treden overschrijdingen op van de streefwaarde voor barium van de Circulaire 

Bodemsanering, met de hoogste concentraties in het kleigebied. In de klasse Ondiep wordt de 

streefwaarde op meer dan de helft van de meetpunten (57%) overschreden en in de klasse Diep op 

13% van de meetpunten. Daarbij zal meespelen dat de streefwaarde voor de klasse Ondiep veel 

lager is dan die voor de klasse Diep. Aangezien de streefwaarde in de klasse Ondiep grootschalig en 

in alle gebiedstypen wordt overschreden, is het denkbaar dat die onvoldoende rekening houdt met 

de natuurlijke achtergrondconcentratie. De overschrijdingen in het kleigebied (Diep en Ondiep) 
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zullen komen door mariene invloed, aangezien ze gepaard gaan met sterk verhoogde chloridecon-

centraties (tussen 460 en 16.000 mg/l). 

De interventiewaarde wordt op vijf van de meetpunten overschreden, waarbij sprake is van sterke 

mariene invloed, gezien de daaraan gepaarde hoge chlorideconcentraties (van 3.000 tot 16.000 

mg/l). 

Over de laatste twee decennia trad in 11% (Ondiep), respectievelijk 10% (Diep) van de meetpunten 

een statistisch significante stijging op en in 18% (Ondiep), respectievelijk 0% (Diep) een statistisch 

significante daling. Er traden dus slechts in een beperkt aantal meetpunten veranderingen op. 

 

Kaart 6.2: Barium - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

 
 

 
 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.3 Bromide 

Figuur 6.5 toont de toestandboxplot van bromide per gebiedstype, voor beide diepteklassen, even-

als het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding 

per gebiedstype aangeeft. De grenswaarde (0,3 mg/l) is de streefwaarde uit de Vierde Nota Water-

huishouding [4eNW, 1998]. In de Circulaire Bodemsanering [CB, 2013] is geen streefwaarde voor 

bromide opgenomen. 

 

Figuur 6.5: De toestandboxplot van bromide per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode 4eNW-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdia-

gram met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 

 

 
 

De grenswaarde voor bromide wordt in de klasse Ondiep op 34% van de meetpunten overschreden 

en in de klasse Diep op 47% van de meetpunten. Er zijn veel overschrijdingen in het kleigebied (met 

en zonder kwel), maar ook een aantal in zand- en veengebied (met en zonder kwel). Het is mogelijk 

dat bepaalde overschrijdingen het gevolg zijn van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar ver-

moedelijk hangen de meeste hogere waarden samen met mariene invloeden, omdat bromide in de 

dataset zeer sterk gecorreleerd is aan chloride4 en ook omdat de Cl/Br-ratio voor vrijwel alle ho-

gere bromidewaarden die van zeewater benadert (zie de rode lijn in figuur 6.6). De Cl/Br-ratio voor 

zeewater is geraamd op 290 ± 4 (zie bijvoorbeeld [Alcalá and Custodio, 2008]).  

 

 
4 In de dataset bedraagt de lineaire correlatiecoëfficiënt van bromide boven de rapportagegrens en chloride  

0,85. Dit betreft 137 gepaarde meetwaarden over de gehele meetperiode (dus niet beperkt tot de toestand-

periode 2013 t/m 2016). 
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Figuur 6.6: Spreidingsdiagram van bromide versus chloride, met gecensureerde bromidewaarden 

(<0,1 mg/l) op de helft van de rapportagegrens gezet. Het betreft meetwaarden over de gehele 

meetperiode. De rode lijn is de Cl/Br-ratio van zeewater.  

 
 

Er bleken geen bromidereeksen geschikt voor trendanalyse. De ruimtelijke verdeling van de toe-

standoordelen over bromide is weergegeven in kaart 6.3. 

 

Resumerend 

De streefwaarde voor bromide uit de Vierde Nota Waterhuishouding wordt in relatief veel meet-

punten overschreden, namelijk 34% van de meetpunten in de klasse Ondiep en 47% van de meet-

punten in de klasse Diep. Er zijn vooral veel overschrijdingen in het kleigebied (met en zonder 

kwel), maar ook een aantal in het zand- en veengebied (met en zonder kwel). Het is mogelijk dat 

bepaalde overschrijdingen het gevolg zijn van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar vermoe-

delijk hangen veel van de hogere waarden samen met mariene invloeden, omdat bromide in de da-

taset zeer sterk gecorreleerd is aan chloride en ook omdat de Cl/Br-ratio voor vrijwel alle hogere 

bromidewaarden die van zeewater benadert.  
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Kaart 6.3: Bromide - ruimtelijke verdeling van de toestandoordelen.  Er bleken geen bromidereeksen 

geschikt voor trendanalyse. 
 

 
 

 
 

 

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.4 Cadmium 

Figuur 6.7 toont de toestandboxplot van cadmium per gebiedstype, voor beide diepteklassen, 

evenals het overschrijdingsdiagram. De grenswaarde (0,35 g/l) volgt uit Europese milieukwaliteits-

eisen voor grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water 

[BKMW, 2009]. 

 

Figuur 6.7: De toestandboxplot van cadmium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode BKMW-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdia-

gram met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 

 

Er zijn geen grenswaardeoverschrijdingen geconstateerd voor cadmium. Voor beide diepteklassen 

komt weliswaar de whisker van de toestandboxplot van het kwel-kleigebied boven de grenswaarde 

uit, maar dat betreft gecensureerde waarden (<1 g/l), die door ons voor het plotten op de helft 

van de rapportagegrens zijn gezet (0,5 g/l).   

 

Het bleek niet mogelijk trends te analyseren over de periode 1980 t/m 2016, zodat er alleen trends 

zijn geanalyseerd over de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 6.8). Maar het aantal meetpunten met 

geschikte meetreeksen voor trendanalyse was  beperkt.  
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Figuur 6.8: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van cadmium, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 

 
 

In de klasse Ondiep bleken slechts 14 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 

2000 t/m 2016 en in de klasse Diep 10 meetreeksen. In geen van de gevallen bleek er sprake van 

een statistisch significante trend van cadmium. 

  

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over cadmium is weergegeven in kaart 

6.4. 
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Kaart 6.4: Cadmium - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

De concentratie cadmium voldoet op alle meetpunten aan de Europese milieukwaliteitseisen voor 

grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water.  

Over de laatste twee decennia zijn er geen statistisch significante veranderingen van cadmium op-

getreden. Er waren echter maar weinig meetreeksen geschikt voor trendanalyse, namelijk 14 in de 

klasse Ondiep en 10 in de klasse Diep 10. 

 

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.5 Chroom 

Figuur 6.9 toont de toestandboxplot van chroom per gebiedstype, voor beide diepteklassen, even-

als het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding 

per gebiedstype aangeeft. De grenswaarden zijn de streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering 

[CB, 2013], namelijk 1 g/l voor de klasse Ondiep en 2,5 g/l voor de klasse Diep. 

 

Figuur 6.9: De toestandboxplot van chroom per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode CB-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdiagram 

met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 
 

Zoals blijkt uit figuur 6.9 overschrijdt chroom op een groot aantal meetpunten de grenswaarde. De 

overschrijdingen treden op in vrijwel alle gebiedstypen. In de klasse Ondiep betreft het ruim de 

helft van de meetpunten (52%) en in de klasse Diep 17% van de meetpunten. Hierbij zal meespelen 

dat de grenswaarde voor de klasse Ondiep (1 g/l) kleiner is dan die voor de klasse Diep (2,5 g/l).  

De interventiewaarde (30 g/l [CB, 2013]) wordt echter nergens overschreden. 

Het percentage meetpunten met overschrijdingen is minder in bos/duinen op zand dan in bouw-

land en gras op zand en is ook minder dan in het veengebied en het kleigebied. De laagste mediane 

concentraties komen voor in het kwel-zandgebied en het kwel-veengebied. 

 

Het relatief grote aandeel meetpunten met overschrijdingen hoeft nog niet te wijzen op breed 

voorkomende antropogene invloeden, omdat de CB-streefwaarden voor chroom laag zijn, vergele-

ken met concentraties in weinig of niet door mensen beïnvloed grondwater. Zo is in een RIVM-

studie  de achtergrondconcentratie van chroom in het Nederlandse grondwater geraamd op 3,2 
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g/l [RIVM, 2001]. Ten opzichte van die waarde is het aandeel meetpunten met overschrijdingen 

veel geringer. 

De interventiewaarde van chroom uit de Circulaire Bodemsanering (30 g/l) wordt in geen van de 

meetpunten overschreden. 

 

Het bleek niet mogelijk trends te analyseren over de periode 1980 t/m 2016, zodat er alleen trends 

zijn geanalyseerd over de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 6.10). 

 

Figuur 6.10: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van chroom, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 
 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 24 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde één (4%) een statistisch significante stijging en vertoonden 5 (21%) een 

statistisch significante daling. Ook in de klasse Diep bleken 24 meetreeksen geschikt voor trendana-

lyse. Daarvan vertoonde geen een statistisch significante stijging en vertoonden 3 (13%) een statis-

tisch significante daling. 

De veranderingen zijn opgetreden in het zandgebied en in het gebiedstype gras op klei. In het 

veengebied en het kwelgebied zijn geen statistisch significante veranderingen opgetreden. 

 
De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over chroom is weergegeven in kaart 
6.5. 
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Kaart 6.5: Chroom - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

Chroom overschrijdt op een groot aantal meetpunten en in vrijwel alle gebiedstypen de grens-

waarde van de Circulaire Bodemsanering. In de klasse Ondiep betreft het ruim de helft van de 

meetpunten en in de klasse Diep circa 15% van de meetpunten. De interventiewaarde wordt ech-

ter nergens overschreden. De relatief vele meetpunten met overschrijdingen hoeven nog niet te 

wijzen op breed voorkomende antropogene invloeden, omdat de CB-streefwaarden voor chroom 

laag zijn, vergeleken met concentraties in weinig of niet door mensen beïnvloed grondwater.  

Over de laatste twee decennia trad in 4% (Ondiep),respectievelijk 0% (Diep) van de meetpunten 

een statistisch significante stijging op en in 21% (Ondiep), respectievelijk 13% (Diep) een statistisch 

significante daling. Er traden dus slechts over een beperkt gebied veranderingen op, waarbij het 

meer dalingen dan stijgingen betrof. De veranderingen zijn opgetreden in het zandgebied en in het 

gebiedstype gras op klei. In het veengebied en het kwelgebied zijn geen statistisch significante ver-

anderingen opgetreden. 

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.6 Koper 

Figuur 6.11 toont de toestandboxplot van koper per gebiedstype, voor beide diepteklassen, evenals 

het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per 

gebiedstype aangeeft. De grenswaarden zijn de streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering 

[CB, 2013], namelijk 15 g/l voor de klasse Ondiep en 1,3 g/l voor de klasse Diep. 

 

Figuur 6.11: De toestandboxplot van koper per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode CB-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdiagram 

met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). Er zijn in 

de klasse Ondiep geen overschrijdingen. 
 

 
 

Voor koper zijn er in de klasse Ondiep geen grenswaardeoverschrijdingen. In de klasse Diep zijn er 

overschrijdingen voor slechts twee meetpunten. Daarbij speelt mee dat de grenswaarde voor de 

klasse Diep lager is dan die voor de klasse Ondiep. De interventiewaarde van koper uit de Circulaire 

Bodemsanering (75 g/l) wordt in geen van de meetpunten overschreden. 

 

Het bleek niet mogelijk trends te analyseren over de periode 1980 t/m 2016, zodat er alleen trends 

zijn geanalyseerd over de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 6.12).  

 

  



 

© PB Icastat – amo - Provincie Fryslân 90 Toestand en trends grondwaterkwaliteit Fryslân 

Figuur 6.12: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van koper beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 
 

In de klasse Ondiep bleken slechts 12 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 

2000 t/m 2016. Daarvan vertoonde geen een statistisch significante stijging en vertoonde één (8%) 

een statistisch significante daling. In de klasse Diep bleken slechts 17 meetreeksen geschikt voor 

trendanalyse. Daarvan vertoonde geen een statistisch significante trend. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over koper is weergegeven in kaart 6.6. 
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Kaart 6.6: Koper - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

In bijna alle meetpunten voldoet koper aan de streefwaarde uit de Circulaire Bodemsanering. In de 

klasse Ondiep voldoen alle meetpunten en in de klasse Diep zijn er voor slechts twee meetpunten 

overschrijdingen. De interventiewaarde wordt daarbij echter niet overschreden. 

In de klasse Ondiep bleken slechts 12 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 

2000 t/m 2016. Daarvan vertoonde geen een statistisch significante stijging en vertoonde één (8%) 

een statistisch significante daling. In de klasse Diep bleken slechts 17 meetreeksen geschikt voor 

trendanalyse. Daarvan vertoonde geen een statistisch significante trend.  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.7 Kwik 

Figuur 6.13 toont de toestandboxplot van kwik per gebiedstype, voor beide diepteklassen, evenals 

het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per 

gebiedstype aangeeft. De grenswaarden zijn de streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering 

[CB, 2013], namelijk 0,05 g/l voor de klasse Ondiep en 0,01 g/l voor de klasse Diep. 

 

Figuur 6.13: De toestandboxplot van kwik per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode CB-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdiagram 

met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 
 

In de klasse Ondiep is op drie meetpunten sprake van overschrijdingen van de grenswaarde, waar-

van één meetpunt in bos/duinen op zand en twee meetpunten in gras op klei.5 Alleen van het eer-

ste meetpunt is de simultane chlorideconcentratie bekend, deze bedraagt 153 mg/l. 

En in de klasse diep is op vier meetpunten sprake van overschrijdingen van de grenswaarde, waar-

van één meetpunt in gras op veen, twee meetpunten in gras op klei en één meetpunt in het kwel-

kleigebied. De simultane chlorideconcentraties zijn in deze gevallen vrij hoog tot zeer hoog, name-

lijk 332 mg/l (gras op veen), 3.000 mg/l (gras op klei) en 12.000 mg/l (kwel-klei). Dit suggereert een 

mariene achtergrond van deze relatief hoge kwikconcentraties. 

De interventiewaarde van kwik uit de Circulaire Bodemsanering (0,3 g/l) wordt in geen van de 

meetpunten overschreden. 

 
5 In het kwel-kleigebied van de klasse Ondiep komt de box wel boven de grenswaarde uit, maar er is daar 

sprake van drie gecensureerde waarden (van respectievelijk 0,3, 0,3, en 0,03 g/l), die voor het plotten elk 

op de helft van de rapportagegrens zijn gezet. Er is daar dus geen meetwaarde boven de grenswaarde. 
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Er bleken geen kwikreeksen geschikt voor trendanalyse. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestandoordelen over kwik is weergegeven in kaart 6.7. 

 
Kaart 6.7: Kwik - ruimtelijke verdeling van de toestandoordelen. Er bleken geen kwikreeksen ge-

schikt voor trendanalyse. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

In veruit de meeste meetpunten voldoet kwik aan de streefwaarde uit de Circulaire Bodemsane-

ring. In de klasse Ondiep is slechts op drie meetpunten (5%) sprake van overschrijdingen en  

in de klasse Diep op vier meetpunten (7%). De interventiewaarde wordt echter in geen van de 

meetpunten overschreden. 

Er bleken geen kwikreeksen geschikt voor trendanalyse. 

 

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.8 Mangaan 

Figuur 6.14 toont de toestandboxplot van mangaan per gebiedstype, voor beide diepteklassen. 

 

Figuur 6.14: De toestandboxplot van mangaan per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met loga-

ritmisch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

De laagste concentraties (<100 g/l) komen voor in delen van het zandgebied en de hoogste 

(>1.000 g/l) veelal in het kwel-kleigebied. De extreemste waarden zijn vermoedelijk het gevolg 

van een mariene invloed. 

 

Er bleken geen meetreeksen geschikt om trends te analyseren over de periode 1980 t/m 2016, zo-

dat er alleen trends zijn geanalyseerd over de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 6.15). 
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Figuur 6.15: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van mangaan, beide voor de periode 2000 t/m 2016, 

per diepteklasse. 

 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 29 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 14% een statistisch significante stijging en 17% een statistisch significante 

daling. In de klasse Diep bleken 30 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan vertoonde 7% 

een statistisch significante stijging en 3% een statistisch significante daling. 

 

Als we even voorbij gaan aan statistische significantie, zijn in de klasse Ondiep alle zes geschatte 

mangaantrends van het gebiedstype gras op zand negatief, terwijl voor het gebiedstype bos/dui-

nen op zand alle vijf geschatte trends positief zijn. Dit kan er op wijzen dat mangaan in het ge-

biedstype gras op zand overwegend is afgenomen en in het gebiedstype bos/duinen op zand over-

wegend is toegenomen.  

 
De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over mangaan is weergegeven in kaart 
6.8. 
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Kaart 6.8: Mangaan - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter 

heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

Er is geen grenswaarde voor mangaan. De laagste concentraties komen voor in delen van het zand-

gebied en de hoogste veelal in het kwel-kleigebied. De extreemste waarden zijn vermoedelijk het 

gevolg van een mariene invloed. 

Over de laatste twee decennia trad in 14% (Ondiep), respectievelijk 7% (Diep) van de meetpunten 

een statistisch significante stijging van mangaan op en in 17% (Ondiep), respectievelijk 3% (Diep) 

een statistisch significante daling. Mangaan is in de klasse Ondiep in het gebiedstype gras op zand 

overwegend afgenomen en in het gebiedstype bos/duinen op zand overwegend toegenomen.   

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.9 Nikkel 

Figuur 6.16 toont de toestandboxplot van nikkel per gebiedstype, voor beide diepteklassen, even-

als het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding 

per gebiedstype aangeeft. De grenswaarde (20 g/l) volgt uit Europese milieukwaliteitseisen voor 

grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009]. 

 

Figuur 6.16: De toestandboxplot van nikkel per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met logarit-

misch geschaalde verticale as). De BKMW-grenswaarde bedraagt 20 g/l en wordt in geen van de 

meetpunten overschreden.  
 

 
 

Uit figuur 6.16 blijkt dat de BKMW-grenswaarde voor nikkel in geen van de meetpunten wordt 

overschreden. De hoogste concentraties komen voor in de klasse Ondiep, in de gebiedstypen 

bouwland op zand, gras op zand en in het kwel-kleigebied. 
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Het bleek niet mogelijk trends te analyseren over de periode 1980 t/m 2016, zodat er alleen trends 

zijn geanalyseerd over de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 6.17).  

 

Figuur 6.17: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van nikkel, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 20 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde één (5%) een statistisch significante stijging en vertoonden zes (30%) een 

statistisch significante daling. Deze dynamiek vond vooral plaats in het zandgebied. In de klasse 

Diep bleken 17 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan vertoonde geen een statistisch 

significante trend. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over nikkel is weergegeven in kaart 6.9. 
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Kaart 6.9: Nikkel - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

 
 

 
 
 
Resumerend 

De concentratie nikkel voldoet op alle meetpunten aan de Europese milieukwaliteitseisen voor 

grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. De hoogste 

concentraties komen voor in de klasse Ondiep, in de gebiedstypen bouwland op zand, gras op zand 

en in het kwel-kleigebied. 

In de klasse Ondiep bleken 20 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde één (5%) een statistisch significante stijging en vertoonden zes (30%) een 

statistisch significante daling. Deze dynamiek vond vooral plaats in het zandgebied. In de klasse 

Diep bleken 17 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan vertoonde geen een statistisch 

significante trend. 

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.10 Lood 

Figuur 6.18 toont de toestandboxplot van lood per gebiedstype, voor beide diepteklassen. De 

grenswaarde (7,4 g/l)  volgt uit Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen, afkom-

stig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water [BKMW, 2009]. 

 

Figuur 6.18: De toestandboxplot van lood per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met logarit-

misch geschaalde verticale as). De BKMW-grenswaarde bedraagt 7,4 g/l en wordt niet overschre-

den.  

 
 

In geen van de meetpunten overschrijdt lood de grenswaarde. De concentraties zijn voor het groot-

ste deel zeer laag (<1 g/l). De hoogste concentraties zijn aangetroffen in het kwel-kleigebied en in 

het gras op veengebied (deze laatste alleen in de klasse Diep).  

 

Er bleken geen loodreeksen geschikt voor trendanalyse. 

 

Resumerend 

De concentratie lood voldoet op alle meetpunten aan de Europese milieukwaliteitseisen voor 

grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water.  

Er bleken geen loodreeksen geschikt voor trendanalyse. 
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6.12 Strontium 

Figuur 6.19 toont de toestandboxplot van strontium per gebiedstype, voor beide diepteklassen.  

 

Figuur 6.19: De toestandboxplot van strontium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met lo-

garitmisch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde.  

 
 

Zeer hoge concentraties strontium (>1.000 g/l) komen vooral voor in het kleigebied (met en zon-

der kwel) en sporadisch ook in het zandgebied. Ze gaan gepaard met een sterk verhoogde chloride-

concentratie (zie het spreidingsdiagram in figuur 6.20), wat er op duidt dat die zeer hoge concen-

traties strontium een mariene achtergrond hebben. 

 

Figuur 6.20: Spreidingsdiagram van strontium versus chloride. De ene gecensureerde strontium-

waarde (<0,1 g/l) is op de helft van de rapportagegrens gezet. Het betreft meetwaarden over de 

gehele meetperiode. 

 
 

Het bleek niet mogelijk trends te analyseren over de periode 1980 t/m 2016, zodat er alleen trends 

zijn geanalyseerd over de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 6.21). 
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Figuur 6.21: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van strontium, beide voor de periode 2000 t/m 2016, 

per diepteklasse.  

 
 

In de klasse Ondiep bleken 28 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 11% een statistisch significante stijging en 18% een statistisch significante 

daling. In de klasse Diep bleken 29 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan vertoonde 

slechts één (3%) een statistisch significante stijging en vertoonde de rest geen statistisch signifi-

cante trend. 

In de klasse Ondiep zijn alle zes geschatte trends van het gebiedstype gras op zand negatief (onge-

acht statistische significantie). Het is daarmee zeer aannemelijk dat strontium in het grootste deel 

van dat gebiedstype overwegend is afgenomen.  

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over strontium is weergegeven in kaart 

6.10. 
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Kaart 6.10: Strontium - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter 

heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 
 
Resumerend 

Er is geen grenswaarde voor strontium. Zeer hoge concentraties (>1.000 g/l) komen vooral voor in 

het kleigebied (met en zonder kwel) en sporadisch ook in het zandgebied. Ze gaan gepaard met een 

sterk verhoogde chlorideconcentratie, wat er op duidt dat die zeer hoge concentraties strontium 

een mariene achtergrond hebben. 

Over de laatste twee decennia trad in 11% (Ondiep),respectievelijk 3% (Diep) van de meetpunten 

een statistisch significante stijging van strontium op en in 18% (Ondiep), respectievelijk 0% (Diep) 

een statistisch significante daling. Er was dus over een beperkt gebied sprake van veranderingen, 

die vrijwel alleen optraden in de klasse Ondiep. In het gebiedstype gras op zand is in de klasse On-

diep strontium overwegend afgenomen. 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.13 Vanadium 

Figuur 6.22 toont de toestandboxplot van vanadium per gebiedstype, voor beide diepteklassen, 

evenals het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrij-

ding per gebiedstype aangeeft. De grenswaarde (1,2 g/l, alleen voor de klasse Diep) is de streef-

waarde uit de Circulaire Bodemsanering [CB, 2013]. 

 

Figuur 6.22: De toestandboxplot van vanadium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, 

met rode CB-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdia-

gram met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 

 
 

Vanadium overschrijdt in relatief veel meetpunten de grenswaarde, namelijk 18 van de 58 meet-

punten met meetwaarden (31%).6 In het gebiedstype bos/duinen op zand betreft dit zelfs 9 van de 

16 meetpunten met meetwaarden (56%). Deze overschrijdingen hoeven echter nog niet te wijzen 

op antropogene invloeden, omdat er van nature ook hoge concentraties kunnen voorkomen. Zo 

adviseert [Stuyfzand, 1992] om in Nederland uit te gaan van een achtergrondconcentratie van 15 

g/l. De interventiewaarde van vanadium uit de Circulaire Bodemsanering (70 g/l) wordt in geen 

van de meetpunten overschreden. 

 

Er bleken geen vanadiumreeksen geschikt voor trendanalyse. 

 

 
6 Voor de klasse Diep ligt de boxplot van het kwel-kleigebied boven de grenswaarde, maar dit komt vooral 

doordat voor drie meetpunten alleen een hoog gecensureerde waarde beschikbaar was (<20 g/l), die voor 

het maken van deze plot op de helft is gezet (10 g/l). Voor slechts één van de zes meetpunten van dit ge-

biedstype treedt échte overschrijding van de grenswaarde op in de toestandperiode 2013 t/m 2016. 
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De ruimtelijke verdeling van de toestandoordelen over vanadium is weergegeven in kaart 6.11. 

 

Kaart 6.11: Vanadium - ruimtelijke verdeling van de toestandoordelen. Er is geen grenswaarde voor 

de klasse Ondiep. Er bleken geen vanadiumreeksen geschikt voor trendanalyse. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

Vanadium overschrijdt in 31% van de meetpunten de streefwaarde uit de Circulaire Bodemsane-

ring (deze geldt alleen de klasse Diep). In het gebiedstype bos/duinen op zand betreft dit zelfs ruim 

50%. De overschrijdingen hoeven echter nog niet te wijzen op antropogene invloeden, omdat er 

van nature ook hoge concentraties kunnen voorkomen. De interventiewaarde wordt in geen van de 

meetpunten overschreden. 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.14 Zink 

Figuur 6.23 toont de toestandboxplot van zink per gebiedstype, voor beide diepteklassen, evenals 

het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per 

gebiedstype aangeeft. De grenswaarden zijn de streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering 

[CB, 2013], namelijk 65 g/l voor de klasse Ondiep en 24 g/l voor de klasse Diep. 

 

Figuur 6.23: De toestandboxplot van zink per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode CB-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdiagram 

met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 
 

Voor zink zijn er in de klasse Ondiep overschrijdingen bij slechts vier meetpunten (6% van het to-

taal), waarvan drie in het zandgebied en één in het kwel-kleigebied. En in de klasse Diep zijn er 

overschrijdingen bij slechts drie meetpunten (4% van het totaal), waarvan twee in het veengebied 

en één in het zandgebied. De interventiewaarde van zink uit de Circulaire Bodemsanering (800 

g/l) wordt in geen van de meetpunten overschreden. 
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Het bleek niet mogelijk trends te analyseren over de periode 1980 t/m 2016, zodat er alleen trends 

zijn geanalyseerd over de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 6.24). Dit betrof 18 meetreeksen in de 

klasse Ondiep en 17 in de klasse Diep. 

 
Figuur 6.11: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: sta-

tistisch significante daling) en trendboxplot van zink, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per 

diepteklasse. 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 18 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde één (6%) een statistisch significante stijging en één (6%) een statistisch 

significante daling. In de klasse Diep bleken 17 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan 

vertoonden twee (12%) een statistisch significante daling en vertoonde de rest geen statistisch sig-

nificante trend. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over zink is weergegeven in kaart 6.12. 
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Kaart 6.12: Zink - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. 
 

 
 

 

 

Resumerend 

In veruit de meeste meetpunten voldoet zink aan de grenswaarde van de Circulaire Bodemsane-

ring.  In de klasse Ondiep zijn er overschrijdingen bij slechts vier meetpunten (6% van het totaal) en 

in de klasse Diep bij slechts drie meetpunten (4% van het totaal). De interventiewaarde wordt in 

geen van de meetpunten overschreden. 

In de klasse Ondiep bleken 18 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde één (6%) een statistisch significante stijging en één (6%) een statistisch 

significante daling. In de klasse Diep bleken 17 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan 

vertoonden twee (12%) een statistisch significante daling en vertoonde de rest geen statistisch sig-

nificante trend. 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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6.15 Kernbevindingen Zware Metalen 

 

Tabel 6.1: Overzicht van toestand en trends van de hier beschouwde Zware Metalen. 
 

 
 

Van de hier beschouwde 13 Zware Metalen zijn er in de toestandperiode 2013 t/m 2016: 

• twee zonder grenswaarde (deze vertonen dan per definitie geen overschrijding), namelijk man-

gaan en strontium; 

• drie met grenswaarde maar zonder overschrijding, namelijk cadmium, nikkel en lood; 

• vier met kleinschalige overschrijding (per diepteklasse in minder dan 10% van de meetpunten), 

namelijk arseen, koper, kwik en zink; 

• vier met grootschalige overschrijding (in minstens één diepteklasse in meer dan 10% van de 

meetpunten), namelijk barium, bromide, chroom en vanadium. 

 

Voor wat betreft Zware Metalen wordt vrijwel geheel voldaan aan de grenswaarden die volgen uit 

Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen, afkomstig uit het Besluit Kwaliteitseisen 

en Monitoring Water [BKMW, 2009]. Van de vier Zware Metalen waarvoor die grenswaarden gel-

den – arseen, cadmium, nikkel en lood – is er namelijk alleen voor arseen sprake van een over-

schrijding (deze is in de klasse Ondiep). Maar dit betreft slechts één meetpunt, wat neerkomt op 

2% van het aantal meetpunten waar arseen in de toestandperiode in die diepteklasse is gemeten. 

Het meetpunt ligt in het gebiedstype bos/duinen op zand. De daar maximaal gemeten waarde van 

28 g/l ligt echter nog ruim onder de interventiewaarde van de Circulaire Bodemsanering [CB, 

2013], die 60 g/ bedraagt. 

 

Bij de vier Zware Metalen met grootschalige overschrijding van de grenswaarde (barium, bromide, 

chroom en vanadium) is het vooralsnog de vraag of dit wel overal een antropogene oorzaak heeft, 

zoals hieronder toegelicht. 

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

As BKMW 63 2% 69 0% 21 5% 0% 24 0% 0%

Ba CB 63 57% 68 13% 28 11% 18% 29 10% 0%

Br 4eNW 50 34% 58 47%

Cd BKMW 63 0% 69 0% 14 0% 0% 10 0% 0%

Cr CB 63 52% 69 17% 24 4% 21% 24 0% 13%

Cu CB 63 0% 69 3% 12 0% 8% 17 0% 0%

Hg CB 60 5% 59 7%

Mn 63 0% 69 0% 29 14% 17% 30 7% 3%

Ni BKMW 63 0% 69 0% 20 5% 30% 17 0% 0%

Pb BKMW 63 0% 69 0%

Sr 63 0% 68 0% 28 11% 18% 29 3% 0%

V CB 51 0% 58 31%

Zn CB 62 6% 68 4% 18 6% 6% 17 0% 12%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016
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• Barium - Aangezien de streefwaarde in de klasse Ondiep grootschalig en in alle gebiedstypen 

wordt overschreden, is het denkbaar dat die onvoldoende rekening houdt met de natuurlijke 

achtergrondconcentratie. De overschrijdingen in het kleigebied (Diep en Ondiep) zullen komen 

door mariene invloed, aangezien ze gepaard gaan met sterk verhoogde chlorideconcentraties 

(tussen 460 en 16.000 mg/l). 

• Bromide - Er zijn vooral veel overschrijdingen in het kleigebied (met en zonder kwel), maar ook 

een aantal in zand- en veengebied (met en zonder kwel). Het is mogelijk dat bepaalde over-

schrijdingen het gevolg zijn van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar vermoedelijk han-

gen de meeste hogere waarden samen met mariene invloeden, omdat bromide in de dataset 

zeer sterk gecorreleerd is aan chloride en ook omdat de Cl/Br-ratio voor vrijwel alle hogere bro-

midewaarden die van zeewater benadert. 

• Chroom - De hier gehanteerde streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering (Ondiep 1 g/l en 

Diep 2,5 g/l) zijn laag, vergeleken met concentraties in weinig of niet door mensen beïnvloed 

grondwater (zie bijvoorbeeld [RIVM, 2001], dat de achtergrondconcentratie van het Neder-

landse grondwater raamt op 3,2 g/l). 

• Vanadium – Ook voor vanadium is de hier gehanteerde streefwaarde uit de Circulaire Bodemsa-

nering (Diep 1,2 g/l) laag, omdat er van nature ook hoge concentraties kunnen voorkomen. Zo 

adviseert [Stuyfzand, 1992] om in Nederland uit te gaan van een achtergrondconcentratie van 

15 g/l. 

 

De interventiewaarde van de Circulaire Bodemsanering (625 g/l) wordt alleen overschreden voor 

barium. Dit betreft vijf meetpunten in de klasse Diep en/of Ondiep, waarvan vier meetpunten in 

het kleigebied (waaronder twee met kwel) en één in het kwel-zandgebied. In deze gevallen is er 

sprake van sterke mariene invloed, gezien de daaraan gepaarde hoge chlorideconcentraties (van 

3.000 tot 16.000 mg/l). 

 

Er zijn geen meetreeksen van zware metalen die starten in 1980, zodat alleen trends konden ge-

analyseerd over de periode 2000 t/m 2016, zij het voor beperkte aantallen meetreeksen (tussen 10 

en 30). Voor de klasse Ondiep is het percentage statistisch significant gedetecteerde trends groter 

dan voor de klasse Diep. Verder blijkt er doorgaans meer sprake van statistisch significante dalin-

gen (verbeteringen) dan van stijgingen (verslechteringen), zij het dat er voor geen enkele parame-

ters sprake is van een breed optredende trend. 

 

Uit deze verkenning komt naar voren dat de Friese grondwaterkwaliteit voor wat betreft Zware 

Metalen vrijwel overal voldoet aan de Europese milieukwaliteitseisen voor grondwaterlichamen 

[BKMW, 2009]. Maar voor een aantal Zware Metalen wordt op relatief veel meetpunten niet vol-

daan aan streefwaarden uit de Circulaire Bodemsanering of de Vierde Nota Waterhuishouding. Het 

is vooralsnog de vraag of dit wel overal een antropogene oorzaak heeft.  
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7 Toestand en trends overige parameters 
 

7.1 IJzer 

Figuur 7.1 toont de toestandboxplot van ijzer per gebiedstype, voor beide diepteklassen. En figuur 

7.2 toont de combinatie van trendsoortdiagram en trendboxplot voor de periode 2000 t/m 2016. 

 

Figuur 7.1: De toestandboxplot van ijzer per gebiedstype, voor beide diepteklassen (met logarit-

misch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde. 

 
 

Figuur 7.2: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van ijzer, beide voor de periode 2000 t/m 2016, per diep-

teklasse. 
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 In de klasse Ondiep bleken 36 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 6% een statistisch significante stijging en 33% een statistisch significante 

daling, dit laatste vooral in het zandgebied. In de klasse Diep bleken 30 meetreeksen geschikt voor 

trendanalyse. Daarvan vertoonde 7% een statistisch significante stijging en 3% een statistisch signi-

ficante daling. In de klasse Diep was daarmee sprake van veel minder meetreeksen met daling dan 

in de klasse Ondiep. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over ijzer is weergegeven in kaart 7.1. 

 

Kaart 7.1: IJzer - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze parameter heeft 

geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

Er is geen grenswaarde voor ijzer. Over de laatste twee decennia is in 33% van de voor trendana-

lyse geschikte meetreeksen van de klasse Ondiep de concentratie ijzer statistisch significant ge-

daald en in 6% is die statistisch significant gestegen. Voor de klasse Diep betrof dit respectievelijk 

3% en 7% van de meetreeksen. In de klasse Diep was daarmee sprake van veel minder meetreek-

sen met daling dan in de klasse Ondiep.  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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7.2 Borium 

Figuur 7.3 toont de toestandboxplot van borium per gebiedstype, voor beide diepteklassen, even-

als het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding 

per gebiedstype aangeeft. De grenswaarde (6,5 g/l, alleen voor de klasse Diep) is de streefwaarde 

uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 1998]. 

 

Figuur 7.3: De toestandboxplot van borium per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode CB-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdiagram 

met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 

 
 

De streefwaarde voor borium (deze geldt alleen de klasse Diep) wordt op grote schaal overschre-

den, namelijk op 67% van de meetpunten. Mogelijk betreft het zelfs nog een hoger percentage 

meetpunten, want in de toestandperiode (2013 t/m 2016) is de streefwaarde overschreden door 

alle meetwaarden van de klasse Diep boven de rapportagegrens (52). Voor de gecensureerde waar-

den (32) is dat niet vast te stellen, aangezien in die periode rapportagegrenzen zijn gehanteerd van 

20 en 200 g/l en die zijn hoger dan de grenswaarde. De grootschalige overschrijding kan beteke-

nen dat de streefwaarde weinig representatief is voor de natuurlijke achtergrondsituatie 

De extreemste boriumconcentraties treden vooral op in het kleigebied (met en zonder kwel), waar 

ook de hoogste chlorideconcentraties optreden. Verder is er in de klasse Diep ook sprake van een 

aantal extreme boriumconcentraties in het gebiedstype bos/duinen op zand.  

 

Uit het spreidingsdiagram van borium versus chloride (figuur 7.4) blijkt dat het grootste deel van de 

extreme boriumconcentraties (>1.000 g/l) gepaard gaat met verhoogde chlorideconcentraties 

(>1.000 mg/l), wat er op wijst dat veel extremen een mariene achtergrond hebben. 
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Figuur 7.4: Spreidingsdiagram van borium versus chloride. Gecensureerde boriumwaarden zijn op 

de helft van de rapportagegrens gezet. Het betreft meetwaarden over de gehele meetperiode. 

 
 

Er bleken geen boriumreeksen geschikt voor trendanalyse. 

De ruimtelijke verdeling van de toestandoordelen over borium is weergegeven in kaart 7.2. 
 

Kaart 7.2: Borium - ruimtelijke verdeling van de toestandoordelen. Er is geen grenswaarde voor de 

klasse Ondiep. 
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Borium versus Chloride

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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Resumerend 

De streefwaarde voor borium uit de Vierde Nota Waterhuishouding (deze geldt alleen de klasse 

Diep) wordt op grote schaal overschreden, namelijk op minstens 67% van de meetpunten. Deze 

grootschalige overschrijding kan betekenen dat de streefwaarde weinig representatief is voor de 

natuurlijke achtergrondsituatie.  

De extreemste boriumconcentraties treden vooral  op in het kleigebied (met en zonder kwel), waar 

ook de hoogste chlorideconcentraties optreden. Verder is er in de klasse Diep ook sprake van een 

aantal extreme boriumconcentraties in het gebiedstype bos/duinen op zand.  

Het grootste deel van de extreme boriumconcentraties (>1.000 g/l) gaat gepaard met verhoogde 

chlorideconcentraties (>1.000 mg/l), wat er op wijst dat veel extremen een mariene achtergrond 

hebben. 
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7.3 Fluoride 

Figuur 7.5 toont de toestandboxplot van fluoride per gebiedstype, voor beide diepteklassen, even-

als het overschrijdingsdiagram, dat het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding 

per gebiedstype aangeeft. De grenswaarde (0,5 mg/l) is de streefwaarde uit de Vierde Nota Water-

huishouding [4eNW, 1998]. 

 

Figuur 7.5: De toestandboxplot van fluoride per gebiedstype, voor beide diepteklassen (boven, met 

rode 4eNW-grenswaarde en logaritmisch geschaalde verticale as), evenals het overschrijdingsdia-

gram met het percentage meetpunten met grenswaardeoverschrijding per gebiedstype (onder). 
 

 
 

In veruit de meeste meetpunten wordt de grenswaarde voor fluoride niet overschreden. In de 

klasse Ondiep zijn er overschrijdingen in slechts twee meetpunten (4%) en in de klasse Diep in drie 

meetpunten (5%). De laagste concentraties fluoride zijn aangetroffen in het zandgebied, zij het met 

uitzondering van het gebiedstype bos/duinen op zand.  

 

Er bleken geen fluoridereeksen geschikt voor trendanalyse. 

 

De ruimtelijke verdeling van de toestandoordelen over fluoride is weergegeven in kaart 7.3. 
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Kaart 7.3: Fluoride - ruimtelijke verdeling van de toestandoordelen. Er bleken geen fluoridereeksen 

geschikt voor trendanalyse. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

In veruit de meeste meetpunten wordt de streefwaarde voor fluoride uit de Vierde Nota Water-

huishouding niet overschreden. In de klasse Ondiep zijn er overschrijdingen in slechts twee meet-

punten (4%) en in de klasse Diep in drie meetpunten (5%). De laagste concentraties fluoride zijn 

aangetroffen in het zandgebied, zij het met uitzondering van het gebiedstype bos/duinen op zand.  

Er bleken geen fluoridereeksen geschikt voor trendanalyse. 
 

 

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. verbetering

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. verslechtering

Toestand Trend geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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7.4 DOC 

Figuur 7.6 toont de toestandboxplot van DOC per gebiedstype, voor beide diepteklassen. 

 

Figuur 7.6: De toestandboxplot van DOC per gebiedstype, voor beide diepteklassen. Deze parameter 

heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

De DOC-concentraties in het veengebied en het kleigebied zijn doorgaans hoger dan in het zandge-

bied, uitgezonderd het gebiedstype stad in het zandgebied, waar vergelijkbare concentraties voor-

komen. 

 

Er bleken geen DOC-reeksen geschikt voor trendanalyse. 
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7.5 Waterstofcarbonaat 

Figuur 7.7 toont de toestandboxplot van waterstofcarbonaat per gebiedstype, voor beide diepte-

klassen. 

 

Figuur 7.7: De toestandboxplot van waterstofcarbonaat per gebiedstype, voor beide diepteklassen 

(met logaritmisch geschaalde verticale as). Deze parameter heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

De concentraties waterstofcarbonaat zijn doorgaans het laagst in het zandgebied en het hoogst in 

het kleigebied (met en zonder kwel). Opvallend is dat de concentratie in het gebiedstype bos/dui-

nen op zand doorgaans hoger is dan in de rest van het zandgebied. 

 

Het bleek mogelijk trends te analyseren over zowel de periode 1980 t/m 2016 (zie figuur 7.8), als 

de periode 2000 t/m 2016 (zie figuur 7.9).  
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Figuur 7.8: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van waterstofcarbonaat, beide voor de periode 1980 t/m 

2016, per diepteklasse. 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 28 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 1980 t/m 

2016. Daarvan vertoonde 57% een statistisch significante stijging en 11% een statistisch significante 

daling. In de klasse Diep bleken 19 meetreeksen geschikt voor trendanalyse. Daarvan vertoonde 

47% een statistisch significante stijging en 5% een statistisch significante daling. In het zandgebied 

was het relatief aantal stijgingen het grootst. 
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Figuur 7.9: Trendsoortdiagram (rood: statistisch significante stijging, geel: geen trend, groen: statis-

tisch significante daling) en trendboxplot van waterstofcarbonaat, beide voor de periode 2000 t/m 

2016, per diepteklasse. 

 
 

In de klasse Ondiep bleken 11 meetreeksen geschikt voor trendanalyse over de periode 2000 t/m 

2016. Daarvan vertoonde slechts één (9%) een statistisch significante stijging en vertoonden slechts 

twee (18%) een statistisch significante daling. In de klasse Diep bleek slechts één meetreeks ge-

schikt voor trendanalyse. Deze vertoonde geen statistisch significante trend.  

 

De ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen over waterstofcarbonaat is weergege-

ven in kaart 7.4. 
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Kaart 7.4: Waterstofcarbonaat - ruimtelijke verdeling van de toestand- en trendoordelen. Deze pa-

rameter heeft geen grenswaarde. 
 

 
 

 
 

Resumerend 

Er is geen grenswaarde voor waterstofcarbonaat. De concentraties zijn doorgaans het laagst in het 

zandgebied en het hoogst in het kleigebied (met en zonder kwel). 

Over de laatste drie á vier decennia vertoonde in de klasse Ondiep 57% van de meetreeksen een 

statistisch significante stijging en 11% een statistisch significante daling. In de klasse Diep ver-

toonde 47% een statistisch significante stijging en 5% een statistisch significante daling. Dit impli-

ceert dat vanaf circa 1980 in een groot deel van de provincie sprake was van een stijgende concen-

tratie waterstofcarbonaat, in een klein deel van een dalende concentratie en in het resterende deel 

van een min of meer stabiele concentratie. Over de laatste twee decennia waren de veranderingen 

minder onderscheidend. 

 

  

Toestand (2013 t/m 2016) Trend (2000 t/m 2016)

Toestand Trend geen overschrijding stat. sign. daling

ondiep ondiep wel overschrijding stat. sign. stijging

Toestand Trend geen grenswaarde geen stat. sign. trend

diep diep te weinig meetinformatie

Kaart-icoon
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7.6 Kernbevindingen overige parameters 

 

Tabel 7.1: Overzicht van toestand en trends van de hier beschouwde overige parameters. 
 

 
 

 

Van de vijf hier beschouwde overige parameters gelden er alleen grenswaarden voor borium en 

fluoride. Voor beide is dat de streefwaarde uit de Vierde Nota Waterhuishouding [4eNW, 1998]. 

De streefwaarde voor borium (6,5 g/l, alleen voor de klasse Diep) wordt op grote schaal over-

schreden, namelijk op minstens 67% van de meetpunten. Dit hoge percentage kan betekenen dat 

de streefwaarde weinig representatief is voor de natuurlijke achtergrondsituatie. De extreemste 

boriumconcentraties treden vooral  op in het kleigebied (met en zonder kwel), waar ook de hoog-

ste chlorideconcentraties optreden. Verder is er in de klasse Diep ook sprake van een aantal ex-

treme boriumconcentraties in het gebiedstype bos/duinen op zand. Het grootste deel van de ex-

treme boriumconcentraties (>1.000 g/l) gaat gepaard met verhoogde chlorideconcentraties 

(>1.000 mg/l), wat er op wijst dat die extreme boriumconcentraties een mariene invloed hebben. 

Op veruit de meeste meetpunten wordt voldaan aan de streefwaarde voor fluoride (0,5 mg/l). In 

de klasse Ondiep zijn er overschrijdingen in slechts twee meetpunten (4%) en in de klasse Diep in 

drie meetpunten (5%). De laagste concentraties fluoride zijn aangetroffen in het zandgebied, zij het 

met uitzondering van het gebiedstype bos/duinen op zand.  

 

Er bleken voor trendanalyse over de periode 1980 t/m 2016 alleen waterstofcarbonaatreeksen ge-

schikt. In een groot deel daarvan is een statistisch significante stijging gedetecteerd, namelijk in de 

klasse Ondiep 57% en in de klasse Diep 47%. Maar over de periode 2000 t/m 2016 zijn voor deze 

parameter relatief veel minder statistisch significante trends gedetecteerd. Voor ijzer is in de klasse 

Ondiep over deze periode in 33% van de reeksen een statistisch significante daling gedetecteerd. 

 

Uit deze verkenning van vijf overige parameters komt naar voren dat de Friese grondwaterkwaliteit 

van deze vooral voor wat betreft borium en in mindere mate fluoride niet voldoet aan de streef-

waarden uit de Vierde Nota Waterhuishouding. Voor borium is het vooralsnog de vraag of dit wel 

overal een antropogene oorzaak heeft.  

 

 

 

 

  

Bron

Para- grens-

meter waarde mp %o mp %o mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %- mp %+ %-

Fe 64 0% 69 0% 36 6% 33% 30 7% 3%

B 4eNW 52 0% 58 67%

F 4eNW 50 4% 58 5%

DOC 63 0% 68 0%

HCO3 63 0% 59 0% 28 57% 11% 19 47% 5% 11 9% 18% 1 0% 0%

mp: aantal meetpunten met geschikte data
%o: percentage meetpunten met overschrijding grenswaarde 0% ≤10% >10%

%+: percentage meetpunten met statistisch significante stijging ≤5% ≤25% >25%

%-: percentage meetpunten met statistisch significante daling ≤5% ≤25% >25%

Diep Ondiep DiepOndiep Diep Ondiep

Toestand Trend 1980 t/m 2016 Trend 2000 t/m 2016
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8 Algemene duiding van de resultaten 
 

Gebaseerd op bijdrage van Harry Boukes (gedetacheerd bij de Provincie Fryslân) 

 

8.1 Inleiding 

Het grondwater in Fryslân bevat een veelheid aan mineralen, metalen en overige stoffen van na-

tuurlijke en/of antropogene herkomst. We hebben op twee manieren beoordeeld of er sprake is 

van ongewenste situaties, namelijk: 1) vergelijken van recente grondwaterkwaliteitsmetingen met 

grenswaarden (dit levert een oordeel over de toestand) en 2) toetsen van meetreeksen van de 

grondwaterkwaliteit op monotone trend (een geleidelijke verandering van het niveau), over de pe-

rioden 1980 t/m 2016 en 2000 t/m 2016 (dit levert een oordeel over de ontwikkeling van de toe-

stand).  

 

Uit het vergelijken van recente grondwaterkwaliteitsmetingen met grenswaarden blijkt dat deze 

laatste op een aantal plaatsen worden overschreden. Om de ernst van een overschrijding te kun-

nen beoordelen, dient de oorzaak te worden nagegaan en dient de geschiktheid van de betref-

fende grenswaarde om een probleemsituatie te detecteren in ogenschouw te worden genomen. 

Grenswaarden zijn namelijk veelal afgeleid uit doorgaans voorkomende natuurlijke omstandighe-

den, maar er zijn ook natuurlijke omstandigheden waarbij hogere concentraties kunnen optreden. 

Voorbeelden van dit laatste die in Fryslân veelvuldig tot overschrijdingen van grenswaarden leiden, 

zijn de nabijheid van de zee en de aanwezigheid van veen. 

 

 

8.2 Het meetnet 

De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op grondwaterkwaliteitgegevens van 95 meetpun-

ten verspreid over de provincie. De meetpunten zijn afkomstig van meetnetten van diverse organi-

saties zoals RIVM, Provincie, Vitens, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Elk 

meetnet is ontworpen vanuit een bepaalde onderzoeksvraag die per meetnet kan verschillen. On-

danks het grote aantal grondwaterkwaliteitgegevens levert dit maar een relatief beperkte hoeveel-

heid meetreeksen op die geschikt zijn voor het bepalen van trends. Het is daarom van belang om 

de huidige meetinspanning naar de grondwaterkwaliteit van Fryslân te evalueren en waar nodig 

aan te passen.  

 

 

8.3 Vermesting 

Volgens de definitie van het Planbureau voor de Leefomgeving is vermesting de verrijking van eco-

systemen met stikstof en fosfor. Dit gebeurt voornamelijk via het op het land brengen van dierlijke 

mest en kunstmest. 

Gewassen en alle andere levende organismen hebben stikstof en fosfor nodig om te kunnen leven 

en groeien. Met name voor de opbouw van eiwitten is stikstof onmisbaar. Van oudsher voorzien 

boeren hun gewassen van deze mineralen door dierlijke en menselijke mest op het land te bren-

gen. Eeuwenlang werd op deze manier een kringloop in stand gehouden, die werd doorbroken 

door de invoering van kunstmest. Hierdoor kwamen er externe mineraalstromen in de kringloop 

terecht. Door de intensivering van de veehouderij werd er ook voer van buitenaf aangevoerd. Tot 

in de jaren tachtig van de vorige eeuw werden de toegenomen mesthoeveelheden onbekommerd 
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over de geringere oppervlakten land uitgereden. Daarna stelde regelgeving grenzen aan de dose-

ringen van dierlijke mest en kunstmest. 

 

Als mest op het land gebracht wordt, is het de bedoeling dat de mineralen oplossen in het regen-

water en de bodem in trekken, zodat ze voor de wortels van het gewas beschikbaar komen. Als de 

planten te weinig opnemen of bij te veel regen kan een overmaat aan mineralen door de wortel-

zone heen spoelen en in het grondwater terecht komen. Eenmaal in het grondwater, is er geen ver-

binding meer met de atmosfeer. Omdat de grond en het grondwater reactief materiaal bevatten, 

vinden er in het grondwater chemische omzettingen plaats.  

 

8.3.1 Stikstof 

Stikstof is in mest doorgaans in de vorm van ammonium (NH4
+) aanwezig. In contact met zuurstof 

uit de atmosfeer wordt dit omgezet in nitraat (NO3
-), dat zeer goed oplosbaar is en dus ook snel 

met het regenwater naar het grondwater stroomt. Het allerbovenste grondwater heeft nog contact 

met de atmosfeer, en noemen we aeroob. In dit water zit ook circa 10 mg/l zuurstof opgelost. Het 

grondwater verplaatst zich door de bodem en als de bodem reactief materiaal bevat, zal eerst het 

zuurstof omgezet worden. Zuurstofloos grondwater noemen we anaeroob. Als de bodem dan nog 

reactief materiaal bevat, zal vervolgens nitraat omgezet worden, eerst in nitriet, maar al snel 

daarna naar stikstofgas (N2). Daarna is de rol van stikstof even uitgespeeld. Verderop in het proces, 

als er in de bodem nog organische stof aanwezig is, kan dit uiteen vallen. De (brokstukken van) ei-

witten kunnen het ammoniumdeel dan loslaten, waardoor dit als los ion in het grondwater kan 

worden aangetroffen. 

 

Uit de toestandanalyse blijkt dat de nitraatconcentratie overal laag is en nergens de norm (11,3 mg 

N/l) overschrijdt. Dit wijst er op dat de afbraakcapaciteit van de bodem ten aanzien van nitraat nog 

in takt is. Daar waar een trend kon worden bepaald, is deze dalend, wat aangeeft dat de aanvoer 

van mest(stoffen) eerder afgenomen is dan toegenomen.  

Ammonium overschrijdt op circa 25% van de meetpunten de streefwaarde uit de Vierde Nota Wa-

terhuishouding. Opmerkelijk is dat deze in het veengebied niet overschreden wordt, wat er op wijst 

dat de oorzaak in eerste instantie niet ligt bij de afbraak van organisch bodemmateriaal. Veel van 

de extreem hoge ammoniumconcentraties (>10 mg N/l) gaan gepaard met verhoogde chloridecon-

centraties, wat er op kan duiden dat deze een mariene achtergrond hebben (zeewater heeft van 

nature hoge concentraties mineralen, waar ammonium één van is). Dit betreft echter alleen meet-

punten in kwel- en/of kleigebied. De overschrijdingen van ammonium in het zandgebied (daar is de 

grenswaarde 2 mg N/l) gaan in de meeste gevallen gepaard met beperktere chlorideconcentraties, 

wat kan wijzen op een antropogene invloed (vermesting). 

 

8.3.2 Fosfor 

Fosfor zal onder invloed van zuurstof overgaan in het slecht oplosbare fosfaat (PO4
3-). Het zal daar-

door in eerste instantie niet naar het grondwater uitspoelen, maar zich ophopen in de bovenste 

bodemlagen. Van daaruit kan het wel afspoelen naar het oppervlaktewater en daar eutrofiëring 

veroorzaken.  

Als het grondwater anaeroob is geworden, is het weer mogelijk dat fosfaat in oplossing komt. Een 

bron voor fosfaat is dan het organische stof in de bodem, dat in brokstukken uiteenvalt.  

De toestandanalyse geeft aan dat de concentratie totaal-fosfor op slechts drie van de 69 meetpun-

ten de grenswaarde overschrijdt (waarvan dit op één van die meetpunten vermoedelijk komt door 
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mariene invloed). Voor wat betreft totaal-fosfor was er over de laatste drie à vier decennia in meer 

meetreeksen sprake van stijging dan van daling van de concentratie. Er traden veel stijgingen op in 

het kwel-veengebied. Dit is waarschijnlijk gevormd uit het organische stof uit de bodem, maar een 

reden voor een eventuele stijging is niet bekend. De trends over de laatste twee decennia waren 

minder onderscheidend. 

 

8.3.3 Eindbeeld vermesting 

Vermesting beïnvloedt de Friese grondwaterkwaliteit hooguit slechts op beperkte schaal, zoals in 

delen van het zandgebied waar ammonium de grenswaarde overschrijdt en het gebied bos/duinen 

op zand, waar ammonium overwegend stijgt. Verder is de concentratie totaal-fosfor op meer plaat-

sen gestegen dan gedaald, al is er nog nauwelijks sprake van overschrijdingen. 

 

 

8.4 Verzilting 

De Provincie Fryslân ligt aan de kust en grote delen daarvan zijn vanuit de zee ontstaan. Andere ge-

bieden zijn in het verleden regelmatig overstroomd met zout water dat op die momenten ook in de 

bodem kon trekken. Geleidelijk zijn deze gebieden op de zee ‘veroverd’. Deze omstandigheden ma-

ken dat ook onder natuurlijke omstandigheden het zoute (grond)water nooit ver weg is.  

Zeewater bevat dermate veel mineralen dat het ongeschikt is als drinkwater, sproeiwater of 

veedrenkwater. Daarom is het zinvol om te monitoren of het zoute grondwater het zoete, bruik-

bare grondwater wellicht verdringt.  

De toestandanalyse laat zien dat op 11 % van de ondiepe meetpunten en 18 % van de diepe meet-

punten in de zand- en veengebieden de grenswaarde van 160 mg Cl/l wordt overschreden. Voor de 

kleigebieden geldt geen grenswaarde, omdat aangenomen wordt dat de aanwezigheid van ver-

hoogde chlorideconcentraties daar natuurlijk is. De indeling in kleigebieden en overige gebieden is 

een doorgaans bruikbaar, maar nog geen waterdicht criterium om te beoordelen of een verhoogde 

zoutconcentratie een natuurlijke achtergrond heeft. De overschrijdingen van de grenswaarden zijn 

niet verontrustend, als ze het gevolg zijn van natuurlijke processen en de aanwezigheid van het 

zoute water zich niet precies houdt aan de indeling van ons ruimtelijk beeld.  

De trendanalyse zou ons in het licht van deze problematiek meer kunnen vertellen over de mate 

waarin het zoute water en het zoete grondwater elkaar verdringen. Uit deze studie blijkt dat er 

veel meetpunten zijn met statistisch significant stijgende of dalende concentraties chloride (veel 

dynamiek) en dat er enigszins meer meetpunten zijn die een dalende trend voor chloride laten zien 

dan meetpunten die een stijgende trend vertonen.  

Ondermeer blijken de afgelopen decennia in het gebiedstype gras op zand behalve chloride ook an-

dere parameters in concentratie te zijn gedaald, namelijk nitraat, ammonium, natrium, magnesium, 

kalium, calcium, sulfaat, mangaan en strontium. Dit betrof veelal de klasse Ondiep. Blijkbaar is daar 

sprake van verzoeting. In het gebiedstype bos/duinen op zand zijn daarentegen meerdere parame-

ters in concentratie gestegen. Behalve chloride waren dit ammonium, natrium, kalium en man-

gaan. Blijkbaar is daar sprake van verzilting. 

 

Volgens de onlangs door de Provincie uitgevoerde Grondwaterstudie Fryslân is er overwegend 

sprake van een trage maar gestage verzilting, aangedreven door de polderpeilen onder NAP in het 

binnenland en door de stijgende zeespiegel. Dit lijkt in eerste instantie in tegenspraak met de resul-

taten van de trendanalyses van chloride, waarbij enigszins meer dalingen dan stijgingen werden 

gevonden. Het is echter mogelijk dat de beschikbare meetpunten grondwaterkwaliteit minder 
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geschikt zijn om daarmee de hypothesen over dominante processen te kunnen checken die volgen 

uit de Grondwaterstudie. De waargenomen trends van die meetpunten kunnen namelijk ook sa-

menhangen met lokale omstandigheden. 

 

Omdat verzilting volgens de Grondwaterstudie Fryslân een bestaande problematiek is, is het aan te 

raden te heroverwegen hoe de monitoring ervan vorm gegeven moet worden. Daarbij moeten we 

ons realiseren dat verzilting zich voor verschillende gebieden op verschillende wijzen kan manifes-

teren. Onderscheiden kunnen worden: 

• de zone in het noordwesten direct achter de dijk, waar zout Waddenzeewater door de sloten 

met peilen onder NAP wordt afgevangen en Wetterskip Fryslân de sloten moet doorspoelen om 

de zoutconcentratie niet te ver op te laten lopen. Handelingsperspectief: peil mee laten stijgen 

met de zeespiegel of een Seepcat-variant; 

• de noordelijke kleigebieden die door de zee zijn afgezet en waar het zoute grondwater ondiep 

nog aanwezig is. Monitoring dient gericht te zijn op het handhaven van zoetwaterlenzen ten be-

hoeve van de landbouw. Handelingsperspectief: Spaarwater-maatregelen; 

• het lage midden, waar de laagste peilen worden gehanteerd, zodat als bij een soepbord het 

grondwater wordt aangetrokken, dus ook het zoute grondwater vanuit het noordwesten. Als 

gevolg van die lage peilen zal er een opwaartse stroming zijn die het zoute(re) grondwater naar 

de oppervlakte voert. Handelingsperspectief: peilverhogingen; 

• de drinkwaterwinningen van Vitens die grondwater oppompen en dus ook uit de omgeving aan-

trekken. Vitens exploiteert een eigen monitoringsprogramma, maar het is goed om dit te koppe-

len aan de monitoring van de Provincie, met name die voor het Lage Midden. Handelingsper-

spectief: Freshkeeper en/of winningsverplaatsing; 

• de hogere zandgronden die onbereikbaar zijn voor het zoute grondwater van de zee, maar waar 

van bovenaf verhoogde chlorideconcentraties op zouden kunnen treden als gevolg van overbe-

mesting en/of wegenzout. Er zijn geen aanwijzingen dat deze problemen zich manifesteren.  

 

 

8.5 Verzuring 

Met name in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond het beeld dat grootschalige atmosferi-

sche emissies vanuit de landbouw en industrie zouden leiden tot een structurele verzuring van het 

grondwater middels zure regen. Inmiddels is dit beeld wat genuanceerd, enerzijds omdat er maat-

regelen genomen zijn om dergelijke emissies te voorkomen, anderzijds omdat als gevolg van 

(over)bemesting ook verzuring op kan treden.  

De zuurgraad van het water wordt uitgedrukt in pH-waarden. Het blijkt dat er binnen Fryslân am-

per sprake is van zuur grondwater (pH lager dan 5). Dat kan enerzijds het gevolg zijn van een lage 

zuurbelasting, maar ook kan het zijn dat zuur grondwater gebufferd wordt door kalk. Dit kalk kan 

door boeren op het maaiveld worden gebracht (via landbewerking) en/of van nature in de bodem 

aanwezig zijn.  

 

Bij de pH zien we over de periode vanaf 2000 in het ondiepe grondwater ongeveer evenveel stij-

gende als dalende trends. In het diepe grondwater zien we veelal een stijgende pH (ontzuring), ook 

al is daarbij niet altijd sprake van statistische significantie. Bij calcium zien we meer dalende dan 

stijgende trends. Mogelijk is er minder buffercapaciteit nodig om gelijkblijvende of stijgende pH-

waarden te veroorzaken.  
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Ook sulfaat kan met verzuring in verband worden gebracht, al kan deze parameter met evenveel 

recht onder vermesting of verzilting worden behandeld. Net als bij calcium wordt voor sulfaat va-

ker een daling dan een stijging waargenomen.  

Aluminium is een parameter waarbij de gevolgen van verzuring het scherpst in beeld kunnen ko-

men. Bij heel zuur water gaat er aluminium vanuit het bodemmateriaal in oplossing en kunnen 

hoge concentraties worden waargenomen. Als de pH vervolgens gebufferd wordt, slaat het alumi-

nium weer in het bodemmateriaal neer. Voor aluminium worden echter geen of dalende trends 

waargenomen.  

Al met al zijn er dus meer plaatsen waar de invloed van verzuring af lijkt te nemen dan plaatsen 

met toenemende invloed.  

 

 

8.6 Zware Metalen  

Voor Zware Metalen is het vaak lastig te begrijpen hoe een concentratie op een bepaald punt tot 

stand gekomen is. Er zijn locaties waar verontreinigingen zijn geweest, maar zeker bij een hoge pH-

waarde zal zo’n verontreiniging snel aan het bodemmateriaal geadsorbeerd worden en zo uit het 

grondwater verdwijnen. Aan de andere kant kunnen bepaalde geologische formaties onder natuur-

lijke omstandigheden metalen ook weer in verhoogde concentraties afgeven. Verder kunnen ma-

riene invloeden een rol spelen.  

 

Ook de grenswaarden kunnen verwarrend overkomen. De streefwaarden uit de Circulaire Bodem-

sanering zijn concentraties die onder vrijwel natuurlijke omstandigheden verwacht mogen worden. 

Maar als er sprake is van afwijkende natuurlijke omstandigheden, zegt een overschrijding van de 

streefwaarde weinig. Dit geldt onder meer voor barium, waar in vijf gevallen zelfs de Interventie-

waarde uit de Circulaire Bodemsanering wordt overschreden, maar in alle gevallen in combinatie 

met hoge chlorideconcentraties. In dat geval is de hoge concentratie te verklaren uit een mariene 

invloed en is er geen sprake van een door mensen veroorzaakte verontreiniging. Een zelfde verhaal 

geldt voor broom. Voor chroom en vanadium geldt dat er sprake is van veel overschrijdingen van 

de streefwaarde uit de Circulaire Bodemsanering, maar dat er aanwijzingen zijn dat deze waarde 

nogal streng is.  

 

De waargenomen overschrijdingen lijken daarmee eerder te wijzen op mariene invloeden en (te?) 

strenge streefwaarden dan op door de mens veroorzaakte verontreinigingen. Hardere uitspraken 

daarover vergen echter nader onderzoek. 

 

 

8.7 Overige parameters 

Ook voor borium worden overschrijdingen van de streefwaarde uit de Circulaire Bodemsanering 

waargenomen, die eerder gerelateerd moeten worden aan mariene invloeden en strenge streef-

waarden dan aan een door de mens veroorzaakte verontreiniging.  

Beschouwd over de periode 1980 t/m 2016 wordt voor waterstofcarbonaat op veel meetpunten 

een significante stijging waargenomen. Waterstofcarbonaat kan beschouwd worden als een af-

braakproduct van organische stof, maar ook bij de zuurbuffering komt waterstofcarbonaat in op-

lossing. Die stijging kan wijzen op een toenemende bodemactiviteit, die een toenemende belasting 

van zuur en mineralen moet compenseren. Die stijgende trends worden echter niet waargenomen 

als de periode 2000 tot 2016 wordt beschouwd. Het beeld sluit ook niet aan bij de meerderheid 
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van dalende trends bij sulfaat en calcium. Omdat het een geïsoleerde parameter is die dit beeld 

vertoont, kan ook niet worden uitgesloten dat ergens in de beschouwde periode de analyseme-

thode aangepast is op een wijze die de uitkomsten beïnvloedt. 

 

 

8.8 Het algemene beeld 

Als we er vooralsnog van uitgaan dat de grootschalige overschrijding van grenswaarden van een 

aantal Zware Metalen alleen een natuurlijke oorzaak heeft, komt uit deze studie naar voren dat de 

kwaliteit van het grondwater van de provincie Fryslân over het algemeen acceptabel is, waarbij er 

bovendien voor de meeste parameters meer dalende dan stijgende concentraties zijn. Het proces 

met de meeste dynamiek is verzilting, waarbij deze studie zowel signalen van verbetering als van 

verslechtering opleverde. De onlangs uitgevoerde Grondwaterstudie Fryslân geeft echter voorna-

melijk signalen van verslechtering. Blijkbaar worden de betreffende verziltingsprocessen onvol-

doende gemonitord met de huidige meetinspanning naar de grondwaterkwaliteit. Het is daarom 

aan te bevelen hiervoor een gericht monitoringsplan Verzilting uit te werken.  
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9 Aanbevelingen 
 

1. Beoordeel de huidige meetinspanning naar de grondwaterkwaliteit van Fryslân, door middel 

van het vergelijken van de hier beschreven toestand- en trendbeelden met de wensen daarom-

trent. Dit biedt een geschikte gelegenheid deze meetinspanning te optimaliseren.  

 

2. Uit een eerste vergelijking met de resultaten van de onlangs uitgevoerde Grondwaterstudie 

Fryslân blijkt dat relevante verziltingsprocessen onvoldoende worden gemonitord met de hui-

dige meetinspanning naar de grondwaterkwaliteit. Het is daarom aan te bevelen hiervoor een 

gericht monitoringsplan Verzilting uit te werken. Daarbij moeten we er echter wel rekening mee 

houden dat verzilting zich afhankelijk van het soort gebied en de diepte op verschillende wijzen 

kan manifesteren. 

 

3. Voer nader onderzoek uit naar de achtergronden van de sterk tegengestelde ontwikkelingen 

van de grondwaterkwaliteit van de gebiedstypen gras op zand (verzoeting) en bos/duinen op 

zand (verzilting). In het gebiedstype gras op zand zijn behalve chloride ook nitraat, ammonium, 

natrium, magnesium, kalium, calcium, sulfaat, mangaan en strontium in concentratie gedaald. 

In het gebiedstype bos/duinen op zand zijn behalve chloride ook ammonium, natrium, kalium 

en mangaan in concentratie gestegen. In beide gevallen betrof dit veelal de klasse Ondiep. 

 

4. Voer nader onderzoek uit om na te gaan of de grootschalige overschrijding van grenswaarden 

van vier van de Zware Metalen (barium, bromide, chroom en vanadium) alleen een natuurlijke 

oorzaak heeft, of dat er ook sprake kan zijn van antropogene oorzaken.  

 

5. Ga voor ammonium na of zijn grenswaardeoverschrijdingen in delen van het zandgebied en de 

overwegende stijgingen in het gebied bos/duinen op zand wellicht vermesting betreffen. 
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Bijlage 1: Toestandboxplots 

 
De toestandboxplot  toont per combinatie van parameter en diepteklasse (ondiep of diep) voor elk 

gebiedstype de boxplot van de meetwaarden van de meetpunten binnen dat gebiedstype in de re-

cente vierjaarsperiode 2013 t/m 2016. De grenswaarde is aangegeven met een rode streep. 

Om beter onderscheid te kunnen maken is de verticale as logaritmisch geschaald. Achter elk ge-

biedstype is vermeld het betrokken aantal meetpunten. 

 

De parameters zijn gerangschikt naar thema, in de volgorde van tabel 2.5. 
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Bijlage 2: Overschrijdingsdiagrammen 

 

Het overschrijdingsdiagram toont per combinatie van parameter en diepteklasse voor elk ge-

biedstype het percentage meetpunten waar in de periode 2013 t/m 2016 één of meer grenswaar-

deoverschrijdingen optraden. Dat percentage – hier aangeduid als %mpo -  is bepaald als: 

%𝑚𝑝𝑜 =
𝑐𝑜
𝑛
∙ 100% 

waarin co het aantal meetpunten met één of meer grenswaardeoverschrijdingen in de periode 

2013 t/m 2016 en n het aantal meetpunten met meetwaarden in deze periode. Om vertekening te 

voorkomen, is in de (weinige) gevallen dat van een meetpunt twee meetwaarden in een jaar be-

schikbaar zijn, slechts één meetwaarde meegenomen. Daarvoor is dan de meetwaarde genomen 

die het dichtst bij 1 oktober ligt, aangezien het zwaartepunt van de meetinspanning in de tweede 

jaarhelft ligt (74,8% van de metingen). 

 

Een overschrijdingsdiagram is hier alleen weergegeven als %mp0 in minstens één gebiedstype gro-

ter is dan nul. Achter elk gebiedstype is vermeld het betrokken aantal meetpunten. 

 

De parameters zijn gerangschikt naar thema, in de volgorde van tabel 2.5. 
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Bijlage 3: Trendsoortdiagrammen 

 

Het trendsoortdiagram toont voor verschillende combinaties van trendanalyseperiode, parameter 

en diepteklasse voor elk gebiedstype de relatieve verdeling van de drie trendoordelen Stijging 

(rood), Geen trend (geel) en Daling (groen), in de vorm van een gestapeld staafdiagram. De rela-

tieve verdeling is berekend door per trendsoort het aantal meetpunten met die soort te delen door 

het aantal bij de trendanalyse beschouwde meetpunten. 

 

Achter elk gebiedstype is vermeld het betrokken aantal meetpunten. 

 

De parameters zijn gerangschikt naar thema, in de volgorde van tabel 2.5. 
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Bijlage 4: Trendboxplots 

 

De trendboxplot toont per combinatie van trendanalyseperiode, parameter en diepteklasse voor 

elk gebiedstype de boxplot van de geschatte trends van de meetreeksen van de meetpunten, onge-

acht of deze statistisch significant zijn of niet.  

Als een trendboxplot geheel boven of onder de nullijn ligt en is bepaald uit meetreeksen van min-

stens vier meetpunten, dan is het zeer aannemelijk dat er in het grootste deel van het betreffende 

gebiedstype een concentratietoename of -afname is opgetreden, ongeacht de statistische signifi-

canties van de afzonderlijk geschatte trends.7 In die zin kan de trendboxplot relevante aanvullende 

informatie verschaffen, in het bijzonder als er geen statistisch significante trends zijn geschat. 

 

In onderstaande is zowel de boxplot van de relatieve trend weergegeven (dit is de ratio van de 

trend en de mediaan van de meetwaarden van de reeks), als de trend. Achter elk gebiedstype is 

vermeld het betrokken aantal meetpunten. 

 

De parameters zijn gerangschikt naar thema, in de volgorde van tabel 2.5. 

 

 
7 Dit volgt uit de eigenschappen van de binomiale kansverdeling. 
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