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STIKSTOFBELASTING 
UITGESPLITST NAAR VERSCHILLENDE BRONNEN
Gem iddelde belasting per jaar in de KRW  waterlicham en
METHODE: Belasting berek end op basis van gegevens uit polderanalyses 2005-2012 en de 
studie ‘Afstem m en effluenteisen RW ZI m et KRW -doelen ontvangend oppervlak tewater. 
Fase 1: Modelm atige aanpak’. Het effect van m aatregelen die na 2012 genom en zijn, zijn dus niet zichtbaar.

Toelichting 
De voedingsstof stikstof is belangrijk voor de ecologie. De stof is nodig voor plantengroei, m aar te veel zorgt 
voor problem en m et k roosdek k en of algenbloei, zuurstofloosheid en vissterfte. De aanvoer van deze voedingsstof 
is afk om stig van verschillende bronnen. Deze kaart geeft de belasting per bron weer. 
Er zijn zes bronnen onderscheiden: 
-      drie bronnen die stikstof direct via water aanvoeren naar het waterlichaam : ‘inlaat’, ‘k wel’ en ‘neerslag’ 
-      de bron ‘Uit- en afspoeling’ die stikstof aanvoert van het landelijk en stedelijk gebied als gevolg van m ineralisatie, 
       achtergrondbelasting, historische é n actuele bem esting
-      de bron ‘RW ZI’ die stikstof via effluent aanvoert
-      de bron ‘Overig’ die stikstof aanvoert via alle overige bronnen, zoals riooloverstorten, droge atm osferische depositie, 
       vogelpoep en ‘eendjes voeren’.
De grootte van de bollen is een indicatie voor de totale stikstofbelasting op dit waterlichaam  ten opzichte van de andere  waterlicham en. 
LET OP: De grootte van de bollen is gerelateerd aan de jaarlijkse stikstofbelasting die in het water k om t. 
Een grote belasting betek ent niet autom atisch een hoge concentratie in het ontvangend watersysteem . Naast de vracht 
is de concentratie nam elijk ook  afhank elijk van het volum e van het ontvangende watersysteem  en de verversingssnelheid. 
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