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                    De kaart en grafiek tonen de milieubelasting door
gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun metabolieten van alle
meetpunten in oppervlaktewater op basis van de overschrijdingen van de
waterkwaliteitsnorm (JG-MKN/MTR). Een hogere waarde betekent een
grotere milieubelasting. De linkertabel geeft de meest belaste teelten
weer op basis van de correlatie tussen het landgebruik en het aantal
normoverschrijdingen voor alle stoffen (MKN/MTR) voor een periode van
3 jaar. Een hogere index betekent meer normoverschrijdingen. De
rechtertabel toont van welke stoffen het vaakst in dat jaar de
waterkwaliteitsnorm is overschreden.

Informatie afkomstig van: www.Bestrijdingsmiddelenatlas.nl
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Toelichting

Trend milieubelasting (SNO) door alle stoffen

De grafiek toont de milieubelasting van de stoffen op basis van de gesommeerde
normoverschrijding (SNO) per jaar, vanaf het eerste jaar dat er meetgegevens
beschikbaar zijn. De waarden voor de SNO-lijn zijn gemiddelden berekend over alle
meetpunten met een SNO per jaar.

Zie ook de toelichting in het linkerkader.

De tabel toont welke typen landgebruik
(teelt) de meeste significante correlaties
met normoverschrijdingen (MKN/MTR)
hebben met de stoffen, op basis van alle
meetpunten in Nederland, over een periode
van drie jaar.

Top 10 normoverschrijdende teelten 2019 - 2021 Top 10 normoverschrijdende stoffen 2021

Informatie afkomstig van: www.Bestrijdingsmiddelenatlas.nl

De tabel toont de meest
normoverschrijdende stoffen (JG-MKN/
MTR) geordend naar de
overschrijdingsindex van hoog naar laag
op basis van alle meetpunten in Nederland
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De kaart toont de milieubelasting door werkzame stoffen in
bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen, biociden en
relevante metabolieten) in het oppervlaktewater aan de hand van
de gesommeerde normoverschrijding (SNO, in klassen in
verschillende kleuren) per meetpunt. De SNO is een
milieukwaliteitsmaat, waarin de mate van normoverschrijdingen
worden gesommeerd over alle gemeten stoffen in een monster, op
één meetmoment op een meetpunt:

(econorm = ecotoxicologische norm JG-MKN of MTR).
Meetwaarden die kleiner zijn dan de rapportagegrens worden niet
meegenomen. Dit levert per monster een SNO-waarde op. Voor de
aggregatie van alle monsters op een meetpunt naar een jaarlijkse
SNO-waarde wordt uitgegaan van het 90-percentiel van de
individuele SNO-waarden. Er wordt alleen een SNO-waarde
gepresenteerd als er tenminste tien stoffen zijn gemeten in een
monster.

Meer informatie: zie de toelichting op de website bij
Berekeningen>Som Normoverschrijdingen (SNO). Zie ook de
toelichting over de toetsing bij:

Meer informatie: zie de toelichting op de
website bij

Meer informatie: zie de toelichting op de
website bij
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