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Woord vooraf

Dit rapport omvat de eindrapportage van het onderzoek naar de vermindering van
defosfaatuitspoeling uitlandbouwgronden naarhetoppervlaktewater (project7163).
Hetproject is verricht in opdracht van deprojectgroep BOVAR(Bestrijding OvermatigeAlgenbloeiRandmeren) enwerd gefinancierd doorhetMinisterie vanLNV,
deProvincie Gelderland, Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied, Ministerie van
VROM(inhetkadervanROM-project GelderseVallei)enhetFOMA(FinancieringsoverlegMest- en Ammoniakonderzoek).Het onderzoek isuitgevoerd inde periode
1989-1994doorDLO-StaringCentruminsamenwerkingmetIMAG-DLOenisonderverdeeld intweefasen. Hetdoel van deeerstefase (1989-1991)wasde selectie van
effectieve bodemchemischeenhydrologischemaatregelen.Indetweedefase (19911994) zijn de geselecteerde maatregelen op een onderzoekslocatie in de praktijk
uitgetest. Inbeidefasen is zowel laboratorium-, veld- alsmodelonderzoek verricht.
Vanwege zowel vertraging in de financiering (medio 1991 tot en met eind 1992)
alsproblemenmetdeontwikkeling vanhettwee-dimensionale hydrologische model
(1994) is het project met tweejaar vertraagd.
Het project werd begeleid door BOVAR-deelprojectgroep 3, die als volgt was
samengesteld:
— Drs. E.M. Blaauw, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied.
— Ir.C.Buddingh,DienstLandinrichting enBeheerLandbouwgronden, Gelderland.
— Ir. Y. Geelen, provincie Gelderland, Dienst RWG; voorzitter.
— Ing. A. Griffioen, Rijkswaterstaat, RIZA.
— Ir. J. van Kempen, Zuiveringsschap Veluwe.
— Dhr. J. Koornberg, Waterschap Noord-Veluwe.
— Drs. P. Meeuwissen, RIMH Gelderland.
— Ir. D.T. van der Molen, Rijkswaterstaat, RIZA.
— Ing. A. Tjeenk-Willink, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, secretaris.
Het onderzoek bestond uit een aantal deelstudies, die in deelrapporten zullen
verschijnen, met als subtitel:
— Metingvandefosfaatuitspoeling uitfosfaatverzadigde zandgrond metenzonder
een hydrologische maatregel (SC-DLO-rapport 374.1).
— Mogelijkheden vantoediening vanaluminium-enijzerverbindingen aandebodem
(SC-DLO-rapport 374.2).
— Toedieningsmethoden voorijzerhydroxyde opfosfaatverzadigde zandgronden(SCDLO-rapport 374.3).
— Ontwikkelingentoepassingvaneen-entwee-dimensionale modellen (SC-DLOrapport 374.4).
Hetonderhavigeeindrapportbevatdebelangrijksteresultatenvanhetonderzoeknaar
de effectiviteit van bemestings-, bodemchemische en hydrologische maatregelen.
Daarnaastzijn dekostenendevoor-ennadelen vandezemaatregelen weergegeven.

Dank is verschuldigd aan een groot aantal medewerkers. In de eerste plaats aan de
Landbouworganisaties landbouwmaatschappij Zuid,Midden,Oost(ZMO)ende Land
en Tuinbouw Organisatie (LTO) voor de medewerking en betrokkenheid bij het
onderzoek.Daarnaastinhetbijzonder aandeherenVanBeek,VandeLangemheen,
Lokhorst enMulderij voor hun gastvrijheid en samenwerking opdepercelen die zij
ter beschikking stelden.
Tevens is dank verschuldigd aan een aantal collegae van het SC-DLO voor hun
bijdrage aan het project. De heer H. van het Loo zorgde voor de beschrijving van
debodemgesteldheid vandeonderzoekslocaties.DeherenW.A.deBoer,J.Pankow,
A. van der Toorn en R. Zwijnen verrichtte de veldwerkzaamheden en de heren R.
Koning, R.Ch. Sjardijn en R. Zwijnen de laboratoriumanalyses van de monsters
afkomstig van de onderzoeks-locaties. De heer A.Booij beschreef en bemonsterde
een aantal ijzerrijke gronden. De laboratoriumproeven zijn grotendeels uitgevoerd
doormevrouwA.ElBachrioui-Louwerse endeherenL.KohlenbergenR. Zwijnen.
De heer J.G. Wesseling ontwik-kelde het twee dimensionale hydrologische model
en paste dit toe op lokale schaal. De modelberekeningen in de eerste fase zijn
uitgevoerd door mevrouw L. Jeurissen. De stagiairs die betrokken zijn geweest bij
het onderzoek, waren de heren R.F.J. Boersbroek (R.H.S. Ysselland), P. Driessen
(I.A.H. Larenstein), W. Murre (L.U.W.), M. Reinen (I.A.H. Larenstein), R. van
Riemsdijk (MBOCollegeArnhem),J.P.Stavenuiter (MBOCollege Arnhem) enM.
Yspeert (I.A.H. Larenstein).
Tot slot is dank verschuldigd aan een aantal chemische bedrijven (Biliton research
Arnhem,aluminiumfabriek Delfzijl, Kemwater,MelchemieHolland,Solvay Chemie)
voor het ter beschikking stellen van monstermateriaal.
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Samenvatting

Als gevolg vandehogefosfaatbemesting vandelandbouwgronden inhet Schuitenbeekgebied vanaf dejaren 50,iseengrootareaalvandezegronden zodanig fosfaatverzadigd,datgedurendeeengrootaantaldecennianogverhoogde fosfaatuitspoeling
zal optreden naar het grond- en oppervlaktewater. Deze fosfaatbelasting wordt via
perceelsslotenafgevoerd naardeSchuitenbeek,dieuitmondtinderandmeren.Omdat
verbetering van de waterkwaliteit van de randmeren noodzakelijk is, heeft DLOStaringCentruminsamenwerkingmetIMAG-DLOinopdrachtvande projectgroep
BOVARindeperiode 1989-1994een onderzoek uitgevoerd naarde mogelijkheden
van maatregelen ter vermindering van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden.
Het onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van LNV, de Provincie
Gelderland, Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied, Ministerie van VROM (in
het kader van ROM-project Gelderse Vallei) en het FOMA (Financieringsoverleg
Mest- en Ammoniakonderzoek) en bestond uit twee fasen. Het doel van de eerste
fase was maatregelen te selecteren, die effectief zijn om de fosfaatuitspoeling te
verminderen. In de tweede fase zijn de geselecteerde maatregelen op een
onderzoekslocatie in de praktijk uitgetest.
Bijdemaatregelenisonderscheid gemaaktinbemestings-,hydrologischeenbodemchemische maatregelen. Bij de bemestingsmaatregel is nagegaan wat de gevolgen
zijn voordefosfaatuitspoeling naarhetgrond-enoppervlaktewater van fosfaatvrije
bemesting enbemesting opeenniveau van gewasonttrekking. De bodemchemische
maatregel bestaat uit het toedienen van materiaal aan de bodem om de overmaat
fosfaat tebinden,waardoordefosfaatuitspoeling naarhetgrond-en oppervlaktewater
wordt gereduceerd. Bij de hydrologische maatregel wordt de waterstroming in de
bodem zodanig gewijzigd, dat de fosfaatbindingscapaciteit van de (niet-fosfaatverzadigde) ondergrond kan worden benut. Voor zowel de bodemchemische als
hydrologische maatregel geldt, dat de fosfaatgift niet groter mag zijn dan de
fosfaatontrekking door het gewas.
Om de effecten van deze maatregelen te kunnen evalueren, is op een tweetal
onderzoekslocaties de bodemchemische, fysische en hydrologische situatie vastgesteld, enisdefosfaatafvoer vande tussenliggende sloten gemeten ('nulsituatie').
Vervolgenszijndeeffecten vanaanvullendemaatregelenopéénvandezeonderzoekslocaties nader onderzocht. De tweede onderzoekslocatie bleef als 'nulsituatie'
gehandhaafd. Het effect van dehoogte van fosfaatbemesting op het verloop van de
fosfaatconcentratie indebodemoplossingisopeenaantalveldjes ('bemestingsplots')
vastgesteld. Hierbij zijn 3 bemestingniveaus (resp. 0, 110 en 200 kg P2Os ha"1 j"1)
intriploaangelegd. Omdeeffectiviteit vandebodemchemische maatregel teevalueren,zijn laboratoriumproeven uitgevoerd enzijn, opbasishiervan, ook 'ijzerplots'
aangelegd, waaraan ijzerhydroxyde werd toegediend. De hydrologische maatregel
is toegepast bij een perceelssloot. De veldmetingen zijn mede gebruikt om de
gebruikte modellen te kalibreren en te valideren, teneinde alternatieve scenario's door
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te kunnen rekenen en lange termijnsvoorspellingen van de effectiviteit van de
onderzochte maatregelen te kunnen uitvoeren.
Defosfaattoestand vandeonderzochtepercelen ('nulsituatie')isrepresentatief voor
de gronden in het Schuitenbeekgebied die voor een groot deel bijdragen aan de
fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. De fosfaatverzadigingsgraad van de
percelen varieert van 34 tot 88%.
Het rendement van de verschillende maatregelen om de fosfaatbelasting van het
oppervlaktewaterteverminderen(zoalsdezeopdeonderzoekslokatieisvastgesteld),
is in een bijgaand overzicht weergegeven. Tevens zijn de voor- en nadelen van de
maatregelen, de duurzaamheid en de globale kosten voor het stroomgebied van de
Schuitenbeek aangegeven.
De resultaten van de drie maatregelen worden kort toegelicht.
Uit het veldonderzoek naar het effect van bemestingsmaatregelenblijkt dat wél of
niet bemesten een duidelijk effect heeft op de fosfaatuitspoeling uit de bouwvoor
naar diepere lagen. Daarnaast blijkt de hoogte van de mestgift (110of 200kg P 2 0 5
ha"1)voordeuitspoelingminderbelangrijk tezijndandematevan fosfaatverzadiging
van debodem. Verderblijkt dat zowel vóór alsnâbemesting ca. 80%van detotale
fosfaatuitspoeling in de vorm van anorganisch (ortho)fosfaat uitspoelt naar diepere
lagen.
Metbehulp vanhet waterkwaliteitsmodel ANIMO is de gemiddelde (20jaar)jaarlijkse fosfaatuitspoeling (ortho-P) berekend voor een nat grasland perceel. Ten
opzichte van fosfaatgiften gelijk aan de gewasonttrekking zal bij fosfaatvrije
bemestingdekomende20jaardefosfaatuitspoeling uitdebouwvoor(0-25cm)naar
diepere lagen gemiddeld dalen van ca. 3à 30kg ha"1Pnaar ca. 1à 10kg ha"1P bij
eenfosfaatverzadigingsgraad vanresp.25en75%.Afhankelijk vande fosfaatverzadigingsgraadvandebodemvarieertdefosfaatuitspoeling naarhetoppervlaktewater
bij nulbemesting vanca.0,5 à 1,2 kgPha"1 j" 1 (bij eenfosfaatverzadigingsgraad van
resp.25en75%).Boveneenfosfaatverzadigingsgraad van75%kande fosfaatbelasting van het oppervlaktewater oplopen tot enkele kg P ha"1 j " 1 . De reductie van de
fosfaatbelasting vanhetoppervlaktewater diedoorfosfaatvrije bemestingkanworden
bereikt,(tenopzichtevanfosfaatgiften gelijk aandeopnamedoorhetgewas)bedraagt
ca. 10 à 35%afhankelijk van de fosfaatverzadigingsgraad van de bodem (resp. 25
en75%).Degemiddeldereductie van defosfaatbelasting van het oppervlaktewater
vanuitnattelandbouwgronden inhetstroomgebied vandeSchuitenbeekwordtgeschat
op20%,indiendefosfaatbemesting gelijk aandefosfaatopname doorhetgewas(110
kg P 2 0 5 ha"1j"1) wordt verlaagd tot nul.
Er zijn geen milieukundige en landbouwkundige nadelen (qua gewasproduktie) te
verwachten indien de dierlijke mestgiften vervangen worden door fosfaatvrije
kunstmestgiften. De effecten op de bedrijfsvoering zijn niet geïnventariseerd.
Dekostenvanvervangingvandierlijke mestgiften doorfosfaatvrije kunstmestgiften
voor 2000 hanatte gronden (GtIII/V en Iïï7V*) inhet stroomgebied van de Schuitenbeek (variant ainhetoverzicht),bedragenca. 1,3 miljoen guldenperjaar.Indien
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beweiding mogelijk moet blijven tot een niveau van fosfaatgiften gelijk van de
gewasonttrekking (variant b), dient een strook (10 m) aan weerszijde van de sloot
afgezet te worden (omdat deze strook niet beweid mag worden). De kosten voor de
aankoop van deze grond bedragen ca. 17miljoen, maar brengt verder geen jaarlijkse
kosten met zich mee.
Uit het laboratoriumonderzoek naar de effectiviteit van materialen die aan de bodem
kunnen worden toegediend om de overmaat aan fosfaat te binden (bodemchemische
maatregel), bleek dat alleen met aluminiumoxyde en vers gesynthetiseerd
ijzerhydroxyde een sterke reductie van de fosfaatconcentratie in de bodemoplossing
optreedt. Mede vanwege het feit dat gesynthetiseerd ijzerhydroxyde ongeveer 50 maal
zo goedkoop is als aluminiumoxyde, ishet onderzoek voortgezet met gesynthetiseerd
ijzerhydroxyde. Ijzerhydroxyde kan gesynthetiseerd worden uit verschillende
uitgangsmaterialen (FeCl3, FeS0 4 , FeC0 3 en Fe(N0 3 ) 3 in combinatie met Ca(OH) 2
(gebluste kalk)). Hierbij ontstaat een suspensie van ijzerhydroxyde en calciumzout
(bijprodukt). In het laboratorium is vastgesteld dat alleen FeC0 3 niet bruikbaar is,
aangezien dit produkt nagenoeg niet oplost. De effectiviteit van de overige
gesynthetiseerde ijzerhydroxyden om fosfaat te binden is gelijk.
Als gevolg van toediening van ijzerhydroxyde aan fosfaatverzadigd bouwvoormateriaal daalt de fosfaatconcentratie in de bodemoplossing sterk, maar daalt ook
het Pw-getal van de bouwvoor, wat een maat is voor het direct voor het gewas
beschikbaar fosfaat. Bij de in de praktijk waaarschijnlijk maximaal benodigde
hoeveelheid ijzerhydroxyde (0,2% Fe) treden volgens een potproef echter geen
opbrengstverliezen op.
IJzerhydroxydesuspensie kan op relatief eenvoudige wijze met behulp van een
spitmachine of een injecteur door de bodem gemengd worden (ca. 50 cm diep). Bij
gebruik van de injecteur is de reductie van de fosfaatconcentratie in de bodemoplossing op de ijzerplots van de onderzoekslokatie minder groot (60-80%) dan bij
gebruik van de spitmachine (80-95%). Dit is een gevolg van inhomogene menging.
Een nadeel van het gebruik van de spitmachine is dat het organische-stofgehalte van
de bouwvoor (ca. 25 cm) wordt gehalveerd (verschraling).
De daling van de fosfaatconcentratie in de bodemoplossing na toediening van de
ijzerhydroxydesuspensie kan goed gemodelleerd worden met behulp van de
modelparameters die in het laboratorium zijn bepaald.
Met behulp van modelsimulaties is nagegaan wat het effect is van ijzerdosering en
inwerkdiepte op de reductie van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. De
simulaties zijn uitgevoerd voor een aantal percelen van de onderzoekslocatie die
verschillen in fosfaatprofiel. Uit deze berekeningen blijkt dat een reductie van 60
à 80% bereikt kan worden als de bodem behandeld wordt met 0,2% Fe tot de diepte
waarop het verhoogde fosfaatgehalte wordt gevonden. Bij een hogere ijzerdosering
(0,3% Fe) neemt de reductie met ongeveer 10% toe. Bij een lagere ijzerdosering
(0,1%) daalt de reductie met ca. 20%.Het ijzerhydroxyde wordt ingewerkt over een
breedte van 10 m aan weerszijde van de sloot, waarbij tevens het sloottalud wordt
meebehandeld. Op de onderzoekslocatie is deze inwerkbreedte bepaald aan de hand
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vantraceronderzoek, waaruitbleekdathetbodemwaterdatuitditdeelvanhetperceel
afvoert naardesloot,ondiepdoordebodemtotafvoer komt.Deberekende reductie
van 60 à 80% kan tijdelijk 10 à 30% lager liggen, indien het sloottalud niet met
ijzerhydroxyde wordtbehandeld.Ditwordtveroorzaakt doornalevering van fosfaat
uit het sloottalud.
Het nadeel van het gebruik van de ijzerhoudende uitgangsmaterialen is dat ook het
bijprodukt wordttoegediend.Nahet(eenmalig)inwerkenvanijzernitraat/ kalkmelksuspensieisdestikstofaanvoer ca.25maalzohoogalsjaarlijks noodzakelijk is(340
kg N/ha). Hierdoor kunnen 1 à 2 jaar sterk verhoogde nitraatconcentraties in de
perceelssloot wordenaangetroffen. Bijgebruikvanijzernitraat zijndegevolgen voor
delandbouwbeperkttoteenmaligebestrijding vanbrandnetels.Deinvesteringskosten
zijn bij dituitgangsmateriaal echter hethoogst (ca. 34à36miljoen gulden voorhet
natte areaal landbouwgronden in het Schuitenbeekgebied). Indien ijzersulfaat dan
welijzerchloride alsuitgangsmateriaal worden gebruikt, zijn de investeringskosten
ruwweg 2maal zo laag (18 à20miljoen gulden).Een bijkomend nadeel is dan wel
datdemetijzerhydroxyde behandelde strookaanweerszijde vandesloot(10m)pas
na 1 jaar ingezaaid kan worden in verband met de hoge zoutconcentraties (kosten
van opbrengstderving ca. 0,8 miljoen gulden).
Een voordeel van deze maatregel ten opzichte van de bemestingsmaatregel is, dat
defosfaatbelasting vanhetoppervlaktewaterbeduidend sterkerdaalt,endatbeweiding
mogelijk blijft, mits de totale fosfaatgift niet hoger is dan de fosfaatopname door
het gewas.Tevens is debodemchemische maatregel een flexibele maatregel die op
perceelsschaal kan worden toegepast. Onzekerheid bestaat op dit moment nog ten
aanzienvanhetteruglopenvanhetfosfaatbindend vermogenvanvers gesynthetiseerd
ijzerhydroxyde op lange termijn.
In een oriënterende modelstudie naar een aantal hydrologische maatregelen om de
fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden te reduceren, is één maatregel als meest
perspectiefrijk naarvoren gekomen.Bijdezemaatregel worden degreppels gedicht
en wordt de ontwatering van het perceel vrijwel geheel via diepe drains verzorgd,
zonder dat de diepte waarop het perceel ontwatert (ontwateringsbasis), wordt
gewijzigd. Bijdeuitvoering vandehydrologische maatregelwashet,alsgevolgvan
de helling van het gebied en de sterke bolling van het maaiveld, niet mogelijk om
de ontwatering van de perceelssloot uit te schakelen. De essentie van de
hydrologische maatregel is echter de werking van de diepe drain.
Voordegehelemeetperiodeisdegemiddeldeortho-fosfaatconcentratie vandedrainafvoer 0,14 mg.l"1P (standaardafwijking s = 0,09 mg.l"1P, n =98) en bedraagt de
gemiddelde totaal-P-concentratie ca. 0,17 mg P l"1. Dit is niet veel hoger dan de
algemene milieukwaliteitsnorm die voor het oppervlaktewater geldt (0,15 mg.l"1
totaal-P), maar beduidend lager dan de fosfaatuitspoelingsconcentratie die in de
perceelssloten wordtgemetendielangsdergelijke fosfaatverzadigde percelen liggen
(1 à 1,5 mg l"1 P).Hiermee is dewerking van demaatregel in principe aangetoond.
Er is een stijgende trend in de ortho-fosfaatconcentraties van de drainafvoer
geconstateerd. Indeperiode vanaugustus 1991tot eindjuni 1993isde gemiddelde
concentratie 0,12 mg.l"1 P (s =0,07 mg.l"1 P, n = 75) en van 1juli 1993 tot 10

15

augustus 1994 0,22 mg.l"1 P (s = 0,11 mg.l"1 P, n = 23). Met modelsimulaties kan
deze stijging echter niet verklaard worden. Dit zou erop kunnen wijzen dat bepaalde
processen een rol spelen dienog niet inhet model zijn ingebouwd, zoals bijvoorbeeld
preferente stroombanen.
Als gevolg van de helling van het gebied en de bolling van de percelen in de richting
loodrecht op de sloot, is bij hoge grondwaterstanden ondiepe afvoer met hoge
fosfaatuitspoelingsconcentraties naar deperceelssloot opgetreden. Deze situatie kan
alleen worden verkomen indien depercelen worden geëgaliseerd en de ontwateringsfunctie van deperceelssloten (nagenoeg) geheel wordtuitgeschakeld. Uitgaande van
de gemeten fosfaatvrachten van twee perceelssloten is vastgesteld dat dan een
maximale reductie van 88-89% realiseerbaar is.
Voor deuitvoering van dehydrologische maatregel opregionale schaal zijn een aantal
varianten onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat een diep drainagestelstel
het beste uitgevoerd kan worden in combinatie met een stelsel van ondiepe, groene
sloten. Deze ondiepe, groene sloten zijn een voorziening voor dat deel van de
neerslag dat niet kan infiltreren in de bodem en dus niet voor de afvoer van het
grondwater. Als verondersteld wordt dat 5 à 10% van het jaargemiddelde nettoneerslagoverschot niet infiltreert, bedraagt de reductie van de fosfaatbelasting van
de sloten 80 à 85% (berekend op basis van de resultaten van de onderzoekslokatie).
De investeringskosten van deze uitvoering worden voor het natte areaal van het
stroomgebied van de Schuitenbeek geschat op 12-20 miljoen gulden. Omdat in deze
studie geen ontwerp van het drainagesysteem is gemaakt, zijn onderhoudskosten en
mogelijke pompkosten niet bekend. De samenstelling en de grootte van de kosten
van de hydrologische maatregel hangen sterk samen met de omstandigheden (kwelsituatie, bodemtextuur, topografie, geconcentreerde dan wel verspreide ligging van
het drainagesysteem).
Een voordeel van dehydrologische maatregel ten opzichte van de bemestingsmaatregel is dat de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater beduidend sterker daalt en
beweiding tot een niveau van fosfaatopname door het gewas mogelijk blijft. Een
nadeel ten opzichte van beide andere maatregelen is,dat een (beperkte) herinrichting
vanhetlandbouwgebied noodzakelijk is.Daarbij komtdatdezemaatregel in het natte
deel van het Schuitenbeekgebied minder goed opperceelsschaal kan worden toegepast
(minder flexibel).
Samenvattend worden opgrond van deresultaten vandezeperceelsstudie de volgende
conclusies getrokken:
— qua effectiviteit om de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden te verminderen
heeft de hydrologische maatregel het hoogste rendement (80-85%), de
bodemchemi-sche maatregel een beperkt lager rendement (60-80%) en de
bemestingsmaatregel het laagste rendement (10-35%);
— de kosten van de bodemchemische maatregel zijn (waarschijnlijk) het hoogst;
— de bemestings- en bodemchemische maatregel zijn flexibeler toepasbaar dan de
hydrologische maatregel, waarbij opgemerkt wordt dat elke maatregel op zich
specifieke voor- en nadelen heeft.
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1 Inleiding

In de loop van dejaren 80 is duidelijk geworden dat in de gebieden met intensieve
veehouderij, zoals het centrale oostelijke en zuidelijke zandgebied, de dierlijke
mestgiften zo hoog waren dat een sterke toename van de fosfaatbelasting van het
grond- en oppervlaktewater op langere termijn onvermijdelijk leek bij achterwege
blijvenvanmestwetgeving(Lexmondetal., 1982;BreeuwsmaenSchoumans,1986).
Na deintrede vandegefaseerde fosfaatnormering, heeft het onderzoek zich gericht
ophet vaststellen van de criteria voor dedefinitie van een fosfaatverzadigde grond
(TCB, 1990),die uiteindelijk alleen voor kalkloze zandgronden is geconcretiseerd.
Een kalkloze zandgrond is 'fosfaatverzadigd' indien 25 procent van de maximale
capaciteit van de bodem om fosfaat te binden, berekend tot aan de gemiddelde
hoogstegrondwaterstand, isverbruikt.Bijdezematevanfosfaatverzadiging worden
op termijn fosfaatconcentraties in dit bovenste grondwater aangetroffen die boven
de natuurlijke fosfaatachtergrondconcentraties zullen liggen (0,10 mg.l"1 ortho-P;
TCB, 1990). Uitgaande van deze vastgelegde definitie van een fosfaatverzadigde
grondishetdefinitieve areaalfosfaatverzadigde grondenindemestoverschotgebieden
berekend (Breeuwsma et al., 1990 ; Reijerink en Breeuwsma, 1992). Uit deze
berekeningenblijktdatongeveer70%vanhetareaalcultuurlandindemestoverschotgebieden thans 'fosfaatverzadigd' is. De afgelopen tweejaar heeft het onderzoek
zich vooral gericht op de mogelijke invulling van de hoogte van een fosfaatevenwichtsbemesting, ingaande vanaf het jaar 2000, en de gevolgen daarvan
(Breeuwsma enBerghs, 1993; OenemaenVanDijk, 1994;VanderSalmetal.,i.v.;
Schoumans, 1995). Kroes et al. (1990) gaven met behulp van modelberekeningen
aan dat bij een bemestingsniveau, waarbij giften worden gehanteerd die gelijk zijn
aan dejaarlijkse fosfaatonttrekking, geen vermindering van de fosfaatuitspoeling
verwachthoeft tewordenindiegebiedenwaardefosfaatophoping indebodemgroot
is geweest. Van der Zee (1988) heeft berekend dat het nog tientallen jaren, en in
sommige gevallen meer dan 100 jaar, zal duren alvorens uit een sterk fosfaatverzadigde grond al het fosfaat zal zijn uitgespoeld tot het niveau dat als norm is
gesteldinhetprotocolfosfaatverzadigde gronden(0,10mg.l"1ortho-P;TCB,1990).
Dit betekent dat in een groot deel van de Nederlandse zandgebieden de fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater pas op lange termijn zal verminderen.
Tot een van deze gebieden behoort het Schuitenbeekgebied waar is gebleken dat
80%vanhetlandbouwareaal voldoetaandedefinitie vaneenfosfaatverzadigde grond
(Breeuwsma et al., 1989). De Schuitenbeek mondt uit in de randmeren waar thans
wordt getracht met diverse maatregelen de waterkwaliteit te verbeteren. Duidelijk
isgewordendatditbeheeralleenkansvanslagenheeft, indiende fosfaatuitspoeling
uit landbouwgronden op korte termijn wordt gereduceerd. Op grond hiervan heeft
de projectgroep BOVAR (Bestrijding OVermatige Algenbloei Randmeren)
geconcludeerd dat in aanvulling op het nationale beleid extra maatregelen
noodzakelijk zijn, om op korte termijn de fosfaatbelasting naar het grond- en
oppervlaktewater te verminderen (Dijkstra et al., 1990; Haskoning, 1992).
In opdracht van deprojectgroep BOVAR en gefinancierd werd doorhet Ministerie
van LNV, de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied,
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Ministerie van VROM (in hetkader van ROM-project Gelderse Vallei) enhet FOMA
(Financieringsoverleg Mest- en Ammoniakonderzoek) is in de periode 1989-1994
door DLO-Staring Centrum in samenwerking met IMAG-DLO een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden van aanvullende maatregelen ter vermindering
van defosfaatuitspoeling uitlandbouwgronden. Het onderzoek isverdeeld over twee
fasen. Het doel van de eerste fase (1989-1991) was de tot standkoming van een
selectie van maatregelen, die geen nadelige gevolgen mocht hebben voor het landbouwbedrijfsleven. In detweede (1993-1994) fase zijn de geselecteerde maatregelen
op een onderzoekslocatie in de praktijk uitgetest.
Om de effecten van maatregelen te kunnen evalueren, heeft monitoring
plaatsgevonden vandefosfaatuitspoeling vanuit delandbouwpercelen naarhet gronden oppervlaktewater ('nulsituatie') op twee onderzoekslocaties. Vervolgens zijn de
effecten van aanvullende maatregelen op een van deze twee onderzoekslocaties
gemeten.
Een van de eenvoudigste aanvullende bemestingsmaatregel op het nationale beleid,
is hetreduceren van het bemestingsniveau tot eenniveau beneden de fosfaatbehoefte
van het gewas. Het effect van nulbemesting, fosfaatgift gelijk aan de gewasonttrekking en overbemesting op de fosfaatuitspoeling naar het grondwater is in
drievoud op een aantal proefvelden gemeten. Tevens zijn modelberekeningen
uitgevoerd om de lange-termijn effecten van de fosfaatbelasting naar het oppervlaktewater te simuleren.
Een van de mogelijke andere maatregelen om de fosfaatuitspoeling te reduceren,
is de potentiële hoeveelheid desorbeerbaar fosfaat die in de bodem aanwezig is
zodanig tebinden dat de fosfaatconcentratie in debodemoplossing en het grondwater
sterk daalt. Van nature bezit de bodem verbindingen die fosfaat sterk kunnen binden
namelijk de micro kristallijne aluminium- en ijzer(hydr)oxyden. Ten gevolge van
de overbemesting van debodemwordt decapaciteit omfosfaat tebinden gereduceerd.
In sterk fosfaatverzadigde gronden is deze capaciteit in de bovengrond tot aan de
gemiddelde hoogste grondwaterstand grotendeels verbruikt, waardoor dan ook hoge
fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater kunnen optreden. Op grond van
laboratoriumonderzoek naar de effectiviteit van verschillende aluminium- en
ijzermaterialen om fosfaat te binden, is het materiaal met de beste eigenschappen
geselecteerd en zijn veldproeven uitgevoerd, ter controle en ter validatie van
modelsimulaties. Metbehulp van een- entwee-dimensionale modellen is vervolgens
de wijze van dosering voor praktijksituaties geoptimaliseerd enzijn de lange-termijn
effecten doorgerekend.
Naast deze bodemchemische maatregelen zijn ook hydrologische maatregelen
mogelijk, die er op gericht zijn om de ondiepe laterale fosfaatuitspoeling uit
fosfaatverzadigde lagen naar het oppervlaktewater te verminderen. Een van deze
maatregelen isopdeonderzoekslocatie uitgevoerd. Metbehulp van transportmodellen
zijn de lange-termijn effecten doorgerekend.
Dit rapport bevat de belangrijkste resultaten van de karakterisering van de
onderzoekslocatie (chemisch, fysisch en hydrologisch) als 'nulsituatie' (hoofdstuk
2) en de meting en modellering effectiviteit van respectievelijk de bemestings-
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(hoofdstuk 3), bodemchemische- (hoofdstuk 4) en hydrologische maatregelen
(hoofdstuk 5) op deonderzoekslocatie. Tevens heeft eenkostenanalyse (hoofdstuk
6)plaatsgevonden enzijn de voor- ennadelen vandemaatregelen geïnventariseerd
(hoofdstuk 7). Tot slot staan in hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies vermeld.
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2 Beschrijving onderzoekslocaties

2.1 Ligging en bodemgesteldheid
Erzijntweeproeflocaties ingerichtinhetnoordwestelijk deelvanhet Schuitenbeekgebied. De proeflocaties zijn representatief voor de fosfaatverzadigde gronden in
het gebied, en voldoen aan demeeste (meet)technische eisen diebij de selectie van
de proeflocaties zijn gehanteerd.
Deproeflocaties wordeninhetvervolg 'locatie 1' en 'locatie2' genoemd.Oplocatie
1 liggen drie percelen (nr. 1, 2 en 3), gescheiden door perceelssloten (aanhangsel
1). Beide perceelssloten vinden hun oorsprong op het perceel. De afvoer van deze
sloten (nr. 1en 2) loopt via een verzamelsloot (nr. 3).Op locatie 2 (aanhangsel 2)
liggen tweepercelen (nr.4 en 5),eveneens gescheiden door een 'beginnende' sloot
(nr. 4).Dehelling vanhet maaiveld ronddelocaties iscirca 0,2%.Depercelen van
locatie 1 zijn nattebeekeerdgronden (perceel 1:grondwatertrap IIIenpercelen 2en
3:grondwatertrapDl*)metongeveereengemiddeldehoogstegrondwaterstand (GHG)
van 30 en een gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) van 100 cm - mv.
Plaatselijk komen op de percelen ijzerrijke lagen voor die zijn ontstaan als gevolg
vanaanrijking metijzerrijk kwelwater.Hetgrondgebruik isgrasland endepercelen
zijn in het verleden gediepploegd en/of geëgaliseerd.
Bij de selectie van de onderzoekslocaties locatie 1en locatie 2 is de bodem van de
percelen in kaart gebracht met een vijftal profielbeschrijvingen op elk perceel,
waaraan chemische analyses zijn uitgevoerd.
Perceel 1 isca.50jaargeleden gediepploegd toteendieptevan0,80 menperceel 2
en 3 zijn ca. 40 jaar geleden geëgaliseerd. Door diepe verwerking worden de
oorspronkelijke lagenvanhetbodemprofiel deels gemengd endeelsondereenhoek
vanongeveer45gradengezet.Doorgrondbewerkingenbiologischeactiviteitontstaat
een nieuwe, sterk gemengde bouwvoor. Op locatie 1bestaat de verwerkte laag uit
zeer fijn zand, sterk lemig en zwak lemig, humeusen humusarm. Ook worden grof
zandengrindaangetroffen, evenalszandigveenenvenigzand.IJzerconcretieskomen
veelvuldig voor. Oplocatie 2is deheterogeniteit deels al van nature aanwezig. De
heterogeniteit is hier binnen de percelen nog groter dan op locatie 1. De percelen
4 en 5 zijn verwerkt tot een diepte van 0,35 tot 0,55 m.
Op de percelen zijn grondwaterstandsbuizen geplaatst waarin de grondwaterstand
vrijwel wekelijks is gemeten. Tevens zijn opgrotere afstand van depercelen diepe
grondwaterstandsbuizen geplaatst omeenindruktekrijgen vanderegionale grondwaterstroming. Op de percelen zijn op verschillende plaatsen en diepten cups
ingebrachtomhetbodemvochtteonttrekken,terbepalingvande fosfaatconcentratie
in de verschillende bodemlagen. Op locatie 1is een analoge regenmeter geplaatst.
Van perceelssloten is de waterafvoer bepaald en zijn debietproportioneel watermonsters genomen. De erfafvoer is omgeleid buiten de locatie en is incidenteel
bemonsterd, zodat alleen de fosfaatuitspoeling vanuit de landbouwpercelen wordt
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gemeten. Voor een volledige beschrijving van de onderzoekslocatie en de inrichting
wordt verwezen naar Schoumans en Kruijne (1995b).

2.2 Fosfaattoestand van de b o d e m
De fosfaattoestand van de percelen laat zich goed beschrijven aan de hand van de
mate waarin de capaciteit van de bodem om fosfaat te binden reeds verbruikt is
(fosfaatverzadigingsgraad), het deel van het fosfaat dat reversibel gebonden is en
nog kan gaan uitspoelen (desorbeerbaar fosfaat) en de fosfaatconcentraties die in
de bodemoplossing gemeten worden.
De capaciteit van de bodem om fosfaat te binden hangt in een kalkloze zandgronden
af van het gehalte aan amorfe Al- en Fe-(hydr)oxyden. Deze (hydr)oxyden kunnen
uit de bodem geëxtraheerd worden met een oxalaatoplossing. Maximaal 50% van
het in de bodem beschikbare Alox en Fe ox kan met fosfaat reageren. Een belangrijke
maat in de bodem is dan ook de fosfaatbezettingsfractie (FBF), die als volgt is
gedefinieerd
FBF =

P
°1
Al + Fe
ox

(1)
ox

waarbij;
FBF
= fosfaatbezettingsfractie
Pox
= oxalaat extraheerbaar fosfaat
Alox
= oxalaat extraheerbaar aluminium
Feox
= oxalaat extraheerbaar ijzer

(mol mol_1)
(mmol.kg"1)
(mmol.kg 1 )
(mmol.kg"1)

Indien de fosfaatbezettingsfractie van een laag gelijk is aan 0,5 kan deze laag dus
vrijwel geen fosfaat meer binden.
Bij de definitie van een fosfaatverzadigde grond wordt de fosfaatverzadigingsgraad
(FVG) van de bodem gehanteerd. Deze is als volgt gedefinieerd:
FVG =
Pacl
FBV,
FVG

100 P
ffi
FBVt

= actueel fosfaatgehalte van de bodem tot aan GHG
= totaal fosfaatbindend vermogen tot aan GHG
= fosfaatverzadigingsgraad

(2)
(kg.ha"1 P 2 0 5 )
(kg.ha"1 P 2 0 5 )
(%)

Bij een fosfaatverzadigingsgraad van 25% of hoger wordt er vanuit gegaan dat de
bodem 'fosfaatverzadigd' is.Dit betekent echter niet dat de bodem geen fosfaat meer
kan binden, aangezien slechts 25% van de totale fosfaatbindingscapaciteit verbruikt
is. De bodem wordt 'fosfaatverzadigd' genoemd omdat de bodem gevoelig is voor
fosfaatuitspoeling aangezien op termijn verhoogde fosfaatconcentraties kunnen worden
aangetroffen die boven de door de TCB gestelde natuurlijke fosfaatachtergrondsconcentratie (0,10 mg.l"1 ortho-P) zullen liggen.
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F/g. 7 Gemiddeldefosfaatbezettingsfractie vande bodem op resp. locatie 1 (a) en locatie 2 (b)
en van de afzonderlijke percelen vandeze locaties.

Bij de aanvang van de veldstudie zijn op 5 locaties per perceel voor 16 lagen de
gehalten Pox, Alox en Feox bepaald (laag 0 - 0,40 mper 0,05 m; laag 0,40 - 1,20 m
diepte per 0,10 m). In figuur 1 is het gemiddelde verloop met de diepte van de
fosfaatbezettingsfractie (van de afzonderlijke percelen van de locaties) uitgezet.
Door kwelsituaties komen plaatselijk ijzerrijke lagen voor in de verwerkte
AC-horizont oplocatie 1 (perceel 1,2en3)enindebouwvoor oplocatie2(perceel
4 en 5). Deze lagen bevatten relatief veel fosfaat dat met de ijzerrijke kwel is
aangevoerdendusvannatureaanwezigis.Hogefosfaatgehalten wordeninperceel 1
tot op grotere diepte aangetroffen dan in perceel 2 en 3. Dit komt waarschijnlijk
doordat perceel 1 50 jaar geleden is gediepploegd (0,8 m). Het profiel van
fosfaatbezettingsfractie isvoorperceel 2en 3minofmeergelijk. Dezetweepercelen
zijn in dejaren '50 geëgaliseerd tot een diepte van 0,5 à 0,6 m. Op deze percelen
is ook de bouwvoor dieper en beter ontwikkeld dan op Perceel 1.Het gemiddelde
fosfaatgehalte indebovengrond(0-0,6m)vanlocatie 1 enlocatie2is respectievelijk
12,2 en 9,5 ton P 2 0 5 ha"1. De fosfaatverzadigingsgraad van de percelen, berekend
tot aan de gemiddelde hoogste grondwaterstand GHG (30 cm - mv.) conform de
definitie vaneenfosfaatverzadigde grond(VanderZee, 1990aenb),bedraagt voor
perceel 1tot en met 5 respectievelijk 88,71,71,34 en 39%.
Voorelkperceel iséénboring geselecteerd omtebepalen welkdeel vanhet fosfaat
in de bovengrond (0 - 0,60 m) desorbeerbaar is. Figuur 2 bevat de gemiddelde
hoeveelheid desorbeerbaar fosfaat voor de3percelen oplocatie 1 en 2percelen op
locatie 2.
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Fig. 2 Gemiddeld gehalte desorbeerbaar fosfaat van de bodem op resp. locatie 1 (a) en locatie 2
(b) en van de afzonderlijke percelen van deze twee locaties

De gemiddelde hoeveelheid desorbeerbaar fosfaat in de bovengrond (0-0,6 m) van
locatie 1 en locatie 2 is respectievelijk 4,3 en 1,7 ton P 2 0 5 ha"1, waarvan het
merendeel gelokaliseerd isinde bouwvoor (0-25 cm).Uitgaande van een gemiddelde
fosfaatconcentratie in deze bovengrond van 2 mg.l"1 en een netto neerslagoverschot
van 250 mm.j"1, leidt dit tot een periode met verhoogde fosfaatuitspoeling vanuit de
bouwvoor naar diepere lagen van ongeveer 375 jaar op locatie 1 en 150 jaar op
locatie 2. Als gevolg van deze uitspoeling zal de fosfaatverzadigingstoestand van
de ondergrond in de toekomst toenemen.

2.3 Fosfaatconcentraties in het bodemvocht
De fosfaatconcentraties in het bodemvocht zijn in de regel bepaald door middel van
bodemvochtonttrekking. Tijdens de meetperiode is mest toegediend in de vorm van
varkensdrijfmest, met giften die gelijk zijn aan dejaarlijkse fosfaatonttrekking door
het gewas ca. 110 kg.ha"1 P 2 0 5 . Om de fosfaatconcentratie in het bodemvocht te
kunnen meten, zijn cups in de bodem geplaatst waaraan onder vacuüm het bodemvocht kan worden onttrokken. Deze cups zijn geplaatst op 0,20, 0,30, 0,40, 0,60,
0,70 en 0,90 m diepte in twee raaien op 1, 7 en 15 m afstand en aan weerszijden
van Sloot 2 en 4 en in een later stadium (na de aanleg van de hydrologische
maatregel) ook bij sloot 1. Ondanks het grote aantal bemonsteringsronden dat is
uitgevoerd (20)zijn er geen grote concentratieveranderingen in de tijd geconstateerd.
Uit deze bemonsteringsronden blijkt dat op een aantal percelen de concentratie
orthofosfaat in de bovengrond op kleine afstand tot de sloot lager is dan op grote
afstand (Kruijne et al., 1995). Uit de gegevens blijkt tevens dat het verloop met de
diepte van de fosfaatconcentratie (figuur 3) overeenkomt met het verloop van de
fosfaatbezettingsfractie en de hoeveelheid desorbeerbaar fosfaat.
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Fig. 3 Gemiddelde concentratie orthofosfaat in het bodemvocht op resp. locatie 1 (a) en locatie
2 (b) en van de afzonderlijke percelen van deze locaties

2.4 Fosfaatafvoer van de perceelssloten
De afvoer van de vier meetsloten is van 22 februari 1991 tot 10 oktober 1994
debietproportioneel bemonsterd en demonsters zijn wekelijks verzameld. Van alle
deelmonsters(2376intotaal)isdeconcentratieorthofosfaat bepaald.Totmedio1992
is vaneendeel van demonsters tevens deconcentratie totaal fosfaat bepaald. Voor
de deelmonsters waarvan beide concentraties zijn bepaald, is de gemiddelde
verhouding tussen de concentratie orthofosfaat entotaal fosfaat berekend. Over de
gehele meetperiode bedraagt de gemiddelde verhouding o-P/t-Pin de 3 meetsloten
resp. 0,89, 0,83 en 0,85 (Schoumans en Kruijne, 1995b). Dit betekent dat van de
totale fosfaatuitspoeling de bijdrage van orthofosfaat ongeveer 86% is. Voor de
calibratie van de modellen is de fosfaatvracht van de meetsloten berekend uit het
produkt van de weekgemiddelde concentratie orthofosfaat en het wekelijks afvoervolume (figuur 4).Aangezien bij sloot 1de hydrologische maatregel is aangelegd
zullen de resultaten van deze sloot in hoofdstuk 5 behandeld worden.
Uitfiguur 4blijkt datindeperiodejuli 1993totenmetjuli 1994de fosfaatbelasting
vanhetoppervlaktewater veelhogerisgeweestdangemetenisindeperiodedaarvoor
(febr 1991 tot en met juni 1993). Tabel 1bevat voor deze twee deelperioden de
resultaten van de afvoeren, de fosfaatvrachten, de gemiddelde fosfaatuitspoelingsconcentraties en de gemiddelde grondwaterstand in perceel 2.
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Fig. 4 Cumulatieve ortho-fosfaatvracht
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Tabel 1 Cumulatieve afvoer, ortho-fosfaatvracht
van de meetsloten voor twee deelperioden''
sloot

periode

en gemiddelde

fosfaatuitspoelings-concentratie

afvoer

fosfaatvracht

gemiddelde
concentratie

gemiddelde
grondwaterstand

10 3 m 3

kgP

mg.l ' P

m - maaiveld
0,71

2

1

2,82

1,43

0,51

3
4

1

32,53

8,36

0,26

1

1,36

1,34

0,99

2

2

4,23

6,96

1,65

3

2

29,50

20,13

0,68

4

2

2,31

3,47

1,50

0,62

1) deelperioden;
1: 19 februari 1991 t/m 30juni 1993
2: 1juli 1993 t/m 31 juli 1994

Uit tabel 1blijkt dat de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater met een factor 2
à 3 kan toenemen in een nattere periode (de grondwaterstand in de tweede periode
is gemiddeld 0,09 m hoger). De onderlinge verschillen tussen de sloten hangt samen
met de fosfaat toestand van de omliggende percelen en de ontwatering (Kruijne et
al., 1995).
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3 Bemestingsmaatregelen

Om de gevolgen van fosfaatbemesting op de fosfaatbelasting van het grond- en
oppervlaktewaterzonauwkeurigmogelijkinkaarttebrengenzijnnaastgedetailleerde
veldmetingenookmodelberekeningen uitgevoerd.Doelvandeveld-proefwasinzicht
teverschaffen indehoogte van deanorganische en organische fosfaatconcentraties
die uit de bouwvoor uitspoelen naar diepere lagen. De gevolgen voor de
fosfaatbelasting van het diepere grondwater zijn niet meetbaar als gevolg van de
fosfaatbindingscapaciteit van de ondergrond. Daarnaast geldt dat het effect op de
fosfaatbelasting vanhetoppervlaktewater alleenmeetbaarisvoorsituatiesmetrelatief
hoge grondwaterstanden (die na de mestgiften reiken tot in de bouwvoor), omdat
de fosfaatgiften veel lager zijn de fosfaatophoping die in de bodem aanwezig is.
Aangezien het toekomstig verloop van de grondwaterstand niet op voorhand kan
worden ingeschat, is er voor gekozen om de fosfaatuitspoeling uit de bouwvoor in
detail te volgen in afhankelijkheid van de fosfaatverzadigingsgraad van de bodem
en de grootte van de mestgift. De lange-termijn effecten voor de fosfaatbelasting
van het grond- en oppervlaktewater zijn vervolgens met het gecalibreerde model
(Kruijne et al., 1995) berekend.

3.1 Veldproeven
Het effect van het bemestingsniveau op het verloop van de fosfaatconcentratie is
indetailonderzochtopnegenplotsopdeonderzoekslocatie.Opverschillendediepten
zijnzowelvoorbemestingalsnabemestingdefosfaatconcentraties (ortho-Pentotaal
P) in het bodemvocht gemeten (Boersbroek, 1993;Reinen, 1994). Van de 9 plots
hebben3plotsgeenbemestinggekregen,3plots 110kgP 2 0 5ha"1 (fosfaatonttrekking
door gras) en 3 plots 200 kg P 2 0 5 ha"1 (maximale gift volgens de normering). De
mestgiften zijn inverbandmetdeinrichtingbovengrondstoegediendindevormvan
varkensdrijfmest. Aangezien de mate van fosfaatverzadiging van de plots en de
fosfaatconcentraties op gelijke diepten sterk varieerden, is getracht binnen elk
bemestingsniveau zoveel mogelijk deze verschillen tot uitdrukking telaten komen.
De proef die in het voorjaar van 1993 is uitgevoerd bestond uit 6 bemonsteringsronden(2rondenvoordeeenmaligebemesting)en4rondennabemesting.Alsgevolg
vandegeringeneerslag indeperiode nabemesting wasdegrondwaterstand relatief
laag (50 cm-mv) en werd bij geen van de plots een verhoging van de fosfaatconcentratie aangetroffen (zelfs nietop20cm-mv) alsgevolg vanhetuitblijven van
verticaal transport in de bovengrond. De gemeten fosfaatconcentraties kunnen
beschouwd worden als zijnde defosfaatconcentraties die in evenwicht zijn met het
geadsorbeerde fosfaat aan debodemdeeltjes. In 1994isdeproef volledig herhaald.
De eerste drie bemonsteringsronden voor bemesting in 1994 gaven gemiddeld
vergelijkbare concentraties als die in 1993 gevonden waren. Na bemesting was de
neerslag voldoendeenwerdenopalleplotswaaraanmestwastoegediend verhoogde
fosfaatconcentraties waargenomen.Figuur5geeft hetverbandtussendegemiddelde
ortho-P concentratie en de fosfaatbezettingsfractie (FBF=Pox/(Al+Fe)ox) van de
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bovengrond (0-40 cm) voor en na bemesting. In deze figuur zijn twee lijnen
getrokken (a en b). Lijn a geeft de
Ortho—P concentratie
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Fig. 5 Verband tussen de gemiddelde ortho-P concentratie en de fosfaatbezettingsfractie
(FBF=P0/(Al+Fe)ox) van de bovengrond (0-40 cm - mv.) voor en na bemesting

gemiddelde toestand weer van deplots vóór bemesting (incl. deplots dieniet bemest
zijn geweest). Lijn b geeft de gemiddelde toestand van de plots (die bemest zijn
geweest) nâbemesting (gebaseerd opde gemiddelde concentratie gedurende 5 weken
na bemesting).
Uit lijn a (vóór bemesting) kan worden afgeleid dat naarmate de fosfaatbezettingsfractie van de plots hoger is ook de fosfaatconcentratie in het bodemvocht stijgt
(nagenoeg positief lineair verband oplopend van ongeveer 1 naar 3 mg l"1P). Ook
blijkt dat bij de plots waaraan geen mest is toegediend de gemiddelde fosfaatconcentratie niet wijzigt. Een verhoging van de fosfaatconcentratie in de bovenste
40 cm van de bodem wordt waargenomen in de plots die bemest zijn geweest, zelfs
bij giften gelijk aan dejaarlijkse gewasonttrekking. De toename is sterker naarmate
defosfaatbezettingsfractie van debetreffende plot hoger is.Bij een fosfaatbezettingsfractie van ca. 0,5 is de bodem vrijwel niet meer in staat om fosfaat te binden. Hier
worden dan ook de hoogste concentraties aangetroffen. De invloed van de grootte
van de mestgift (110 of 200 kg P 2 0 5 ha"1) is minder belangrijk dan de mate van
fosfaatverzadiging van de bodem. Dit kan worden verklaard uit het feit dat de
hoeveelheid fosfaat die reeds in de bodem is opgeslagen velen male groter is dan
de hoogte van de mestgift.
Uit de analyses van totaal-P en ortho-P blijkt dat het hoofdzakelijk anorganische
fosfaten zijn die uitspoelen, aangezien de ortho-fosfaatconcentraties ca. 80% bedragen
van de totale fosfaatconcentraties die gemeten zijn. Dit geldt zowel in de periode
voor bemesting als na bemesting (figuur 6).
Op grond van bovengenoemde resultaten kan de fosfaatuitspoeling die uit de
bouwvoor heeft plaatsgevonden geschat worden (netto neerslag overschot bedroeg
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Fig. 6 Verhoudingortho-P en totaal-P voor en na bemesting over de diepte 0-40 cm als functie
van defosfaatbezettingsfractie (P0/(Al+Fe)0J van de plots

indemeetperiode ca.56mm).Afhankelijk vandematevanfosfaatverzadiging van
debodem (0-40cm)blijkt ca.2(bij eenfosfaatbezettingsfractie van 0,25) tot 15kg
P 2 0 5ha'1(bijeenfosfaatbezettingsfractie van0,5)extrauitdebouwvooruitgespoeld
te zijn als gevolg van de mestgiften (zelfs bij fosfaatgiften gelijk aan de gewasonttrekking). Dit betekent dat het uitrijden van mest in perioden met een groot
neerslag overschot tot grote fosfaatverliezen kan leiden. Met betrekking tot de
organischefosfaatuitspoeling kanberekendwordendatingemetenuitspoelingsperiode
ca. 1 à3%vandetotalefosfaatgiften alsorganischfosfaat isuitgespoeldnaardiepere
lagen.Dezeresultaten komen overeenmetgemetenorganischefosfaatuitspoeling bij
kolomproeven (Gerritse, 1977).

3.2 Modelberekeningen
Met behulp van het hydrologische model SWATRE (Van der Broek et al., 1994)
is de waterafvoer uit de percelen naar het oppervlaktewater gecalibreerd en
gevalideerd (Kruijne et al., 1995). Tevens is de procesformulering van de fosfaatmoduleis het nutriënten modelANIMO verbeterd en gevalideerd op laboratoriumschaal (Schoumans, 1995a), waarna ook validatie van de fosfaatuitspoeling heeft
plaatsgevonden opeen aantal van depercelen van deonderzoekslocatie (Kruijne et
al., 1995). Met behulp van deze gevalideerde modellen is het mogelijk om de
lange-termijneffecten vanbemestingsscenario's opdefosfaatbelasting vanhetgrondenoppervlaktewaterteberekenen.Totaalzijn tweebemestingsniveaus doorgerekend
(0en 110kgP 2 0 5ha"1 j " 1 . Opgemerktwordtdatbijnulbemesting ookgeenbeweiding
meermogelijk is.Aangezienhetverloopvandefosfaatuitspoeling sterk afhankelijk
isvandematevanfosfaatverzadiging vandebodemzijn vierniveaus doorgerekend,
namelijk een fosfaatverzadigingsgraad van 25, 50, 75, en 100% (berekend tot aan
40 cm). Als uitgangspunt voor de bodem en grondwatertrap is gekozen voor een
perceelvandeonderzoekslocatie (beekeerdgrond metgrondwatertrapIII)aangezien
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Fig. 7 Gemodelleerde gemiddelde (20 jaar) fosfaatuitspoeling (ortho-P) uit de bouwvoor (25
cm-mv.) voor twee bemestingsniveaus en vier fosfaatverzadigingsgraden
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Fig. S Gemodelleerde gemiddelde (20 jaar) fosfaatbelasting (ortho-P) van het oppervlaktewater
(perceelssloot) voor twee bemestingsniveaus en vier fosfaat-verzadigingsgraden
van de
bovengrond (0-40 cm)

deze representatief is voor een groot deel van het areaal natte gronden in het
Schuitenbeekgebied enjuist deze relatief natte gronden de grootste bijdrage leveren
aan de fosfaatbelasting van de Schuitenbeek (Schoumans en Kruijne, 1995a). Voor
de simulatie van de fluctuatie van de grondwaterstand vanaf 1995 tot hetjaar 2015
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Fig. 9 Gemodelleerd gemiddelde (20jaar) reductie van defosfaatbelasting (ortho-P) van het
oppervlaktewater bij nulbemesting (ten opzichte van 110kg P2Os ha'1f1) voor verschillende
fosfaatverzadigingsgraden van de bovengrond (0-40 cm)

isuitgegaan van de weerjaren 1970tot en met 1990.Figuur 7toont de gemiddelde
P-uitspoeling uit de bouwvoor (0-25 cm) naar diepere lagen en figuur 8 de
gemiddelde fosfaatbelasting van oppervlaktewater (perceelssloot).
Uit figuur 7blijkt dat deeffecten van bemesting opdefosfaatuitspoeling vanuitde
bouwvoornaardieperelagengroter zijn naarmate defosfaatverzadigingsgraad van
de bodem hoger is.De fosfaatverliezen uit de bouwvoor als gevolg van fosfaatuitspoeling variëren van ca. 1tot 14kg P ha"1 (= ca. 2 tot 32 kg P 2 0 5 ha"1)indien de
bodem niet wordt bemest. De extra fosfaatverliezen uit de bouwvoor (ten opzichte
vannulbemesting)bij giften gelijk aan degewasonttrekking variëren van 2à22kg
P ha"1 j " 1 (ca.4tot 50kgP 2 0 5 ha"1j"1)bij resp.eenfosfaatverzadigingsgraad van 25
en75%.Defosfaattoestand vandemeestepercelen inhetSchuitenbeekgebied liggen
in dit traject. (Breeuwsma et al., 1989). Bij volledige fosfaatverzadiging spoelt
nagenoegdegehelefosfaatgift (110kgP 2 0 5ha"1=ca.48kgPha"1)uitdebouwvoor
naar diepere lagen.
Deeffecten vanwelofgeenbemestingopdefosfaatuitspoelingnaarhetoppervlaktewater(figuur 8)zijn mindergrootalsdievandefosfaatuitspoeling uitdebouwvoor
naardiepere lagen (grondwater).Ditwordt veroorzaakt doorhetfeit dat slechts een
beperktdeelvandewaterafvoer vandepercelenafkomstig isuitdebovengrond.Pas
bij zeer sterke fosfaatverzadiging (>75%) van de bovengrond (0-40 cm) neemt de
fosfaatbelasting ten gevolge van fosfaatevenwichtsbemesting toe met enkele kg P
ha j " 1 . Deprocentuele reductie van defosfaatbelasting van het oppervlaktewater die
met aanvullende bemestingsmaatregelen bereikt kan worden (nulbemesting ten
opzichte van 110 kg P 2 0 5 ha"1 j " 1 ; zie figuur 8) is weergegeven in figuur 9.
Aangezien 80%vandeperceleninhetSchuitenbeekgebied een fosfaatverzadigingsgraad bezitten van 75%of lager (Breeuwsma et al., 1989),wordt verwacht dat met
deze aanvullende bemestingsmaatregelen ten opzichte van gift is gelijk aan gewas31

