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Vrijwel overal zijn zeal van eenafstand herkenbaar.gebicden waar voormalige landbouwgrond
omgevormd wordt tot natte natuur, al dan uictgecombiueerd met eenwaterbergingsfunctic. Pitrus
'cdekkcn het water. Hetsueefbi
structuurrijk
iccstal ongewenste ontwikkeling IK
aarerfenis m
debodem;de kwaliteit van oppervlakte- engrondwaterspeelt eenmeerbescheiden rol.Dit artikel
gaat in opdeoorzaken en mogelijke oplossingen van deze ivaterkwaliteitproblcmen.
Nitraat in de bodem spoelt na omvorming
van landbouw naar natuur voor een groot deel
uit naar het grond- en oppervlaktewater ofvervluchtigt viadenitrificatie. Fosfaat blijft echter
zeergoed gebonden onder droge omstandigheden,waardoor vrijwel de helegift uit het
verleden alseen tijdbom ligt opgehoopt in de
bovenlaag(zieook afbeelding ï)1'.De diepte
van de fosfaatverzadiging hangt samen met de
omvang van de fosfaatgift, het bodemtype en
het grondgebruik (diepgeploegd ofniet).In
veenbodems wordt meestal meer fosfaat per
volumegebonden dan in zandige, waardoor
het fosfaatfront bij gelijke gift minder diep
ligt. Het front kan echter dieper liggen dan de
bouwvoor en isdaarmee niet op het oogte
bepalen.Onder droge omstandigheden isde
fosfaatbeschikbaarheid indeze natuurontwikkelingsgebieden alsterk toegenomen, maar dit
isnog niets vergeleken bij desituatie na vernatting (pias-dras ofoverstroming).

Vernatting
Fosfaat in de bodem isgrofweg in vier fracties teverdelen:een labiele,direct beschikbare
fractie (met name in het bodemvocht),een
fractie dieaan ijzer, ijzer(hydr)oxiden en aluminium (inclusieforganische complexen)
gebonden is,een fractie die aan calcium (carbonaat)gebonden isen een organische fractie. De
mobiliteit van fosfaat wordt sterk bepaald door
dezuurgraad en de redoxpotentiaal van de
bodem.Bijeen hogepH (boven7)ofjuist erg
lagepH (lager dan 4)wordt fosfaat mobieler als
gevolgvan een afname van de bindingscapaciH2o

teit.Deredoxpotentiaal, vooral bepaald door
demate van zuurstofmdringing in de bodem,
heeft een sterke invloed op de ijzergebonden
fosfaatfractie2''3'. Bij lage nitraatconcentraties
wordt bij vernatting ijzer gereduceerd vanFe3*
naar Fe2+,waardoor deredoxpotentiaal daalt.
Ijzerverbindingen hebben ingereduceerde toestand echter eenbeduidend lagere bmdingscapaciteit,waardoor fosfaat bij vernatting gemobiliseerd wordt in het bodemvocht en naar de
bovenstaande waterlaag4''5'.Alsde ijzergebon-

den fosfaatfractie groot genoeg is,zal vernattingaltijd leiden tot eutrofiëring, losvan de
waterkwaliteit. Dit leidt tot hypertrofe
omstandigheden met dominantie van snelgroeiende soorten alspitrus ofliesgras en
algenbloei.Ook rietgedijt slecht onder deze
omstandigheden en isongeschikt voor telers.
Hoewel de mineralisatievan fosfor bij de
afbraak van organische stofgeremd kan
worden door vernatting, blijft het netto-resultaat toch sterke eutrofiëring. Omdat de fosfaatconcentratie na vernatting velemalen hoger is
dan deconcentratie in het aangevoerde water,
kan hier met recht gesproken worden van
interne eutrofiëring. Alleen in die bodems
waarin maar een kleinehoeveelheid fosfaat aan
ijzer gebonden is,zalweinig eutrofiëring
optreden. Dit kan bijvoorbeeld hetgeval zijn
in kalknjke bodems,waarin eengroot deel van
devoedingsstof indecalciumgebonden fractie
zit,ongevoeligvoor redoxveranderingen.Los
van fosfaatmobilisatie door daling vande
redoxpotentiaal kan vernatting met water dat
rijker isaan bicarbonaat (harder water),in
(licht)zure bodems ook leiden tot versnelde
decompositie en mineralisatie en daarmee tot
eutrofiëring4'. Demobilisatie van fosfaat kan,
afhankelijk van het bodemtype,ook verder toenemen wanneer het oppervlakte- ofgrondwater sulfaatrijker is.Sulfaat wordt, vooral in
veenbodems,gereduceerd tot het giftige sulfide,dat extra fosfaat kan mobiliseren4''6''7'. Ditis
inde bodem te ruiken als rotte-eierenlucht.
Belangrijk voor een voorspellingvan fosfaatmobilisatie bij vernatting isniet alleen de
grootte van de ijzergebonden fractie, maar ook
de bezetting van het beschikbare ijzer met fosfaat (bepaald viaoxalaat-extractiefl Bij een
hoge fosfaatconcentratie en -bezetting is het zo

Snelleontwikkelingvanpitrusenalgennavernattingvanlandbouwgronden(fotoE. Lucassen).
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goed alszeker dat er problemen opzullen treden.Dit geldt voor vrijwel alle voormalige
landbouwgebieden. Bodems diezeer rijk zijn
aan ijzer, zoals veelNederlandse uiterwaarden,
kunnen grote hoeveelheden fosfaat binden.
Wanneer zever'opgeladen' zijn met fosfaat,
terwijl ergeen grote aanvoer van ijzer (meer)
is,ishet eutrofiëringsrisico bij vernattingjuist
erggroot.Concentraties totaal-fosfaat zijn
ongeschikt om problemen in te schatten,
omdat eengroot deel hiervan niet wordt
gemobiliseerd. Eeneenvoudigere manier die
een ruwe schattinggeeft, isde beschikbaarheid
van fosfaat viabicarbonaatextractie (Olsenmethode).Een nadeel vandezemethode isdat
deze niet preciesdevernattingsgevoelige fractie aangeeft. DeOlsen-waarden, internationaal
veelgebruikt als maat voor planrbeschikbaar
fosfaat, blijken voor de bodems van voormalige
landbouwgebieden in Nederland meestal te
liggen tussen 30en 160mg fosfor per kgdroge
bodem, terwijl destreefwaarde (vooroligo- tot
Afb.2:

Olsen-josjaatwaarden ineenaantal natuuronwikkelingsprojecten voorverschillende
dieptcklassen.
Df. «fosfaatdejïcié'ntie aannemelijk,Ref. =
re/erentiewaardenvoorsoortennjke^raslandcn(0-40cm).Opgrondvan dit typemeting
kan bijnatuurontwikkeling beslistwordenin
hoeverrehetnodigisom bodemaftevoeren,
entotwelkediepte.
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mesotrofe natuur) opslechts rond 8mg fosfor
perkgligt (zieafbeelding 2).

Maatregelen
Wanneer overwogen wordt om de fosfaatrijke toplaag aftevoeren, ishetzeer raadzaam
om de fosfaatbeschikbaarheid te bepalen op
verschillende dieptes (zieafbeelding 2).Te
ondiep plaggen ofafgraven leidt tot sterke
eutrofiëring; tediep kost onnodig veelgeld. Op
locaties waar na inrichtingmaatregelen
opnieuw zeer ijzerrijk grondwater opkwelt en
de fosfaatbemesting relatieflaaggeweest is
(helaas zeldzaam inNederland),lijkt plaggen
onnodig. Bijveruit demeeste vernattingsplannen zalde fosfaatrijke laagechter afgevoerd
moeten worden wanneer minder voedselnjke
natuurdoeltypen nagestreefd worden.
Afgraven isduur. Kan het fosfaat niet
gewoon afgevoerd worden door begrazing of
maaibeheer, eventueel met uitmijnen? Begrazingsbeheer levert nauwelijks ofgeen afvoer
van nutriënten, doordat dezebinnen het
gebied blijven. Een rekensom laat zien dat
maaibeheer inderdaad lijkt te lukken,maar dat
hiervoor een tijdbestek van enkele tientallen
tot honderdenjaren uitgetrokken moet
worden.Hierbij wordr deconcentratie totaalfosfor genomen, omdat inde loopvande tijd
ook het overige fosfaar door mineralisatie vrij
zal kunnen komen.Totaalwaarden liggen
gemiddeld ongeveer tien maal hoger dan de
Olsen-waarden, tussen 300en 1600mg fosfor
per kgdrogebodem.Viamaaien en afvoeren
kanbij verschralingsbeheer op langere termijn
maximaal 25kgfosfor per hectare perjaar afgevoerd worden.Voordebovenste 40cm (derelevante wortelzone voor natuurgebieden) van
een zandige bodem komt dit ruwweg overeen
met 2.5mg fosfor per kgdrogebodem perjaar.
Debeheerder zalhet beheer daarom 100tot600
jaar moet volhouden om waarden re bereiken
diekarakreristiek zijn voor mesotrofe natte
natuur: rond 80mg totaal-fosfor per kg.Vaak
ligrde fosfaarafvoer vangraslanden slechts

rond 10kgfosfor per hectare perjaar*'.Door
uitmijnen, waarbij fosfaat aan de bodem onttrokken wordt door devegetatie meerdere
malen pergroeiseizoen te maaien en aftevoeren,kandeconcentratie in deeerstejaren snellerdalen9''10'.Hiervoor ishet echter noodzakelijk om bij te mesten met een hoge dosis
stikstof wat flinke risico'soplevert. Het isechterook hierbij onwaarschijnlijk dat de referentiewaarde van 80mg rotaal-fosfor per kg
bereikt wordt (Olsen-P8mg per kg). Doordat
debeschikbaarheid van fosfaat en kalium
afneemt, loopt de productie en daarmee ookde
afvoer sterk terug na drie tot vijfjaar.
Kan her fosfaar na vernarting versneld uitgespoeld worden?Deexperimenteel bepaalde
nalcveringvan fosfaat vanuit debovenlaag van
de bodem naar het bovenstaande water
varieerr voor landbouwgrond tussen de vijfen
40kgfosfor per hectare perjaar. Aangenomen
dat dewaterafvoer hooggenoeg is,kandit dus
in dezelfde ordevangrootte liggen als maaien
en afvoeren, met dat verschil dat het hier vooralom de ijzergebonden fosfaarfractie gaar Een
flux van vijf tot 15 kgfosfor per hectare perjaar
isvoorondiepe plassen echter al voldoende
voor sterkealgenbloei in dewaterlaag"'. Bij
afname van de fosfaatnalevering moer de flux
echrer veelverder dalen dan deze waarden om
weerhelder water tekrijgen. In reeds vernartc
bodems isnaast deeerdergenoemde paramerersookde verhouding tussen opgelost ijzer
en ortho-fosfaat in het (anaëroob verzamelde)
bodemvocht zeer indicatief12''13'.Alsdeze boven
1-10 (mol/mol) ligt,vindt vrijwel geen mobilisatie naar dewaterlaag plaats.Het eenmalig
afvoeren van deverrijkte bodem zalechter veel
sneller het gewenste effect hebben dan uitmijnen ofuitspoelen, met dezekerheid dat de fosfaatbeschikbaarheid daadwerkelijk laag
genoeg wordt om het 'pitruseffect' en algenbloei tevoorkomen. Helemaal doorgerekend
zal het afvoeren van debovenlaag mogelijk
even duur ofzelfs goedkoper uitvallen.De
inrichtingskosten worden hoger, maar de
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beheerskostenbeduidend lager.
Voortdurendenitraatgift zalbijvernatting
defosfaatmobilisatie remmendoorverhoging
vanderedoxpotentiaalentoenamevande
zuurstofindringing, maarisongewenstvanwegedesterkverhoogde stikstofbeschikbaarheiden-uitspoeling.Viabekalkingishet
mogelijkomeenaanzienlijk deelvandeijzergebonden fosfaatfractie omtezettenincalciumgebonden.Ditfosfaat blijktechternog
steedsbeschikbaar voorsnelgroeiende soorten
alspitrus,waardoor inplas-dras-situatiesgeen
verbeteringoptreedt metbetrekkingtotfosfaat,maarweleenverhogingvandepH
optreedt.Ditlaatstekanbelangrijk zijn omdat
depHvanverzuringsgevoeligebodemsdaalt
bijnatuurontwikkeling,doordat nietmeer
bekalktwordt.Ditleidttotafname vande
bodemfauna, waardoordepercelen beduidend
minderinteressant wordenvoorweidevogels.
Integenstellingtotdeplas-dras-situatie,zou
immobilisatievanfosfaat door(licht)bekalkcn
vandebodemwelsoelaaskunnen bieden bij
hetcreërenvaneenplas.Dezeoptieisechter
noginonderzoek,omdathieraan risico'sverbondenzijnenonvoldoendebekendishoe
duurzaam dezemaatregelis.Opveenbodems
kanbekalkingbijvoorbeeld gemakkelijk leiden
toteenversneldeveenafbraak enmineralisatie
(netalsbijeenagrarischedoelstelling).Voor
minderfosfaatrijkc bodemszoubeijzeringeen
bijdrage kunnen leverenaande bestrijding
vanfosfaatmobilisatie, zoalsvannaturebij
ijzerrijke kwel.Hettoelatenofinstellenvan
eenwaterpeilfluctuatie, waarbijeenaanzienlijkdeelvanhetgebiedindezomerdroogvalt,
kandaarbij helpendoordateendeelvanhet
geoxideerdeijzerbijnieuwevernatting
beschikbaarblijft voor fosfaatbinding5',14'.Op

zeerfosfaatrijke bodemszalbeijzering,door
hetcontinu vrijkomen vangrotehoeveelheden
fosfaat, waarschijnlijk nietduurzaam zijn.
Toedieningvanaluminiumzouten,dieniet
redoxgevoehgzijn,zouoverigensbeterwerken.Bijverzuringsgevoelige bodemsbestaat
danechterrisicometbetrekkingtotaluminiumvergiftigmg.
Conclusie
Debesteoplossingomhet fosfaatprobleem
tevoorkomen,isvooralsnogverwijderingvan
defosfaatrijke laag.Onderzoekvooraf omde
dieptevanhetfosfaatfront temetenenderisico'smetdevrijkomende laaginteschatten,
voorkomtverrassingen.Hierbij kanook
bepaaldwordenofextrarisico'sbestaan,zoals
toegenomenverzuringsgevoeligheid.Op
grond vandezegegevenskunnen additionele
maatregelengekozenworden.Ditkan bijvoorbeeldookbetekenendatdemeest fosfaatrijke
percelenbuitenhetvernattingsplan gehouden
worden(compartimentering) enindroog
schraallandomgezetworden,ofdatgekozen
wordtvooreenalternatieve,geschikterelocatie.Ditgeldtnietalleenvoornatuurontwikkelingenwaterberging,maarookvoorwoon-en
recreatieprojecten zoalsdeBlauweStadende
BlauweSlinger.Omtevoorkomen datbloei
vanalgenofzelfscyanobacterié'nereenGroene
StadenGroeneSlingervanmaken,isvooronderzoekvangrootbelang.Hetzounietdeeerstekeerzijndateennieuweplas,bedachten
uitgevoerd doorprojectontwikkelaars, waterbeheerdersmetgroteproblemen opzadelt.Dit
iseenzeeronwenselijke ontwikkeling.Wewillenbenadrukken dathetbelangrijk isomkeuzentemakenaandehandvanpotentiesen
nietalleenvanuithistorischeofandere
beweegredenen.Doormetingvoorafkunnen

gefundeerde bcheerskeuzengemaaktworden
enkunnen ontwikkelingen betervoorspeld
worden.Alsduidelijk isdatproblemenzullen
optredendoordefosfaatvoorraad, ishetzonder
extramaatregelen onmogelijk om soortenrijke
moerassen,heldereplassenofsoortenrijke nattegraslanden teontwikkelen.Het streefbeeld
(aldannietingegevendoordeKaderrichtlijn
Water)zaldanonvermijdelijk aangepastmoetenwordenomfrustraties tevoorkomen.
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