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VOORWOORD

Hetvoorliggende rapportiseenverslagvaneenonderzoekdatverrichtisinhetkadervan
eenAlO-onderzoekaandeLandbouwuniversiteitWageningen.Ditonderzoekishet
resultaatvaneensamenwerkingsverbandtussenRIVM,LaboratoriumvoorBodem-en
Grondwateronderzoek, LandbouwuniversiteitWageningen,VakgroepWaterhuishoudingen
hetZuiveringschap OostelijkGelderland,inmiddelsopgegaaninhetWaterschap Rijnen
IJssel.Deopdrachtgever isVROM-DGM.Derapportageisverricht inhetkadervanMAPMilieuonderzoek 1995-1998binnenhetRIVM-project'Vermesting'(projectnummer714901),
deelproject'Af-enuitspoelingHupsel'(deelprojectnummer714910).
Deonderzoeksactiviteiten binnenhetstroomgebiedvandeHupselsebeekworden
gecoördineerddoordeStudiegroep Hupselsebeek(SHB).BinnendeSHBzijnverschillende
institutenenorganisatiesvertegenwoordigd,tewetenRijkswaterstaat-RIZAenDirectie
Oost,ProvincieGelderland,RIVMLaboratoriumvoor Bodem-enGrondwateronderzoek,
vakgroepWaterhuishoudingvandeLandbouwuniversiteitWageningen(LUW),
Klimatologische DienstKNMI,zuiveringschapOostelijkGelderland(ZOG) (tegenwoordig
waterschap Rijn&IJssel)enNITGTNO.Degenoemdeinstitutenhebbenkostenloos
meetapparatuur, dataenhunkennisbeschikbaargesteldwaarvoorzijopdezeplaats
wordenbedankt.HetpersoneelvanhetlaboratoriumvanhettoenmaligeZOGwordt
bedanktvoordeaccurateensnellewijzewaaropzijdestroom(somslaatindeavond
aangeleverde)watermonsters hebbengeanalyseerdengerapporteerd.Ookisgrotedank
verschuldigdaanErnstVerstraatevoorzijnmedewerkingenondersteuning.Eenspeciaal
woordvandankisopzijnplaatsvoorJoostv.d.PlichtenInekeBartenvanhetZOG(Rijnen
IJssel)enPietWarmerdam,Jacques KoleenRoelDijksmaendiverseanderemedewerkers
vandevakgroepWaterhuishoudingvandeLUWvoorhunbelangstellingenmedewerking
bijdetotstandkomingvandeveld-enlaboratoriummetingenenditrapport.Tenslotte:allen
bedanktvoor hetgeduld,hetrapportisklaar.
Wageningen-Bilthoven-Leiden,april1999
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SAMENVATTING

Hetonderzoek van het stroomgebied van de Hupselse beek isdoor eenaantal instituten
(LUW, RIVM,RIZA enZOG) uitgevoerd.Afvoer enwaterkwaliteit in het uitstroompunt zijn
gemeten inde periode 1985-1994. Degemiddelde waterbalans voor hetstroomgebied van
de Hupselse beek is:neerslag P=845 mm j " 1 , verdamping E=515 mm j" 1 en beekafvoer
Q=330 mm j " 1 . Onderscheiden zijn:oppervlakkige afvoer (over maaiveld endoor greppels),
ondiepe grondwaterafvoer (viadrainbuizen en naarondiepe sloten) endiepe afvoer via het
grondwater. Opsplitsing van detotale afvoer op basisvanafvoerintensiteiten en gemeten
stofconcentraties geeft aan dat 3tot 4%van het neerslagoverschot oppervlakkig tot afvoer
komt,55tot 75%door ondiepe stroming en20tot40%via diepe banen.Ongeveer 40%van
het grondwater heeft eenverblijftijd van maximaal 1jaar en ruim90%van het grondwater
komt binnen 5jaar tot afvoer. Het gebiedzal daarom relatief snel reageren opwijzigingen in
de regelgeving (mestbeleid). Degemiddelde chlorideconcentratie van het beekwater is
45 mg I"1.Stikstof in het beekwater bestaatvoor 90-95%uit nitraat met een gemiddelde
concentratie van 32 mg I"1als N.Deortho-P-concentratie ligttussen 0,05 en0,10 mg I"1 (P).
Totaal-P-concentraties liggenveelaltussen 0,1 en0,25 mg I"1(P). Dechloride- en nitraatconcentraties zijn hoog inhet beginvan ennemen af gedurende het drainageseizoen. Het
verloopvan defosfaatconcentratie indetijd isgrillig.Afvoergewogen Cl- en N-concentraties
vertonen geentrend indetijd. Dewaargenomen afnamevan detotaal-P-concentratie van
0,25 naar 0,20 mg I"1(1985-1993) is mogelijk het gevolgvan hetonderwerken van dierlijke
mest envermindering van de P-vrachtvan huishoudelijk afvalwater. Bijtoenemende afvoer
nemen de gemiddelde N-concentratie af enook de Cl"concentraties.Voor stikstof speelt
afbraak ten gevolge van denitrificatie een rol.P-vrachten in het beekwater variëren globaal
tussen 0,4 en 1,4kg ha"1 j" 1 . Stofbalansen op perceelsniveau opgesteldvoor de periode april
1985t/m maart 1994geven aandat deaan-enafvoer van chloridevoor een gemiddeld
perceelvrijwel inevenwicht zijn. Van detotale aanvoervan250 kg ha"1 j" 1 komt bijna60%
tot afvoer via de beek enwordt bijna40%metdeoogst afgevoerd.Degemiddelde aanvoer
van Nin het gebied is575 kg ha"1 j " 1 , daarvan komtongeveer 50%tot afvoer via de oogst,
10%accumuleert inde bodem,20%verdwijnt met de beekafvoer enbijna20%naar de
lucht door denitrificatie. Degemiddelde aanvoer van Pis95 kg ha"1 j" 1 , waarvan ca.44%tot
afvoer komtvia de oogst en 1% via de beekafvoer.De verminderingvan de belastingvan N
en Pals gevolgvan het huidige mestbeleid heeft slechtstot een lichtevermindering van de
concentraties van nitraat in het beekwater geleid (ca. 10%) en nauwelijks tot eendaling van
defosfaatconcentraties. Aanzienlijke dalingenvandestikstofconcentraties inde beek
wordenvoorlopig nietverwacht door het bufferend vermogenvandegrote stikstofvoorraad
inde bodem.Voor fosfaat geldt in nogsterkere mate dat de concentraties nagenoeg gelijk
blijvendoor de grotevoorraad indebodem.

Trefwoorden: Hupsel;beekafvoeren;veldgegevens;waterbalans;stofbalansen;nutriënten
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SUMMARY

Theinvestigations intheHupselbrookcatchmentarearepresentacollaborative effort
betweenWageningenAgricultural University (LUW),theNationalInstituteof PublicHealth
andEnvironment (RIVM),Rijkswaterstaat (RIZA)andZuiveringschapOost-Gelderland,now
WaterBoardRijnandUssel.Themanymeasurementsofwaterdischargeandwaterquality
inthe 1984-1994periodwereanalysed,focusingondatafromtheonlypointofdischargeof
thecatchmentarea.Thesteamvalleyreactsrelativelyquicklytoenvironmental measures
arisingfromthenationalpolicyonmanureapplicationandfertilization intheNetherlands.
Consideringwaterquantityandqualityaspectsincombinationleadtothefollowing
conclusions:Theaveragewaterbalancecanbeassessed,precipitation (P=845mm.a"1)
andactualevapotranspiration(Ea=515mm.a"1),basedonlocalobservations,were
comparedtobrookdischarge(Q=330mm.a"1).Thedischargeofnetprecipitationcanbe
distinguishedinoverlandandfurrowflow(ontheaverage3%oftotaldischarge),shallow
flowthroughthesoil(tiledrainageandflowtoditches,constitutingontheaverage63% of
totaldischarge)anddeepergroundwaterflowtothemainstreams(average34%).Roughly
40%ofthewaterhasaresidencetimeoflessthanoneyearinthesoilandmorethan90%
oflessthanfiveyears.Nitrogencompoundsinbrookwaterconsistformorethan90%outof
nitrate,withanaverageconcentrationof32mgI"1 asN.Allconcentrationsarehigherthan
2.2mgI"1(N),thisbeingthetargetlevelinsurfacewater,98%exceedsalevelof 11.3mgI'1
(N),whichisthetargetlevelforgroundwateroftheNetherlands.N-concentrationswilleither
notatalloronlyslightlydropbelowactualvaluesifthepresentfertilizerpolicyismaintained.
Phosphoruscompoundsarepresentasortho-P,withconcentrationsinbetween0.05and
0.10mgI"1 andtotal-P,rangingfrom0.10to0.25 mgI"1(asP).Roughly40%ofthetotal-P
concentrationsaregreaterthan0.15mgI"1(asP).Concentrations of P decreasedinthe
investigatedperiod,duetoadecreaseinhouseholdloadsandanadaptationofmanure
application(injectingitintothesoil).Afurther increaseofPconcentrations inbrookwateris
expectedastheadsorptiontothesoilmatrixisstillincreasingatpresent.TheN-andPconcentrations aregenerally lowerinsummerthaninwinterperiods,sincesurficialwater
flows,whicharelargeinthewinterperiodsandneartoabsentinthesummermonths,
containrelatively lowconcentrations.
Keywords:Hupsel; fielddata;streamvalleydischarge;waterbalance;nutrientbalances
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1. INLEIDING
De rapportage van het onderzoek inhetstroomgebiedvande Hupselse beek heeft
plaatsgevonden in het kader van MAP-Milieuonderzoek 1995-1998van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),deelproject 714910'Af-en uitspoeling Hupsel',
onderdeel van het RIVM-project714901 'Vermesting'. Hetonderzoek is uitgevoerd in
opdracht van het MinisterievanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Directoraat Generaal Milieubeheer, Directie Drinkwater, Water, Landbouw door de
Landbouwuniversiteit Wageningen,vakgroep Waterhuishouding en het Laboratorium voor
Bodem- en Grondwateronderzoek van het RIVM.Waterkwaliteitscijfers voor vroegere
perioden zijntot stand gekomen door samenwerking tussen Rijkswaterstaat (RIZA) en het
zuiveringschap Oostelijk Gelderland.Doelvan hetonderzoek was om de relatiete leggen
tussen effecten van het huidige mestbeleid endesamenstelling van hetoppervlaktewater in
het stroomgebied van de Hupselse beek. Ditgebied isdaarvoor bijuitstek geschikt vanwege
desnelle respons van een belasting aan maaiveld opde afvoer door de beek.
Sinds het beginvan de70-erjaren iser in Nederland eensterke toenamevan het gebruik
van meststoffen inde landbouw waarneembaar. Dezetoename isdeels op het konto van
eenverhoogd kunstmestgebruikteschrijven,maarvooral echter ook op datvan de
intensieve veehouderij. Deaantallen landbouwdieren zijnsterktoegenomen. De mate
waarin sprake isvan grondgebondenveeteelt iskleiner geworden.In 1985-86bedroeg het
mineralenoverschot aanfosfor enstikstof inde Nederlandse landbouw 93 miljoen kg Pen
855 miljoen kg N(Van der Meer, 1991. In:Verkerk, 1991). In 1989bedroeg de accumulatie
inwater en bodem 557 miljoen kg N,84 miljoen kg Pen 181 miljoen kg K(RIVM, 1991). Het
atmosferische verlies aanstikstof indevormvan emissie uitstallen,tijdens opslag en
beweiding en bij het uitrijden bedroeg 194miljoen kg in 1989 (RIVM,1991). Hetgevolg is
dat desomvan detoedieningvan mineralenvia dierlijke mest enkunstmest per eenheid
van oppervlak landbouwgrond in Nederlandop een hoog niveau ligt.Aangezien de
gewasafvoer inveel gevallen kleiner isdande mestgift zijn er mineralenverliezen naar lucht,
bodem en grondwater. Detotale atmosferische depositie van meststoffen in Nederland
bedraagt thans 30tot50 kg ha"1 Nen minder dan 1kg ha"1 Popjaarbasis.
Het mestbeleid in Nederland beoogt deverliezen van mineralen naar lucht, bodem enwater
teverminderen. Erzijn plafonds aan de mestgiftengesteld,uitrijbeperkingen indetijdvan
kracht geworden en iseen onderwerkplicht voor dierlijke mestvastgesteld (Ministerie van
LNV, 1987). Gestelde normen zijn gebaseerd op P-giften. Inde periode 1987-1990 mocht
maximaal op grasland250,opsnijmais350en bouwland 125 kg ha"1P 2 0 5gegevenworden.
Inde periode 1991-1992waren de maxima respectievelijk 200,250en 125 kg ha"1 P 2 0 5 .In
1993 isde normvoor de P-giftop snijmaisverlaagd naar 200 en in 1994naar 150 kg ha"1
P 2 0 5 . Inde normeringvoor dederdefasevan het mestbeleid zijnde maximale P-giften
respectievelijk 135-150, 110en 110 kg ha'1 P 2 0 5(Schoumans en Kruijne, 1995).
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HetstroomgebiedvandeHupselsebeekisgelegenindeAchterhoektussenGroenloen
Eibergen.Dehydrologischegrenzenvanhetstroomgebiedzijngoedbekendenhetgebied
heefteendunnefreatischeaquifer,liggendopeenondoorlatendkleipakketvangrotedikte.
Hierdoor kunnenbetrouwbarewater-enstofbalansenopgesteldwordenenisbovendiende
gemiddeldeverblijftijdvanwaterinhetgebiedindeordevangroottevanenkelejaren.De
samenstellingvangrond-enoppervlaktewater inhetgebiedzalrelatiefsnelreagerenop
veranderende stofbelastingenaanmaaiveldinvergelijkingtotanderedelenvanhet
Nederlandsezandgebied.HetstroomgebiedvandeHupselsebeekisdaaromgeschiktom
alsproefgebiedtedienenvoordebestuderingvandeeffectenvanhetmestbeleid.De
snelheidwaarmeeeenverminderingvandeaf-enuitspoelingvanmeststoffen naarklein
oppervlaktewater zichtbaarwordtindesamenstellingvanhetwaterisvoorditstroomgebied
naarverwachting relatief hoog.Dereactiesnelheidwordtmogelijkookbeïnvloeddoorde
bodemvoorraadaannutriënten.Daardoor kanersprakezijnvaneenlangdurigenalevering,
zodatdebelastingvanoppervlaktewater zichnoglangopeenhoogniveaukanhandhaven.
Devoorliggende rapportageomvatdebewerkingvangegevensuitdeperiodeapril1985tot
enmetmaart 1994.Degebruiktegegevenszijnafkomstiguiteigenonderzoekenverkregen
vanderden,metnameRijkswaterstaat RIZA,waterschap RijnenIJsselendevakgroep
WaterhuishoudingvandeLUW.Hetrapportheefttotdoeleenoverzichttegevenvande
water-ennutriëntenhuishouding (stikstof enfosfor) inhetstroomgebiedvandeHupselse
beek.Centraalstaatderelatietussendebelastingvandebodemmetmeststoffen ende
belastingvanhetkleinoppervlaktewater dooraf-enuitspoelingvandezestoffen.Hierbij
spelenhetlandgebruik,dewaterhuishouding endechemischeeigenschappenvande
bodemeengroterol.Gepoogdwordtviaeenbeschrijvingvandehydrologieenhet
nutriëntenhuishoudingteverduidelijkenhoedefysisch-chemischewaterkwaliteitvande
Hupselsebeektotstandisgekomen.Destofvrachtenvandebeekwordengeachteen
goedemaattezijnvoordebelastingvanhetkleineopenwaterinhetstroomgebied.Het
verloopvandeCl-,N-enP-vrachtenvandebeekindeperiodeapril1985totenmetmaart
1994wordtonderzochtomtebepalenofzichindetijdveranderingenhebbenvoorgedaan
eninwelkemate.Hetrapportbeschrijft deverdelingvandejaarafvoervandebeekin
afvoercomponenten metdebijbehorendeverblijftijden.Deomvangvandeonderscheiden
componentenwordtingeschatmedemetbehulpvandestofvrachtenvandebeek.
Doelstellingenvanhetonderzoekzijn:
a) kwantificeringvandewater-ennutrientenhuishoudingvanhetstroomgebied;
b) evaluatievanmogelijkeeffectenvanhetmestbeleidopdediffusebelasting
vanhetoppervlaktewater metmeststoffen.
Onderzoekvandehydrologievanhetstroomgebied,gerichtopwaterbalansen,demanier
enroutewaaropwatertotafvoer komtendeverblijftijdverdelingvanwaterindebodemis
debasisvoordestudieinzakedeuit-enafspoelingvanmeststoffen.Zondertransportvan
watervindterimmers(vrijwel)geenbelastingvanhetoppervlaktewaterplaats.
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2. GEBIEDSBESCHRUVING

2.1. Ligging
Hetstroomgebied van de Hupselse beek isgelegen tussen Groenlo en Eibergen ten
Noordwesten van Winterswijk (figuur 2.1; zie ook bijlage 1).Degrenzenvan het
stroomgebied zijn goed bekend. Inhet horizontale vlak zijn deoudespoordijk in het westen
van het gebiedwaaronder de bodemverdicht isen (indirect) de isohypsenvan het freatisch
grondwater hiervoor verantwoordelijk. Verticaal gezienstaan miocène enpliocene kleilagen
garant voor een nagenoegwaterdichte afsluitingvan hetstroomgebied aan de onderzijde.
Dedoorlaatfactor van de miocène klei isindeordevan grootte 10"4m d"1 (Van Bergen et
al., 1987). Hierdoor kan hetstroomgebied gezien worden als een grote lysimeter.Water kan
het gebied op natuurlijkewijze slechts optwee manieren verlaten:viaverdamping uit de
bodem endoor planten envia afvoer van de beek. Deoppervlakte van hetgebied bedraagt
650 ha.Rus enVan der Valk (1986) meldendat dewaterscheiding in het noordoosten van
hetstroomgebied variabel istengevolge vandeaanwezigheidvan een uitgeslepen geul in
de miocène kleilaag.Hierdoor kan hetoppervlakvan hetstroomgebied circa20 ha groter
zijn (3%).Met dezevariatiewordtverder geen rekening gehouden.De maaiveldshoogte
varieert tussen 24 en33 m+N.A.P.(bijlage 1).Degemiddelde maaiveldshelling in het
gebied bedraagt 0,8%.

Figuur2.1:

Geografischeliggingstroomgebied Hupselsebeek.
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2.2. Klimatologie
Klimatologische cijfersvoor hetstroomgebied van de Hupselse beekworden gemeten op
hetautomatisch weerstation 'HupseP.Meetgegevens worden automatisch naar het KNMI te
De Biltverstuurd. Develdwaarnemingen worden door Rijkswaterstaat uitgevoerd.De
langjarig gemiddelde jaarsom van neerslagvoor de periode 1961-1990bedraagt ongeveer
770 mm. Ditgetal iseen gemiddelde van de nabijgelegen stations 'Winterswijk', 'Borculo',
'Rekken' en 'Lichtenvoorde'. Devariatie inde maandsommen bedraagt ongeveer
30 mm waarbij injuli gemiddeld de maandsom het hoogst en infebruari het laagst is.De
variatie indecadesommen bedraagt ongeveer 20 mm (bijlage 2). De langjarig gemiddelde
jaarsom van de referentie-gewasverdamping Ervolgens Makkink bedraagt 535 +/- 25 mm.
Dezewaarde isafgeleid uit de ruimtelijke verdelingvan Erover Nederland,gebaseerd op
KNMI-cijfers. Dejaarlijkse gangvan Erte Hupselwordt geacht gelijktezijn aandie,
gemeten te Eelde, De Bilten Beek L. (bijlage 2). Hetverschil tussen de langjarig
gemiddeldejaarsom van de neerslag en referentie-gewasverdamping volgens Makkink voor
de periode 1961-1990bedraagt voor Hupsel225-250 mm.
Tabel2.1:

Gemiddeldegewasfactoren voorhet

groeiseizoen (KNMI enCHO-TNO, 1988).

Gewas

Gewasfactor, groeiseizoen

gras

1,00

snijmais

1,07

naaldbos

1,26

Het landgebruik bestaat voor ruim 70%uit gras,voor bijna20%uit bouwland,voornamelijk
begroeid met snijmais.voor 4%uit bos ende rest uitbebouwing endergelijke. De erbij
behorende gewasfactoren zijn gemiddeldvoor hetgroeiseizoen (tabel 2.1). Uitde HELPtabellenvoor bouwland engrasland op zandgrond/podzol vallen indicaties van gemiddelde
vochttekorten tijdens het groeiseizoen af te leiden (Werkgroep HELP-tabel, 1987). De
vochttekorten zijn sterk afhankelijk van hetverloop en niveauvan de grondwaterstand
binnen hetjaar. Hetverloop van de grondwaterstand over hetjaar kan gekenmerkt worden
door de grondwatertrap (Gt).Omtot een goede schattingte komen moet de Gt-verdeling
binnen het stroomgebiedvande Hupselse beek meegenomen worden inde berekening.
Eenschatting voor het langjarig gemiddeldejaarlijkse vochttekort voor grasland op zand
bedraagt 30-50 mm,voor bouwland op zandongeveer 40-60 mm.Voor naaldbos wordt
aangenomen dat er geenvochttekort optreedt. De landgebruiksverdeling levert een ruwe
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schattingopvandelangjariggemiddeldeactueleverdamping:Eact=510mm+/-30mm.
Hierbijwordtaangenomenwordtdat'swintersdeactueleverdampinggelijkisaande
potentiële.Ditbetekentdatbijeenkonstantverondersteldevocht-engrondwatervoorraadin
hetgebieddelangjariggemiddeldebeekafvoer ongeveer250mmbedraagt.Inderelatief
drogeperiode 1970-1976wasdeneerslaggemiddeld713mm endeafvoer217mm,indien
geenrekeninggehoudenwordtmetbergingsveranderingen.Deactueleverdampingindeze
periodewasindeordevangrootte500mmopjaarbasis.

2.3. Bodemkundeengeohydrologie
HetbovenstegedeeltevandebodeminhetgebiedbestaatuitPleistoceneafzettingen.Het
isopgebouwduitfijnetotmatigfijnedekzandenvandeFormatievanTwenteenkeileem-en
fluvioglacialeafzettingenvandeFormatievanDrenthe.Plaatselijkkomtondiepkeileemvoor
meteendiktevantotenkeledm's(KruitwagenenSwinkels,1986).Hiernavolgenzandige
rivierafzettingenvandeRijn,matiggrovetotmiddelgrovezandenmethierendaargrind
behorendtotdeFormatievanSterksel-Enschede.Metbehulpvanboringenengeoelektrischonderzoek(StuipenBoekelman,1976)isdeverbreidingvandemiocèneen
pliocenekleibestudeerd.DezeafzettingenzijnvanmarieneoorspronguithetTertiairen
behorentotdeFormatievanBreda.Detopvandemiocènekleibevindtzichtussen 10en
30m+N.A.P.enheefteendiktevan30tot50m(bijlage 1).Inhetgrootstegedeeltevanhet
gebiedligthetmioceenopminderdan2m-m.v.Eengeologischdwarsprofielvanhet
stroomgebiedistezieninfiguur2.2.

'IIZIZ2', f,w.5t»rk»«l/Enacni
r.w.0r«nth«
r . v ,Tw«nte

fl«ri«oflioe»««

Figuur2.2: GeohydrologischdwarsprofielstroomgebiedHupselsebeek
(Stuip enBoekelman, 1976).
Viademaaiveldshoogte endediepteliggingvandemiocènekleiisdemaximalediktevan
defreatischeaquifertebepalen.DeaquiferbestaatuitdeformatiesvanSterksel-Enschede,
DrentheenTwente,afgezetinhetpleistoceen.Inhetgrootstedeelvanhetgebied(90%
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van de oppervlakte) isde dikte minder dan2 m. Nabij het lozingspunt van de beek loopt de
dikte snelop tot zo'n 18m (bijlage 1).De invloedvan de grondwaterberging die aldaar
aanwezig isop devoedingvan de beek isgering.Deverzadigde doorlatendheid varieert
tussen 5en 40 md"1. De kD-waarden variëren tussen minder dan 10en400 m2d"1. Echter,
in75%van het gebied isde doorlatendheid kleiner dan 100m2d"1 (Kruitwagen en Swinkels,
1986).Querner (1993)vond kD-waarden tussen 10en350 m2d"1.
DeStichtingvoor BodemkarteringWageningen heeft in 1982 regionaal bodemkundig en
bodemfysisch onderzoek verricht (Wösten etal.,1983).Voorkomende zandige bodemtypen
zijn podzolgronden (veldpodzol Hn51, Hn52,Hn55 enlaarpodzol cHn54), eerdgronden
(enkeergronden zEZ54 engooreerdgronden tZn52,tZn55,cZn54) en vaaggronden
(vlakvaagggronden Zn52).Verder komen ersporadisch moerige gronden
(dampodzolgrondenzWz en broekeerdgronden zWp) en kleigronden (oude kleigronden tKx)
in het gebied voor. Naar schatting 60%van hetstroomgebied bestaat uit podzolgronden,
30% uit eerdgronden,ongeveer 7% uit oude kleigronden, 1 %uitvaaggronden en < 1 % uit
moerige gronden. Intweederde van het stroomgebied komtdetoevoeging 'keileem en/of
oude klei inde ondergrond beginnendtussen 40 en 120cm-m.v.'voor. De
grondwatertrappenkaart laat een gevarieerd beeldzien,voorkomende grondwatertrappen
(Gt) zijn III, V, VI,VII (Wösten etal.,1983). Deverdelingvan het oppervlak over de
verschillende Gt's isgeschetst intabel2.2 (VanVuuren, 1981). Dezeverdeling is redelijk
representatief voor het oostelijk enzuidelijk zandgebied in Nederland.
Tabel2.2:
Globale verdelingoppervlakte stroomgebied Hupselse beek en
tweedeelstroomgebieden overdegrondwatertrappen (Van Vuuren, 1981).

Afwaterend

Percentage van het oppervlak pervoorkomende Gt [%]

oppervlak [ha]
Gt lil

GtV

GtV*

GtVI

GtVII

grondwaterstand [cm-m.v.]
GHG

<40

<40

>40

40-80

>80

GLG

80-120

>120

>120

>120

>160

12

58

21

8

1

95

5

75

-

10

10

650, gehele stroomgebied
86, deelstroomgebied 'Oost'
126, deelstroomgebied 'Zuid'

5
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Deonverzadigde zone kan hydrologisch gekarakteriseerd worden door middel van de
vochtkarakteristiek 0(h) enonverzadigde doorlatendheid K(8). UitWösten etal.(1983) blijkt
datdeze bodemfysische relaties per horizont bepaaldzijn. Onderscheiden zijndeA-,B2-,
C11-, C12-, D1- en D2-horizonten. Hopmans enStricker (1987) hebben de ruimtelijke
variabiliteit van deze bodemfysische relaties in hetstroomgebied vande Hupselse beek
onderzocht. De porositeit bedraagt 0,35-0,45. De berging inde onverzadigde zone varieert
sterk met de tijd. Innatte perioden isde bergingscoëfficiënt \i inde ordevan grootte 0,01
(winter) en indroge tijden 0,1 (zomer). Deberging inde onverzadigde zone bedraagt
volgens Kruitwagen en Swinkels (1986) 10mm 'swinters tot 100mm aan het eindevan de
zomer. Querner (1993)vond dat devochtberging indewortelzone van 0,3 mdikte varieert
tussen 40 mm indewinter tot 110mm 'szomers.Van Ommen konstateerde in 1985-1987
op een perceel preferente stroming inde onverzadigde zone,veroorzaakt door instabiele
vochtfronten (Van Ommen, 1988). Hierwordtverder op ingegaan inpar.3.2. Preferente
stroming van water entransport van stoffen op de schaalvan hetstroomgebied kan een rol
spelen in hettransportproces. Deanalysevan de stofconcentraties en-vrachten kan wellicht
duidelijkheid hierover verschaffen. Inpar.4.3.4wordt hierop teruggekomen.

2.4. Drainage
Hetgebied istot halverwege de 60-erjaren zeer natgeweest. Naintensieve ontwatering en
beekverbetering omstreeks 1967heeft de landbouw zich kunnen ontplooien. Er is plaatselijk
een dicht netvanwaterlopen aangelegd,met name inhetzuidoosten. De Hupselse beek
zelf isongeveer 4km lang,de zijtakkenvariëren in lengtevan 300tot 1500m.Het verval
ligttussen 0,06 en0,25%. Totaal bevindt zichongeveer 43 kmaanwaterlopen in het gebied
(Querner, 1993).Tussen 55 en60%van de percelen isgedraineerd. Het gevolg isdat de
interactie van grondwater enoppervlaktewater intensiever isgeworden,met name in het
oostelijk deelvan hetstroomgebied. Degrondwaterstanden zijndoor de ontwatering over
het gehele gebied genomen gedaald met gemiddeld 0,5 m (Warmerdam, 1982). Ook isde
frequentievan extreme afvoeren afgenomen (Jaski, 1983). Dedoor drainage veroorzaakte
gemiddeld lagere grondwaterstanden inhet gebied hebben de bergingscapaciteit van de
onverzadigde zonevergroot. Deontstane vertraging van hetafvoerproces wordt echter door
aanlegvan drainbuizen ende uitgevoerde beekverbetering deelsteniet gedaan. Hierdoor
kunnen nog steeds afvoerpieken voorkomen,zoals indecember 1993.Op31-12-1993 is
een 3-uur-som gemeten van ruim4,7 mm bijeendagafvoer van bijna 17mmd"1.

2.5. Landgebruik
Het landgebruik binnen hetstroomgebied isvoornamelijk agrarisch. Ruim70%is in gebruik
als grasland.Op bijna 25%van het oppervlakvindt akkerbouw plaats;erwordt met name
snijmaisverbouwd (stand 1994; kartering SC-DLO,kaart LGN94). Hiermee komt het
landbouwareaal op ruim 600 ha.Ervindt gewasrotatie plaats,nietalle graslandpercelen zijn
als permanent grasland ingebruik. De procentuele verdeling echter over grasland en
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akkerbouw isindetijdongeveer konstant.Hetbosareaalbeslaat3%vanhetoppervlak,
zowelnaaldbosalsloofboskomtvoorinhetgebied.Deresterende4%vanhetoppervlak
wordtingenomendooropenwater,verhardoppervlakzoalsbebouwing,wegenendeinhet
noordwestengesitueerdecamping.Intabel2.3staandepercentages perlandgebruik
vermeldvooreen3-talpeiljaren.
Tabel2.3:LandgebruikstroomgebiedHupselsebeek. Bron:Rijkswaterstaat
enSC-DLO(kaartLGN92-94).
Jaar

1983

1986

1993

Landgebruik

[%]

[%]

[%]

gras

78.6

73.4

70.6

snijmais

12.5

17.3

17.7

aardappels

1.0

1.1

3.1

bieten

0.0

0.0

0.0

granen

0.1

0.3

1.0

kale grond

0.0

0.0

0.4

bos, naald

0.0

0.0

0.4

bos, loof

4.6

4.8

3.5

natuur, begroeid

0.0

0.0

0.0

bebouwing

3.2

3.1

3.4

Totaal

100

100

100

2.6. Meetnet
HethuidigemeetnetbinnenhetstroomgebiedvandeHupselsebeekistotstandgekomen
naeengrondige reductievanhetmeetneteind80-erjaren.Indehuidigesituatieishet
automatischweerstationvanhetKNMI'Hupsel'gesitueerdinhetnoordenvanhetgebied.
Deneerslagwordtin5verschillendeopstellingengemeten,meteenstandaard2 dm2
regenmeterop40cm+m.v.,een2dm2grondregenmeter,inhetmiddenvaneenspatrooster
van 1m2geplaatst,een2dm2grondregenmeter indezogenaamde'Salland'opstelling
(dubbelerand),dezogenaamde RECOVERvoordecontinue registratievande
neerslaghoeveelheidenmeteencontinueregistrerendeautomatische KNMI-regenmeterin
eenzogenaamde'Engelseopstelling'.Dewindsnelheidwordtgemetenop2en10m+m.v.
Verderwordtterberekeningvandereferentie-gewasverdamping volgensMakkink(Er)de
globalestralinggemeten.Ookdezonneschijnduur, luchtttemperatuurenrelatieve
luchtvochtigheidwordengemeten.Ophetmeteoveldvindtregistratievan
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grondwaterstanden en bodemvocht plaats. Hetstroomgebied alsgeheel omvat een meetnet
voor grondwaterstanden van25 à30 peilbuizen.Op eendrietal locaties zijn inzijtakken van
de Hupselse beek die deelstroomgebieden markeren meetstuwengeplaatst.Zo kunnen
metingen verkregen worden vanwaterstanden,die omte rekenen zijn naar afvoeren met
bijbehorende Q-h-relaties. Deafvoer vande Hupselse beekwordt gemeten bij het
lozingspunt, genaamd stuw 10A. Hier iseen5ft. H-flumegeïnstalleerd met een
gecalibreerd meetbereikvan 1,0Is"1tot ruim 2,8 m3s"1.
HetWaterschap Rijn & IJssel bemonstert sinds 1970maandelijks het beekwater te stuw
10A.Om een beter inzicht te krijgen inde dynamiek van stofconcentraties heeftvan juni
1983tot april 1984eenfrequente bemonstering van het beekwater te stuw 10A
plaatsgevonden. Nadien heeft defrequente bemonstering zichtoegespitst op de
winterperiode, 'sZomers valt het meetpunt stuw 10Abinnen het routinematige meetnet van
hetwaterschap Rijn & IJssel Dit betekent dat 'szomers per maand een watermonster
genomen wordt.Tijdens dewinters 1984/85en 1986/87isbeekwater tijdsafhankelijk
bemonsterd met handmatige bedieningvan monsterapparatuur. Uitonderzoek van
Steenvoorden en Hoeijmakers (1983) isgebleken dat hetvoor het berekenen van
stofvrachten inoppervlaktewater beter isafvoerafhankelijk te bemonsteren. In 1988 is
apparatuur geplaatst die het mogelijk maakt automatisch watermonsters te nemen per elke
1 mm afvoer via de beek. Dit komt overeen met een monsterfrequentie van 1monster per
6500 m3afvoer. Navoorkomende storingen verholpen te hebben draait de apparatuur sinds
dewinter 1990/91 goed (mondelinge mededeling Witte, 1993). Nade monstername komen
de ongefiltreerde en nietaangezuurde monsters terecht indecarroussel van het
monsternameapparaat dat inzijn geheel ineen koelkast staat bijeentemperatuur van +4°C.
Binnen enkele dagen na monstername vindentransport van monsters naar het Waterschap
Rijn & IJssel endaarna de analyse plaats.
Integenstelling tot de bemonstering van hetoppervlaktewater heeft de
grondwaterbemonstering geen regulier karakter. Het grondwater issporadisch op een
aantal locaties bemonsterd door hetwaterschap Rijn& IJssel alsmede door studenten in het
kadervan een stage of afstudeeropdracht.
De meeste oppervlaktewatermonsters zijn geanalyseerd opfysisch-chemische parameters
als N-Kjeldahl, ammonium (NH4+),nitriet (N0 2 ), nitraat (N03"),ortho-fosfaat, totaal opgelost
fosfaat, zuurgraad (pH),electrische geleidbaarheid (EC) enchloride (Cl). Soms omvat de
analyse de gehele ionenbalans (4.3.3). Inhet laboratorium worden de watermonsters
gefiltreerd en aangezuurd alvorens dezete analyseren.Ter bepalingvan N-Kjeldahl worden
de monsters ongefiltreerd geanalyseerd.
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3. HYDROLOGIE

3.1. Inleiding
- Debelangrijkste transportroutes die door hetwater endaarin opgeloste stoffen
gevolgdworden opweg naar hetopenwater zijn:
- oppervlakkig :over het maaiveldvia oppervlakte-afvoer enzeer ondiep door
greppels als gevolg van schijnspiegels bovenslecht doorlatende lagen;
- ondiep :door afvoer via het bovenste grondwater naar drainbuizen en ondiepe
sloten;
- diep :door afvoer van grondwater naar hoofdwatergangen.
De grondwaterafvoer kanonderscheiden worden inondiepe en (relatief) diepe
grondwaterafvoer. Ondiepe grondwaterafvoer vindt plaatsviadrainbuizen ensloten,diepe
via de hoofdtak(ken) van de Hupselse beek. Nutriënten kunnen ook direct in hetopen water
terechtkomen door neerslag,door lozingvan meststoffen of onzorgvuldig bemesten. De
'lengten'van de genoemde routes hangen sterk afvan deafstandvan de locatie waarop
eenwaterdeeltje zich bevindt tot een ontwateringsmiddel. Deaanwezigheid van drains en
vele waterlopen in hetgebiedverkort detransportroutes. Op basisvan de transportroutes
kunnen snelle en langzame afvoercomponenten onderscheiden worden metde
bijbehorende verblijftijden.

3.2. Afvoercomponenten en verblijftijden
De geohydrologische opbouw van het stroomgebied isglobaal geschetst inhoofdstuk 2. De
bergingvanwater indefreatische aquifer isvoornamelijk mogelijk indeonverzadigde zone.
Het gebied kent eensterke ontwatering.Variatievanvochtfronten,grondwaterstanden en
ontwateringsmiddelen resulteren ineen ruimtelijk entemporeel variabele
verblijftijdverdeling. Detemporele variatie kanwellichtvereenvoudigd worden door het
onderscheiden van een zomer- en eenwintersituatie,'sZomers isersprake van een
neerslagtekort. Neerslag leidt pas in het gevalvan hevige buientot merkbare
afvoerveranderingen bij stuw 10A. Dientengevolge vindt inhetzomerhalfjaar van april tot en
met september circa20%van detotalejaarafvoer plaats en indewintermaanden 80%.Bij
aanhoudende droogte komt hetvoor datde Hupselse beek 'szomers, met name injuli en
augustus, geen water afvoert. Infiguur 3.1 zijnde gemiddelde dagafvoeren te zienvoor de
hydrologische jaren over de periode 1985-1993.Verdere maandgegevensvan de afvoer zijn
tevinden in bijlage 3.
Onder afvoercomponenten worden de mogelijke manieren verstaanwaarop water het open
water kan bereiken over of door de bodem.Neerslag diedirect op openwater valt wordt
hierin niet betrokken.Afvoercomponenten zijn onlosmakelijk met de verblijftijdverdeling
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verbonden.Inhetalgemenegevalkunnendevolgendeafvoercomponentenonderscheiden
worden:
oppervlakte-afvoer;
interflow;
greppelafvoer;
ondiepe grondwaterafvoer;
diepe grondwaterafvoer.
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Figuur3.1: GemiddeldedagafvoerenHupselsebeek,periodeapril 1985
maart1994. Dagnummer 1= 1januari.
Oppervlakte-afvoer isdestromingvanwateroverhetmaaiveldnaaropenwater.Deze
afvoercomponenttreedtopindiendeneerslagintensiteit groter isdande infiltratiecapaciteit
vandebodemaanhetmaaiveldoppervlak maarvooralindientijdensneerslagdeberging
vanwaterinhetbodemprofiel reedsvolledigopgevuldis.Oppervlakte-afvoer vertoonteen
grilligkarakter,zowelruimtelijkalstemporeel.Optredendeneerslagintensiteiten,
bergingsmogelijkhedenvanwaterindebodemenophetmaaiveld,demogelijkheterogene
infiltratiecapaciteitvandebodemendedichtheidvanwaterlopenineengebiedzijn
belangrijkefactorendiebepalenofwater,stromendoverhetmaaiveld,daadwerkelijkopen
waterkanbereiken.Debergingophetmaaiveldissterkafhankelijkvanhetlandgebruiken
dehellingvanhetbodemoppervlak. Deinfiltratiecapaciteitvangraslandisvrijwelaltijdlager
dandievanbouwland.Ditwordtveroorzaaktdooreenverdichtebodemlaagvandebodem
nameerof minderintensievebetredingdoorvee(Thunnissen,1987).Wierda(1990)geeft
aandatdeinfiltratiecapaciteit ruimtelijkentemporeelsterkvariabelis.Verderspelen
volgenshemtextuurverschillengeenbelangrijke rol.Hetgeteeldegewasisdaarentegenwel
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van belangvanwege de gewasafhankelijke grondbewerking(en). Volgens hem isbij lage
neerslagintensiteiten de berging in het bodemprofiel van belang enbij hoge intensiteiten de
verzadigde doorlatendheidvan debodem.
Interflow wordt gedefinieerd alsvoornamelijk laterale stroming naar ontwateringsmiddelen
van bodemwater boven hetfreatischvlaktengevolge van schijnspiegels. Interflow kan
optreden indien bodemlageninde onverzadigde zoneonvoldoende doorlatend zijn om
ongehinderdverticaal transport vanwater mogelijk te maken. Indeze situaties ontstaan
genoemde schijnspiegels. Ook interflow vertoont een grillig karakter. Interflow kan pas
werkelijk een rolvan betekenis spelen in hetafvoerproces alsschijnspiegels optreden inde
nabijheidvan ontwateringsmiddelen. Interflow iszichtbaar wanneer water inde sloot
uittreedt boven het niveauvan hetslootpeil.Metingenvan de interflow zijn echter zeer
moeilijk uitvoerbaar. Hierdoor wordt de kwantificering ervansterk bemoeilijkt.
Grondwaterafvoer naar openwater kan optredenvia de aanwezige drains of direct door het
uittreden van grondwater uitde slootbodem of slootwand ineenwaterloop. InHupsel speelt
alleen ondiepe grondwaterafvoer een rol.Diepe grondwaterafvoer indezinvan afvoer van
kwelwater treedt inHupsel niet op.Met grondwaterafvoer wordt inhet navolgende dan ook
ondiepe grondwaterafvoer bedoeld.
Tijdens de winterperiode maar ook insommige gevallen 'szomers reageert de afvoer bij
stuw 10A binnen eenaantal urenop neerslag.Dezesnelle respons kan het gevolg zijn van
hetoptredenvan:
a.
b.

oppervlakte-afvoer;
interflow;

c.

'snelle' grondwatervoeding door preferente stroming inde
onverzadigde zone en/of druktransport, gevolgd door drainage;

d.

hysteresis inhet niet-lineairverbandtussen grondwaterstand en
afvoer.

Ada.
Volker (1974,1975) bestudeerde de concentratie van de natuurlijke stabiele isotoop 18 0 in
afvoergolven van de Hupselse beek om grondwaterafvoer van oppervlakte-afvoer te
onderscheiden. Hijsteldevast dat een afvoerpiek van november 1972ongeveer 7 uur na de
maximale neerslagintensiteit optrad.Tussen 10en25%van de beekafvoer bestond uit
water dat qua samenstelling sterk leek op regenwater. Degenoemde percentages zijn
weliswaar aan de hoge kant, maar oppervlakte-afvoer moetvolgens Volker zijn opgetreden.
Mook eral.(1974) rapporteren dat 13%van hetvolume watervan een neerslaggebeurtenis
binnen enkele dagen tot afvoer komt.VanVuuren (1981) geeft aandat de kansop het
optredenvan oppervlakte-afvoer seizoensafhankelijk is.'sZomers zijn buienvan tenminste
10mm nodig,'swinters kan reeds een buivan >1 mmvoldoende zijn om oppervlakte-afvoer
teveroorzaken. Een enander hangt onder meer sterk afvan devochttoestand van de
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bovengrond en de grondwaterstand.Thunnissen (1987) meldt dat oppervlakte-afvoer
aangetoond kanworden aande handvan meetgegevens voor de periodejuni 1983tot en
met april 1984. Querner (1993) concludeert dat oppervlakte-afvoer 'szomers 2-3%van
piekafvoeren voor zijn rekening neemt,globaal overeenkomend met een bijdrage van
0,1 mm d'1. Volgens Kruitwagen en Swinkels (1986)varieert de infiltratiecapaciteit van de
bovengrond tussen 10en 100mm uur"1.De neerslagintensiteiten variërenvan 1tot
10mm uur"1.Hierdoor zal oppervlakte-afvoer zichalleen daarvoordoen waar de berging in
het bodemprofiel gering isengrondwaterstanden tot nabijof in het maaiveld komen.Het is
echter mogelijk dat bijvoorbeeld lokale bodemverdichting door trekkersporen of de
aanwezigheid van een ploegzool tot plassen op het maaiveld kan leiden.Of hetdan ook
daadwerkelijk tot oppervlakte-afvoer komt hangt van lokalefactoren af, onder andere van
het micro-reliëf. Hetoptreden ervan lijktdaarmee op eentoevalsproces. Samengevat lijkt
het onwaarschijnlijk dat oppervlakte-afvoer 'szomers optreedt,tenzij grote
neerslagintensiteiten optreden (>10mm uur"1),'sWinters isde kans groter op het plaatselijk
voorkomen van oppervlakte-afvoer, voornamelijk veroorzaakt door een geringe
bergingscapaciteit van debodem.
Adb.
Indien in Hupsel interflow een rolvan betekenis speelt zalditverschijnsel zich vooral
voordoen op locaties waar deaanwezigheid van keileemtotschijnspiegels leidt.Op50 tot
60%van hetoppervlak van hetstroomgebied komt ondiep keileem en/of oude klei voor,
beginnend tussen 0,4 en 1,2m-m.v. Hetverschijnsel interflow ismoeilijk te kwantificeren,
niet in het minstvanwege de problemen die het metenvan ditverschijnsel met zich
meebrengt. Het is mogelijk dat de locatieswaar interflow zich kanvoordoen van
buisdrainage voorzien zijn,aldan niet gepaard met hetscheurenvan de aanwezige
leemlaag. Indien dit laatste het geval iszal de bijdragevan interflow aan het afvoerproces
dalen. Over de specifieke aanleg enaanwezigheid van drainbuizen opde genoemde
locaties isweinig of geen informatie bekend.Vastgesteld kanworden dat de rolvan het
verschijnsel interflow 'vaag'blijft enzonder meetcampagneof simulaties met
computermodellen niet nader kwantificeerbaar is.
Adc.
Preferente stroming kan optredenvia macroporiën (Beven en Germann, 1982)of door het
optredenvan instabiele vochtfronten indeonverzadigde zone (De Rooij, 1996; Ritsema,
1998; Dekker, 1998). Instabiele vochtfronten ontstaan invocht-afstotende gronden,bij niet
homogeen verdeelde vochtgehalten inde onverzadigde zone of door sprongsgewijze
veranderingen inde doorlatendheid van de bodem,bijvoorbeeldveroorzaakt door
horizontale gelaagdheid. Het optredenvan instabielevochtfronten hangt ook sterk af van
het microreliëf van het maaiveld.Indiende bovenste bodemlaagwaterafstotend is zal
neerslagwater lokaal over het maaiveld stromen naardiepere delenwaar zich een waterlaag
kanvormen.Afhankelijk van de matewaarin de bodemwaterafstotend is,isaldan niet een
grote overdruk nodig indevorm van een 'dik'waterlaagje om infiltratie van water vanuit
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deze dieper gelegen bodemdelen te initiëren.Wat betreft preferente stroming isverder ook
de struktuur van de bovengrond van belang,welke samenhangt met het landgebruik.
Preferente stroming iseen zeer dynamisch proces indetijd en inde ruimte. Het
Staringcentrum verricht momenteel onderzoek naar hetvoorkomen ervan op verschillende
locaties in Nederland. Inde periode augustus 1993tot en metseptember 1994hebben ook
vochtmetingen plaatsgevonden naast het meteostation'Hupsel'omde ruimtelijke variabiliteit
van bodemvochtgehalten te onderzoeken (Van Dam etal.,1996).
De bijdrage van drainafvoeren aandetotale afvoer isgroot. Dit geldt met namevoor de
winterperiode. Eenveldexperiment betreffende hetwater- enstoftransport naar een drain is
van medio december 1985tot en met maart 1987uitgevoerd door Van Ommen (1988). Er
zijn eentweetal meetperiodente onderscheiden,teweten 12-12-1985tot en met 19-6-1986
envan 19-11-1986tot en met 27-3-1987. Deneerslag,gemeten testation 'Hupsel' met een
2 dm2grondregenmeter bedroegvoor de eerste periode 472 mm,de afvoer van de drain
352 mm.Detweede periode gaf een neerslaghoeveelheid van 373 mmtezienterwijl de
drainafvoer 233 mm groot was.Op 12december 1985 iseentracer indevorm van
kaliumbromide (KBr) toegediend op het maaiveld.Op het eindvan de eerste meetperiode
was 53%van detracer via dedraintot afvoer gekomen. Dit betekent dat de helftvan de
gevallen neerslag binnen 6maanden totafvoer isgekomen.VanOmmen schreef de snelle
doorbraak van detracer bromide inhetdrainwater toeaanpreferente stromingvanwater in
deonverzadigde zone. Degemeten doorbraak was bijna eenfactor twee sneller dan op
basisvan Darcy-stromingverwacht konworden.
Dedikte van defreatische aquifer onder hetproefveld varieert van 0,5 tot bijna 1,5m. De
snelle doorbraak van de tracer kan ook (mede) veroorzaakt zijn door een snellere drainage
van het grondwater in hetondiepe gedeelte van hetwatervoerend pakket, in vergelijking
met drainage van het grondwater in hetdiepere gedeelte. Eenandere mogelijkheid is het
optreden van zogenaamd druktransport. Ter hoogtevan degrondwaterspiegel isde
drukhoogte van bodemvocht in het bodemprofiel bijnagelijk aan de atmosferische druk. Als
de bergingsmogelijkhedenvanvocht inhetonverzadigd bodemprofiel beperkt zijn is
kwantitatief gezien weinigwater nodigomde bodemteverzadigen ende drukhoogte inde
zonevlak boven de grondwaterspiegel atmosferisch te latenworden.Hierdoor kan de
grondwaterstand stijgen zonder dat erveelwatertransport plaatsvindt. Eenthans lopend
veldexperiment op een perceel naast het meteostation 'Hupsel'wijst uitdat de drainafvoer in
dewinter qua hoeveelheid meer dan 70%vande neerslag indie periode bedraagt (Van den
Eertwegh enWarmerdam, 1993en ElAboudi, 1993). 'sZomers echter kunnen door
optredenvan preferente stroming inde onverzadigde zone grondwaterstanden snelstijgen.
Hierdoor kunnen drains inwerking treden.Eindjuli 1993isdit laatste het geval geweest. Dit
isechter toe te schrijven aande grote hoeveelheid neerslag die inde maandjuli gevallen is:
ongeveer 165 mm.Hierdoor isde berging inde onverzadigde zone beperkt geworden en
heeft grondwatervoeding plaatsgevonden.
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Add.
Als hysteresis in het niet-lineairverbandtussen grondwaterstanden enafvoeren bij stuw
10Aals mede-verantwoordelijk gezienwordtvoor de snelle reactie van de afvoer op
neerslag, dan moet ditverschijnsel gepaard gaan met preferente stroming.
Grondwaterstanden dienen immers snelte stijgen om korte reactietijden van de afvoer op
neerslagteverwezenlijken. Infiguur 3.2 isde relatie tussen grondwaterstanden gemeten op
het meteoveldHupsel enafvoeren bijstuw 10Ageschetst voor de periode 11-12-1992tot en
met 18-12-1992.Te zien isdat bijeenstijgende grondwaterstand (bovenste deelvan lus) de
beekafvoer tot50%groter isdan bijdezelfde grondwaterstand ineendalende tendens. Dit
betekent dat de afvoer hoger isbijstijgende dan bijdalende grondwaterstanden. Of dit
verschijnsel voor het gehele stroomgebied tegelijkertijd enoveral optreedt is onduidelijk.
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Figuur 3.2:
Verbandtussengrondwaterstand temeteoveld Assink (x-as)
enafvoer Hupselse beek testuw 10A(y-as). Periode: 11-18december 1992.
Eentweedevorm van hysteresis betreft hysteresis indewaterretentiekarakteristiek. Deze
hysteresis houdtvolgens dedefinitie vanCHO-TNO (1986) indat bij (her)bevochtiging het
vochtgehalte lager isdan bij uitdroging alssteeds gelijke zuigspanningen met elkaar worden
vergeleken. Dit heeft tot gevolg dat bij bevochtiging de onverzadigde doorlatendheid kleiner
isdan bij uitdroging bij gelijke vochtgehalten. Bijbevochtiging van de bodem tijdens
neerslagverplaatst hetvochtfront zich langzamer dantijdens uitdroging. Hierdoor werkt
deze hysteresis een snelle reactie van de afvoer op neerslagtegen.Dit betekent dat het
netto effect van beidevormen van hysteresis indeonverzadigde zone en inhet verband
tussen grondwaterstand enafvoer gering kanzijn; hierwordt niet nader op ingegaan.
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Deverblijftijdenvanwaterinhetgebiedzijndirectgekoppeldaandeafvoercomponenten.
Waterdatindevormvanneerslagdirectophetopenwatervaltheefteenverblijftijdvan
maximaalenkeleuren.Ditgeldtookglobaalvooroppervlakte-afvoer (Mook etal., 1974).
Interflow heeftlangereverblijftijdentotgevolg.Eenschattinghiervoor ligtindeordevan
groottevanééntotenkeledagen(Mooketal., 1974).Alswatereenmaalgeïnfiltreerd isin
debodemmoetdeonverzadigdezonedoorlopenworden.InHupselzalditnaarschatting
totmaximaalenkelemaandeninbeslagnemengedurendedewintermaanden,'sZomers
kanditwateropgenomenwordendoorplantenenzalinhetalgemeeneenkleinefractievan
deneerslagdeverzadigdezonebereiken.Alshetwaterindeverzadigdezoneterechtis
gekomenkandevolgendebenaderingvoordeverblijftijdvangrondwater indeverzadigde
zonegebruiktworden(Ernst,1973):
z/D=1-exp(-l*t/p*D)
waarin:
z/D
z
D
exp
I
t
p

:gedeeltevanafgevoerdwaterjongerdantjaar[-];
:diepte[m];
:dikteaquifer[m];
:deexponentiëlefunctie
: voedingvangrondwater [mj' 1 ];
: verblijftijdvanhetgrondwater inbodem[j];
:porositeitaquifer[-].

Infiguur3.3ishetresultaatvaneenberekeningmetdebenaderingvanErnstvoorhet
Hupselsebeekgebiedtezien.Hiervoorzijnparameterwaarden gekozenopbasisvande
hieraanvoorafgaandetekst,zoalseendiktevandeverzadigdezonevan1,5 m,een
porositeitvan0,35 eneenneerslagoverschotvan300mm j" 1 . Eenenanderbetekentdatde
verblijftijdvanwaterinhetstroomgebiedvandeHupselsebeekmeestalbeperktblijfttot
enkelejaren. Uitgaandevaneenbergingscoëfficiëntvan0,1schattenKruitwagenen
Swinkelsdeverblijftijdenvoorgrondwatertussen100en1000dagen(Kruitwagenen
Swinkels,1986).Deaanwezigheidvandrainbuizenleidt,gegevendedunneaquifer,niettot
eenverkortingvandeverblijftijden indebodem.Degeschatteverblijftijdvanwaterdatvia
deondiepecomponententotafvoerkomtisindeordevangroottevan1uurtotenkele
dagen.Grondwater heefteenverblijftijdvanenkelemaandentot 10jaarwaarbij40%van
hetwaterminderdan1 jaar indebodemverblijft en92% binnen5jaartotafvoerkomt.
Samengevat kunneninhetstroomgebiedvandeHupselsebeekoppervlakkige
afvoercomponenten zoalsoppervlakte-afvoer, interflowengreppelafvoer, enondiepeen
diepegrondwaterafvoer onderscheidenworden.Oppervlakkigeafvoercomponenten zullenin
hetverdereverloopvandetekstonderéénnoemergevatwordenomdatbijgebrekaan
metingenenkwantitatieve kenniseenscheiding(nog)nietmogelijkis.Opbasisvande
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waterbalansvanhetstroomgebied(3.2.3),demetingvandrainafvoeren (4.3.3)endete
berekenenstofvrachten dieviadebeekhetstroomgebiedverlaten(4.3.5)zalin4.3.6een
kwantificeringvandegenoemdeafvoercomponentenplaatsvinden.
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Figuur3.3: Cumulatieveverblijftijdverdelingvangrondwaterin de
verzadigdezone voordespecifiekesituatie teHupsel(berekendvolgens
Ernst, 1973, metparameterwaarden:D=1,5m, p=0,35,1=0,3mf1)

3.3. Waterbalans stroomgebied
Dewaterbalans moetgezienwordenalsmeestwezenlijkonderdeelvandebeschrijvingvan
dehydrologievaneenstroomgebied.HetstroomgebiedvandeHupselsebeekkanalseen
grotelysimeterwordenbeschouwd,doordegeohydrologische opbouwvandeondergrond
endetopografie.Hetisdaarommogelijkeenbetrouwbarewaterbalansoptestellen.
DewaterbalansvoorhetstroomgebiedvandeHupselsebeekbevatdevolgendetermen
(opjaarbasis):
neerslag [mmj ];
P
actueleverdampingvanbodemengewas[mmj' 1 ];
Ea
afvoervandebeek,gemetentestuw 10A[mmj"1];
Q
bergingsverandering inonverzadigdeenverzadigde
dS
zonevandebodemeninopenwater[mmj"1].
Neerslagenafvoerwordencontinugemeten.Deactueleverdampingkangeschatworden
doordereferentie-gewasverdampingvolgensMakkink,berekendopbasisvanlokale
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meetgegevens, tevermenigvuldigen meteen gebiedsgemiddelde gewasfactor en
vervolgens een geschatte of berekende verdampingsreductie hiervan af tetrekken.
Wanneer de neerslag,afvoer en bergingsverandering bekend zijn kande actuele
verdamping uitdewaterbalans ook berekendworden als restpost. Devoor deze rapportage
onderzochte waterbalansperiode looptvan april 1985tot en met maart 1994. Er zijn
hydrologische jaren gebruikt, deze starten inapril eneindigen in maart.

3.3.1. Neerslag
Inhet gebied bevindt zich een meteostationvan het KNMI. Opditstation staan een aantal
regenmeters opgesteld,zowel automatisch registrerende als handregenmeters. De
gegevens van de handregenmeters zijn gebruikt omdat dagwaarnemingenvolstaan voor de
bepalingvan dewaterbalans. Op het meteoveldstaan devolgende handregenmeters
opgesteld:
1. HB007
2. HB008
3. HB017

2

hoogte 0cm+m.v., 2dm grondregenmeter;
2

hoogte 40cm+m.v., 2dm standaard regenmeter;
hoogte 0cm+m.v., 2dm2grondregenmeter in'Salland'-opstelling.

Deopvangopening van dedrie regenmeters heeft eenoppervlak van 2dm2.De'Salland'opstelling betreft een regenmeter met eendubbele ring.Alleen regendruppels die inde
binnenste ringterechtkomen worden gemeten.Debuitenste ringgrenst aan het maaiveld.
Deandere grondregenmeter isgeplaatst middenin eenspatrooster van 1m2.Voordeel van
de grondregenmeters isdat door de lageopstellingshoogte de zogenaamde windfout
beperkt wordt (Buishand enVelds, 1980). Dezogenaamde benattingsfout blijft bestaan,
hetgeen geldtvoor alle genoemde regenmeters.
Dejaarsommen van de neerslag,gemeten metdevoor deze rapportage gebruikte
handregenmeters, staan vermeld intabel 3.1. Te zien isdat destandaard regenmeter
doorgaans de geringste hoeveelheid neerslagvangt, de grondregenmeter inde'Salland'opstelling de grootste. Degrondregenmeter vangt opjaarbasis tussen ruim 2en8% meer
neerslag dan destandaard regenmeter, gemiddeldvoor de periode april 1985tot en met
maart 1994 bijna 4%.Dit komt goed overeen metdewaarde van 4%die gevonden isvoor
de periode 1972-1979 (Warmerdam, 1981). Degrondregenmeter inde 'Salland'-opstelling
vangt opjaarbasis tussen ruim 4enbijna 12% meer dandestandaard regenmeter,
gemiddeld 6,8%. Voor de periode 1972-1979werd gemiddeld 5% gevonden (Warmerdam,
1981). Uitde waarnemingen blijkt dat de opstellingvan de regenmeter grote invloed heeft
opde gemeten hoeveelheden.Vooralsnog wordt geen keuze gemaakt voor de regenmeter
van welke dedata inde balansberekeningen gebruikt worden. Deze keuze kan namelijk
mede uitde berekeningen van dewaterbalansvolgen.Van regenmeters die bovengronds
zijnopgesteld,zoals de standaard regenmeter, isechter bekend dat ze minder neerslag
vangen dan daadwerkelijk opde bodem terechtkomt, veroorzaakt door de meetfout
tengevolge van hetwindeffect (Buishand enVelds, 1980). Destandaard regenmeter kan
dussystematisch teweinig neerslag meten.Vande 'Salland'-opstelling isbekend dat de
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afstandtussen debinnen-enbuitenring aandekleine kant is.Hierdoor kunnenvooral grote
waterdruppels diereeds opdebodem terecht zijngekomen alsnog inderegenmeter
spatten. Deze regenmeter kandus systematisch teveel neerslag meten.Bijdebespreking
vanderestpost vandewaterbalans wordt hier nader opingegaan.
Tabel3.1:

Jaarsommen neerslag handregenmeters Hupselse beek,

periode 1985-1994.

Hydrologischjaar

Neerslag jaarsom

mm]

grond

standaard

'Salland'

1985*

863

827

895

1986

803

768

837

1987

1063

1026

1099

1988

753

732

778

1989

697

675

718

1990

778

748

801

1991

727

699

755

1992

759

740

778

1993

1144

1117

1166

gemiddeld1985-1993

843

814

870

103,6%

100%

106,9%

april 1985totenmetmaart 1986.
3.3.2. Verdamping van bodem en gewas
Tot 1987heeft hetKNMIverdampingscijfersindevormvandeopenwater verdamping
volgens Penman (symbool E0)gepubliceerdvoor debelangrijkste weerstations. In 1987is
het instituut overgestapt oppublicatie vandereferentie-gewasverdamping volgens Makkink
(symbool Er;KNMIenCHO-TNO, 1988). Beide reeksenverdampingscijfers gevende
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potentiële verdamping weer, respectievelijk van eenopenwater oppervlak en een
referentie-gewas. Inde zomermaanden geldt gemiddeld:
Er=0,8Eo
waarin:
Er
Eo

:referentie-gewasverdamping volgens Makkink [mm];
:openwaterverdampingvolgens Penman[mm].

Deverhouding tussen E0en Erop maandbasis isvoor station 'De Bilt' bepaald, gebruik
makendvan de reeks te De Biltvan 1965tot enmet 1985(tabel3.2; KNMI en CHO-TNO,
1988). Opgemerkt dient teworden dat buiten hetzomerseizoen de genoemde verhouding
nietzo betrouwbaar isvanwege de minder betrouwbare Makkink-cijfers inde winterperiode.
Detoepassing van deverhoudingsgetallen isechter nietzo problematisch omdat 'swinters
deverdamping absoluut gezien niet groot isinvergelijking met deverdamping inde
zomermaanden.
Tabel3.2:
Verhoudingopen water verdamping Penman en referentiegewasverdamping volgensMakkink voor 'DeBilt'(KNMI, CHO-TNO, 1988).

Maand
januari
februari
maart
april
mei

juni

0,75

juli

0,77

augustus

0,83

september

0,87

oktober

1,15

november

1,58

december

1,67

Er:E0
1,75
1,11
0,74
0,75
0,76

Het referentie-gewas is een kort gewas met eendroog oppervlak en een optimale
watervoorziening. De referentie-gewasverdamping dient metzogenaamde gewasfactoren
vermenigvuldigd teworden omde potentiële verdamping voor eenspecifiek gewas te
bepalen (KNMI en CHO-TNO, 1988).Vervolgens kunnen optredende vochttekorten, met
name inde zomerperiode, tot een reductievan deverdamping leiden.Eenschatting of
berekening vandezevochttekorten is nodigter bepalingvande actueleverdamping van
bodem engewas,welke indewaterbalans genoemd is.
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Het KNMI berekent enpubliceert zoals gezegdsinds 1987waardenvoor de referentiegewasverdampingsvolgens Makkink voor haar belangrijkste stations. Dit heeft tot de keuze
geleid omvoor het stroomgebiedvan de Hupselse beek een reeks Makkink-cijfers samen te
stellen. Verder is,om praktische redenen,uitgegaan van het gebruikvan maandsommen.
Indewaterbalans wordt deactueleverdamping vermeld.Indiendeverdampingsreductie als
restpost van dewaterbalans genomen wordt kande potentiële gewasverdamping inde
balansverwerkt worden inde plaatsvan de actuele. Degebruikte cijferreeks voor de
potentiële verdamping op maandbasis voor de periode april 1985tot en met maart 1994is
alsvolgt opgebouwd. Inde periode april 1985toten met maart 1987zijnvoor station
'Winterswijk' cijfers voor de Penman openwaterverdamping E0beschikbaar (KNMI,19851987). De maandsommen hiervan zijnomgerekend naar Ermet behulpvan de verhouding
tussen E0en Erop maandbasis voor station 'De Bilt' (tabel 3.2). Deze omrekenfactoren
worden geacht ookvoor deAchterhoek tegelden.Vanaf april 1987tot en met december
1990zijnvoor station 'Eibergen'van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling
(KNMI-RIVM) Er-cijfers bekend,berekend met geschatte waardenvoor de globale straling
(KNMI, 1987-1990).Vanafjanuari 1991toten met maart 1994zijnvoor station 'Hupsel' Ercijfers berekend (KNMI,1991-1994). Doorde gegevens van destations 'Winterswijk',
'Eibergen' en 'Hupsel'te combineren iseenaaneengesloten reeksvan de referentiegewasverdamping volgens Makkink samengesteldvoor station 'Hupsel'. Het isook mogelijk
referentie-gewasverdampingscijfersvan station 'De Bilt'te nemen als representatieve
meetlocatie. Op dagbasis kunnen erwelverschillen optreden,echter op maand-,seizoens-,
ofjaarbasis zijn deverdampingssommenvoor 'De Bilt'en'Hupsel'vrijwel gelijk. Op
jaarbasis verdampt in De Bilt ruim 6mm meerwater (april 1985-maart 1994),dit is ruim1 %
van dejaarsom.
Inde periodejanuari 1976tot en metjanuari 1987isin Hupsel een speciaal
meetprogramma uitgevoerdter berekeningvan de potentiële enactuele verdamping
(Strieker (1981) enWentholt (1989)). Het betreft de potentiële verdamping volgens Penman
voor gras,volgens Thom &Oliver en eentweetalvariantenvan de Makkink-verdamping.
Verder zijnvoor de zomerseizoenen voor de periode 1979tot en met 1986 een viertal
varianten van een berekening vande actuele verdamping bepaald.Ter kontrolevan de
reeks Makkink-cijfers dievoor Hupsel issamengesteld zijncijfersvoor de overlappende
jaren, teweten 1985en 1986, metdetweevariantenvande Makkink-verdamping uit
Wentholt (1989) vergeleken. Deovereenkomst isgoed,de cijfersvan de hier
samengestelde reeks zijnongeveer gelijkaan hetgemiddelde van detweevarianten.
De referentie-gewasverdamping moet met gewasfactoren vermenigvuldigd worden om de
potentiële verdamping per gewassoort te berekenen. Deze gewasfactoren zijn empirisch
bepaald entevinden in KNMI enCHO-TNO (1988). Deze gewasfactoren zijn gemiddelde
factoren,geldigvoor een lange reeksvanjaren,enzijn nietabsoluut betrouwbaar. De
gebiedsgemiddelde gewasfactor voor hetstroomgebied van de Hupselse beek zal naar

Rapportnr.74

pag.31van138

schatting vrijwel gelijk zijn aandievoor gras,aangezien grasland70%van het oppervlak
van hetgebied bedekt. Deoverige gewassen en landgebruiksvormen hebben naar schatting
een gemiddelde gewasfactor van 1,0.Aldus zijninde waterbalansberekeningen
gewasfactoren voor gras gebruikt, gelijk aan 1,0enkonstant over alle maandenvan het
jaar. Op de gebiedsgemiddelde gewasfactor wordt nog kort teruggekomen.

3.3.3. Verdampingsreductie
'sZomers kaner, als gevolgvanvochttekorten inde bodem bijdroogte,een reductie van de
potentiële gewasverdamping plaatsvinden. Indewinter ishet nietaannemelijk dat er
vochttekorten optreden. Deactuele verdamping isdangelijk aan de potentiële. Binnen de
periode 1976-1986 is hetverschil tussen hetgemiddelde van detweevarianten van de
Makkink-verdampingenhet gemiddeldevantweevariantenvandeactuele verdamping
(Eactien Eacg)indezomermaanden zo'n 100mm (Wentholt, 1989). Inhetzomerseizoen van
1985(april-september) isde reductie 120mm,indezelfde periode in 1986zo'n 100mm.
Dezecijfersduiden erop dat de actueleverdamping indeordevan grootte 100mm minder
kan bedragen dan de potentiële. DeWerkgroep HELP-tabel (1987) geeft indicaties van
mogelijk optredende vochttekorten voor grasland enbouwland bijverschillende bodemtypen
engrondwatertrap. Dezezijn afgeleidvoor gemiddelde klimatologische omstandigheden te
De Bilt. IndeAchterhoek valt, invergelijking met De Bilt,vanjaar totjaar 25 tot
75 mm minder neerslag bij eenvergelijkbare potentiëleverdamping. Devochttekorten die
onder Biltse meteorologische omstandigheden optredenzijnaldusaangenomen toepasbaar
te zijnvoor het stroomgebied van de Hupselse beek,wellicht gevende De Biltsecijfers een
onderschatting hiervan.Inde HELP-tabellenstaanvochttekortenvoor grasland op
zandgrond (eerd-,vaag-enpodzolgronden) met een humushoudende bovengrond van 1530cmvariërendvan 20tot 45 mm bij GtV,van 30tot 60 mm bij GtV*envan 40 tot
80 mm bij GtVI (cijfers opjaarbasis). Samengevat komt eenschattingvan dejaarlijkse
verdampingsreductie in het stroomgebied neer op25-50 mmvoor een gemiddeld of 'nat'
jaar tot 100-125 mm ineen 'droog'jaar. Deverdampingsreductie doorvochttekorten inde
bodem zal indewaterbalans inde restpost opgenomen zijn.

3.3.4. Afvoerbeek
Het neerslagoverschot komt totafvoer inde Hupselse beek. Colenbrander (1970)vindt voor
de 'natte'jaren 1962-1967een gemiddelde afvoer van 363 mm. In 1967 isde
beekverbetering uitgevoerdwaardoor de grondwaterstanden blijvendverlaagdzijn en een
deelvan de beekafvoer ten goede isgekomen aandeverdamping.Stricker en Warmerdam
(1982) vinden voor de 'droge'jaren 1977en 1978gemiddeld 228 mm afvoer van de beek.
Deafvoer van de beekwordt continu gemeten met een meetstuw,stuw 10A (2.6).Wanneer
ervorstperiodes voorkomen kandit tot problemen hebben geleidvoor de meting.Ter meting
van dewaterhoogte indestuw hangt eenvlotter ineen communicerende buis in het talud
van de beek. Hetwater inde buis kantijdensvorstperiodes bevroren zijn. Devlotter geeft
dan eenfoutief niveau aan. Dit levert inveel gevallen geen grotefouten op omdat de afvoer
van de beekvaak snel afneemt wanneer de temperatuur totonder hetvriespunt daalt. De
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origineleafvoercijfersvoornovember 1990zijnnietbetrouwbaar.Dewerkelijkeafvoervoor
november ishoger,detotaleafvoervoor 1990isaldusgekorrigeerdmet+21mm
(verhoging).

3.3.5. Bergingwaterinbodem
Debergingvanvochtvindtplaatsinhetonverzadigdeenverzadigdedeelvandebodemals
bodemvochtengrondwater. Debergingsverandering perjaar kannaarschatting50tot
100mmbedragen.StriekerenWarmerdam(1982)vindenvoor 1977en1978gemiddeld
228mmbeekafvoer bij737mmneerslag,terwijlzijeenactueleverdampingvan452mm
berekenen.Ditbetekentdatvoordezejareneenbergingstoenamevan57mmperjaar heeft
plaatsgevonden.Indeonderhavigestudieisaangenomendatovereenperiodevan8jaar
degemiddeldebergingsveranderingverwaarloosbaar kleinis.Alsrestpost inde meerjarige
waterbalanszaldusalleendeverdampingsreductieoverblijven.

Figuur3.4: CumulatieverestpostwaterbalansHupselsebeekapril1985totenmetmaart
1994 voordriehandregenmeters (=mogelijkegeaccumuleerde verdampingsreductie)

3.3.6. Restpost
Dewaterbalansenzijnineersteinstantieopgesteldvoorelkehandregenmeterafzonderlijk
omdatdeneerslagdegrootstepostopdewaterbalansis.Derestpostenopdeafzonderlijke
jaarbalansenzijngesommeerdvooralle9jaren(figuur3.4).Dewaterbalansvanapril1985
totenmetmaart1994opbasisvandegrondregenmeter(HB008)heefteencumulatieve
restpostvan-94mm.Opbasisvandestandaardregenmeter isdezerestpost-350mm,van
degrondregenmeter inde'Salland'-opstelling+146mm.Decumulatieve restpostvande
waterbalansenopbasisvandestandaardregenmetervertoonteendalendetendens.Die
vandegrondregenmeter doetditookmaardaninminderemate.Indienderestpostgezien
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wordtalsverdampingsreductie,danisdezeoverdegeheleperiodegemiddeldopjaarbasis
voordegrondregenmeter 10mm j' 1 , voordestandaardregenmeterbijna40mm j" 1 envoor
deregenmeterinde'Salland'-opstelling ruim-15mm j" 1 . Hiermeevaltde'Salland'
regenmeteraf,dereductiewordtnietverwachtnegatieftezijn.Gebruikvandestandaard
regenmeter leidttoteengemiddeldwathogereductievandeverdamping,ditwordtniet
verwacht.Degrondregenmeter lijkthetbesttepassenindewaterbalans,dezeregenmeter
levertwaarschijnlijkdemeestbetrouwbarehoeveelheidneerslagop.
Dewaterbalansvoordeperiodeapril 1985totenmetmaart1994staatintabel3.3 inde
vormvanjaartotalen.
Tabel3.3:
WaterbalansstroomgebiedHupselsebeek, periodeapril 1985
totenmetmaart1994. Allegetallenin[mmf1].

Hydrologischjaar

Neerslag
grondregenmeter

Potentiële
verdamping**

Afvoer stuw
10A

Restpost

1985

863

505

331

+27

1986

803

529

306

-32

1987

1063

472

544

+47

1988

753

498

275

-20

1989

697

576

173

-52

1990*

778

562

267

-51

1991

727

517

220

-10

1992

759

577

261

-79

1993

1144

496

572

+76

1985-93

843

526

328

-10

gemiddeld

Opmerking* afvoergegevens november 1990gekorrigeerd(+21mm);
Opmerking** 0,98*Referentie-gewasverdamping volgensMakkink.
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Deopmerkingennaaraanleidingvandebeschrijvingvandeopstellingvanderegenmeters
endebeschouwingvanderestpostleidentotdeconclusiedatde'waarheid'overdete
gebruikenneerslagmetingenwaarschijnlijk dichtbijdemeetreeksvandegrondregenmeter
ligt.
Decumulatieve restpost laatzien,afgezienvanfouteninanderebalansposten,datin9jaar
tijdeencumulatiefvochttekortvan94mmisopgetreden,gemiddeldruim10mmj" 1 . Dit
getalisredelijktenoemen(sectieverdampingsreductie). Eenschattingvandegemiddelde
verdampingsreductie opjaarbasisvoordeperiodeapril1985totenmetmaart 1994komt
neerop15mmj' 1 . Dezeschattingkomtvoortuiteenwaterbalansberekening, rekening
houdendmetverdampingsreductie alsfunctievandeverdampingsvraagenbergingvan
vochtindebodem.Deprocedureisgeijktopdeperiodeapril 1976totenmetmaart1983
(VandenEertwegh,1998-1).
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4 . NUTRIËNTENHUISHOUDING

4.1. Inleiding

De nutriëntenbelasting van grond-enoppervlaktewater hangt mede afvan de
bodembelasting met meststoffen. De bestaande mestwetgeving beoogt deverliestermen in
de kringlopen van stikstof enfosfor te beperken via hetaangevenvan uitrijregels en
maximale P-doseringen via dierlijke mest,zietabel 4.1. Voorwat betreft de uitrijregels wordt
verwezen naar Ministerie van L.N.V.(1991). Opgemerkt wordt dat bijdeze regels de in
Nederland voorkomende bodems ingedeeld zijn intwee categoriën,teweten zand-,dal-en
lössgronden enerzijds en klei- enveengronden anderzijds. Ookwordt er naar landgebruik
gedifferentieerd.
Tabel4.1:

Gebruiksnormen fosfaatin dierlijke mest (Ministerie van

L.N.V., 1991).

Periode

grasland

snijmaïs

bouwland

1987-1990

250

350

125

1991

200

250

125

1992

200

250

125

1993

200

200

125

1994

200

150

125

1995

175

125

125

Kolenbrander en Van Dijk (1973) maakten reeds meldingvan hetfeit dat overbemesting
metfosfaat tot problemen kan leiden aangaande de samenstelling van grond-en
oppervlaktewater inhetstroomgebied van de Hupselse beek. Degemeten concentraties
van nutriënten in het beekwater inde periode april 1985tot en met maart 1994 maken
duidelijk (zie hierna) dat de landelijke doelstellingen aangaande dewaterkwaliteit niet
gehaald worden.Voor stikstof enfosfor zijndeze normen 2,2 mg I"1N-totaalenvoor
0,15 mg I'1totaal-P, inprincipe geldendvoor stagnante eutrofiëringsgevoelige wateren.
Indiende Hupselse beek gezienwordt alseutrofiëringsgevoelig betekent dit dat
overschrijding van deconcentratieniveaus tot problemen kan leiden.Indien het
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oppervlaktewatersysteem inhetgebiedzelf als niet-gevoeligwordt gezien betekenen hoge
concentraties aan nutriënten in het beekwater dat stroomafwaarts gelegen beek-, rivier- of
meersystemen diewel gevoelig zijnschade kunnen ondervinden vanvoedselrijk water dat
via de Hupselse beek het systeem binnen komt. Inde N-deskstudie (Van Eeken Meijs,
1995)wordt voor sloten ook uitgegaanvan de genoemde stikstofnorm omdat het grootste
deelvan 's lands klein oppervlaktewater afwatert op eutrofiëringsgevoelig water.
Medevia concentraties inoppervlaktewater kunnen belastingen van openwater bepaald
worden.Tengevolge van fysische,chemische enbiologische processen inenom de
slootwand en-bodem en in hetopenwater zelf kande gemeten of berekende stofvracht in
open water verschillenvan de belastingvan datzelfde openwater. Deze aspecten komen in
deze rapportage verder nietaan de orde.Aangenomen wordt datde berekende stofvracht
een maat isvoor de belastingvan het oppervlaktewater. Omdat de concentraties van
stoffen inwater 'onderweg' naar stuw 10A kunnenveranderen tengevolge van processen in
het beekwater isde beekvracht te zienalseen minimaal optredende belastingvan het
kleine open water.
De bronnenvan nutriënten kunnen via een mineralenbalans van het stroomgebied van de
Hupselse beek in kaart gebracht worden. Hiermee kan bepaaldworden hoe groot de
stofstromenzijn over de grenzen van hetstroomgebied.Aangezien hydrologisch gezien het
gebied geïsoleerd isvan zijn omgeving betreffen deze stofstromen mesttransport,
gewasafvoer, kunstmestaanvoer etc.Tot op heden zijn ergeen afdoende nauwkeurige
gegevens over de genoemde stofstromen bekend.Eenvan deverliesposten inde
mineralenbalans isde afvoer van stoffen via de beek. De berekende stofvrachten kunnen
als maat gezienwordenvoor de belastingvan hetoppervlaktewater door directe lozingen en
tengevolge van diffuse verontreinigingen. Directe belastingvan openwater vindt plaats door
onder andere lozingvan ongezuiverd afvalwater. Inditgeval spelen alleen het huishoudelijk
afvalwater van de bewoners ende camping inhetgebied een rol,alsmede lozing van
melktankspoelingen. Deatmosferische depositie ende bemesting zijnde belangrijkste
diffuse bronnenvan nutriënten in het onderzoeksgebied.Via beregening van cultuurgronden
kan ook belasting van het maaiveld metstoffen plaatsvinden;beregening vindt echter nietof
nauwelijks plaats in Hupsel. Ditwordtvoornamelijk veroorzaakt door de geringe omvang
van hetfreatisch pakket waardoor weinig of geenwater gewonnen kanworden.
Hetonderzoek spitst zichtoeop de emissieroutes afspoeling en uitspoeling.Oppervlakteafvoer kanafspoeling van (mest)stoffenveroorzaken. Uitspoelingvan (mest)stoffen naar het
grondwater treedt op indien deafvoer ervan kleiner isdande mestgift bij gelijk blijvende
bodemvoorraad. Debergingvan stoffen inde bodem bepaalt mede of en hoe snel deze
uitspoeling plaatsvindt. Door de inhetalgemeen grote adsorptiecapaciteit van de bodems in
Nederland zal de uitspoeling vanfosfaat naar het grondwater meestal langzaam
geschieden. Uitspoeling van stikstof zal sneller optreden,daar stikstof inde bodem meestal
indevorm van het mobiele nitraat voorkomt. Doordrainage van grondwater, bijvoorbeeld
via drainbuizen, kantransport vanstoffen naar hetoppervlaktewater plaatsvinden. Indit
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hoofdstuk isde aandacht gericht opvaststellingvan de bronnen vanvoedingsstoffen enop
de berekening van stofvrachten van de Hupselse beek als maatvoor de belastingvan open
water. Als brontype zullenvooral diffuse bronnen aandeorde komen.Verder zal aandacht
besteedworden aan hettransportproces waarbij de nadruk zal liggen op het watertransport.

4.2. Chemischeaspecten van transport
Omzettingen van stoffen tijdens hettransport naar grondwater of openwater kunnen
plaatsvinden door bijvoorbeeld afbraak- ensorptieprocessen. Hierdoor ondergaat het
transportgedrag van stoffen ten opzichtevantransportgedrag vanwater veranderingen. Het
stoftransport zalafwijken van hetwatertransport dooroptredende fysische-chemischebiologische reactieszoals:
- vervluchtiging;
- mineralisatie en immobilisatie;
- ad-en desorptie;
- neerslag en resuspensie;
- afbraak.
Deze processen bepalen tezamen met hetwatertransport deoptredende concentraties van
stoffen ingrond-en oppervlaktewater.
In Bolt en Bruggenwert (1978) isaangegeven datfosfaat inde bodem gefixeerd kan
worden. Voornaamste reden hiervoor isadsorptievanfosfaat aansesqui-oxiden in het
algemeen,aan ijzer- enaluminium (hydr)oxiden in het bijzonder bijlagepH (Steenvoorden
en De Heus, 1984). Bij neutrale en hoge pH kanook adsorptie aanCa-ionen plaatsvinden
(neerslag).Organisch fosfaat bevindt zichook inorganische stof,de concentratie zal
dientengevolge bovenin het bodemprofiel meestal hoger zijndan indiepere lagen.Bolt en
Bruggenwert (1978) melden dat organisch gebonden fosfaat indetoplaagvan de bodem
0,3 tot 98%van devoorraad totaal-P kan bedragen.Organisch fosfaat kan door microorganismen omgezet worden inanorganisch fosfaat. Deze organismen reguleren het
voorkomen van organisch fosfaat sterker dan de bronvan organisch fosfaat, bijvoorbeeld
meststoffen (Bolt en Bruggenwert, 1978). Hetorganisch fosfaat indierlijke mest wordt
grotendeels snel gemineraliseerd, het restant kan echterjarenlang stabiel blijven als
organisch fosfaat. Naast adsorptie kan er neerslagvanfosfaatverbindingen optreden. In
vele bodems zijn de genoemde (hydr)oxiden in ruime mate aanwezig.Adsorptie van fosfaat
ismede afhankelijk van de redoxpotentiaal. Fe3(P04)2 isbeter oplosbaar dan FeP0 4 . De
adsorptie kan beschreven worden met een Freundlich-of Langmuir-isotherm (Vander Zee,
1988).
Het resultaat van de adsorptieverschijnselen isdatvooral anorganisch fosfaat immobiel is.
Concentraties in het bodemvochtzijndientengevolge laag. Devastleggingscapaciteit van
fosfaat inde bodem isafhankelijk van de bodemsamenstelling ende dikte van de
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onverzadigde zone. Ingereduceerde milieus kangeadsorbeerd fosfaat (deels) oplossen. In
gebieden met 'natte' Gt's en lage Fe-of Al-gehalten neemt hierdoor de kans op uitspoeling
vanfosfaat toe.Steenvoorden en De Heus (1984) melden dat hetfosfaatfront inde bodem
invoorkomende gevallen zich meteensnelheidvan enkele em'sperjaar verplaatst. Er
wordt uitgegaan van een homogene,gelijkmatig over het bodemprofiel verspreide water- en
stofstroming. Indien preferente stroming indeonverzadigde zone plaatsvindt levert dit extra
risico'svoor de uitspoelingvanfosfaat op.Het lokaal intensievere watertransport kan het
fosfaatfront dieper doen belanden dan in hetgevalvan een homogene waterstroming. De
verplaatsing hangt mede afvan de uitgebreidheid in horizontale envertikale richtingvan het
fenomeen van preferente stroming. Preferente stroming kan echter ook gevolgen hebben
voor de lokale chemische condities inde bodem. Het isdenkbaar dat hierdoor het lokale
adsorptievermogenveranderd is.Samengevat ishet nietopvoorhandte zeggen of
preferente stroming ook daadwerkelijk tot meer fosfaatuitspoeling naar het grondwater leidt.
Hetverhoogt wel het risico datfosfaat het grondwater bereikt.
De chemische processen die een rolspelen bijtransportvan stikstof zijnveelvuldig. Bij
toediening van met name dierlijke mest kan emissievan ammoniak optreden.
Klimatologische omstandigheden tijdens en natoediening endewijzevan toediening
bepalen in hoge mate devervluchtiging. Kunstmest bevat alleen stikstof inmineralevorm.
Stikstof is inde bodem aanwezig inorganische stof (Norg)of in minerale vorm (Nmin). Nminis
defractie die door planten opgenomen kanworden.Omzettingvan Norgin Nminwordt
mineralisatie genoemd, hetomgekeerde proces immobilisatie. Beide microbiologische
processen worden 'gestuurd'door de C:N-verhouding. Ineen evenwichtssituatie bedraagt
dezeverhouding ingoede grond ongeveer 10:1. Wanneer echter minder gunstige
humificatie optreedt kandeverhouding oplopen tot 15:1of 25:1 (Kuipers, 1984). Isde
verhouding groter dan 10(15,25) danzal immobilisatie optreden,inandere gevallen treedt
mineralisatie op. Nminbestaat voornamelijk uit:
• NH4+ en N03": door planten opneembaar;
• N02", N 2 0,NOen N0 2 : ingeringe mateaanwezig,tussenproducten.
Ammonium isonderhevig aan plantopname,adsorptie enkanchemisch ingebouwd worden
inorganische stof. Nitrificatie iseen microbiologisch proces dat ammonium omzet in nitraat.
Condities voor hetoptreden hiervan zijn:
microbiële activiteit;
zuurstof aanwezig;
C-bronnen aanwezig;
geschikte vochtigheid en temperatuur.
Nitriet iseentussenproduct bijde nitrificatie van ammonium tot nitraat. Nitraat iszeer mobiel
binnen hetbodemsysteem. Indien nitraat buiten bereikvan de plantwortels geraakt, vindt
meestal uitspoeling naar het grondwater plaats.Ook kandenitrificatie optreden inzowel
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bovengrond alsondergrond. Dit iseen proces datstikstof-oxiden, met name nitraat en
nitriet, omzet ingasvormige N-verbindingen (De Klein, 1994).Geschikte omstandigheden
hiervoor zijn:
voldoende organische stof of pyriet (FeS2);
voldoende nitriet of nitraat;
zuurstofgebrek;
geschikte temperatuur enpH.
Dezefactoren worden op hun beurtweer bepaald engestuurd door bijvoorbeeld het
bodemtype,deweersomstandigheden enbemestingsniveau en-tijdstip, hetgeen
denitrificatie tot een complex proces maakt.
Gebrek aan zuurstof zet microben aantotanaerobe stofwisseling. Hierbij worden de in
nitraat aanwezige zuurstofatomen verbruikt. Zuurstoftekorten inde bodem kunnen frequent
optreden. Naarmate de onverzadigde zone dunner is,zoals bij lage Gt's,treden eerder
tekorten op.Ook inde onverzadigde zone kan regelmatig zuurstofgebrek ontstaan indien de
aanvulling van atmosferische zuurstof hetverbruik ervan niet kan bijhouden.Vanaf een
temperatuur lager dan25°C neemt de denitrificatie af tot nihil bij2°Cwegens dalende
microbiële activiteit.Verder stoptdenitrificatie bij een pHlager dan5.Organische stof dient
als energiebron voor de bacteriën. Bijvolledige denitrificatie isde redoxreactie als volgt:
4N0 3 " +5CH 2 0 -» 2N 2 T+C0 2 Î +4HC03" + 3H 2 0
Het procesvan denitrificatie verloopt altijdvia devormingvan nitriet. Indien de reactie niet
volledigverloopt kunnen andere gasvormige N-verbindingen gevormdworden zoals
stikstofmonoxide (NO) en lachgas (N 2 0). Deachtereenvolgende stappen kunnen als volgt
schematisch weergegeven worden (Bouwman, 1990):
N0 3 " -> N0 2 " -> NOî - > N 2 0Î - » N2Î + H 2 0
Pyrietoxidatie kan ook optreden alsveroorzaker van denitrificatie. Hierbij ontstaat door
sulfide-oxydatie sulfaat. De reactievergelijking luidt:
6NO3"+2FeS2 + 2H + -> 3N2 Î + 2Fe2+ +4S0 4 2 ' +H 2 0+0,5O2T
Deze reactie geschiedt ineen anaëroobsysteem. Indien er geenzuurstof in bodemlucht
aanwezig iswordt de zuurstof uit nitraat-Nvoor deoxydatie gebruikt. Voor Hupsel kan
nitraatreductie door sulfideoxydatie een rolspelen inde ondergrond omdat de Miocene klei
pyriet bevat. Vooral nitraat-N in het relatief diepe,oude grondwater kan aldus onderhevig
zijn aan reductie. Samengevat zijn de belangrijkste chemische processen aangaande
stikstof vervluchtiging, nitrificatie endenitrificatie, envoor fosfor adsorptie aan het
bodemcomplex. Voor Hupsel kan denitrificatie zowel inde boven-alsondergrond van
betekenis zijnvoor de stikstofhuishouding en-balans.Onderzoek heeft uitgewezen dat
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bodemcondities belangrijker zijndan bodemtype (De Klein,1994).De denitrificatiesnelheid
neemttoe mettoenemend bemestingsniveau, enwordt beperkt wanneer de zuurstoftoevoer
hoog is,zoals bijvoorbeeld ineendroge zandgrond. Het bodemvochtgehalte bleek zeer
belangrijk te zijn, het is bepalendvoor de snelheid enhet niveauvan zuurstoftoevoer. Indien
een bodem droger isdan ineensituatie vanveldcapaciteit bijpF=2,0 daalt de
denitrificatiesnelheid sterk. Beweidingvan grasland heeft hogere N-verliezenvia
denitrificatie tot gevolg invergelijking tot maaienvan grasland,met name door verhoogde
verliezen in enom urineplekken.

4.3. Belastingbodem,grond-enoppervlaktewater
4.3.1. Bronnen vannutriënten
Devolgende bronnen van voedingsstoffen kunnen in hetstroomgebiedvan de Hupselse
beek gezienworden alsoorzakenvan debelastingvan grond-en oppervlaktewater:
• atmosferische depositie;
• lozing ongezuiverd afvalwater;
• bemesting indevorm van dierlijke mest en kunstmest.
A
Atmosferische depositie
Atmosferische depositie vormt een diffuse bronvan stoffen. Intabel 4.2 zijn enige cijfers
samengevat. Boeren die eenmineralenbalansopstellenvoor hunbedrijf gebruiken het getal
van de Projectgroep Mineralenbenutting alsaanvoertermvoor de regioAchterhoek. Het
C.B.S. (1992) geeft voor Nederland aan dat de depositievan stikstof op cultuurgrond
varieert tussen 45 en55 kg ha'1 j" 1 N. Regionaal kunnen afwijkingen tot 20%ontstaan. In
bijlage 4 is hetverloop van dedepositie vande somvan NOy- en NHx-verbindingen gegeven
tussen 1970en 1989. In Heij en Schneider (1994)zijn recentere gegevens tevinden.De
totale N-depositie in Noordoost-Gelderland in 1993bedroeg 3780 mol ha"1 j" 1 , dit komt
overeen met 53 kg ha"1 j" 1 stikstof. Het landelijk gemiddelde was 2750 mol ha"1 j ' 1 ,
overeenkomend met 38.5 kg ha"1 j" 1 stikstof. Voor Pwordt een depositie van 1,0kg ha"1 j" 1
vermeld, konstant inde tijd (C.B.S., 1992).Om uit genoemde getallen depositiecijfers voor
Hupsel te genereren moeten eenaantalvereenvoudigingen enaannamen gemaaktworden.
Deze betreffen onder meer verschillen indepositie opcultuurgrond,bos enopenwater. Van
bos isbekend dat de depositie aan de randvan een bos hoog kanzijn (Boumans en
Beltman, 1991).Verder zalde depositie inde buurtvan stallen groter zijndanwanneer de
afstandvan een beschouwd perceel totstallen groterwordt. Eenander punt isde afwijking
van de depositie op regionale schaal tenopzichtevan dieop landelijke schaal.Ook iser
voor de N-depositie een negatieve trendwaarneembaar. Gegeven detalloze onzekerheden
die bijde bepalingvan dedepositie wordendevolgende aannamen gemaakt en
vereenvoudigingen voorgesteld:
• de N-depositie is konstant indetijden bedraagt gemiddeldvoor het gehele
stroomgebiedvande Hupselse beek50kg ha"1 j" 1 N;
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• deP-depositieiseveneenskonstantindetijdenbedraagtconformlandelijke
1 :-1

cijfers 1,0kgha j P

Gegevenhetfeitdatdenogtebehandelenpostbemestingeenordegroter isdandepost
atmosferischedepositielijkendegenoemdegetallenvoldoendekorrekt.Erwordtbijdeze
laatstepostgeenrekeninggehoudenmetvariatieindetijdvande neerslaghoeveelheden
(bijv.natofdroogjaar).
Neerslagwater indeAchterhoekbevatongeveer2tot3mgI"1 chloride (RIVM,1989).Met
eenlangjariggemiddeldeneerslagvan840mmbedraagtdeatmosferischedepositiealdus
17tot25kgha j" 1 chloride.Intabel4.2isOOKdechloridebelastingviadeneerslagvermeld.
Uitgaandevandejaarsomneerslagintabel3.3eneengemiddeldeCl-concentratievan
2,5mgI"1.kunnenineerstebenaderingdewaardenindelaatstekolomwordenafgeleid.
Nauwkeuriger schattingenzijnnietgemaaktvanwegedegeringerelevantieindezestudie.
Tabel4.2: Atmosferischedepositie vanstikstof, fosforenchlorideinhet
stroomgebiedvandeHupselsebeek.

Bron

Atmosferische depositie
N [kg ha 1j"1]

P [kg ha'1j"1]

Cl [kg ha 1 j"1]

Anonymous (1972)

16

1,0

1985:22

Witte (1987)

46

0,7

1986:20

Koomen (1990)

46

D.LV. (1991)

52

1987:27
_

1988: 19
1989: 17
1990: 19
1991:18
1992: 19
1993:29
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B
Lozingvanongezuiverdafvalwater
Debijdragevanongezuiverdafvalwater komtvoorrekeningvandeongeveer500bewoners
vanhetgebied,melktankspoelingen endecamping.Inhetgebiedistothedenvrijwelgeen
rioleringaanwezig(stand1993).Decampingisinhetvoorjaarvan1993vanriolering
voorzien.Hetongezuiverdafvalwaterwordtopeenaantalmanierengeloosd:
• directophetoppervlaktewater indevormvanberm-enkavelsloten;
• bodemlozingenviaseptictanksenzinkputtenzonderoverloop;
• directelozingenenbodemlozingenviaseptictanksenzinkputtenmetoverloop.
Hetisdevraagofenzoja,hoeenhoefrequent,deberm-enkavelsloteninverbinding
staanmetdeHupselsebeekofzijtakkendaarvan.Waarschijnlijkvindtindrogetijden
infiltratieplaatsvanhetafvalwater indebodemenvoerendeslotengeenwateraf.Er
ontstaatopdiemaniereenlijnvormigebodembelasting.Innatteperiodenkanafvoervanhet
afvalwater plaatsvinden inderichtingvandeHupselsebeek.Ookkaneruitwisselingvan
stoffen plaatsvindentussendebodemvandegenoemdeslotenenhetovertollig
neerslagwater. Deseptictanksenzinkputtenkunnennormaliterwordenopgevatals
puntbronnenvanbodemverontreiniging.Indienzeoverlopenvormenzeeendirecte
belastingvoorhetopenwater.Deoverloopstaatdaninverbindingmeteensloot.Volgens
gegevensvanhetwaterschap Rijn&IJssellozenalleboerderijendirectopberm-en
kavelslotenenvindenpuntvormige bodemlozingenplaats.Decampingloosthetafvalwater
opeendrogesloot;ditbetreftduseenlijnvormigebodembelasting.
Tabel4.3:

NormvrachtenperInwonerEquivalent(I.E.)

Soort afvalwater

huishoudelijk

melktankspoeling

stof

normvracht per I.E. [kgj"1]
1985

1992

N

3,5-4,0

4,0-4,4

P

1,5-1,9

0,9-1,1

Cl

3,7-5,5

3,7-5,5

N

3,5-4,0

4,0-4,4

P

9,1-11,0

9,1-11,0

Cl

3,7-5,5

3,7-5,5
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Deomvangvan de lozingen is bekendviadeafgegeven vergunningen in het kader van de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater endeWet Bodembescherming. De beschikbare
cijfers zijnverwerkt door hetwaterschap Rijn& IJssel in 1992(stand 1992). De lozingen
worden uitgedrukt invervuilingseenheden (V.E.),globaal gelijk aan inwonerequivalenten
(I.E.). Voor de normvrachten per I.E. wordt verwezen naar tabel4.3.Hierbij isde N-vracht
enCl-vrachtvan melktankspoelingengelijk gesteldaandievan huishoudelijk afvalwater. De
Cl- en N-vrachtenstijgen lichtvan 1985tot 1993,de P-vrachtendalent.g.v. hetgebruik van
fosfaatvrije wasmiddelen.
Tabel4.4:

Ongezuiverdafvalwater:jaarlijkse vrachten Cl,NenP
gemiddeld voorhetgehele stroomgebied.

N [kg ha"1 j"1]

Cl [kg ha 1j"1]

P [kg ha 1j"1]

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

1985

1,3

4,2

1,6

5,1

1,4

3,2

1986

1,3

4,3

1,6

5,2

1,4

3,1

1987

1,4

4,3

1,7

5,3

1,4

3,0

1988

1,4

4,4

1,7

5,4

1,3

2,9

1989

1,4

4,5

1,7

5,5

1,3

2,8

1990

1,4

4,6

1,7

5,6

1,3

2,7

1991

1,5

4,6

1,8

5,7

1,3

2,7

1992

1,5

4,7

1,8

5,8

1,2

2,6

1993

1,5

4,8

1,8

5,9

1,2

2,5

Jaar

Devolgende aannamen zijn gemaakt voor de periode 1985-1993:
• hetaantal I.E. perjaar is konstant inde tijd;
• de normvrachten per I.E.veranderen indevoorkomende gevallen lineair
indetijd inde periode 1985-1993 (tabel4.3);
• dewijzevan lozing isonveranderd inde tijd;
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• bodemlozingen worden beschouwd alsdiffuse bronnen van
verontreiniging, hetverloopvan de invloed hiervan op de
watersamenstelling van de Hupselse beek is konstant;
• de lozingvande campingvindt plaats in periode april-oktober. Hierdoor
kan de lozing inde drogesloot gezien worden als een bodembelasting;
• 25%van de I.E.van directe lozingenvan de boerderijen bereikt de
Hupselse beek of eenzijtak daarvan.De resterende 75%kan als
bodembelasting opgevoerdworden.
Dedirecte lozingenvan huishoudelijk afvalwater bedragen in 1992 165 I.E., van
melktankspoelingen63 I.E. Debodemlozingen van huishoudelijk afvalwater omvatten 114
I.E., de camping loost 426 I.E. ineendroge sloot ende bodemlozingen van
melktankspoelingen bedragen 72 I.E. De laatste aanname heeft tot gevolgdat samengevat
165 I.E.via huishoudelijk afvalwater en63 I.E. via melktankspoelingen direct op het
oppervlaktewater en 622,5 I.E. (huishoudelijk) en 103.5 I.E.(melktank) via bodemlozingen
geloosdworden. De resultatenvan de post ongezuiverd afvalwater staanvermeld intabel
4.4.Ter vergelijking met de genoemde cijfersvolgen enige getallen uitde literatuur.
Kolenbrander enVan Dijk (1973) berekenen eenbijdrage vande inwoners van 1,4 kg ha"1 j ' 1
N en0,4-0,8 kg ha"1 j ' 1 P. Lammers (1985) komt tot een bijdrage van maximaal 0,4 kg ha"1 j" 1
P.Witte (1987) berekent waarden van 13.8 kg ha"1 j" 1 Nen 1,0 kg ha"1 j" 1 P. Van
Engelenburg enVan den Eertwegh (1988) begroten de bijdrage op 1,5 kg ha"1 j" 1 Nen
1,5 kg ha"1 j" 1 P. Volgens Koomen (1990) bedraagt de directe N-belasting 1,8 kg ha"1 j" 1 Nen
de indirecte 2,7 kg ha"1 j ' 1 N.VanWolfswinkel (1992) komt uitop eendirecte belasting van
1,7kg ha"1 j" 1 Nen0,66 kg ha"1 j" 1 Peneen indirectvan 2,5 kg ha"1 j" 1 Nen0,98 kg ha'1 j" 1 P.
C

Bemesting

Het bemestingsniveau van cultuurgrond inhet Hupselse beek gebied isteschatten aan de
handvan gemeentelijke cijfers voor Eibergenvan hetCentraal Bureauvoor de Statistiek
(C.B.S.). Het Landbouw Economisch Instituut (L.E.I.-D.L.O.) baseert mede hierop haar
gegevens en berekeningen van het bemestingsniveau per bodemtype en landgebruik. Voor
het stroomgebied van de Hupselse beekwordt aangenomen dat de cijfers voor het
stroomgebied vergelijkbaar zijn metdieopgemeentelijk niveau.Het is echter onbekend hoe
de echte mineralenbalansvoor hetstroomgebied eruit ziet. Het ismogelijk dat er netto
transport van meststoffen over de grenzenvan hetstroomgebied heen plaatsvindt. De
Stichting Landelijke Mestbank heeft hierover cijfermateriaal beschikbaar gesteld.Vanaf
1988 isbekend hoeveel de aan-enafvoer van dierlijke mest bedraagt op gemeenteniveau,
inclusief de herkomst van de mest. Uit deze cijfers isde netto im- of export van dierlijke
mest af te leiden.
Erdient opgemerkt teworden datvoor studies naar af- en uitspoelingvan stoffen zoals
deze, mineralenbalansen per perceel beter bruikbaar zijn. Het bemestingsniveau of meer
algemeen de maaiveldsbelasting met stoffen, kan per perceel sterkverschillen. Een tweede
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reden isdat de lokale waterhuishouding enbodemeigenschappen in belangrijke mate
bepalen of stoffen zich daadwerkelijk verplaatsen van maaiveld naar grond-enopen water.
Voor de uitspoelingvan nitraat in Hupsel bijvoorbeeld is het nuttigomteweten aan welke
stikstofbelasting de 'droge' percelen met hoge Gt's onderhevig zijn.Waarschijnlijk worden
opde hoge gronden relatief vaak snijmaispercelengevonden met een relatief hoge N-gift.
Denitrificatie speelt bij droge gronden geen grote rolwaardoor uitspoeling van nitraat vooral
hier zaloptreden. Het probleem isechter dat geen gedetailleerde gegevens op
perceelsniveau bekend zijn. De mogelijkheid omde maaiveldsbelasting ruimtelijk te
differentiëren ontbreekt inhet kadervan dit rapport. Dit geldt inmindere matevoor het
temporele verloop van de belasting,die op basisvan C.B.S.- en L.E.I.-D.L.O.-cijfers te
schatten is. Deze cijfers leiden,incombinatie metde netto im- of export van dierlijke mest,
tot een schatting van de bemesting op perceelsniveau. De mesttransportenzijnafgeleid uit
cijfers van de Stichting Landelijke Mestbank (1996).
Om hetverloop van het geschat bemestingsniveau indetijd beter tevolgen zijn C.B.S.- en
L.E.I.-D.L.O.-gegevens voor de periode 1985-1993gebruikt (bijlage 4). Het areaal grasland
op gemeenteniveau isdalend indetijd enbedraagt in 199072%van hettotale areaal
cultuurgrond ter grootte van 9220 ha.Het areaalsnijmaisomvat 23%van dittotaal en is
licht stijgend.Dit landgebruik lijkt sterk opdat van Hupsel.Intabel4.5-A zijndeC.B.S.- en
L.E.I.-D.L.O.-cijfers enandere literatuurgegevens te zien betreffende de mineralenproductie.
Opgemerkt dient teworden dat de cijfers 'gemiddeld stroomgebied'voor areaal cultuurgrond
binnen het stroomgebied van de Hupselse beek gelden (ruim 600 ha). Decijfers 'gemiddeld
gemeente' gelden voor hetareaal cultuurgrond binnen de gemeente Eibergen. Uit het
gedeelte indetabel betreffende P.A.W.N.-district Berkel zijnop basisvan deverdeling van
het met gras ensnijmais beteelde oppervlak cultuurgrond de N-en P-mineralenproducties
afgeleid.Aangenomen wordt dat de mestproductie in Hupselvergelijkbaar ismet die binnen
de gemeente Eibergen.
Cijfers over het kunstmestgebruikworden gegeven door Witte (1987) en Waterloopkundig
Laboratorium (1991). Erzijn ook L.E.I.-D.L.O.-berekeningenbekendvoor het
kunstmestgebruik inde gemeente Eibergen (o.a.Hoogervorst, 1991). In Hupsel komen
voornamelijk zandige bodems voor met alsvoornaamste gewassen gras ensnijmais. Het
berekende kunstmestgebruik voor degemeente Eibergen in 1989 komtvoor Hupsel neer op
262 kg ha"1 j" 1 Nen 11,9 kg ha"1 j ' 1 P(areaal cultuurgrond). Intabel 4.5-B zijnde
beschikbare cijfers samengevat over het kunstmestgebruik.
Voor de gemeente Eibergen komt hettotale bemestingsniveau in 1989globaal neer op
684 kg ha"1 j" 1 N,79,5 kg ha"1 j" 1 Pen408 kg ha'1 j ' 1 Kvoor grasland op zandgrond.Voor
snijmais op zandgrond geldt een niveauvan 632 kg ha"1 j" 1 N, 166kg ha"1 j" 1 Penverder
420 kg ha"1 j" 1 K. De landelijke gegevens voor 1989over het bemestingsniveau voor gras op
zandzijn650 kg ha'1 j" 1 N,73 kg ha"1 j" 1 Pen375 kg ha'1 j" 1 K;voor snijmais op zand
618 kg ha"1 j" 1 N, 166 kg ha'1 j" 1 Pen703 kg ha"1 j" 1 K(Hoogervorst, 1991). Hiermee isde
situatie in Eibergenvoor Nen Pvergelijkbaar met hetlandelijk gemiddelde.
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Tabel4.5-A: Beschikbarecijfersmineralenproductieperha cultuurgrond.
Demineralenbelastingvandebodemisgelijkaandemineralenproductie.
Jaar

Gebied

Landgebruik

Mineralenpro-

Bron

ductie
[kgha 1 J1]
N

P

1970

Hupsel

gemiddeld stroomgebied

164

38

Kolenbrander enVan Dijk(1973)

1982

Eibergen

gemiddeld gemeente

463

116

Witte (1987;C.B.S.)

gemiddeld gemeente

487

113

C.B.S. (1985)

graslandop zand

334

78

L.E.I.-D.L.O.

snijmais opzand

819

267

L.E.I

gras opzand

328

45

W.L (1991)

338

78

L.E.I.-D.LO.

1984

1985

Eibergen

P.A.W.N.
Berkel

L.E.I
snijmais opzand

gemiddeld stroomgebied

980

262

886

290

373

69

342

106

1986

Eibergen

gemiddeld gemeente

476

115

C.B.S. (1987)

1987

Eibergen

graslandopzand

337

70

LE.I.-D.LO.

snijmaisop zand

830

262

LE.I.-D.LO.

gemiddeld gemeente

487

111

C.B.S. (1989)

graslandopzand

366

80

LE.I.-D.L.O.

snijmaisop zand

597

166

LE.I.-D.LO.

gemiddeld gemeente

496

90

C.B.S. (1991)

graslandopzand

345

69

LE.I.-D.LO.

snijmais opzand

657

165

LE.I.-D.LO.

graslandop zand

411

84

LE.I.-D.LO.

snijmaisopzand

613

114

graslandopzand

421

81

snijmaisop zand

565

121

graslandopzand

448

88

snijmaisop zand

386

97

graslandopzand

459

79

snijmais opzand

315

74

1988

1990

1991

1992

1993

1994

Eibergen

Eibergen

Eibergen

Eibergen

Eibergen

Eibergen

LE.I.-D.LO.

LE.I.-D.LO.

LE.I.-D.LO.
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Tabel4.5-B: Beschikbarecijferskunstmestgebruikperha cultuurgrond.
Jaar

Gebied

Landgebruik

Kunstmestgebruik

Bron

1 1

[kgha f ]
N

P

1982

Eibergen

gemiddeld gemeente

212

8

Witte (1987;C.B.S.)

1985

P.A.W.N.

graslandop zand

330

12

Waterloopkundig

Berkel

snijmaisopzand

72

14

Laboratorium (1991)

gemiddeld stroomgebied

248

11

LE.I.-D.LO.

graslandopzand

357

14

Hoogervorst (1991)

snijmaisop zand

32

13

LE.I.-D.LO.

gemiddeld stroomgebied

262

12

gemiddeld gemeente

269

14

graslandopzand

253

69

snijmaisop zand

54

165

graslandopzand

224

84

snijmaisop zand

49

114

graslandopzand

253

81

snijmaisop zand

49

121

graslandopzand

258

88

snijmaisop zand

51

97

graslandopzand

233

79

snijmaisop zand

42

74

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Eibergen

Eibergen

Eibergen

Eibergen

Eibergen

Eibergen

LE.I.-D.LO.

LE.I.-D.LO.

LE.I.-D.LO.

LE.I.-D.LO.

LE.I.-D.LO.

Bekendisdatdehoeveelheidaangewendekunstmestbinnenverschillende regio'sin
Nederlandsterkkanuiteenlopen(mondelinge mededelingWillems,1993).Deberekende
getallenvanhetkunstmestgebruikvoordegemeente Eibergenmoetendanookmetenige
voorzichtigheidgehanteerdworden,hetblijvenschattingen.Detrendinhetgebruikvan
kunstmestismoeilijkaantegeven.Aangenomenwordtdathetreferentieniveau in1985
gelijkisaanhetgemiddeldevandeniveausdiedoorhetW.L.(1991)enHoogervorst(1991)
genoemdzijn.UitgegevensvanhetC.B.S.(1992)valteenverloopindetijdvanhet
landelijkgebruikvankunstmeststoffen afteleiden.Voorstikstof geldteendalendetendens
vanaf 1985/86waarbijhetlandelijktotaalverbruikdaaltvan500106kgin1985/86naarruim
400106kgNin1989/90.VoorPenKgeldenooknegatievetrends,echterveelminder
uitgesproken.HetRIVM(1991)verwacht reductiesvanhetkunstmestgebruik inland-en
tuinbouwvan20%voorstikstof,62%voorfosforen50%voorkaliumgedurendedeperiode
1990-2000.OpbasisvandecijfersvanhetC.B.S.endeverwachtingenvanhetRIVMkan
voorhetkunstmestverbruikeenverloopindetijdafgeleidworden.
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Tabel4.6:
Productie dierlijke mest (DM),kunstmestgebruik (KM) en
export vanDM voorstroomgebied Hupselsebeek.Getallenzijn gemiddeld
perjaar per ha vanhetstroomgebied. CijfersN-productie-DM zijn netto, na
aftrek ammoniak-emissie naaratmosfeer.Bron: L.E.I.-D.L.O, Stichting
Landelijke Mestbank.
D M[kgha"1j"1]

Jaar

ExportD M[kgha 1j"1]

K M[kgha'j'1]

Bemesting[kgha"1j'1]

N

P

Cl*

N

P

Cl"

N

P

Cl

N

P

1984

330

92

127

228

7

84

0

0

0

558

99

211

1985

343

94

126

240

8

85

0

0

0

583

102

210

1986*"

338

90

128

251

7

82

0

0

0

589

97

210

1987""

333

87

128

261

5

80

58

18

18

536

74

191

1988

312

74

126

195

7

84

115

35

37

392

46

173

1989

304

70

126

196

8

90

124

37

39

376

41

176

1990

308

67

126

176

6

77

123

36

40

361

37

163

1991

325

68

126

175

6

80

127

38

41

373

36

166

1992

335

67

126

175

7

75

128

38

42

382

36

158

1993

326

68

126

179

6

77

133

39

44

372

35

159

1994

319

60

126

161

7

74

132

39

43

348

28

157

Cl

CI-DMafgeleiduitverhouding N-enCl-gewichtsprocenteninDM.
Geschat op basisvanbouwplanbemesting metKClofgebruiklandbouwzout opgrasland.
Lineairgeïnterpoleerdtussen 1985en 1987.
Export DMgeschat engelijkaan 50%vandecijfers uit 1988.

Uitde grote hoeveelheid cijfers worden de L.E.I.-D.L.O.-cijfers bijvoorkeur gebruikt. Deze
zijn in ieder geval steeds op dezelfde manier totstand gekomen, maar kunnen desondanks
fouten bevatten. De L.E.I.-D.L.O.-cijfers zijn een combinatie van tellingen,metingen,en
modelberekeningen. Intabel 4.6 zijn de basiscijfers vermeldvoor dierlijke mest en
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kunstmest zoals die inbalansberekeningen gebruikt worden.Hierbij isde bodembelasting
voor hetstroomgebied uitgerekend door rekeningte houden metde landgebruiksvormen
gras,snijmais, akkerbouw en niet bemest enbodemtypes zand enoude klei.Toetsing van
het gepresenteerde cijfermateriaal kan geschieden aande handvan de aantallen
landbouwdieren inde gemeente Eibergen,een in 1991 gehouden mestenquête in het
gebied enonderlinge verbanden tussen decijfers.
Deveestapel inde gemeente Eibergenwordt representatief geachtvoor deveestapel in het
stroomgebied,wat betreft aantal ensamenstelling.Over de periode 1985tot en met 1993
neemt de rundveestapel inde gemeente Eibergen afvan 37.500 naar 36.000 stuks. Het
totaal aantalvarkens neemt indezelfde periodetoevan 197.000naar215.000stuks. De
relatieveveranderingen inde rundveestapel enaantalvarkens heffen elkaar op,het totaal
aantal runderen envarkens blijftvrijwel konstant inde tijd. Gegeven de geringe variatie in
de aantallen vee inde tijdvarieert de mestproductie (N,P, K)alsfunctie van de aantallen
vrijwel niet. De relatieveveranderingen inde mestproductie tenopzichtevan de gemiddelde
mestproductie uitgezet tegen de relatieve veranderingen inde aantallen dieren vertoont
geen 1:1 verband,hoewel welverwacht. De relatieve N-productie is konstant, de Pproductie vertoont geenverband.Hetverbandtussen de N-,P- enK-productie door de
veestapel wordt verwacht lineair te zijn en konstant inde tijd.Voor de dataset van L.E.I.D.L.O. voor 1980-1995 geldtvoor grasland ensnijmais opzanddat de P-productie gelijk is
aan 0,2*N-productie, de K-productie gelijk aan 1,1*N-productie. Voor grasland op zand is
hetverband minder duidelijk danvoor snijmais opzand.Daardoor wijken decijfers intabel
4.6 over de dierlijke mestproductie aan Penigszins afvan het genoemde verband tussen Nen P-productie. Eenverklaring hiervoor isdatwellicht detoedelingvan dierlijke mest naar
landgebruik door L.E.I.-D.L.O.gescheiden per component gebeurt.
In 1991 isonder een20-tal boeren in hetstroomgebied een mestenquête gehouden over
hetjaar 1989. Het resultaat ervan isdat de geschatte aanvoer vanuit de landbouw zo'n
520 kg ha"1 Nen 90 kg ha'1 Pbedraagt. Deafvoer wordt geschat op 180kg ha"1 Nen
57 kg ha"1 P. De netto aanvoer isaldus 340 kg ha"1 Nen33 kg ha"1 P. Deze getallen
stemmen redelijk overeen metde intabel4.6 genoemde cijfers.
De netto afvoer van dierlijke mest is bepaald aan de handvan cijfersvan de Stichting
Landelijke Mestbank. Voor 1987vond er geen noemenswaardige exportvan mest plaats.
De mestwetgeving ispas sinds 1987van kracht.Volgens een mondelinge mededeling van
een medewerker van de Mestbank (1996)zijn de gevolgen van de invoering enfasering van
de mestwetgeving duidelijk merkbaar aan hetcijfermateriaal over detransporten op
landelijke schaal.De export-cijfers voor Eibergen nemen lichttoe inde tijd, dit iste
verwachten alsde mestwetgeving nageleefd wordt.

Voor devolledigheid,omdat beekvrachten van chloride worden berekend in4.3.5,is de
aanvoer op de percelen van chloride geschat.Van het Centrumvoor Informatie ter
Ondersteuning Mestverwerking (C.I.O.M.; mondelinge mededeling Rijpma) isvernomen wat
de gemiddelde N-, P-, enCl-gehaltenzijn indeverschillende dierlijke mestsoorten. De
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verhouding tussen N-enCl-gehaltevarieert van 2:1 tot 3:1, datwilzeggen per 100 kg Nzit
er50tot 33 kg Cl indierlijke mest. Dit zijn globale cijfers. Uitde mestexportcijfers blijkt dat,
gegeven de samenstelling van deveestapel inde gemeente Eibergen,deverhouding N:CI
ongeveer 3:1is.Dezeverhouding isgebruikt. Dechloride-belasting vermeld intabel4.6 is
direct afgeleid uitde N-DM (DM=drijfmest) belasting.Verder zit erook Cl- in kunstmest,
waaronder in kaliumchloride.Aangenomen wordt dat chloride met name in kalimeststoffen
voorkomt. Voor N-en P-kunstmeststoffen is het chloride-gehalte niet bekend (mondelinge
mededeling Evers,N.M.I., 1996). Inkaliumchloride isde K:CI-verhouding 1:0,8. Chloride
komt ook inde bodem terecht door toepassing van landbouwzouten. Geschat iseen
jaarlijkse bemesting via kaliumchloride of landbouwzout van 100kg ha'1 Cl.

4.3.2. Berging,verliezen en afvoer
A

Berging

Debergingvan meststoffen treedtop indebodemvia immobilisatieenadsorptie aan de
vaste fase.Zowel stikstof alsfosfor wordtvastgelegd inorganische stof. Intabel 4.7 staan
voor eenaantal grondsoorten de gehalten aanorganische stof vermeld.De verhouding
C:N:P ineen evenwichtssituatie is 100:10:1 (Bolt en Bruggenwert, 1978).Afhankelijk van
hetaanbodvan meststoffen endeverhouding zal er netto ophopingvan nutriënten optreden
danwelzullen erstoffen vrijkomen.Ophoping leidt totopladingvan de bodem. Bij
afnemende bodembelastingen kan hierdoor de naleveringvan de bodem langdurigzijn en/of
op een hoog niveau blijven.Dit geldt inmindere matevoor stikstof danvoor fosfaat.
Detotale stikstofvoorraad inde bodem kanoplopenvan enige honderden tot meer dan
104 kg ha"1 Nvoor een enkeerdgrond (Hassink en Neeteson, 1991). Inhet stroomgebied
Hupselse beek komen veel humuspodzolenvoor. Eenvoorbeeldberekening voor een
humuspodzol levert hetvolgende op (Consulentschap voor Bodemaangelegenheden inde
Landbouw, 1970). DeA1-horizont bevat 4%organische stof ende buikdichtheid van de
grond bedraagt 1200 kg m'3. Hetstikstofgehaltevan de humus isruim 3%. Detotale
hoeveelheid stikstof per 10cm laagdiktevan deA1-horizont isdan 1560 kg ha"1. De Vries
(1993)vindtvoor podzolen in Nederland met eenA1-horizontter diktevan 20-25 cm een
gemiddeldorganische stof gehaltevan5tot 6%. Globaalzit ertussen3000 en4000 kg Nin
deA1-horizontvan een podzol.Uitde genoemde C:N:P-verhoudingen kanafgeleid worden
dat devoorraad fosfor gelijk isaan 156 kg ha'1P. Hierbijdient de hoeveelheid
geadsorbeerde fosfor opgeteldworden. Eenschatting hiervan ismoeilijk te maken.
Schoumans etal.(1991) geven aan dat Poxinde bouwvoor 10tot30 mmol kg"1 bedraagt.
Op eenperceelvan 1ha groot is erdan per 10cm bouwvoor 370tot 1110kg Pgeborgen.
Kortom,devoorraad organisch gebonden nutriënten inde bodem isgroot. De hoeveelheid
nutriënten die af- en uitspoelt bedraagt kwantitatief gezien een geringefractievan deze
voorraad.
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Tabel4.7:
Gehalteorganische stof vooreen aantal
grondsoorten in Nederland (Kuipers, 1984).

Grondsoort

Gehalte org.stof [%]

lichte zavel

ca. 2

zware klei

3-5

zand Noord-Nederland

5-15; meestal 7

zand Zuid-Nederland

1-6; meestal 3

veen

25 en hoger

zodelaag grasland

10-20 en hoger

Berging inde bodem kan ook plaatsvinden doordat stoffen adsorberen aan het
bodemcomplex. Fosfaat enammonium zijnverbindingen diedit gedragvertonen. Ervallen
op basisvan de huidige beschikbare informatie weinig kwantitatieve uitspraken te doen
omtrent de adsorptiecapaciteit van de bodems in Hupsel.Vanzandgronden isbekend dat
hetfosfaat bindendvermogen groot is,afhankelijk van de hoeveelheid ijzer- en
aluminium(hydr)oxiden, de diktevan de onverzadigde zone (4.2) ende verzadigingsgraad
vanfosfaat. Fosfaatadsorptie isgedeeltelijk reversibel.Dit betekent dat onder verzadigde
omstandigheden eenmaal geadsorbeerdfosfaatvoor eendeel inde bodemoplossing
terecht komt. Vervolgens kan het opgelost fosfaat getransporteerd worden via
grondwaterstroming. Vooral laterale enondiepe stroming door de metfosfaat verzadigde
zone ishierbijvan belang.Verticale grondwaterstroming zalfosfaat naar grotere diepte
verplaatsen alwaar wederom adsorptie kan plaatsvinden.Adsorptie van ammonium wordt
beperkt door de snelle kinetiekvan de nitrificatie. Indetoplaagvan de bodem vindt
omzetting van ammonium via nitriet in nitraat plaats. Nitrietalstussenproduct is kwantitiatief
gezien niet belangrijk. Indien adsorptievan ammonium een rolvan betekenis in het
transportproces speelt zal dit bijomstandigheden zijnwaaronder de nitrificatie geremd
wordt. Dezetreden op indevormvan hoge grondwaterstanden en lage temperaturen
(winterperiode).
B
Atmosferische verliezen
Naast opname door planten enaf- en uitspoeling treden nutriëntenverliezen op naar de
atmosfeer. Atmosferische verliezen treden alleen opvoor stikstof, indevormvan emissie
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van ammoniak en producten van denitrificatie zoals stikstofgas N2enlachgas als onderdeel
van NOx-verbindingen. Op dit laatste proceswordt inde hiernavolgende tekst over
uitspoeling ingegaan. NH3-emissietreedt opvanuit stallen,bij mestopslag,tijdens beweiding
entijdens en na het uitrijdenvan dierlijke mest.Volgens het RIVM (1991) bedraagt de totale
emissie voor Nederland 194miljoen kg j" 1 N.Gegeven het landelijk landbouwareaal ter
grootte van 1,98 106 ha (Hoogervorst, 1991)komt dit neerop een gemiddeld jaarlijks
atmosferisch verlies aan stikstof van 98 kg ha"1. Bij L.E.I.-D.L.O.-gegevens over 1985-1993
isverondersteld dat tijdens beweiding 12%van detotale toevoer van stikstof emitteert inde
vorm van ammoniak. Deaanwendingsverliezen bijoppervlakkige toediening van dierlijke
mest bedragen 15%van de totale giftvoor graslandtot30%voor bouwland (Van Drecht en
Goossensen, 1988). Deze percentages worden ook door L.E.I.-D.LO. gehanteerd.Van der
Molen etal.(1990)vonden bijveldexperimentenverliezen indevorm van NH3-emissie van
18tot 30%van detotale hoeveelheid stikstof aangewend. Binnen 9dagen na toediening
van de mest was de emissie van ammoniak verwaarloosbaar door hetoptreden van
nitrificatie. L.E.I.-D.L.O.-cijfers voor de gemeente Eibergenvoor 1985-1993duiden op een
stijgende emissie van 30 naar 40 kg ha"1 j" 1 Nbij gras opzandgrond eneen dalende emissie
van 125 naar 70 kg ha"1 j" 1 Nbijsnijmais op zandgrond. Uitgaande van hetareaal van het
stroomgebied bestaande voor 70%uit gras envoor 20%uitsnijmais iser geen dalende
tendens tezien inde emissie. Deze ligttussen 40 en50 kg ha"1 j ' 1 N. Het betreft een globale
indicatie van de NH3-emissie. Deatmosferische emissie is reedsverdisconteerd inde
mestproductiecijfers en komt nietapart als balanspost terug (para.4.4).
C
Verliezen door uit-en afspoeling
Kolenbrander (1981) geeft een empirisch verbandtussen de hoeveelheid toegediende
minerale stikstof ende N-uitspoelingvoor bouw- engrasland opzandgrond enkleigrond.
Deze uitspoeling kan gezien worden alsondergrens van dewerkelijk optredende
uitspoeling. Kolenbrander geeft namelijk hetverbandweer tussen de minerale stikstof ende
uitspoeling. Inde praktijkvindt ook belasting aan maaiveld met organische stikstof plaats.
Hiervan zal ook een deel uitspoelen,eventueel nahetoptreden van mineralisatie. De totale
uitspoeling neemt hierdoor toe. Erbestaat eenverbandtussen de grondwatertrap en de
concentratie van nitraat in het bovenste grondwater bij gelijke bodembelastingen. Bij lage
Gt's isdedenitrificatie hoger hetgeen leidttot lagere nitraatconcentraties. Indien de
uitspoeling en de bijbehorende concentratie bijGt VII*op 1,0gesteldwordt zijnvoor lagere
Gt's korrektiefactoren af te leiden (Steenvoorden, 1983;Werkgroep Nitraatuitspoeling
Waterwingebieden, 1985). Boumans etal.(1989) herzagen defactoren op basis van
onderzoek naar nitraatuitspoeling bij grasland opzandgrond (figuur 4.1).

Rapport nr. 7 4

pag.53van 138

1.0
0.9
0.8
0.7

ü

0.6

• avg

0.5

• avg-2*std

S
O

0.4

• avg+2*std

a»-

0.3

O

0.2

flj

%

0.1
0.0
IV

V

V*

VI

VII

vir

Grondwatertrap (Gt)[-]
Figuur4.1:

Empirischbepaalde gemiddelde korrektiefactoren voor

gemiddelde nitraatconcentratie inhetbovenste grondwater bij gelijke
bodembelastingen voorverschillende Gt's,relatief t.o.v. Gt Vil'. Factoren
gelden voorgrasland opzandgrond (Boumans etal.,1989).
Intabel 2.2 isde procentuele verdeling van hetoppervlak pervoorkomende Gt binnen het
stroomgebied reeds gegeven. Meinardi (1991)stelt op basisvan Kolenbrander (1981) voor
het oostelijk zandgebiedvan Nederlandde uitspoelingvan stikstof bij GtVII* op 1/3 van de
totale N-gift bij eenbemestingsniveau van 650tot 750 kg ha"1 j" 1 N.Het gemiddelde Nbemestingsniveauvoor de periode 1985-1993bedraagt voor Hupsel ruim 600 kg ha"1 j" 1 N
voor cultuurgrond.Gegeven deveronderstelling datde Gt-verdelingvoor het areaal
cultuurgrond overeenkomt metde Gt-verdeling van het stroomgebied en hetfeit dat op gras
evenveel N-meststoffen toegepast worden alsop snijmais bedraagt voor Hupsel de
uitspoeling globaal ruim 90 kg ha"1 j" 1 Nper hacultuurgrond. Hierbij moet opgemerkt worden
dat deze methode een globale schattingvan de uitspoeling naar het grondwater ofwel de
grondwaterbelasting oplevert. Hetverschiltussen de uitspoeling bij GtVII*à247 kg ha"1 j" 1 N
ende gekorrigeerde uitspoeling à90 kg ha"1 j" 1 Nbedraagt bijna 160 kg ha"1 j" 1 N. Wanneer
de uitspoeling berekendwordt metde korrektiefactoren,gemiddeld +/- 2 maal de
standaardafwijking, danvarieert deze termtussen 82 en 130 kg ha"1 j" 1 N.
Naast een Gt-afhankelijkheiddievoor reductievan destikstofuitspoeling zorgt kunnen ook
niet-gemiddeldeweersomstandigheden tot een minder grote ('droogweer') of grotere
reductie ('nat weer') leiden.Zoals gezegd isde denitrificatie de bepalende factor achter de
Gt-reductie. Steenvoorden (1987)vindt een denitrificatiecapaciteitvan 10tot 100 kg ha'1N
per 1mbodemkolom. Indien de denitrificatie opjaarbasis enigetientallen kg ha"1 N
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bedraagt ishiermee het verschil tussen de uitspoeling bijGtVII* ende gekorrigeerde
uitspoeling reeds verklaard. Daarbij opgeteld komt heteffectvan een veranderende
bodemvoorraad aan nutriënten. Eenvergroting van devoorraad metslechts enige
procenten loopt snel indetientallen kg ha"1 N.Samengevat: het genoemde verschil tussen
uitspoeling bij GtVII en bij andere Gt's isop een aantal manieren intevullen. Onderscheid
indeverschillende factoren is moeilijk te maken.Denitrificatie zalvolgens de huidige
inzichten veruit het grootste deelvan het 'gat'opvullen. Erkan namelijk aangenomen
worden dat de hoeveelheid geaccumuleerde stikstof inde bodem inevenwicht is na
jarenlang dezelfde belasting aan maaiveld metstikstof toegepast te hebben. Daarnaast
vindt eraltijddenitrificatie plaats,ook indeonverzadigde zone (mondelinge mededeling
Bouwman, 1993).
N-verliezendoor afspoeling entransport via interflow zijn moeilijk inte schatten. Een
rekenvoorbeeld geeft inzicht inde ordevan grootte vandezeverliezen. In Thunnissen
(1987) istevinden dat oppervlakte-afvoer enige tientallen mg I"1Nkan bevatten.Steldat de
N-concentratie inoppervlakte-afvoer eninterflow gelijk isen 100 mg I"1Nbedraagt. Elke
1 mm afvoer opjaarbasis viade genoemde afvoercomponenten levert daneenverlies op
van 1,16 kg ha"1 j" 1 (areaal cultuurgrond).
Uitspoelingvan Pis inveel gevallen beperktwegens devaak grote adsorptie-capaciteit van
de bodem.Mede hierdoor neemt hetareaalfosfaatverzadigde gronden de laatste jaren
sterk toe (Breeuwsma etal.,1990). Indien echter preferente stroming optreedt, wordt
slechts een beperkt deelvan devastleggingscapaciteit gebruikt (Vander Zee, 1988). De
kans op P-uitspoeling zal hierdoor vergroten.Afspoeling van Pdoor oppervlakte-afvoer of
transport van Pdoor middel van interflow levert conform het rekenvoorbeeld voor stikstof
met een concentratie van 5 mg I"1Pper 1mm afvoer viadeze componenten eenverlies op
van 0,05 kg ha"1 j" 1 P(areaal stroomgebied). Bijde bespreking van destofvrachten van de
beek ende stofbalansen wordt hierverder op ingegaan.
D

Gewasafvoer

Deinschatting vande post gewasafvoer inde stofbalans begint metbepalingvan de
gewasopname. Degewasopname van meststoffen hangt afvan velefactoren.Zo zijn de
opneembare hoeveelheid meststoffen, hetvoorkomen van ziekten enplagen en
klimatologische omstandigheden tijdens het groeiseizoen van belang.Ook
standplaatsfactoren zoals het bodemtype spelen een rol,bijvoorbeeld inzake het
vochtleverend vermogen.Aldus zal de gewasopname vanjaar totjaar variëren. Oogstresten
bevatten ook meststoffen, deze blijven echter achter op het land.Ooktreden er
beweidingsverliezen op. Inbalansberekeningen kan dusalleen de afvoer van nutriënten via
gewassen meegenomen worden,nietde gewasopname.
Degewasopname van stikstof voor grasland op zandwordt geanalyseerd in Middelkoop en
Aarts (1991).Zijveronderstellen de N-opnamealsfunctievan de hoeveelheid beschikbaar
vocht ende opneembare stikstof. Bijeen opneembare stikstof van 200 kg ha"1isde N-
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opname 175, bij400 kg ha"1325 enbij600 kg ha"1ongeveer 430 kg ha"1bij aanwezigheid
vanvoldoende vocht. De gewasopname van stikstof door snijmaisopzandgrond is
ongeveer 200 kg ha"1opjaarbasis bijeen bemestingsniveau van 100-225 kg ha"1 j" 1 (Van
Dijk etal., 1995). De N-opname vertoont weerseffecten, bij eentoenemende verdamping of
afnemend neerslagtekort inhetgroeiseizoen stijgt de N-opname. Degemetenvariatie inde
N-opname is 150-250 kg ha"1 j" 1 .
Van Grinsven en Makaske (1993) geven een beknopt literatuuroverzicht over de N-opname
en-afvoer door gewassen. Degewasafvoer voor gras bedraagt volgens hen365 kg ha'1 j" 1
N,voor snijmais 188kg ha"1 j" 1 N.C.B.S. (1992) geeft de landelijke cijfers in 1989voor de
gewasafvoer aanvoor verschillende land-entuinbouwgewassen. Eencombinatie met de
beteelde arealen voor gras (1.098.823ha) ensnijmais (202.691 ha) levert dit
gewasafvoeren opvoor gras van 311 kg ha"1 j" 1 Nen35.8 kg ha'1 j" 1 P.Voor snijmais zijn de
cijfers 180 kg ha"1 j" 1 Nen33.1 kg ha"1 j" 1 P. Devraag rijst natuurlijk in hoeverre de
gewasafvoeren in hetjaar 1989op landelijke schaal intijden ruimte representatief zijn voor
de Achterhoek inde periode 1985-1993. Berghs en Hotsma(1993) bespreken de
fosfaatafvoer met gewassen.Voor snijmais gevenzij een langjarig gemiddelde afvoer van
ongeveer 30 kg ha"1 j" 1 P,afgeleid uit metingen.Voor gras hebben ze berekeningen
uitgevoerd wegens gebrek aan gegevens uitde praktijk en uitonderzoek. Ze geven aan dat
de P-afvoer sterk varieert indetijd endat deze afhangtvan:
• bodemtype;
• grondwatertrap (Gt);
• N-bemestingsniveau;
• beweidingssysteem;
• veebezetting.
De resultaten leiden tot P-afvoeren van grasvan 35tot45 kg ha"1 j" 1 P. Voor
akkerbouwgewassen zijnwederom metingen beschikbaar. Deafvoer hangt afvan het
bouwplan en het opbrengstniveau en bedraagt globaal 20tot 30 kg ha"1 j" 1 P. Intabel 4.8
zijnde getallenvan de gewasopname engewasafvoer samengevat. Inde berekeningen
wordtvoor de P-afvoer van gras dewaarde 40 kg ha"1 j" 1 gebruikt,van snijmais 30 ha'1 j" 1 .
De N-afvoer van snijmais wordt geschat op 175 ha"1 j" 1 . De N-afvoer met de oogstvan gras
isberekendvolgens Middelkoop enAarts (1991). De N-aanvoer via kunstmest bedraagt
225,via dierlijke mest 350 envia atmosferische depositie 50 ha"1 j" 1 . Indiende mineralisatie
100ha"1 j" 1 bedraagt, iservoor het gras 575-625 ha"1 j" 1 opneembaar. De opnamevoor een
gemiddeldjaar bedraagt dan globaal 425 ha"1j" 1 , waarvan naar schatting 60%oogstbaar is,
overeenkomend met een N-afvoer van 250 ha"1 j" 1 . Deoverige 40%'verdwijnt' instoppels en
wortels.Voor de eenvoudwordt de N-en P-afvoer van een gemiddeld perceel binnen het
gebied berekend door ervan uitte gaandat binnen hetstroomgebied 70%van het
oppervlak grasland en bijna25%bouwland is metvoornamelijk snijmais.
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Tabel4.8:

Maximum gewasopname en -afvoernutriënten; '-'= onbekend

(Van Drecht en Goossensen, 1988;Boumans etal., 1989;Berghs en
Hotsma, 1993;VanDijk etal.,1995).

Opname[ kgha 1j"1]

Gewas

N

Afvoer [kg ha"1j' 1 ]
N

P

P

gras

350

45

250-350

32-45

snijmais

200

35

150-250

30

aardappel

120

30

100-120*

20-30

suikerbiet

250

30

200-250*

20-30

tarwe

200

30

150-200*

20-30

gerst

90

25

75-90*

20-30

bos

20

-

-

-

geschat.
Degewasafvoer perjaar istemporeel gevarieerd. InMiddelkoop enAarts (1991) is
aangaande de droge-stofproductie van grasland op zandeen relatie afgeleidtussen het
actuelewaterverbruik inde zomer, equivalent aandeactueletranspiratie,endedrogestofproductie bij een bepaald niveauvan deopneembare stikstof. De droge-stofproductie
stijgt lineair met toenemende transpiratie. Bijeen hoeveelheid opneembare stikstof van
600 kg ha"1isdedroge-stofproductie ruim 12,5 ton ha"1,waarvan 60%oogstbaar is.De
droge-stofproductie isperjaar gevarieerd door deafwijking van de actuele transpiratie van
een bepaalde zomer lineair in rekeningte brengen ten opzichtevan een gemiddelde zomer.
Vervolgens is met behulp van eenfunctioneel verbandtussen droge-stofopbrengst en Nopname de laatste berekend (Middelkoop enAarts, 1991). Het oogstbare gedeelte is
wederom 60%waarmee nude N-afvoervangraslandopzand bekend isperjaar. De
temporele variatie inde N-afvoervan snijmais isgelijk aandevariatie van de N-afvoer van
gras, indevormvan een identieke relatieve afwijking tenopzichtevan de gemiddelde
afvoer. Ditgeldt ookvoor de temporele variatie inde P-afvoervan gras en snijmais.
Deopname van chloridevia de gewassen suikerbiet ensnijmais geteeld opzandgrond zijn
ineen lysimeterproef met een looptijdvan 8jaarvanaf 1976onderzocht door Van Dijk
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(1985). De Cl"opname van beide gewassen iseen lineaire functievan zowelde verdamping
alsde mestgift aan chloride. Deopnamevan Cl' door suikerbieten varieert van 50 tot
250 kg ha"1j " \ van snijmaisvan 50tot 70 kg ha"1 j" 1 . De Cl"balansvan de onderzochte
lysimeters isook onderzocht. Ervindtvoor kunstmestobjecten een netto berging inde
bodem van bijna 20 kg ha"1 j" 1 plaats.Voor objectenwaar runderdrijfmest istoegepast isde
bergingstoename groter, enwel20tot 131 kg ha"1 j" 1 . Vangrasland isbekend dat ongeveer
1% van het gewicht aan droge stof opbrengst uitchloride bestaat (Keuning, 1974). Een
droge stof opbrengst van 10ton ha"1betekent dus eenopnamevan 100kg ha"1chloride. De
gewasopname is relevant om opte nemen inde balansvoor zover hetde afvoer via het
gewas betreft. Deze afvoer kan deelsweer terugkomen op een perceel indevorm van
dierlijke mest, met name bij grasland ensnijmais. Dezetoevoer isechter ook als balanspost
opgenomen.
E
Mesttransport
Mesttransport isook eenverliestpost inde balans,formeel zoudeze post hier besproken
dienen teworden. Netto exportvan dierlijke mest uit hetgebied is reeds in4.3.1 behandeld.

4.3.3. Belasting oppervlaktewater door afvoer van drainwater
Zoals reeds genoemd zijnvele percelen inhetstroomgebied vandrainagebuizen voorzien.
Deze drains zorgen voor eenversnelde grondwaterafvoer. Hetoppervlaktewater staat
hierdoor intensief in kontakt met het grondwater. Indittekstgedeelte zullen twee drainageproeven worden besproken. Ditzijn de proef van Van Ommenvan december 1985tot en
metjuni 1987op een perceel aande Boksveenweg (Van Ommen, 1988),en eendrainageproef van november 1992tot enmet mei 1994opeen perceel direct naast meteoveld
Assink. De laatstgenoemde proef wordt behandeld inVanden Eertwegh (1998-2).
Tijdens het drainexperimentvan Van Ommen (1988) genoemd in3.2.2 zijnookfysischchemischeanalyses verrichtvan hetdrainwater. Inde proef iselke0,5 mmdrainafvoer een
monster genomen ter analyse van de tracerconcentratie (bromide). Inhet algemeen zijn
mengmonsters samengesteld. Het aantal gemengde monstersvarieert van 1tot 31 stuks. In
de mengmonsters zijndoor hetwaterschap Rijn & IJsselde parameters nitraat-N entotaalP bepaald. Soms zijn ook de parameters N-Kjeldahl enortho-P gemeten. Met deze
gegevens is het mogelijk de stikstof- enfosforbelasting van de lokale slootvia de drain vast
te stellen.Bijlage 5 bevat de beschikbare gegevens over de samenstelling van het
drainwater. Het proefveld isgelegen op een laarpodzol met Gt VI. Dediktevan de
freatische aquifer varieert lokaalvan 1,5tot2,5 m.Het landgebruik binnen het vanggebied
van de drainter groottevan 2850 m2bestaatvoor de helft uitpermanent grasland,op het
overige deelwerd snijmais geteeld.
Inde meetperiode 1985/1986van 190dagen daalde de nitraatconcentratie in het drainwater
van 80 naar 20 mg I"1N.Vervolgens vondvanaf medioapril 1986weer eenstijging plaats
tot 70 mg I"1N. Hetverloop isvrij grillig.Tijdens dewinter 1986/1987neemt de
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nitraatconcentratie toe tot 80tot 90 mg I"1Nomvervolgens vanaf half februari te dalen. Eris
geenverband tussen de nitraatconcentratie in hetdrainwater ende afvoer van water door
de drainbuizen. De hoge nitraatconcentraties zijn naar allewaarschijnlijkheid veroorzaakt
door uitspoelingvan nutriënten onder het met snijmaisbeteelde perceelgedeelte. Onder
graslandworden genoemde concentraties nietverwacht. Metde beschikbare gegevens is
het mogelijk eenvrachtberekening uittevoeren. Inde gevallen dat zowel cijfersvan de
nitraat- als N-Kjeldahl-concentratie bekendzijn isdoorsommatie eengoedeschatting van
N-totaalverkregen. Indienslechts éénvan de parameters niet beschikbaar isheeft de
vrachtberekening metdeze parameter plaatsgevonden. Hierdoor isde uitkomst van de
vrachtberekening lager dandewerkelijke vracht. Tijdens de drainproef op perceel Assink,
uitgevoerd inde periode 1992-1994, isgebleken datde nitrietconcentratie laag ist.o.v. de
nitraatconcentratie, namelijk gemiddeld <0,02versus 37 mg I"1N.Hetontbreken van
nitrietcijfersvormt voor devrachtberekening geenprobleem.
Hetverloop van de totaal-P-concentraties isook grillig met piekentot 1,2mg I"1P. Er is
sprake van eensoort 'basisniveau'van minder dan0,1 mg I"1P. Inhettweede meetseizoen
isdevariatie groter dan in het eerste. Dit is medeveroorzaakt door het geringer aantal
beschikbare gegevens.
Intabel 4.9 iseen overzicht tezienvan de berekende stofvrachten voor Nen P. Duidelijk is
dat de N-belastingvan hetoppervlaktewater, indit geval een sloot, hoog is.De belasting
van de sloot metfosfor isdaarentegen laag. Devraag rijstof de genoemde
stofconcentraties in hetdrainwater representatief zijnvoor andere drains in het
stroomgebied. De berekende vrachten zijn een goede maatvoor detotale stofvracht van de
drain inkwestie opjaarbasis daar 'szomers in'normale'situaties weinig/geen afvoer van
betekenis plaatsvindt. Om twee redenen zijndevrachten relatief hoogt.o.v. een
'gemiddelde', representatieve drain. Deeerste reden ishet landgebruik. Het perceel bestaat
voor de helft uit snijmais terwijl in Hupsel minder dan 15%van hetstroomgebied in gebruik
isalssnijmais. Snijmais wordt nietzwaarder bemest met stikstof dan grasland,echter de
gewasafvoer voor snijmais ligt30-50%lager danvoor gras. Eentweede reden isde
grondwatertrap. Hetveld bij ditdrainexperiment heeft GtVI (bodemkaart-Gt). Deze Gt komt
bij 8%van de oppervlakte van het stroomgebied voor. De uitspoelingvan stikstof naar
drains bijandere Gt's kan ingeschat worden met behulpvan korrektiefactoren (Boumans et
al., 1989;figuur 4.1). Deze kunnen gebruiktworden om bij gelijke bodembelasting de
uitspoeling van nitraat naar het grondwater bijeenandere Gtteschatten. Defactoren zijn
geldigvoor graslandop zandgrond.Het isaldus mogelijk omde N-vracht te korrigeren.

Rapport nr. 7 4

pag.59 van 138

Tabel4.9:

Meetperiode

Drainafvoer enstofvrachten drainexperiment Van Ommen.

# dagen

Neerslag
[mm]

Afvoer
[mm]

N-vracht
[kg ha 1 ]

P-vracht
[kg ha 1 ]

12-12-1985/19-6-1986

190

472

352

206
(59*)

0,26
(0,07*)

19-11-1986/27-3-1987

129

373

233

175

0,33
(0,14*)

(75*)
1

afvoer-gewogen concentratie [mg I" ] als Nof P
De Gt's zijn gekarteerd door Wösten etal.(1983). Deze kartering iseen momentopname en
heeft plaatsgevonden op basisvan bodemkundige kenmerken.De invloedvan de
aanwezigheidvan drainagemiddelen isdestijds hierinverwerkt indiendeze al'merkbaar' is
inde zinvan een neerwaartse verschuiving van de gereduceerde zonetenopzichtevan een
oorspronkelijke situatie. Bekend isechter dat ook na 1983dedrainage verder isverbeterd.
Dit houdt indat de Gt-kaart verouderd kanzijn. Meer of betere drainage betekent wel dat de
Gtdroger wordt endientengevolge, bijdezelfde bemesting,de uitspoelingvan stikstof naar
het grondwater groter. Nadigitalisatie van de Gt-kaart encombinatie ervan met een digitale
kaartvan hetvoorkomen van drainbuizen blijkt inderdaad dat erop basisvan de Gt-kaart
gedraineerde percelen voorkomen met Gt III(Van den Eertwegh,1998-1). Deze Gt is niet te
verwachten bij een redelijk tot goedfunctionerende drainage.Aldus magverwacht worden
dat de huidige Gt-kaart bijgesteld moetworden.De N-uitspoelingwordt, indien berekend
met de beschikbare Gt-kaart, hiermeewaarschijnlijk onderschat en isinwerkelijkheid groter.
Voor de af- en uitspoelingvan Pgeldt het omgekeerde,omdat er minder oppervlakte-afvoer
zal optreden bijverbeterde drainage.
Drainwater bestaat uit grondwater. Waarnemingen in het beekwater doenvermoeden dat
hetaandeel ondiepe grondwaterafvoer indrainwaterafvoer groot is.Verder zullen daar
drainbuizen aangetroffen worden waar de ontwatering door sloten enbeken te gering is.
Deze situatie treedt op ingevallen waar de grondwaterstand ondiep is,meestal tengevolge
van storende lagen inde ondergrond die deverticalewaterbeweging hinderen. Er worden
aldus indrainwater vaak hogere nutriëntconcentraties gevonden invergelijking met sloot-of
beekwater (zieook 4.3.5). Sloten en beken inhetgebiedvoeren hettotale
neerslagoverschot af. Dit betekent dat de afgevoerde stofvracht door de drainbuizen niet de
gehele post 'verliezenvan meststoffen via drainage' omvat, echter naarverwachting wel het
grootste deel.
Intabel4.10staan de schattingen voor de N-vrachtenvia drains bij verschillende
Gt's weergegeven. Gewogen naar de Gt-verdeling komt een berekening voor de
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gemiddelde N-vrachtvandrainsbinnenhetstroomgebiedneerop135kgha"1Nperjaar.Dit
isaandehogekantdoorhetfeitdatdeuitgangssituatievoordezeschatting,deproefvan
VanOmmen,nietgeheelrepresentatief isvoorhetstroomgebiedquabodembelasting.
Naderegegevenshieroverontbrekenechter.
Tabel4.10: GeschatteN-vrachtdrainsvoorverschillende Gt's voor
combinatie vangraslandensnijmaisopzandgrond.

Gt

Percentage van oppervlak

Korrektiefactor

Schatting N-vracht

stroomgebied per Gt [%]

(Boumans etal.,1989)

drains [kg ha"1j"1]

III

12

0,08

24*

V

21

0,50

148

V*

58

0,48

143

VI

8

0,65

193
(gemeten)

VII

1

0,83

246

combinatievanpercelenmetGtIIIvoorzienvandrainbuizen
komtnietvoor,dewerkelijkeGtisdan'droger'.
Hetdrainwatervaneengraslandperceeldatnaasthetmeteostation'Hupsel'gelegenis,is
bemonsterdinhetkadervaneendrainageproef tijdensdewinterseizoenen 1992/93en
1993/94.Hetbodemtypebetreftvoornamelijk eenveldpodzol,eenkleingedeeltebestaatuit
eengooreerdgrond.Degrondwatertrap isGtIII.Dediktevandefreatischeaquiferter
plekkebedraagt minderdan3m.Dedrainsliggenopeendieptevan80-85cm-m.v.,de
drainafstand is14m.Hetperceelisingebruikalspermanentgraslanddatzowelbeweidals
gemaaidwordt.Debemonsteringisgestartinnovember 1992.Hetdrainwaterwordtop
hetzelfdepakketparametersgeanalyseerdalshetbeekwater bijstuw 10A(2.5).Deeerste
resultatenvandezeproefzijntevindeninVandenEertweghenWarmerdam(1993)enVan
denEertwegh(1994).DeconcentratieN-totaaldaaltindeloopvandewinterperiode
1992/93van45tot25mgI'1Nenbedraagtgemiddeld35mgI"1N.Gemiddeld5%hiervan
bestaatuitorganischgebondenstikstof.Deortho-P-concentratie ligtmeestaltussen0,01en
0,02 mgI"1Penisvrijkonstant.Deconcentratietotaal-Pvarieertsterkerenbedraagt
gemiddeld0,05 mgI"1P.Erkomenpiekenvoortot0,2mgI"1P.Echterdoordewijzewaarop
inhetbeginvandemeetcampagnehetdrainwater isbemonsterdzijndeP-cijfersniet
betrouwbaar. Degemetenconcentratiesgevenwaarschijnlijkeensoortondergrensaan
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omdatP-deeltjesveelalgebondenzijnaanijzervlokkendieveelvuldiginhetdrainwater
aanwezigzijn.Bijdebemonsteringzijndezedeeltjes meestalniet'meegenomen'.
Daarnaastisdebemonsteringvaneenaantalafvoerpieken nietgeschieddoorproblemen
metdeapparatuur. DitlevertvooralvoorPproblemenopbijdeberekeningvanvrachten.
Aangeziendewaterafvoer vandedrainnognietisteberekenenwegenseengebrekkige
ijkkrommevanhetgebruikteafvoermeetschotzaldezegeschatmoetenworden(stand
januari 1997).Uitgaandevaneendrainafvoervan190mmj" 1 bedraagtdeafgevoerde
stofvracht45kgha"1 j" 1 Nen0,06 kgha"1 j" 1 P.Dezevrachtenmoetenvooralvoor Pgezien
wordenalseenminimum.Rapportagevanderesultatenvandedrainproefvindtplaatsin
VandenEertwegh(1999-2).
DeberekendestofvrachtentijdenshetdrainexperimentvanVanOmmenzijngrotervan
omvanggeweestdandietijdensdezedrainageproef.Opbasisvandehuidigebeschikbare
gegevenskanditgelegenhebbenaandedrogereGt,hetgrondgebruik,alleengraslandin
ditgeval,enhetbemestingsniveau.Ditlaatsteligtwaarschijnlijklagerindeproefteperceel
Assink. Ervaltnoggeencompletevergelijkingtemakentussenbeidedrainageproeven,
hiervoorisdegegevensverwerkingvandelaatstgehoudenproefnognietvergenoeg
gevorderd.InVandenEertwegh(1999-2)zalhierovergerapporteerdworden.
Samenvattend kangezegdwordendatdecijfersvandedrainageproef in1985/87duidenop
hogeN-vrachtendieviadedrainhetkleineopenwaterbereiken.Dehuidigedrainageproef
geeft lagereN-vrachtentezien,echterhogerdanbijGtIIIverwachtwordt.Deresultaten
vandezelaatsteproefzijnnogtevoorlopigomhieraanconclusiesteverbinden.DeP-vracht
dieviadebemetendrainsafgevoerdwordtisinbeidegevallenvandeordevangroottevan
0,1-0,3kgha"1 j" 1 P.Ditiseengeringgedeeltevandebodembelasting(<1%).Analysesvan
waterafkomstigvananderedrainsinhetstroomgebiedgeventotnutoegeenvanhet
globalebeeldafwijkende N-concentratiestezien.Welzijnherhaaldelijktotaal-Pconcentraties gemeten>0,5of>1,0mgI"1P.Dezemetingenkunneneropduidendatde
afvoerviadrainbuizeneenbehoorlijkebijdragelevertaandeP-belastingvansloot-en
beekwater.Aanvullende metingenkunnenhieruitsluitselovergeven.Eengebiedsdekkende
een-ofmeermaligebemonsteringvandrainwateriseenoptieomhiernaderonderzoeknaar
tedoen.Innovember 1996isdoorhetRIVMreedseeneenmaligebemonsteringuitgevoerd
vandeafvoerviadrainbuizen,greppels,slotenendebeekopmeerderelokaties.InVan
denEertwegh(1999-1)zullendezecijfersgerapporteerdworden.

4.3.4. Samenstellingoppervlaktewater
Devoorditonderzoek beschikbaregegevensoverdesamenstellingvanhetwatervande
Hupselsebeekzijnafkomstigvanhetlaboratoriumvanhetzuiveringschap Oostelijk
Gelderland(waterschap Rijn&IJssel).Binnensamenwerkingsverbanden met
Rijkswaterstaat R.I.Z.A.enhetRIVMheefthetwaterschap Rijn&IJsselallefysisch/
chemischeanalysesverricht. Inbijlage6zijndebeschikbareanalyseresultaten perjaaren
degrafiekenvandetijdreeksenvanwaterkwaliteitsparameters tevinden.Intotaalbetreft
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hetruim1900watermonsters.Voordeperiodefebruari1985totenmetmei1990zijnveelal
mengmonsterssamengesteld.Dezoontstane'monstertijd'varieertongeveervan 1uurtot2
dagen.Vanaf november 1990betreft hetsteedswatermonstersdieautomatischenafvoerafhankelijk genomenzijnbinnen4tot 10minuten.Vanelkmonsterisdebegindatumen
begintijdeneinddatumeneindtijdvanmonsternamebekend,'sZomersismeestalslechts
eenbeperktaantalanalyseresultaten beschikbaar. Redenhiervoor isdatdeconcentratiesin
dezomerinhetalgemeenweinigvariatievertonen.Aangenomenisdatdeanalysersvan
eenmonster representatief zijnvoordeperiodevanaf devorigemonsternametothettijdstip
vandehuidigemonstername.Destofgehaltenwordentijdensdezerepresentatieve periode
konstantverondersteld.Indienheteenmengmonsterbetreftisdemonstertijdhiervangelijk
gesteldaanhetgemiddeldevanbegindatumenbegintijdeneinddatumeneindtijd.
Debetrouwbaarheidvandebepalingvandeverschillende parametersisuittedrukkeninde
meetonnauwkeurigheidendeondersteanalysegrens.VooralbijPspelendezeeenrol
vanwegehetniveauvandeconcentraties.Deconcentratiestotaal-Nliggenopeenzodanig
niveaudatdenauwkeurigheidvandeanalysesvariërendtussen0,01en1,0 mgI"1Nhoog
genoegis.Deondersteanalysegrensvanortho-Pentotaal-Pbedraagtinbeidegevallen
0,01 mgI"1P.HetprobleemdatbijdebepalingvanPinoppervlaktewater kanoptredenzit
vooralindegebruiktemonsterflessenendaarmeesamenhangenddeperiodedieverstrijkt
tussenmonsternameenanalyse,ofweldebewaartijd.Hoelangerhetmonsterwater inde
monsterflessenzit,destegroterisdekansopadsorptievanP aandefleswand.Ditheeft
lagereP-concentratiesinhetwatertotgevolg.Deflesseninhetmonsternameapparaat
vertonenhetadsorptieverschijnsel,ditiszichtbaaraandebruinekleurvandefleswand.
Kwantitatief isdezeadsorptiemoeilijkinteschatten.HarmsenenVanDrumpt(1982)
zeggenhieroverdatdeconcentratietotaal-fosfaatvanwater,verzameldinpolyetheen
flessenzoalshiergebruikt,sterkafneemtindetijd. Doorderuwefleswandkunnen
zwevendedeeltjesdietotaal-fosfaat bevattenhieraanhechten.Eenzokortmogelijke
periodetussenmonstername enanalyseisgewenst;dezemoetkorterzijnnaarmatehet
watermeerzwevendestof bevat.Monstersmetvrijveelzwevendestofgaveninhet
onderzoekvanHarmsenenVanDrumpt(1982)reedsna1 dagbewarenafwijkingentot
20%indeconcentratietotaal-Ptezieninvergelijkingmeteendirectnamonstername
geanalyseerdwatermonster (glazenfles).Indienhetwaterweinigzwevendestofbevat
vondenzijeenafwijkingvan8%wanneer monster4of8dagenbewaardwerden.Eenen
anderbetekentdatgegevendegangvanzakenrondomdemonstername bijstuw 10Aen
detijdtussenmonsternameenanalysedegemetentotaal-Pconcentraties lagerzijndande
daadwerkelijkoptredende.Tijdensperiodenmethogeafvoerintensiteiten ishetmogelijkdat
zwevendestof indemonsterflessenterechtkomt.Eenbewaartijdvandriedagenlevertin
glazenflessenafwijkingenopvan10%.Voorstikstof ishetookvanbelangdebewaartijdzo
kortmogelijktehouden.Microbiologische activiteit kanresulterenineenverlagingvanNconcentraties indevormvannitraat.Echterdoorgebruiktemakenvankoelingwordtdit
effectgrotendeels beperkt.VoornitraatinoppervlaktewatervindenHarmsenenVanDrumpt
bijeenbewaartemperatuurvan4°Cvoorzowelaangezuurdealsnietaangezuurdemonsters
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een afwijking van maximaal 5% bij een bewaartijdvan 20dagen tenopzichtevan direct
uitgevoerde analyses.Aangezien de stikstofconcentratie inhet beekwater grotendeels
bepaald wordt door de nitraatconcentratie lijken hiermeevoor stikstof minder 'moeilijkheden'
teontstaan danvoor fosfaat. De hieruit afte leiden 'conclusie' isdat de P-cijfersmet meer
argwaan bekeken dienen teworden dan dievan stikstof. Waarschijnlijk geven de P-cijfers
een onderschatting te zienvan de daadwerkelijk optredende concentraties.
Om een globale indicatie te gevenvan de samenstelling van het beekwater inde periode
april 1985tot en met maart 1994staan intabel4.11de rekenkundig gemiddelde cijfers
weergegeven van de parameters uit hetanalysepakket. Indefiguren 4.2-A tot en met Czijn
de afvoer-gewogen gemiddelde concentraties voor chloride,totaal-N entotaal-P tijdens de
winter- enzomerhalfjaren indeonderzoeksperiode afgebeeld. Inhetvolgende tekstgedeelte
zal nader op devariaties inde stikstof- enfosforconcentraties ingegaan worden. Inbijlage 6
zijncumulatieve verdelingen van de gemeten concentraties tevinden.
Tabel4.11:

Rekenkundiggemiddelde concentraties in de

Hupselse beek,bijstuw 10A.april 1985-maart1994.
Parameter

Aantalanalyses [-]

Concentratie

N-Kjeldahl

1882

2,6 mg I"1N

N-NH4+

1914

0,4 mg I"1N

N-org

1873

2,2 mg I"1N

N-N0 2 '

1922

0,09 mg I"1N

N-N03"

1921

32 mg I"1N

N-min

1921

33 mg I"1N

N-totaal

1920

35 mgI"1N

Ortho-P

1923

0,06 mg I'1P

Totaal-P

1919

0,21 mgI"1P

Cl'

1917

44 mgI"1

pH
EC

1916

7.0 (lab. metingen)

1913

61 mSm"1

S042"

78

71 mgI"1

Fe

66

0,7 mgr1

Na+

18

25 mgI"1

K+

18

28 mgI"1

Ca2+

18

49 mgI"1

Mg2+

18

13mgl" 1
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Figuur4.2-A:Afvoer-gewogengemiddeldechloride-concentratiesperseizoen.
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Chloride
Deaanwezigheid van chloride in het beekwater isvooral tewijten aan
bemestingsactiviteiten in hetstroomgebied (4.3.1). Hetgemiddelde verloop van de Clconcentratie binnen het hydrologischjaar toont indetijdstabiele zomen/vaardenvan 45 à
50 mg I"1.Tijdens de eerste drainage in het najaar stijgt de concentratie snel naar 60 à
70 mg I'1. Inde loopvan het drainageseizoen daalt deconcentratievrijwel lineair als functie
van de cumulatieve afvoer naar 40 mg I"1.Inde aanloop naar de zomer stijgt de
concentratie weer naar genoemde zomen/vaarden.
Tijdens hoge afvoerintensiteiten vertoont de Cl-concentratie een kortstondige daling,om
vervolgens naar een iets lagerdanvoorheen niveauweerte stijgen.De laagste concentratie
treedt opvlak voor het hoogste afvoerintensiteit. Deafvoer vanuit hetstroomgebied komt
het eerst op gang indie delen waar de bergingsmogelijkhedenvanwater op het maaiveld of
inde bodem het meest gering zijn. Ditzullen de natste delenvan hetstroomgebied zijn. De
natste delen bevinden zich op de laagste punten in hetgebied of zijndaar gelokaliseerd
waar keileem ondiep in het bodemprofiel voorkomt. Nattedelen zijn ookvaak tevinden nabij
sloten ende beek. Deverwachting isdat chlorideconcentraties inde bodem van deze natte
gebiedsdelen relatief laagzijnt.o.v. de restvan het stroomgebied.Hetfeit dat de laagste
concentratie voor de hoogste afvoerintensiteit wordt gemeten kanverklaard worden door het
feit dat eerst de natte delenvan het gebied aande afvoer gaan bijdragenvoordat het gehele
gebied dat doet. Dedaling inde Cl-concentratie tijdens een afvoerpiek kan het gevolg zijn
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van eenverdunningseffect, van eenandere verdelingvan detotale afvoer in diverse
afvoercomponenten ofvan beide. Het isonwaarschijnlijk dat er een echt verdunningseffect
optreedt, datwilzeggen dat hetgrondwater dattot afvoer komt daadwerkelijk verdund wordt
waardoor eenverlaging van de chlorideconcentratie veroorzaakt wordt. Het is waarschijnlijk
dattijdens hoge afvoerintensiteiten ondiepe ontwateringsmiddelen overtollig water afvoeren.
Ook oppervlakte-afvoer treedt mogelijk op.Water dattot afvoer komt uitondiepe zones
bevatvaak weinig chloride,behalve net nabemestingsactiviteiten. De reden hiervoor isde
korteverblijftijd inde (toplaagvan de) bodem waardoor desamenstelling van het water
relatief veel op de samenstellingvan neerslagwater lijkt. Kortstondige dalingen inde
chlorideconcentratie zijn het gevolgvan een andere verblijftijdverdeling van het beekwater
op dat moment. Dechlorideconcentratie vertoont aldus eenverband metde afvoer
intensiteit. Deconcentratie daalt globaal exponentieel mettoenemende afvoerintensiteit van
50à60 mg I"1naar 30 mg I'1bijeenafvoerintensiteit van 1mm per 3 uur en meer.
Infiguur 4.4-A (op pag.70) isde chlorideconcentratie inhet beekwater uitgezet tegen de
afvoerintensiteit voor de periode april 1993tot en met maart 1994. Erzijntwee 'groepen'
van datapunten te onderscheiden,die elkeenvormvanverdunningseffect vertonen. Dit
verdunningseffect isniet 1:1en niet-lineair. Het iswaarschijnlijkdat het waargenomen
verdunningseffect eencombinatie isvan een echteverdunning en hetverschuiven van het
relatieve aandeel van afvoercomponenten bijtoenemende afvoerintensiteit van diepe naar
ondiepe grondwaterafvoer enoppervlakkige afvoer. Debovenste groepwordt gevormd door
chlorideconcentraties gemeten inde periode apriltot en metdecember 1993, met name in
de maanden september-december 1993(start drainageseizoen). Degroep onderaan
bestaat uit metingen vanjanuari tot en met maart 1994. Eenenander betekent dat bij een
vergelijkbare hydrologische situatie in het gebiedwat betreft deafvoerintensiteit, beekwater
dat in het beginvan hetdrainageseizoen totafvoer komt hogere Cl-concentraties heeft dan
water dat indetweede helft van het seizoen tot afvoer komt. Dit isinde meeste jaren
waargenomen. Hetovergrote deelvan de afvoer bestaat uitgrondwater, het grootste deel
hiervan uit ondiep grondwater. Als er binnen hetjaar of binnen een seizoenfluctuaties inde
concentratie waargenomen worden betekent ditdat er geenvolledige mengingvan het
grondwater plaatsvindt opstroomgebiedsniveau. Desamenstellingvan drainerend
grondwater fluctueert intijdendus diepte (bodemprofiel). Aangezien het gebied
gediffentieerd isaangaande de dieptevan deontwateringsmiddelen kunnen ook ruimtelijke
aspecten een rolspelen. Indelenvan hetgebied met relatief ondiepe drainage en dus
relatief korteverblijftijd isdetemporele variatievan concentraties meer onderhevig aan
temporele veranderingen van het neerslagoverschot envan destofbelasting aan maaiveld
vergeleken met gebieden met eendiep drainagesysteem. Veranderende
chlorideconcentraties binnen hetdrainageseizoen duiden op relatief korteverblijftijden van
grondwater in het gebied. Hoge chlorideconcentraties in het beginvan het drainageseizoen
kunnen veroorzaakt worden door de aanwezigheid van een piek inhetconcentratiefront van
chloride in het bovenste grondwater tentijdevan de eerste afvoergolven in het najaar. Dit
water zalals eerste afgevoerdworden,waarna relatief schoner water zalvolgen. Een
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andere verklaring voor de hoge concentraties inhet beginvan hetdrainageseizoen is snel
transport van chloride indeonverzadigde zone bijdevormingvan het eerste
neerslagoverschot nade zomer. Door preferent transport,wellicht veroorzaakt door het
optreden van instabiele vochtfronten gevolgd door 'fingeredflow' (Van Ommen, 1988;
Ritsema, 1998, Dekker, 1998; De Rooij,1996),kan chloride mogelijk snelde verzadigde
zone bereiken. Incombinatie met een najaarsgift van dierlijke mest levert dit hoge
chlorideconcentraties op in hetbovenste grondwater. Omdat instabielevochtfronten met
name op kunnen treden inovergangsperioden vandroog naar natzoals aan het einde van
de zomer en het beginvan hetdrainageseizoen, isdit een mogelijkeverklaring.
Naast hetverloop van de Cl-concentratie inhetseizoen isook hetverloop inde tijd, indit
gevaljaren,van belangvoor de analysevan de samenstellingvan hetbeekwater. Een
eventuele trend indetijd isvoor de parameter chloride eendirecte aanwijzing dat de
belastingvan de bodem verandert. Devoortschrijdende gemiddelde Cl-concentratie is
50 mg I'1inde periode april 1987tot en metseptember 1988,daaltvervolgens tot 48 mg I'1
in mei 1990, endaaltverder naar 44 mg I"1vanfebruari 1993tot maart 1994. Hetziet er dus
naar uitdat de Cl-concentratie een daling indetijdvertoont. VanderWiele (1996) stelt een
negatievetrendvast (95%betrouwbaarheid) voor maandreeksen van chlorideconcentraties,
gemeten binnen het beheersgebiedvan hetwaterschap Rijn & IJssel bij grensmeetpunten
en meetpunten inverdrogingsgevoelige gebieden.Voor devaste meetpunten ende
landbouwmeetpunten is geensiginificante trendvastgesteld. Mogelijke oorzaken van
negatieve trends zijn gewijzigde bemestingstechnieken en uitrijregels, een enkele duidelijke
oorzaak is niet aante geven (Van der Wiele, 1996).Verdunningseffecten spelen naast
mogelijkveranderde bodembelastingenook een rol.Innattejaren zoals 1987 en 1993 isde
gemiddelde concentratie lager. Dit betekent dat indien het beekwater voornamelijk uit
afgevoerd grondwater bestaat, deverblijftijdvanwater inde bodem gering is.Voor een
aanzienlijke fractie van hetgrondwater zaldeverblijftijd korter dan 1jaar zijn. Jaren
onderling kunnen het bestevergeleken worden door rekeningte houden met de
hoeveelheid water die tot afvoer isgekomen.Opdeze manier iseen afvoer-gewogen
gemiddelde concentratie te berekenen.Voor 1989 (173mm afvoer) isdeze 52 mg I"1,voor
1987 (544 mm afvoer) 40 envoor 199334mg I"1 (572 mm afvoer). De afvoer-gewogen
concentratie is het meest betrouwbaar voor diejaren waarin het beekwater korrekt
afvoerafhankelijk bemonsterd is.Dit is hetgevalvanaf november 1990. De afvoer-gewogen
Cl-concentratie van 1989tot en met 1993isachtereenvolgens 52,48,49, 48 en34 mg I'1.
Er iseen (zwak) negatieve trend ingezetvanaf dewintervan 1989. Hierop wordt
teruggekomen in4.3.5.

Stikstof
Stikstof in het beekwater wordt gedomineerd door nitraat-N.Zoals inhet beginvan deze
paragraaf vermeld zijn de concentraties nitriet enammonium verwaarloosbaar laag.
Organische N-verbindingen hebben een inde tijdstabiel concentratieniveau van 2 tot
4 mg I"1. Een beperkt aantal van dewaarnemingen aanorganische N-componenten ishoog.
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De meeste stikstof in het beekwater isaldus inmineralevorm aanwezig,95tot 100%
hiervanwordt gevormd door nitraat-stikstof. Inhet laboratorium van hetwaterschap Rijn&
IJssel zijn de organisch gebonden stikstofverbindingen gemeten in ongefiltreerde
watermonsters. Defractie organisch gebonden stikstof isgelijk aande concentratie aan NKjeldahl minus dat aan N-NH4+ en bedraagt 3tot 7%van de N-totaalconcentratie bij
afvoeren tot 0,5 mm per 3 uur. Bij hogere afvoeren kan hetaandeel van Norgtoenemen tot
15%van N-totaal. Ditvindt plaats doordat kleinedeeltjes organische stof niet meer bezinken
door lokaal te hoge stroomsnelheden. Ook is het mogelijk dat bodemslib opwoelt envoor de
genoemde verhoging zorgt. Organische stikstof inde bodem isgrotendeels inde bovenste
laag (bouwvoor) aanwezig indevormvan humus.Hetvoorkomen van organische stikstof in
het beekwater kan erop duiden dat door hetvoorkomen van hoge grondwaterstanden nabij
ontwateringsmiddelen of door het lokaal optredenvan oppervlakte-afvoer organische
verbindingen inde beek geraken.
De grafieken inbijlage 6 (bijl.6.1, 6.2) laten zien dat de concentraties aan nitraat variëren
tussen 30 en 60 mg I"1Nindewinter en 10en20 mg I"1Nindezomermaanden. In het
algemeen stijgt de concentratie nade zomer tijdens het op gang komenvan de afvoer van
de beek snelvan zomerwaarden naar piekconcentraties. Deze stijging geschiedt binnen een
tijdspanne van enkele dagen;ditverschijnsel isookwaargenomen voor de concentraties
aan chloride. Hetwaterschap Rijn & IJssel heeft ditvoor heteerst in november 1983
gemeten. De nitraatconcentratie was tot25-11-1983stabiel op een niveau van 15mg I"1N.
Op 28-11-1983 bedroeg de concentratie 50 mg I"1Nnade eerste beekafvoeren van
betekenis gedurende dewinterperiode 1983/84. Ditverschijnsel herhaalt zich elkjaar
opnieuw.Tijdens de eerste maand(en)van hetdrainageseizoen isersprake van een daling
van de nitraatconcentraties van globaal 60 naar 30à40 mg I"1Nomvervolgens op dit
niveau te blijven.Dit lijkt op eenverdunningseffect van relatief ondiep grondwater dat inde
wintermaanden reeds tot afvoer komt. Daling naar zomerwaarden vindt plaats inde uitloop
van het drainageseizoen.
Vaakvindtvlak voor het optredenvan een afvoerpiek eendaling plaatsvan de
nitraatconcentratie. Dewaarschijnlijke oorzaak hiervoor is niet eenverdunningseffect maar
de relatief grote bijdrage aan detotale afvoer van ondiepe afvoer uit bijvoorbeeld de natte
gronden met lage Gt's in het gebied indetijdgezien,analoog aandeverklaringvan het
gedragvan chloride. De natte omstandigheden bijgronden met lage Gt's bevorderen de
denitrificatie. Hierdoor zullen de nitraatconcentraties inhet grondwater bijdeze gronden
lager zijn. Dientengevolge vindt vlakvoor dedaadwerkelijke afvoerpiek een grote bijdrage
van relatief nitraat-arm of minder nitraat-rijk grondwater plaats.
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Figuur 4.3-A: Chloride- ennitraat-N-concentraties ingreppelwater (Gx) en
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Eenandere oorzaak kan gevondenworden indevorm van oppervlakte-afvoer. Deze
ondiepe afvoercomponent kanverlaging van de stikstofconcentraties tot gevolg hebben
doorverdunning. Hoge afvoerintensiteiten komenvoor tijdens ofvlak na hevige neerslag,
mede indevorm van ondiepe afvoercomponentenzoals greppelafvoer en oppervlakteafvoer. Inbeide afvoercomponenten komt relatief weinig nitraatvoor. Eenaantal incidentele
metingen geeft hiervoor enige indicaties (figuur 4.3-A).Afwijkingen van deze waarnemingen
treden vooral op als erafvoergebeurtenissen plaatsvinden kort nabemesting.
Eenverdunningseffect vindt ook plaats opjaarbasis. Innattejaren zoals 1987en 1993 is
de nitraatconcentratie gemiddeld 25 en32 mg I"1N,terwijl ineenjaar als 1990de
gemiddelde concentratie bijna45 mg I"1Nis.Naastverdunning blijkt ersprake te zijn van
eenextra effect (ander proces) dat lagere N-concentraties, met name nitraat-N,tot gevolg
heeft. Indien nl. de afvoersom tweemaal zo hoog is,isdeafgevoerde N-vracht en daarmee
deafvoer-gewogen N-concentratie, minder dantweemaal zo hoog.Voor chloride isdit
minder duidelijk het geval,hier lijkt met name alleen verdunning optetreden. Een mogelijke
verklaring voor ditfenomeen isdat innattejaren meer (vaker) denitrificatie van nitraat
optreedt invergelijking met drogejaren.Ervindt dan extra afbraak van nitraat plaats,
waardoor de concentraties lager zullen zijn.Voor chloride speelt dit afbraakproces geenrol.
De eventuele trendvan destikstofconcentraties indetijdwordtwederom geanalyseerd
zoals inde sectie over chloride istoegelicht. Deafvoer-gewogen gemiddelde N-totaalconcentratie is in 198948, in 199043,in 199142,in 199238,en in 199326 mg I"1N. Vanaf
1989iser dus sprake van een daling in N-totaal.Deze daling isook gekonstateerd bij
chloride, echter voor N-totaal isdeze sterker. VanderWiele (1996)vindtvoor de vaste
meetpunten van hetwaterschap Rijn& IJssel inhaar beheersgebied geensignificante trend
voor nitraat-N,echter een negatieve trendvoor totaal-N (80%betrouwbaarheid). Voor
grensmeetpunten geven alle N-componenten een negatieve trendtezien (95%). Nitraat-N
entotaal-N inde landbouwmeetpuntenvertonen geensignificante trend.Mogelijke oorzaken
voor de negatieve trends zijn gewijzigde bemestingstechnieken en uitrijregels (Van der
Wiele, 1996). Hier wordt later inhet rapport verder op ingegaan.
Infiguur 4.4-B isde nitraatconcentratie in het beekwater uitgezet tegen de afvoerintensiteit.
Uitdefiguur kan ineerste instantie geenverbandworden afgeleid. Erzijn echter dezelfde
verschijnselen te zienals bij chloride,namelijk datweer twee groepenvan datapunten
kunnenworden onderscheiden. De bovenste met de relatief hoogste concentraties bestaat
wederom uit metingen van met name oktober tot en met december. Beide groepen vertonen
eensoort verdunningseffect. Deverklaring voor relatief lage nitraatconcentraties inde
zomer isdevolgende. Lage afvoerintensiteiten hebben als herkomst of bron relatief diepe
afvoercomponenten, relatief oudgrondwater. Ditwater bevatvolgens metingenvan de
nitraatconcentratie in het beekwater tijdens de zomerperiode een relatief voor Hupsel lage
nitraatconcentratie. Dit kanveroorzaakt worden door afbraakvan nitraat indeondergrond.
Hoe langer deverblijftijd van hetwater, hoegroter de kansop afbraak is.Een andere

Rapportnr. 74

pag.71van138

mogelijkheid isafbraak van nitraat door sulfide-oxydatie. Hetvoor Hupsel 'diepe' grondwater
staat in kontakt metde miocène klei. Deze klei bevat pyriet (FeS2). Hierdoor kanvia
pyrietoxidatie denitrificatie optreden waardoor de nitraatconcentratie daalt. Dit is onder
andere te zien aansulfaatconcentraties van het relatief 'diepe' grondwater inhetgebied en
van het beekwater indezomer. Hierover zijn echterweinig gegevens bekend.In september
enoktober 1993zijn metingen uitgevoerd inde overgangsperiode van zomer naar het begin
van het drainageseizoen. Hetaantal metingenvan sulfaat bedraagt 45. Er kan vastgesteld
worden dat sulfaatconcentraties inde zomer rond het niveauvan 100 mg I"1liggen.De
concentratie nitraat-N isdan 20 mg I"1 N. Bij het op gang komenvan dedrainage daalt de
sulfaatconcentratie tot 70 mg I"1envertoont kortdurende dalentot 40 mg I"1tijdens
afvoerpieken. Chloride reageert analoog hieraan.Hetaandeel diep grondwater inde totale
afvoer neemt af gaande van dezomer naar het drainageseizoen. Nitraatconcentraties
stijgen snel als de drainage op gang komt enzijnook laagtijdens afvoerpieken. De
chlorideconcentraties dalen licht nade zomer.
Ditzijnallemaal waarnemingen die erop duiden dat hetwater dat indezomer tot afvoer
komt anders isvan samenstelling dan het (grootste deelvan het)water dat tijdens het
drainageseizoen tot afvoer komt. Lage nitraatconcentraties inde zomer corresponderen met
hoge sulfaatconcentraties indezomer. Lage nitraatconcentraties indewinter duiden op een
andere herkomst van hetwater, enzijn afkomstig van relatief ondiepe afvoercomponenten.
Hiermee zijnde relatief lage nitraatconcentraties verklaard (<25 mg I"1 N).
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Uitanalyse van defiguren 4.4-A en4.4-B blijkt dat ertwee groepenwaarnemingen zijn te
onderscheiden: een groep met relatief hogewaarden enhet restant. Het restantvan de
waarnemingen laatvoor chloride eenverdunning zien bijtoenemende afvoerintensiteit. Voor
nitraat zijnde concentraties laagbij eengeringe afvoerintensiteit (afvoer diep grondwater),
om daarnatestijgen envervolgens eenverdunningseffect tevertonen. De waarnemingen
met hoge concentraties chloride en nitraat-N zijn alle gedaan inde aanvangsperiode van het
drainageseizoen (november-december). Dit is inde drainageseizoenen van vrijwel allejaren
waargenomen. Uit een analyse blijkt dattijdens de eerste 75 tot 100mm afvoer van een
drainageseizoen de gemeten concentraties hoger zijn dan later in hetseizoen,bij overigens
dezelfde afvoerintensiteit. Dit isook zichtbaar aande indetijddalende concentraties voor
chloride en nitraat-N naarmate het drainageseizoen vordert.Aangenomen wordt dat bij een
bepaalde afvoerintensiteit dezelfde ontwateringsmiddelenfunctioneren,of dit nuaan het
beginof einde van hetdrainageseizoen is.Hogere stofconcentraties tijdens de eerste
maanden van het drainageseizoen kunnenveroorzaakt worden door aanrijking van stoffen
in het bovenste grondwater tijdens dezomer door verdamping.Ook kan preferent transport
door instabiele vochtfronten,incombinatie met eennajaarsgift aandierlijke mest de hoge
concentraties veroorzaken.
Ten aanzienvan de doelstellingen aangaande de kwaliteitvan hetoppervlaktewater kan
gezegdworden datvoor zowel nitraat-N als N-totaal inde periode 1985-1993geldt dat alle
waarnemingen het niveau overschrijden (figuur 4.2.-A). In90%vande gevallen isde
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concentratie N-totaal hoger dan 25 mg I"1N.Opgemerkt moetworden dat de waarnemingen
voornamelijk inde maanden metdrainage hebben plaatsgevonden waarin hoge
concentraties optreden, maar waar ook daadwerkelijk afvoer van betekenis optreedt. Reden
hiervoor is reeds genoemd in het beginvandeze paragraaf. De 'intensief' bemeten periode
perjaar betreft wel het grootste gedeelte van hetjaar, intijd en afvoer.
Fosfor
De gemiddelde ortho-P-concentratie van het beekwater is0,06 mgI"1,detotaal-Pconcentratie 0,21 mg I'1voor de periode april 1985tot en met maart 1994. Ortho-P neemt
globaal 10tot 50%van totaal-P voor zijn rekening,gemiddeld ruim30%.Er isgeen duidelijk
verband tussen ortho-P-concentratie enafvoerintensiteit entotaal-P-concentratie en
afvoerintensiteit (figuren 4.5-A en B). Ertreedt ook geenverdunningseffect op. Een verband
iswel gesuggereerd door Kolenbrander enVan Dijk (1973). Het aandeel ortho-P in totaal-P
is maximaal 50%bij afvoerintensiteiten groter dan0,4 mm per 3 uur. Infiguur 4.3-B zijn
incidenteel gemeten concentraties ingreppel-enoppervlakte-afvoer te zien. Inde meeste
gevallen zijn defosfaatconcentraties hoog.Hetvalt teverwachten dat ondiepe afvoercomponenten relatief rijk aanfosfaat zijn. Deverrichte metingen zijn echter zo incidenteel
van aarddat zij slechts een globale indicatie hiervoor geven. Fosfor inde bodem bevindt
zich meestal hoog in het profiel.Door bemesting isde bodem inde loopvan de tijdvan
boven af voorzien vanfosfor. Deconcentraties van Pinhet grondwater zijn inde orde van
grootte 0,05 mg I'1 P. Een bemonsteringsronde langsdiverse peilbuizen in 1989 leverde
totaal-P-concentraties opvan 0,01 tot0,07 mg I"1P(waterschap Rijn& IJssel). In 1990 zijn
concentraties van 0,05 mg I"1Pgemeten.Door Hoekstra (1991) gemeten concentraties in
grondwater variëren van 0,01 tot0,07 mg I"1P. Deconcentratie totaal-P in het beekwater
varieert sterk inde tijd (bijlage 6). Het 'basisniveau'van detotaal-P concentratie schommelt
tussen 0,1 en0,2 mg I"1P. Indezomermaanden zijn ervoor allejarenweinig analyses
beschikbaar (bijlage 6). Ertreden 'swinters herhaaldelijk pieken op inhet totaal-P
concentratieverloop. Deze komenvrijwel nietvoor in 1985 en 1986. Deoorzaak hiervan ligt
waarschijnlijk aan de bemonsteringsstrategie indezejaren,dezewas namelijk handmatig
en niet afvoerafhankelijk zoalsvanaf 1990. Hierdoor kunnen piekconcentraties 'gemist' zijn.
Inanderejaren komen enkele piekenvoorvan 3tot bijna 8 mg I"1P. Deze hebben een zeer
incidenteel karakter, vrijwel alle concentraties zijn<2 mg I"1P. Dijkhuis etal.(1992) geven
mogelijke verklaringen voor hoge P-concentraties in het beekwater zoals resuspensie van
fosfor afkomstig van grond-of slibdeeltjes, oppervlakte-afvoer en interflow, en grondwater.
Gemeten concentraties inoppervlakte-afvoer voor ortho-P lagentussen 0,03 en0,82 mgI"1
P,van totaal-P 0,55 en0,84 mg I"1P. Fosfor ingrondwater varieerde van 0,01 tot 0,07 mgI"1
P. Resuspensie kantijdens afvoerpieken 15-20%van de P-vracht bepalen. Grondwater
heeft naarverwachting weinig invloed.Aldus blijven oppervlakkige afvoercomponenten als
belangrijkste bron over (Dijkhuis etal.,1992). Deafvoer via drainbuizen isechter ook een
mogelijke P-bron. Metingen aanwater afgevoerddoor drainbuizen innovember 1996 (57
steekmonsters;Vanden Eertwegh, 1998-1)geven aandat ortho-P-concentraties in
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drainwater hoger dan 0,4 mg I"1Pkunnen zijn (90-percentielwaarde 0,11mgI"1P),totaal-P
hoger dan 0,5 mg I'1 P(90-percentiel waarde 0,32 mgI"1P).
Desamenstelling van het drainwater geeft te zien datde concentraties totaal-P inde door
Van Ommen (1988) onderzochte drainvariërenvan 0,01 tot 0,10 mg I"1Pmet pieken tot
2 mg I"1P. Dedrain naast meteostation 'Hupsel' bevat <0,01 tot0,20 mg I"1P, gemiddeld
0,06 mg I"1P. Deze laatste getallen onderschatten waarschijnlijk de daadwerkelijke
concentratie vanwege defoute bemonsteringsmethodiek tot begin 1993 (niet afvoerafhankelijk) ende aanwezigheid van ijzer inhetdrainwater (4.3.3). Blijkbaar kandus ook
drainwater hoge P-concentraties bevatten die nietspeciaal tijdens afvoerpieken optreden.
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Figuur 4.5-A: Verbandtussenafvoer Hupselse beek op3-uur
basis enortho-P- concentraties inbeekwater, april 1993toten
met maart 1994.
Hoge P-concentraties inde beek duiden inhetalgemeen op hetoptredenvan ondiepe
afvoerprocessen. Zowel ortho-P alstotaal-P zijnverhoogdtijdens pieken in P-concentraties.
Hetaandeel van ortho-P in piekconcentraties kantot50%oplopen,meestal isdit echter
lager. Erzijn eenaantal mogelijke oorzaken aante gevenvan deoptredende pieken:
• meststoffen komendirect indeontwateringsmiddelen terecht;
• oppervlakte-afvoer;
• interflow;
• grondwaterafvoer endrainafvoer tijdens perioden met hogestanden;
• slibtransport, desorptie van P-deeltjes vande bodemvan de beken ensloten.
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De laatste 4 mogelijkheden doen zichvoor tijdens relatief hoge afvoerintensiteiten.
Aangenomen wordt dat lozingvan meststoffen inde beek nietsystematisch plaatsvindt. Het
iswel denkbaar dat tijdens mestaanwendingsloten of delenvan de beek 'meebemest'
worden. Een enkele piek inde P-concentratie kan hierdoor welveroorzaakt zijn.
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Figuur 4.5-B: Verbandtussenafvoer Hupselse beek op3-uur
basis en totaal-P- concentratie inbeekwater, april 1993toten
met maart 1994.
Hoekstra (1990) onderzocht indewinter van 1988/1989pieken inde fosfaatconcentratie
tijdens hoge afvoerintensiteiten. Hijconcludeert dat 'szomersvrijwel geen ortho-fosfaat in
het beekwater aanwezig isvanwege adsorptie aanslibdeeltjes ende korteverblijftijd van
oppervlaktewater inhet gebied.Hetvoorkomen van ortho-fosfaat tijdens afvoerpieken wijt
hijaan hetvoorkomen van oppervlakte-afvoer, evenals hetvoorkomen van totaal-P. Een
andere oorzaak wordt gevormd door het (tijdelijk) vastleggen van ortho-P in organisch
materiaal. Ditspeelt vooral 's zomers een rolwanneer greppels ensloten begroeid zijn.
Over de rolvan oppervlakte-afvoer als afvoerproces isgesproken in 3.2.1. Mocht het
'szomers tot oppervlakte-afvoer komen dan is het devraag of dezeook tot hoge Pconcentraties inde beek leidt. De maandjuli 1993kan alsvoorbeeld dienen.Tussen 14en
16juli 1993viel50 mm neerslag,terwijl ergeen afvoer van betekenis optrad.Alle neerslag
werd geborgen inde bodem. Inde laatste weekvanjuli 1993viel 100 mm. Ertrad een
beekafvoer opvan 20 mm.Detotale neerslag injuli 1993bedroeg 179mm,de referentiegewasverdamping volgens Makkink 76 mm ende beekafvoer ruim 15mm.Desom van
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neerslag minus verdamping minus afvoer vanaf 1 januari 1993tot en met 30juni 1993
bedroeg -90 mm.De bergingsverandering injuli 1993bedroeg 90 mm.Aldus is
hydrologisch gezien het gebied op 1augustus 1993ineenwintersituatie. De Pconcentraties in het beekwater 'piekten' op25-7-1993om 6.00u. Er iseen sterke verhoging
van de afvoer van beekwater waargenomen.Ortho-P in het beekwater steegvan globaal
0,02 naar 0,17 mg I"1P,totaal-P steegvan globaal 0,05 naar 0,38 mg I"1P(piek). De
nitraatconcentraties stegen van 8 mg I"1op25-7-19934.00u naar 27 mg I"1op26-7-1993
18.00u,om binnen 12uurtijdte dalen naar 19mg I'1en binnen weer 12uurte stijgen naar
25 mg I"1.Chlorideconcentraties startten op32,stegen naar 43,daalden naar 30 en stegen
weer naar 50 mg I"1op dezelfde tijdstippen. Deze metingen duiden op het gedurende een
korte periode optredenvan oppervlakkige afvoercomponenten, bijvoorbeeld oppervlakteafvoer. Het inwerkingtredenvan de drains in hetgebied isgekonstateerd. Deafvoer van
de drainbuizen te meteoveldAssink kwamopgangop25-7-1993.Als deafvoer van water
viadrainbuizen een belangrijk deelvan detotale afvoer heeft uitgemaakt, zijnde gemeten
N-concentraties aande lage kant.Tijdensde 'echte'startvan hetdrainageseizoen isde
concentratie chloride 45 mg I"1en nitraat-N 40 mg I"1.Dezomen/vaardenvan de
nitraatconcentratie van drainagewater zijndus blijkbaar lager dandewinterwaarden. Dit kan
te maken hebben met hettoepassen van mest inhet najaar waardoor devanaf dan
gemeten concentraties hoger kunnen zijn. Injuli 1993 heeftveel neerwaarts transport van
water plaatsgevonden,vergelijkbaar meteenwintersituatie. Dewaarnemingen houden in
dat er 's zomers minder nitraat uitspoelt dan inde herfst of winter.

Deeenmalige piek in P-concentraties kan het gevolgzijnvan oppervlakkige
afvoercomponenten. De nutriëntenvoorraad in het bovenste deelvan het bodemprofiel is
aan uitputting onderhevig door de gewasopname.Alleen hetoptredenvan hevige neerslag
vlak na bemesting leidt tot zichtbare verhogingen in (vooral) detotaal-P concentratie. De
kans op deze combinatie lijkt klein maar wordt echtervergroot door hetfeit dat boeren vaak
bemesten wanneer op kortetermijn neerslagverwacht wordt, 'sWinters zijn de gevolgen
van hetoptreden van oppervlakte-afvoer voor desamenstelling van het oppervlaktewater
groter. Ten eerste isde kansop hetoptredenvan ditafvoerproces groter. Tentweede wordt
er inde herfst en infebruari-maartvaak dierlijke mesttoegediend. Door beperkingen
aangaande de uitrijperiodevan dierlijke mestt.g.v. uitvoeringvan de mestwetgeving zijnde
gevolgen van oppervlakte-afvoer voor de P-belasting van oppervlaktewater tijdens een
aantal wintermaanden waarschijnlijk beperkt. Hierdoor kunnen lagere P-concentraties inde
winter waargenomen zijn. Hoekstra (1991) meldt dat de P-concentratie inoppervlakteafvoer eenfactor 10hoger isdandievan grondwater. Thunnissen (1987) geeft aan dat
oppervlakte-afvoer tot 15 mg I"1Pen30 mg I"1Nkan bevatten,gemeten tijdens een
beregeningsproef. Van groot belangvoor de P-concentratie isdetijddieverstrijkt tussen
oppervlakkige toediening van meststoffen en hetoptreden van oppervlakte-afvoer.
Daarnaast speelt hetseizoen een rolvia deopname door gewassen van nutriënten,
'sZomers zal dit bijdezelfde verstreken tijdtussen bemesting enoppervlakte-afvoer leiden
tot lagere concentraties.
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Mediodecember 1993isherhaaldelijk hetoptredenvanoppervlakte-afvoer gekonstateerd.
Op16-12-1993iseenbemonsteringuitgevoerdvanoppervlakkigafgevoerdwateropeen4tallocatiesenvanwaterafgevoerddoortweegreppels.Deortho-P-concentraties in
oppervlakte-afvoer variërenvan0,1en0,8mgI"1P,totaal-Pvarieertvan0,27tot2-3mg I"1
P(3metingen).Chlorideconcentraties zijn5tot 18mgI"1.Bemonsterdgreppelwatertoont
concentratiesvantotaal-Nvan4-7mgI"1N,ortho-Pvan0,9-1,3entotaal-Pvan1,4-2,0mg I"
1
Penchloridevan14-20mgI"1.Demetingenduideneropdatdesamenstellingvan
greppelwater enoppervlakte-afvoer sterkopelkaarlijkt.
Analysesvanondiepuittredendgrondwater indeslootwandresulteerdeinconcentratiesvan
totaal-Pvanongeveer0,5tot0,8mgI"1P(Hoekstra,1991).Uittredendgrondwater metdeze
concentraties kanopgebiedsniveau gezieneengrotebijdrageleverenaandePconcentratie inhetbeekwater indiendeafgevoerdehoeveelheidwaterviaditafvoerproces
voldoendegrootis.Deaanwezigheidvandrainsinhetstroomgebiedspeelteenbelangrijke
rolhierin.InhetdrainwatervanhetexperimentvanVanOmmen(1988)komenregelmatig
P-concentratiesvoorvanenigetiendenmgI"1P.Vaneenveldexperimentopeenperceel
naasthetmeteoveldteAssinkisbekenddatviaafvoerdoordedrainbuisfosfaattotafvoer
komt,echternietopeen'normale'manier(VandenEertwegh,1994;Jolink, 1990).Het
opgelostefosfaat isgrotendeelsgeadsorbeerdaandeijzervlokkendienaeenafvoergolf
zichtbaar een'delta'vormenbijdemondingvandedrainbuisindesloot.Dezevlokken
accumuleren intijdenvanweinigafvoer inenomdedrainbuis.Bijoverschrijdingvaneen
bepaaldeafvoerintensiteit komenzetotafvoer (indienaanwezig).Ditbetekentiniedergeval
daterfosfaat uitspoelttotopdrainniveau.Hetismogelijkdatdrainbuizenopmeerdere
locatiesinstaatzijneengedeeltevandebodemvoorraad-P aftevoerenopdegeschetste
manier.Ditgebeurtdusnietindevormvanortho-Pindiendebodemijzerrijk is,endatzijn
debodemsteHupsel.Eendeelvanhetgeadsorbeerdegedeeltekaninoplossingkomenin
deslootviadesorptie.Hoekstra(1991)achtditgedeelteklein.Deinvloedvanopwerveling
vanbodemslibisvolgenshemmedehierdoorgering.Hetbodemslibisweliswaarfosfaatrijk,
echter naopwoelingvanbodemslibdoorhetharkenvandebeekbodemworden
stroomafwaarts geenveranderde P-concentratiesgevonden.
TrendsindetijdindeP-concentratiezijnopdezelfdemaniergeanalyseerdalsvoorchloride
enstikstof.Degemiddeldeconcentratieortho-Pindetijdopmaandbasis islichtdalendin
deperiodeapril 1985totenmetmaart1993enbedraagt0,08in1986en1987,in1990tot
enmet19920,03 mgI"1.Indewintervan1993/94ishetgemiddeldeomhooggegaannaar
0,07 mgI"1,waarschijnlijkdoordatdatseizoenzonatisgeweest(ondiepe
afvoercomponenten).Totaal-Pvertoontookeennegatievetrend.Vanaf 1987daaltde
gemiddeldeconcentratievan0,25-0,30naar0,15mgI"1P.Dezenegatievetrendwordt
bevestigddoordedalingindetijdvandeafvoer-gewogengemiddeldeconcentratietotaal-P.
VanderWiele(1996)vindtvoordevastemeetpunten,grensmeetpuntenen
landbouwmeetpuntenbinnenhetbeheersgebiedvanhetwaterschap Rijn&IJsseldalende
trendsinconcentratiesortho-Pentotaal-Pmeteenbetrouwbaarheidvan95%.Mogelijke
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oorzaken voor de negatieve trends zijn gewijzigde bemestingstechnieken (mestinjectie) en
uitrijregels (Van der Wiele, 1996). Hier wordt later in het rapportverder op ingegaan.
De kwaliteitsdoelstelling voor stagnant eutrofiëringsgevoelig oppervlaktewater bedraagt
0,15 mg I'1totaal-P als gemiddelde waardevoor de zomerperiode. Inbijlage 6iste zien dat
voor ortho-P 96%van de meetwaarden beneden het niveauvan0,15 mg I"1Pliggen.Voor
totaal-P isbijna 60%van de metingen lager dan0,15 mg I'1 P. Deconcentraties totaal-P in
de maanden april-september overschrijden hetdoelstellingsniveau herhaaldelijk (Fig.4.2-B).
Opgemerkt moetworden dat het beekwater voor de meestejaren gedurende de maanden
juli-oktober nietfrequent bemonsterd is.Afhankelijk van klimatologische en hydrologische
omstandigheden zijnde afvoer van de beek ende P-concentratie laag. Indien echter deze
maanden 'nat'zijn ener beekafvoer van enige betekenis optreedt kunnen de concentraties
stijgen. Sinds de startvan de afvoerafhankelijke bemonstering zijn erdanook automatisch
monsters genomen.Op25juli 1993 bijvoorbeeld zijnconcentraties gemetenvan 0,17mgI"1
P indevorm van ortho-P en0,38 mg I"1Pindevormvan totaal-P. Naeen maand met
ongeveer 170 mm neerslag (tweemaal zoveel als normaal) bedroeg de beekafvoer eindjuli
1993200tot 300 Is"1.
Erzijn slechts weinig gegevens over de samenstelling van het relatief diepe grondwater in
Hupsel bekend. Indien er bemonsteringen zijn uitgevoerd isditveelal eenactie op ad hoc
basis geweest. Deweinig systematische bemonstering van het grondwater geeft slechts
een beperkte indruk van de samenstelling ervan,zowel ruimtelijk alstemporeel. Dit iste
meer moeilijk daar het grondwater in Hupsel 'ondiep' genoemd kanworden en daardoor
onder sterke invloed staatvan de lokale bodembelasting met meststoffen, bodemgebruik,
Gtetc. Bijde beschrijving van de gemeten concentraties ontbreekt deze informatie geheel
of gedeeltelijk. Daarnaast isonduidelijk of de bemonstering op dejuiste of steeds indentieke
wijze isgeschied enof de gebruikte peilbuizen enputten ook 'vers' grondwater bevatten,
representatief voor het grondwater inde omgevingvan het monsterpunt. Inhet kader van
studentenonderzoeken zijnsporadisch bemonsteringen uitgevoerd.Het onderzoek van Van
Bergen etal.(1987) ishier eenvoorbeeldvan.Zijverrichten in 1985 metingen van de
samenstelling van grondwater opdiverse locaties. Het bleek dat de nitraatconcentratie sterk
inde ruimte varieerde, globaal van 0tot 100mg I"1N.Desterke ruimtelijke variabiliteit isook
zichtbaar bij een aantal analysecijfersvan hetwaterschap Rijn & IJssel Injanuari 1989 zijn
eenaantal peilbuizen bemonsterd. De nitraat-concentraties varieerden van 0,4 tot 25 mgI"1
N.Cl-metingen in het grondwater tonen concentraties van 16tot 156mg I"1in het
Noordoosten van het stroomgebied envan 50tot 100mg I"1inhetZuiden en Noordwesten
(voorjaar, 1985;Van Bergen etal.,1987). In 1989zijndoor hetwaterschap Rijn & IJssel
chloride concentraties gemeten van 14tot 92mg I"1opdiverse verspreide locaties in het
gebied. Het drainwater van de percelen naast het meteostation'Hupsel'bevat globaal 40tot
60 mg I"1inde periode oktober 1992tot en met maart 1993. Deconcentratie in het
slootwater ter plekke beloopt 40tot 50 mg I'1. P-concentraties ingrondwater, voor zover
gemeten,geven eentotaal-P-concentratie te zienvan 0,05-0,10 mgf1 P. Er isweinig
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bekend over dewerkwijze tijdens de bemonstering,de'kwaliteit'van de bemonsterde
peilbuizen of putten etc. Indien bijvoorbeeld gronddeeltjes die nutriënten bevatten van
bovenaf inde peilbuis of putterechtkomen kunnen de concentraties inhet grondwater inde
buis hoog zijn. Indien de buis of putvervolgens nietgoeddoorgespoeld wordt zijn de
concentraties in hetwater niet representatief voor het nabije grondwater. Voor een goede
bepalingvan Pmoet nauwkeurig gewerkt worden daar de gemeten concentraties vaak de
onderste analysegrens van 0,01 mg I"1Pbenaderen.
4.3.5. Stofvrachten beekwater
Destofvrachten van het beekwater zijnte berekenen door deafvoer te vermenigvuldigen
met gemeten concentraties. Intabel 4.12zijn de uit literatuur bekende stofvrachten
samengevat, ze zijn berekend op basisvan de oppervlakte van hetstroomgebied van 650
ha. Het landbouwareaal ishetgedeeltevan het oppervlak waarop de meeste meststoffen
terecht komen.Het bedroeg in 1972ongeveer 525 ha(Kolenbrander enVan Dijk, 1973), in
1979,1983 en 1986zo'n 600 ha (karteringen Rijkswaterstaat), in 1987ongeveer 559 ha
(Witte, 1987) en 1994ongeveer 615 ha (kartering SC-DLO, kaart LGN9294). Aangenomen
dat het landbouwareaal ruim 600 ha bedraagt betekent dit dat devrachten met een factor
1,08vermenigvuldigd moeten worden om devrachten per hacultuurgrond te berekenen.
Thunnissen (1987) merkt opdat dedoor Lammers (1985) berekende vrachten te laag zijn
doordat niet-afvoerafhankelijk genomenwatermonsters als uitgangspunt hebben gediend.
Tabel4.12:

Periode

Vrachtenstroomgebied Hupselse beek volgens de literatuur

Afvoer [mm]

N-vracht

P-vracht

[kgha'1 f 1 ]

[kg ha'1 f 1 ]

70

0,35

Bron

01/1971-12/1971

365 mm j ' 1

1/1972-12/1972

(geschat)

06/1983-03/1984

287 mm

100

0,67-1,05

Lammers(1985)

09/1986-04/1987

235mm

43

0,29

Van Engelenburg enVanden

(1973)

(onderschatting)

05/1988-04/1989

298 mm

Kolenbrander enVan Dijk

100-110

Eertwegh(1988)

0,95

VanWolfswinkel (1992)

De3-uur-sommen van deafvoer vande Hupselse beekzijnals basisgenomen voor de
berekening van de stofvrachten. Het komtvoor dat er meer dan 1monster genomen is
binnen 3 uur. Indiendit het geval iszijn deconcentraties rekenkundig gemiddeld en is
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vervolgens devrachtberekening uitgevoerd. De berekeningvan stofvrachten in
oppervlaktewater wordt door Steenvoorden en Hoeijmakers (1983) nader toegelicht. Ze
concluderen dat vrachtberekening op basisvansteekmonsterstot eenonderschatting van
de P-vrachten leidt. Metsteekmonsters doelen zij hier op monsters die minimaal 1maal per
6 dagen genomen worden,onafhankelijk van hetafvoerverloop. De indit onderzoek
beschreven watermonsters zijnsteekmonsters. Vanaf november 1990zijn de
steekmonsters afvoerafhankelijk genomen enzijn de monsters niet meer gemengd maar
afzonderlijk geanalyseerd.Aldus zijn de berekende vrachtenvanaf november 1990van
relatief hoge kwaliteit, meer betrouwbaar vergeleken metde berekende vrachten tot dan
toe. Defrequentie van monstemame, per 1mm afvoer, ofwel eenvolumevan 6500 m3per
monster, wordt voldoende geacht omtot eenjuiste inschattingvan de stofvracht te komen.
Hetconcentratieverloop is in ieder geval goedte bepalenvia de gekozen strategievan de
bemonstering. Destofvrachten zijn aldus berekend op basisvan 3-uur-afvoeren en er is
zoveel mogelijk de zogenaamde directe methode toegepast (Klavers en DeVries, 1993).
Hierbij wordt hetafgevoerd volume directvermenigvuldigd met de inde betreffende
afvoerperiode geldende/gemeten concentratie. Niet-bemonsterde afvoerperioden worden
vermenigvuldigd met concentraties inde direct navolgende wel bemeten afvoerperiode.
Tabel4.13-A: Stofvrachten Hupselse beek winterseizoen van
oktober totenmetmaart.

Winter

Afvoer

N-vrachl

P-vracht

Cl-vracht

[mm]

[kg ha 1 ]

[kg ha 1 ]

[kg ha 1 ]

1985-1986

214

68

0,65

92

1986-1987

218

91

0,96

106

1987-1988

415

126

0,87

159

1988-1989

234

85

0,76

97

1989-1990

135

71

0,27

74

1990-1991

245

108

0,62

118

1991-1992

195

86

0,52

95

1992-1993

214

88

0,27

101

1993-1994

471

116

0,88

149

Intabel 4.13-A en4.13-Bzijnde berekende stofvrachten op seizoensbasis te zien. Er dient
rekeningteworden gehouden met hetfeit dat detijdreeksen van de N-en totaal-P
concentraties inbijlage 6als basis hebben gediendvoor devrachtberekening. Gebrek aan
analysegegevens levert aldus een minder betrouwbare vracht op.Dit geldt met name voor
dejaren 1985 en 1986. Dewaterafvoer tijdens hetwinterseizoen omvatvoor de periode
april 1985tot en met maart 199479%van dejaarsom.Wat betreft destofvrachten geldt
eenvergelijkbare verhouding tussen winter enzomer. Voor stikstof geldt een percentage
van 82%,voor fosfor 78%envoor chloride 77%.Opgemerkt dient teworden datvoor fosfor
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de zomervrachtonderschat kan zijn door hetgeringe aantal beschikbare analyses. De
waterafvoer is'szomers echter gering.Destikstofvracht voor de zomerperioden isdan
betrouwbaarder omdat de concentraties van N-totaalmindervariëren dandievantotaal-P.
Tabel4.13-B: Stofvrachten Hupselse beekzomerseizoen van
april totenmetseptember.

Zomer

Afvoer
[mm]

N-vracht

P-vracht[kgha"

1

Cl-vracht
[kg ha 1 ]

[kg ha" ]

1985

117

39

0,26

55

1986

89

26

0,40

45

1987

129

46

0,40

62

1988

41

10

0,12

18

1989

38

12

0,17

16

1990

22

7

0,05

11

1991

25

6

0,03

13

1992

47

14

0,10

23

1993

100

30

0,11

43

De Cl-vrachten bedroegen in 1971/72ongeveer 196kg ha"1 j" 1 (650 ha),de N-vrachten
waren 64 ha"1 j" 1 Nende P-vrachten0,8 kg ha"1 j" 1 P, na korrektievoor de invloedvan de
bewonersdichtheid (Kolenbrander enVan Dijk, 1973). Intabel4.6 (4.3.1) iste zien dat de
gemiddelde bodembelasting uit bemesting met chloridevoor de periode 1985-1994
ongeveer 130 kg ha"1 bedraagt. Hierbij dient nog deafmosferischedepositie en afvalwater
opgeteld teworden. De gemiddelde vrachtvan de beek is ruim 140kg ha"1. Deze getallen
stemmen goed overeen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deCl-huishoudingvan het
stroomgebied ongeveer in evenwicht is (in=uit). Deanalysevan destofvrachten zal starten
met de bespreking van de Cl-vrachten omdat chloride een niet-reactieve stof is. Vervolgens
komen Nen Paanbod.Onderwerpen die besproken worden zijn:
• verbandvracht en bodembelasting;
• verdelingvracht tussen winter- enzomerseizoen;
• verbandtussenwaterafvoer envracht;
• trend inde tijd.
Analyseresultaten van Cl- en N-vrachtendienen ineen bepaalde mateovereen te komen
omdat de parameters waar het om gaat, chloride en nitraat-N,beide vergelijkbare
transporteigenschappen hebben.Nitraat kan echter aan afbraak onderhevig zijn. Met name
de invloedvandenitrificatie kanzich hier doen gelden (4.3.4),bijvoorbeeld inhet zuidoosten
van hetstroomgebied (Van Bergen etal.,1987).Verder zijndevoornaamste bronnen van
beide stoffen dierlijke mest en kunstmest,ware het nietdat N-kunstmeststoffen vaak geen
of eenonbekende hoeveelheid chloride bevatten.Hetafvoerproces van beide stoffen is

pag.82van 138

Rapportnr. 74

vergelijkbaar. Fosfor gedraagt zich inenopde bodem anders enhoeft daarom geen
gelijkenis tevertonen met hetaf- en uitspoelingsproces van chloride en nitraat.
Intabel 4.14 staan de stofvrachten per afvoereenheid van 1mmtezien, dit iseen afvoergewogen gemiddelde concentratie. Gemiddeldvoor de periode 1-4-1985tot en met31-31994 isde afvoer-gewogen gemiddelde Cl'concentratie gelijk aan45 mg I"1. Inde
zomermaanden isdeze 48 mg I'1,indewintermaanden 43 mg I"1.Inde maand november
komt meestal dewaterafvoer van de beek op gang.Indeze maand isde afvoer-gewogen
concentratie echter 50 mg I"1,terwijl indetwee maanden daarvoor 41-43 mg I"1berekend is.
Blijkbaar zijn in het beginvan drainageseizoen de Cl"concentraties extra hoogen spoelt er
bij gelijke hydrologische condities meer chloride uitdantijdens de resterende maanden van
het drainageseizoen.
Aan de Cl"concentraties iste zien dat 'szomers grondwater tot afvoer komt met een Cl"
concentratie van 45tot 65 mg I"1.Dit grondwater wordtverwacht relatief oud (lees diep) en
goed gemengd te zijn.Tijdens alle zomers inde periode april 1985tot en met maart 1994
zijn deze concentraties gemeten. Dit duidt erop dat het relatief oude grondwater een inde
tijd konstante Cl"concentratie heeft endus (merkbaar) niet aanveranderingen onderhevig
is. Nade zomer in het beginvande drainageperiode daalt de Cl"concentratie.Als in het
winterhalfjaar ondiepe afvoercomponentenoverheersen enaldus relatiefjongwater tot
afvoer komt, betekent dit dat reeds binnen hetwinterseizoen verdunning optreedt. Anders
gezegd,er spoelt binnen hetwinterseizoen zoveel uitvan de eindige hoeveelheid chloride in
hetondiepe grondwater datverdunning meetbaar is.Aldus toont de samenstelling van het
beekwater in hetwinterhalfjaar aan datde minimaleverblijftijd van het (ondiepe) grondwater
1 tot enkele maanden bedraagt.
Om eventuele veranderingen inde uitspoeling vanchloride inde tijdtevolgen isde afvoergewogen gemiddelde concentratie op maandbasis indetijdonderzocht. Deze verhouding
vertoont voor de periode 1-4-1985tot en met 31-3-1994vanaf najaar 1992een negatieve
trendvan 50 naar 38 mg I"1(jaargemiddelde waarde).Op maandbasis bekeken vertonen
apriltot en met augustus geentrend indetijd. Deafvoer-gewogen concentratie daalt voor
september vanaf 1990envoor oktober vanaf 1989.Voor november endecember was in
1989de concentratie op zijn hoogst, daarnavolgde een lager niveau (geen duidelijke trend).
Januari,februari en maartvertonen geen duidelijke trend.Het lijkt erdus op dat de
uitspoeling van chloride ietsverschoven isbinnen hetjaar. Daarnaast isechter ook sprake
van dalende tendens vanaf 1991, hoewel een minder sterke,dochvergelijkbare daling zich
ook al eensvoor heeft gedaan inde periode 1987-1989. De afvoer-gewogen
piekconcentraties zijn afgenomen vanaf 1990van 65 naar minder dan 50 mg I"1.Het
voortschrijdend gemiddelde van de afvoer-gewogen concentratie op maandbasis daalt
vanaf eind 1990van55 naar minder dan 40 mgI"1.Door de indetijdtoegenomen export
van dierlijke mest iswel een daling inde Cl"vrachtverwacht, aangezien de bodembelasting
met chloride indevorm van bemesting isgedaald indetijd (tabel4.6;4.3.1). De berekende
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vrachten geven deze daling min of meertezien als ze 1 jaar indetijdverschoven worden
ten opzichte van de bemestingscijfers.
Tabel4.14:

Afvoer-gewogen concentraties stroomgebied

Hupselse beek opseizoensbasis, april 1985-maart 1994.

Seizoen

Afvoer

Afvoer-gewogen

Afvoer-gewogen

Afvoer-gewogen

Cl-concentratie

tot-N-concentratie

tot-P-concentratie

[mg r1]

[mg I'1]

[mgI ']

w=winter
z=zomer

[mm]

z1985

117

47

33

0.22

w 1985-1986

214

43

32

0.30

89

52

29

0.45

w 1986-1987

218

49

42

0.44

Z1987

129

48

36

0.31

w 1987-1988

415

38

30

0.21

41

44

25

0.30

234

41

36

0.32

38

42

31

0.45

135

55

53

0.20

22

50

30

0.25

245

48

44

0.25

25

52

24

0.13

195

49

44

0.27

47

49

30

0.21

w 1992-1993

214

47

41

0.12

Z1993

100

43

31

0.11

w 1993-1994

471

32

25

0.19

z1986

Z1988
w 1988-1989
Z1989
w 1989-1990
Z1990
w 1990-1991
Z1991
w 1991-1992
Z1992

De N-vracht indewinter bedraagt 82%van hetjaartotaal.De N-vrachtvan de beek opjaarenseizoensbasis neemt eveneens lineair toe met dewaterafvoer, ook ongeveer volgens het
1:1 verband.Indewinters van 1987-88 en 1993-94echter isde N-vracht inverhouding nog
lager dan de reedsverdunde Cl-vrachtvoor dezewinters. Blijkbaar ondervindt stikstof, en
dan met name nitraat alsdominerende component, een soort 'extra'verdunning en/of
verdwijnterm in nattejaren.Dit kan duiden op hetfenomeen dat in nattejaren meer
denitrificatie inde bovengrond optreedt dan in een gemiddeld of droogjaar. De denitrificatie
indeondergrond wordt geacht meer constant tezijn indetijd. Inde nattewinter van 199394 isde afvoer-gewogen N-concentratie 26 mg I"1tegen 31 mg I"1in 1987-88.
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Deafvoer-gewogen gemiddelde N-concentratie op maandbasis voor de periode 1-4-1985
tot en met 31-3-1994 isvoor de maanden maart tot en metaugustus 27-33 mg I"1N. In
september enoktober stijgt deze naar 36 mg I'1N. Innovember isde concentratie 44 en in
december 39 mg I"1N,om injanuari te dalen naar 33 en infebruari te stijgen naar 36 mgI"1
N.Ookvoor N,endus nitraat,vindt er inde eerste maanden naaanvangvan het
drainageseizoen veel uitspoeling plaats. Netalsvoor chloride daalt ook de afvoer-gewogen
N-concentratie binnen dewintermaanden. Dit bevestigt de hypothese dat de minimale
verblijftijd van het ondiepe grondwater beperkt is enenkelewekentot maanden bedraagt.
Om eventuele veranderingen inde uitspoeling van stikstof indetijdtevolgen is netals voor
chloride de afvoer-gewogen gemiddelde N-concentratie op maandbasis inde tijd
onderzocht. Deze concentratie vertoont voor de periode 1-4-1985tot en met31-3-1994op
jaarbasis een negatieve trendvanaf het najaar van 1990van 40 mg I"1naar 25-30 mg I"1in
1993en 1994. Per maand bekeken isde concentratie inapriltot en metjuni konstant inde
tijd. Injuli tot en met september isde concentratie sinds 1988stabiel.Deoorzaak voor
eerdere schommelingen kan gezocht worden inde monsternamestrategie inde zomer. De
concentratie inoktober vertoonde een piekvan 65 mg I'1in 1989,daalde naar 22 mg I"1in
1991ensteegtot 36 mg I"1in 1993. Deconcentratie in november endecember vertoonde
een piek in 1989van 65 respectievelijk 55 mg I"1omdaarnatedalentot45-55 mg I"1in 1992
en25-35 mg I"1in 1993.Januari,februari en maartvertonen piekconcentraties van 55 tot
45 mg I"1in 1990, endalen tot 35-40 mg I"1in 1991-1993entot 18-25 mg I"1in 1994. Ingrote
lijnen komt het erop neer dat er een negatieve trend inde N-concentratie is ingezet vanaf de
winter van 1989-90. De negatieve trend isvergelijkbaar sterk alsdievoor chloride.Vanaf de
winter 1989-90zijn met name de pieken inde N-concentratie afgenomen,analoog aan de
waarnemingen van de pieken inCl-concentraties. Lage concentraties blijven (zomer;'oud'
water) op hetzelfde niveau.
Inde maandenjuni enjuli isde N-concentratie het laagst,'sZomers komt relatief oud en
diep grondwater tot afvoer. Dit grondwater bevat weinig stikstof. Destikstofconcentratie in
het beekwater wordt gedomineerd door nitraat. Dechlorideconcentraties inde
zomermaanden zijn niet lager inde zomer dan indewinter, integendeel,ze zijn 's zomers
hoger. De invloed van bemesting op chloride in hetgrondwater isdus blijkbaar meetbaar in
het relatief diepe grondwater in het gebied. Erzou nogwat chloride inenomde Miocene
kleilaag (mariene afzetting) kunnenvoorkomen,maar aangenomen wordt dat dit chloride
reedsverdwenen isdoorverzoeting.Alduswordt ook nitraatverwacht inaanwezig te zijn in
het diepe grondwater. Aldus zouden 'szomers ook gemiddelde of hoge concentraties
gemeten moetenworden inhet beekwater. Lage nitraatconcentraties in het beekwater
duiden aldus op afbraakprocessen inde bodem enbeeksysteem of retentie in het
beeksysteem door plantengroei. Inde diepere bodem kan nitraat gereduceerd worden door
de aanwezigheid van pyriet. Sulfaatconcentraties in het beekwater liggenop het niveau van
100mg I"1enzijn hiermee aande hoge kantvoor water inzandgebieden.Aldus wordt
aangenomen dat inde diepe bodem in hetstroomgebied nitraat deels afgebroken wordt
door pyrietoxydatie. Eenschattingvoor het percentage dat afgebroken wordt iste maken
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door de nitraatconcentratie inde zomervan eengemiddeld afvoerjaar gemeten te delen
door dewintergemiddelde concentratie voor een gemiddelde afvoerjaar. Alduswordt naar
schatting inde ondergrond ongeveer 50-60%van het uitgespoelde nitraat-Nafgebroken.
De P-vracht inde winterperiode neemt 78%van dejaarvracht voor zijn rekening. De Pvracht van de beek opjaar- enseizoensbasis neemt evenalsvoor chloride enstikstof ook
(lineair) toe bij toenemendejaarafvoer. De matevan afwijking van het lineairverband is
groter dan bij chloride enstikstof. Hetverdunningseffect is nietwaargenomen voor fosfor,
datwas ook nietverwacht. Hettegenovergestelde wordt eerderverwacht, namelijk dat de
vracht meer dan lineair toeneemt bijtoenemende waterafvoer, vooral in nattejaren. Door
hetvaker optredenvan ondiepe afvoercomponenten of meer ondiepe afvoercomponenten
enopwerveling van bodemslib bijtoenemende afvoerintensiteiten stijgt naar verwachting
van sommige onderzoekers de P-concentratie bijeen lineaire toename van de
afvoerintensiteit (Kolenbrander enVan Dijk, 1973). Dijkhuis etal.(1992) concluderen dat
resuspensie van fosfaat nietduidelijk bijdraagt tot piekconcentraties. Oppervlakte-afvoer en
interflow worden als meer waarschijnlijke oorzaak gezienvan hoge P-concentraties.
Gelijkblijvende of stijgende concentraties bijtoenemende afvoer leidentot een exponentieel
stijgende vracht bijtoenemende afvoer. Hetzal waarschijnlijk afhangenvan defrequentieverdeling van afvoerintensiteiten of de P-vrachtlineair of zelfs exponentieel toeneemt bij
toenemende afvoer. Het ene nattejaar isdaarmee hetandere nattejaar nietwat betreft de
af- en uitspoeling van fosfor. Zolang de bodems in hetstroomgebied als geheel nog niet
'doorslaan' ishetvan belang defrequentie van ondiepe afvoeren en/of van ondiepe
grondwaterstanden te kennen.Fosfor zaldan in het beekwater terecht komen wanneer de
fosfaatrijke bovengrond deelneemt aan het afvoerproces, bij hoge grondwaterstanden.
De maandcijfersvan deafvoer-gewogen P-concentratie laten ziendat er inde periode 1-41985tot en met 31-3-1994een negatieve trend indetijd isvanaf dewinter 1986-87van 0,4
tot <0,2 mg I'1 Pin 1993-94.Voor de gemiddelde concentratie opjaarbasis geldt hetzelfde.
Op maandbasis zijn de concentraties voorfebruari,mei,juni enseptember tot en met
november variabel maar konstant indetijd. Voor deandere maanden gelden dalingen van
meestal 0,30-0,40 naar 0,10-0,15 mg I"1Pvanaf 1988. Deafvoer-gewogen P-concentratie
daalt aldus licht. Ditwordt met nameveroorzaakt door de dalende pieken,echter ook de
ratio in maanden metweinigwaterafvoer daalt licht.Vanaf 1990 heeft de afvoerafhankelijke
bemonsteringsmethode pas echt naar behoren gewerkt. Aldus zijnvanaf ditjaar de
eventueel optredende pieken inde P-concentratie inprincipe bemeten.Dit leidt tot
berekende vrachten die dewerkelijkheid beter benaderen dan indejarenvoor 1990.
Genoemde dalingen zijn ook zichtbaar inde reeksvanaf 1990.Op basis hiervan kan
voorzichtig geconcludeerd worden dat de af- enuitspoeling van fosfor inde periode 19851994vanaf 1990afneemt. In4.4vindtverdere analysevan de bevindingen plaats bijde
behandelingvan destofbalansen.
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4.3.6. Kwantificering afvoercomponenten en verblijftijden
Op basisvan de samenstelling van het beekwater endestofvrachten kunnen
afvoercomponenten gekwantificeerd worden.Dezevertegenwoordigen de transportroutes
volgens welke het neerslagoverschot tot afvoer komt. Erwordt een keuze gemaakt voor een
benadering van de onderverdeling van detotale afvoer voor hetstroomgebied alsgeheel.
Hierdoor wordt de aanpak verticaal van aard (ondiep-diep), erwordt geen rekening
gehouden met horizontale (ruimtelijke) variatievan de manierwaarop water tot afvoer komt.
Wanneer deverschillende afvoercomponenten diesamen detotale afvoer bepalen een
eigen,typische chemische samenstelling hebben dieonderscheidend istenopzichte van de
samenstelling van de andere componenten kandezesamenstelling gebruikt worden voor de
opsplitsing van de beekafvoer indevolgende componenten:
• oppervlakkige afvoer;
• ondiep grondwater;
• diep grondwater.
Diverse stoffen,zoals chloride, nitraat,fosfaat ensulfaat, kunnen gebruikt worden als een
merkstof (tracer) voor deafvoercomponent. Lageconcentraties aanchloride enaan nitraat
en hoge aanfosfaat duiden inveel gevallen in Hupsel op ondiepe,oppervlakkige afvoer. Het
kan echter ookvoorkomen dat bij ondiepe componentenjuist hogechloride- en nitraatconcentraties optreden,bijvoorbeeld alsvlakvoor hetoptreden van oppervlakkige
componenten mest is uitgereden of navorst. Deze gevallenzijn meer incidenteel van aard.
Hoge sulfaatconcentraties duiden indit gevalop relatief diepe stroombanen. Vertroebelend
inde analyse isdat naast hetfeit datconcentraties in het beekwater verklaard kunnen
worden uit een"verticale" analyse,op basisvan oppervlakkig,ondiep endiep, concentraties
ook kunnen variëren alsfunctievan de lokatie binnen hetstroomgebied. Dedrainbuizen,
sloten e.d.zijn meestal ondiep ingesneden tot de hydrologische basis. Degradiënten inde
grondwaterstand nabijdrainbuizen ensloten zijn groter danverder verwijderd van de
desbetreffende drainbuizen of sloten.Inwerkelijkheid isdeverblijftijd van water dat infiltreert
inzones nabij ontwateringsmiddelen korter danvanwater datverderop in het perceel
infiltreert. Indeze zones isdus eerder eenverandering van de belastingvan het maaiveld
metwater enstoffen merkbaar inde samenstelling van hetwater dattot afvoer komt.

Detotale afvoer zoals gemeten te stuw 10A isopgedeeld inoppervlakkige, ondiepe en
diepe afvoer (3.1)waarbij de somvan deze componenten altijdgelijk isaan detotale afvoer.
De hoofdtak van de beek ontvangt allewaterstromen tegelijkertijd,het relatieve aandeel van
de componenten inde totale afvoer varieert indetijd. Zo zal bijvoorbeeld ineen droge
zomer vlakvoordat de beek droogvalt alleen afvoer van diep grondwater een rolvan
betekenis spelen.Bijafvoerpieken overheerst met namede ondiepe grondwaterafvoer. De
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verdeling van de afvoer is hiermee eenfunctievan deafvoerintensiteit. Aangenomen wordt
dat naarmate een drainagemiddel,zoals een greppel,drainbuis,sloot of beek, dieper
insnijdt in hetzandpakket, de afvoer voor eentoenemend deel uitdiepere afvoer bestaat,
dus uitouder grondwater. Verder wordt aangenomen dat bij een bepaalde afvoerintensiteit
steeds dezelfde drainagemiddelen indezelfde mate actief betrokken bij het afvoerproces.
Deconcentratie van destoffen chloride,nitraat-N en in mindere matetotaal-P worden
berekend op basisvan de beschouwing over de afvoercomponenten.

Deafvoercomponenten vormen een reflectie van deverblijftijdvanwater inde bodem.De
volgende problemen doen zichvoor bijanalyse van de afvoercomponenten:
1. er iseenvariatie vanjaar totjaar inde gemiddelde concentraties voor de gebruikte
stoffen (chloride, nitraat-N);
2. er is eenvariatie indesamenstelling van het beekwater binnen eenjaar, met name als
een negatieve trendvanaf het begintot heteindvan het drainageseizoen;
3. in het beginvan hetdrainageseizoen zijn de concentraties van chloride enstikstof hoger
bij een bepaalde afvoerintensiteit dan later in hetseizoen bijdezelfde afvoerintensiteit.

Eenvoordeel isdatde samenstelling van hetdiepe grondwater indetijd redelijk konstant is
(par.4.3.4). Devolgende werkwijze isgevolgdwaarbij als uitgangspunt isgenomen om de
grote lijn in het afvoerproces vanwater enopgeloste stoffen correct te beschrijven en de
uitzonderingen te latenvoor wat ze zijn. Er heeft geen calibratie of optimalisering
plaatsgevonden van de parameters van het rekenmodel.Voor desplitsingvan de totale
afvoer in3 componenten zijn met name chloride en nitraat-N gebruikt en in mindere mate
totaal-P. Detotale waterafvoer (Qtotin mm3 uur"1)wordt op basisvan de intensiteit op een
3-uur-basis gesplitst intwee fracties, een oppervlakkige (fQ0pp)eneendiepe afvoer(fodiep)
volgens:
fodiep= 0,01 + 0,99 exp (-Q,0,/ 0,2)
foopp= 0,025 + 0,0125 Qto,1'75

Het restantfoondiep(=1,0-fQopP-fQdiep)isdefractie ondiepe grondwaterafvoer (ziefiguur 4.6),
zodat:
Qtot = Qtot * (fQopp + foondiep + 'Qdiep)
•tot = iQopp + TQondiep + TQdiep = • ,0

Om deafvoercomponenten te markerenwordtaan elkecomponent een eigen,van de
andere componenten te onderscheiden stofconcentratie toegekend.Voor de diepe
afvoercomponent isaan de genoemde stoffen een constante concentratie (Cdiepin M L"3)
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toegekend die nochvarieert indetijdenover dejaren,nochvarieert met de
afvoerintensiteit. Reden hiervoor isdatstofconcentraties inditwater langjarige gemiddelden
zijn (relatief oudwater) eneventueel slechts op eentermijn van5à 10jaar langzaam
kunnenveranderen. Deconcentraties voor Cdiepzijn inditgeval 60mgI'1chloride, 15mgI"1
nitraat als Nen0,05 mg I"1totaal-P. Deze concentraties zijn bepaald op basisvan metingen
van de samenstelling van het beekwater intijden met (zeer) lage afvoerintensiteiten, aldus
met name inde zomer.

Destofconcentraties inde ondiepe component van dewaterafvoer (CondieP)zijnvoortotaalP constant verondersteld op0,15 mg I"1.Voor chloride en nitraat-N zijn geen constante
concentraties gekozen omdat gebleken isuitdeveldwaarnemingen dat deze concentraties
variëren vanjaar totjaar enzelfs binnen eenjaar. Erzijndrieverschijnselen beschouwd die
voor variatie enverandering van de stofconcentratie indeondiepe afvoer kunnen zorgen:
1. variatie tussen dejaren onderling t.g.v. eenveranderende maaiveldbelasting
(veroorzaakt door eenoverschot op destofbalans op perceelsniveau;zie par.4.5) en een
variabel neerslagoverschot opjaarbasis (hydrologischjaar);
2. negatieve trend inconcentratie tijdens drainageseizoen (invloed relatiefjong water);
3. korte-termijn variatie alsfunctie van deafvoerintensiteit (verdunningseffect).

Indien deze drieverschijnselen niet meegenomen worden ishet niet mogelijk gebleken de
waargenomen stofconcentraties enigszins correct te berekenen. Het eerste verschijnsel
levert een basisconcentratie voor de ondiepe afvoer ineen bepaaldjaar op.Voor de
ondiepe afvoer wordt deze concentratie aanchloride bepaalddoor hettweejarig gemiddelde
van hetoverschot op de stofbalans op perceelsniveau (par.4.4). Dewaarde isgelijk aan de
netto aanvoer minus de afvoer via deoogst, gedeeld door het neerslagoverschot. Voor het
jaar 1993/94wordt het tweejarig gemiddelde bepaald m.b.v.de cijfersvoor 1993/94en
1992/93 (laatste tweejaar). Er isgekozenvoor eentweejarig gemiddelde omdat in het
meeste ondiepe water binnen tweejaar tot afvoer komt.Voor de berekening van de
concentratie aan nitraat-N inde ondiepe afvoer wordt bijde berekening van het overschot
op de stofbalans de denitricatie nogverdisconteerd.

Dewaargenomen dalingvan de stofconcentratie tijdens hetdrainageseizoen (tweede
verschijnsel) is berekend door een dimensieloze zogenaamde verversingsfactor (fv (-)) te
introduceren. Dezefactor houdt indat hetondiepe grondwatersysteem,vanwaaruit ondiepe
afvoer plaatsvindt, nogtijdens het drainageseizoen intoenemende mateververst wordt door
doorstroming. Dedoorstroomde diktevan het ondiepe systeem isgeschat op 1,0mmet een
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porositeit van 0,35. Hiermee ishetvolume 350 mm (SondiePin L).Deverversingsfactor is nu
gedefinieerd als hetcumulatieve drainage-volume van het hydrologischjaar (Qcum in L)
gedeelddoor SondiePvolgens:

Tv = («cum + »ondiep/ »»ondiep

De initiële waardevoorfvbijde start van het hydrologischjaar (Qcum=0) isgelijk aan 1,0(-);
fvvarieert inde periode 1985-1994van bijna 1,5tot ruim2,6 (getalswaarden aan het eind
van het hydrologischjaar).

Teneinde de korte-termijn variatie inde uiteindelijke stofconcentratie te kunnen berekenen
(derde verschijnsel) wordt destofconcentratie verdund met eenfactor afhankelijk van de
afvoerintensiteit op3-uur basis. Destofconcentratie indeondiepe afvoer (CondiePin M L"3)
wordt nuberekendvolgens:

C0ndiep= ( ( B / ( P - E a ) ) - a Q t o t ) / f v
waarbij B(MT 1 L"2) hettweejarig gemiddelde overschot op destofbalans op perceelsniveau
is, Pminus Ea(L) de tweejarig gemiddeldejaarsom van het neerslagoverschot, Qtotde
afvoerintensiteit op 3 uur-basis [LT 1 ] isenaeen constante [MT L"2].Voor chloride geldt
a=5,voor nitraat-N a=15. Indicatieve getalswaarden voor CondiePdoor dejaren heen zijn 35
tot 70 mg I"1voor chloride en ruim25 tot 100mgI"1Nvoor nitraat-N.

Devariatie inde stofconcentraties inde oppervlakkige afvoer isvoor zover veroorzaakt
door hettweede verschijnsel (zie boven) opdezelfde manier afgeleid alsvoor de ondiepe
grondwaterafvoer (constante a=1). Dezogenaamde basisconcentratie isvoor elkjaar
constant verondersteld,voor chloride en nitraat-N beide gelijk aan 5 mg I'1.Voor totaal-P is
de concentratie indeoppervlakkige afvoer (Copp)constant engelijk aan5 mgI"1.

Naopsplitsing van de afvoer incomponenten en navermenigvuldiging van de afzonderlijke
componenten met de bijbehorende stofconcentraties per componentvolgt hieruit een
berekende stofconcentratie in het beekwater te stuw 10A. Indefiguren 4.7A en4.7B zijn
voorbeelden te zienvan gemeten en berekende stofconcentraties inhet hydrologisch jaar
april 1993tot en met maart 1994.
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basis van de afvoerintensiteit op 3-uur-basis.

60

O)

50

E
40
(0
k.

c
O

c
o
o
•

y~

30
20
+
10

gemeten
berekend

o
22/03/9 11/05/9 30/06/9 19/08/9 08/10/9 27/11/9 16/01/9 07/03/9 26/04/9
3
3
3
3
3
3
4
4
4

Datum
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Figuur 4.7-B:Gemeten enberekende stofconcentraties beekwater testuw
10A opbasis vanafvoercomponenten voornitraat-N inde winter 1993/94
Deanalyse van deafvoercomponenten levert opdatvoor de periode april 1985tot april
1994gemiddeld 34%van de totale afvoer diep grondwater is,63%ondiep grondwater en
3%oppervlakkige afvoer. Ineen natjaar (1993) zijnde percentages respectievelijk 21, 76
en 3% (3,6%) en ineendroogjaar zoals 1989zijnze 42,55 en3% (2,9%). Het percentage
oppervlakkige afvoer blijft nagenoeg konstant alsfunctievan dejaarafvoer. Ditwordt
veroorzaakt door hetfeit dat hetovergrote deelvan de gemeten afvoerintensiteiten laagis,
en indit lage bereik ishet percentage oppervlakkige componenten 2tot 3% (aangenomen).
Intabel4.15 isde gemiddeldejaarvracht van debeektezienvoor dedrie beschouwde
stoffen op basis van de bijdrage van elke afvoercomponent met een bijbehorende
concentratie. Deconcentraties aan stoffenvoor de diepe enondiepe componenten zijn
afgeleid uit metingen,dievan de oppervlakkige afvoer isgeschat op basisvan het
eindresultaat van devrachtberekening. Deberekende vrachten benaderen de gemeten
vrachten goed. Het resultaat laatzien dat het gebruikvan afvoercomponenten en hun
typische stofconcentraties tot redelijkeschattingen van destofvracht kan leiden.Te zien is
ook dat de relatieve bijdrage inde gemiddelde Cl-vrachtvan diep enondiep grondwater
voor beide even groot is.Degemiddelde nitraat-Nvracht wordtvoor 85%bepaald door
ondiep grondwater. De gemiddelde P-vracht wordtvoor 37%bepaald door de samenstelling
van ondiep grondwater envoor 57%door dievan oppervlakkige afvoer.
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Tabel4.15: Gemiddeldestofvrachten Hupselse beek (650ha), gemeten
enberekend metbehulp vanafvoercomponenten. Gemiddelde jaarcijfers
april 1985totenmet maart 1994.

diep grondwater

ondiep grondwater

oppervlakkige afvoer

vracht

vracht

totaal

totaal

berekend
1 1

[kgha f ]
stof

afvoer
1

[mmj" ]
chloride

105

nitraat-N
fosfaat

N.B.

concentratie
1

[mgr ]
65

afvoer
1

[mm j" ]

concentratie
1

[mg I" ]

215

30

afvoer
1

[mmj" ]

10

gemeten
[kg ha 1 f 1 ]

concentratie
[mgr 1 ]
7,5

133

142

15

40

2,5

102

114*

0,05

0,15

5,0

0,88

0.83"

totaal-N vracht
totaal-P vracht

Querner (1993) schat de gebiedsgemiddelde somvan de horizontale ende radiale
drainageweerstand op 70tot 120dagen.Uitde grondwaterstand-afvoerrelatie leidt hijaf dat
er 4afvoercomponenten bestaan,teweten de basisafvoer naar de diep insnijdende
hoofdtak van de beek, de afvoer naar de hoger insnijdende zijtakken van de beek,de afvoer
naar sloten endrainbuizen enoppervlakte-afvoer. Degemiddelde drainageweerstand van
het diepe systeem is450tot 600dagen,van hetondiepe systeem 70tot 90dagen.Dit
betekent dat deverblijftijd indeverzadigde zone minimaal twee àdrie maanden en
maximaal tweejaar is.Deverblijftijd indeonverzadigde zone moet hierbij opgeteld worden
om detotale verblijftijd teverkrijgen. Meijer (1994) geeft aandat eengroot deelvan de
afvoer van de Hupselse beek uit het noordelijk deelvan hetgebied komt met een maximale
verblijftijd van 1jaar. Deverblijftijd van ondiep grondwater wordt geschat op 160dagen.
MODFLOW-berekeningen geven aandat 60%van de beekafvoer uitondiep grondwater
bestaat. Het grondwater inhetzuidelijk deelvan het gebiedverblijft maximaal driejaar in het
gebied.Werkman (1995) meldt dat naeen droge periode grondwaterstanden en afvoer
binnen 1dag reageren op optredende neerslagoverschotten,vooral na buien met hoge
intensiteiten. Dit kanduiden oppreferent transport vanwater indeonverzadigde zone, maar
dit hoeft echter niet. Ditwater heeft een relatief korteverblijftijd.Alsdeze snelle reactie inde
winterperiode optreedt kan de oorzaak ook gelegenzijn ineen (zeer) geringe
bergingscapaciteit van deonverzadigde zone.
Degemiddeldejaarafvoer van de Hupselse beekvoor de periode april 1985tot en met
maart 1994is330 mm j " 1 . Oppervlakkige afvoer omvat3%van dejaarafvoer en heeft naar
schatting eenverblijftijd van urentot enkele weken.Als 63%van dejaarafvoer uit ondiep
grondwater bestaat en eenverzadigde zonevan 1mdiktewordt doorstroomd met een
porositeit van 0,35, komt 70%van ditwater binnen 1 jaar totafvoer, 9 1 % binnen tweejaar
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en bijna 100% binnen 5jaar totafvoer (Ernst, 1973). Dejaarafvoer bestaat voor 34%uit
diep grondwater. Voor dit grondwater gelden percentages van respectievelijk 15,27 en55%
bij een doorstroomde dikte van deverzadigde zonevan2 m.Voor hetstroomgebied als
geheel komt toepassing van deformule in3.2 erop neer dat 30-35%van de beekafvoer een
verblijftijd heeft korter dan 1jaar. Naar schatting 80-90%van de afvoer heeft minder dan5
jaar inde bodem doorgebracht.

4.4. Stofbalansen
Hetopstellen van destofbalansen voor hetstroomgebied van de Hupselse beek kan
geschieden met de in4.3 genoemde enberekende aanvoer-, bergings-,verlies- en
afvoertermen. Destofbalansen worden gepresenteerd als balansen op perceelsniveau. De
aan- enafvoertermen inde balansen geldenvoor eengemiddeld en representatief perceel
te Hupsel. Bijde balansen isdeterm restpostvermeld.Deze restpost is niette verwarren
met het balansoverschot dat hier gedefinieerd isalsaanvoer minus afvoer, exclusief de
beekafvoer. Bijde presentatie van de stofbalansen zijn devolgende aannamen gedaan:
• de concentraties van Nen Pinde atmosferische depositie zijnvoor de
balansperiode konstant, de neerslagveroorzaakt verschillen inbelasting;
• de P-concentratie inongezuiverd afvalwater daaltvan 1987tot 1990met20%
waarna deze verder konstant blijft.
• de mineralenproductie door landbouwdieren ende kunstmestgiften binnen het
stroomgebied komenovereen metdievan de gemeente Eibergen;
• de gewasafvoer iseen lineaire functievan het neerslagoverschot inde zomer;
• de bijdrage van droge en natte depositie direct opopenwater aan de
jaarvracht van de beek is verwaarloosbaar.
Decijfers aangaande de bemesting zijn afkomstigvan L.E.I.-D.L.O.(1985-1993). De cijfers
over de mesttransporten zijn afkomstigvan de Stichting Landelijke Mestbank. De relatievan
de gewasafvoer met hetactuele neerslagoverschot isbepaald aande handvan landelijke
en regionale cijfersvan het C.B.S.-L.L.B. (1985-1993) over de droge stof oogstvan hooi en
kuilgras per eenheidvan oppervlak. Deze cijfersvertonen een lineair stijgende lijn bij een
toenemend actueel neerslagoverschot. Aangenomen isdat de N-en P-afvoer lineair varieert
metde opbrengst aandroge stof. Voor gras isde gemiddelde gewasafvoer 380 kg"1 ha"1 j" 1
aan Nen 17 kg"1 ha"1 j" 1 aan Penvoor snijmais 170kg"1ha'1 j" 1 Nen26 kg"1 ha"1 j" 1 P.
Indetabellen 4.16-A tot en metCstaan de stofbalansen opjaarbasis voor chloride, stikstof
enfosfor op perceelsniveau. Uitde literatuur is bekend dat de netto bijdrage van de
landbouw inde stofbalansen van de Hupselse beek in 1982ongeveer 370 kg ha"1 j" 1 Nen
72 kg ha"1 j" 1 Pbedraagt, naaftrek van de geschatte gewasafvoer (Witte, 1987). Van
Engelenburg enVanden Eertwegh (1988) berekenenvoor de netto aanvoer vanuit de
landbouw 290 kg ha'1 j" 1 als Nen 114kg ha"1 j" 1 als Pvoor de periode 1986/1987. Van
Wolfswinkel enVan Duinen (1992) vindenvoor 1988een netto aanvoer vanuit de landbouw
van 344 kg ha"1 j" 1 Nen32,5 kg ha"1 j" 1 P.
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4.5. Bespreking stofbalansen
Dechloridebalans laatziendatderestpostrelatiefgeringisvergelekenmetandere
balanstermen.DebalanskloptdusaardigindiezindatheteroplijktdatdeCl-huishouding
vaneengemiddeldperceelteHupselvrijwelinevenwichtis,hoeweleenlichtdalende
tendensindechloridevoorraadtezienis.Dezedalingwordtwaarschijnlijkveroorzaaktdoor
denettomestexport. Degemiddeldebeekvrachtvoordebalansperiode is142kgha"1Cl,het
overschotopdebalansruim140kgha"1.Dezegetallenkomengoedovereen,zoals
verwachtindienersprakeisvanevenwicht indeCl-huishoudingvanhetstroomgebied.De
Cl-voorraadinbodemengrondwater inhetgebiedslinktnognietecht,hoewelnattejaren
welvoornettoafnamevandevoorraadzorgendooreengrotebeekvracht.Alsdesituatie
inzakebemestingenexportvanmestblijftzoalsdieis,zijninde(nabije)toekomstgeen
dalingenvanbetekenisindechlorideconcentratievanhetbeekwaterteverwachten.Een
lichtedalingwordtwelverwacht,aangezienhetbalansoverschot lichtdaaltindetijd.
Tabel4.16-A:Chloridebalans vaneengemiddeldperceel,
stroomgebiedvandeHupselsebeekperhydrologischjaar.
IN

Jaar
atm.

ongezuiverd

depositie*

afvalwater

1

1

UIT
bemesting

dierlijke mest

kunstmest

productie

toediening

1

1

[kgha 1r 1 ]

REST-

gewas-

mest-

beek-

afvoer

export**

vracht

[kg ha 1 J"1]

[kgha'1 j ' ]

[kg ha 1 f 1 ]

POST

[kg ha 1 j"1]

[kg ha J"']

[kg h a ' r ]

[kgha J" ]

1985

22

7

136

92

92

0

147

+18

1986

20

7

139

89

98

0

152

+5

1987

27

7

139

87

89

0

221

-70

1988

19

7

137

91

92

20

115

+7

1989

17

7

136

97

103

40

91

+21

1990

19

7

137

83

101

42

129

-27

1991

18

7

137

87

90

43

108

+7

1992

19

7

136

81

102

46

124

-29

1993

29

7

137

83

90

48

192

-74

85-93

21

7

137

88

95

31

142

-16

%

van

netto

aanvoer"

43%

64%

-7%

Cl-concentratie inneerslag 2,5 mgI
de nettoaanvoer naarde percelen isexclusief de mestexport
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Derestpostopdestikstofbalans bestaatuitatmosferischeverliezentengevolgevanvooral
denitrificatie endeaccumulatievanstikstof indebodem.Accumulatie indebodemkan
optredendooropslagvanstikstof inorganischestof(immobilisatie)endaarnaastdoorNH4+adsorptieaanhetbodemcomplex.AangeziendemeestegraslandenteHupselpermanent
graslandzijn,zouhetkunnenzijndatdenettoaccumulatievanstikstof inwortelsen
organischestof nietgrootis.Vandegemiddelde(1985-1993)nettoaanvoervanstikstofvan
ruim530kgha"1 j" 1 belandtbijna60%indegewasafvoer en20%indebeek.Ongeveer20%
verdwijntindeluchtviadenitrificatieenaccumulatieindebodem.Derestpostopdebalans
daaltindetijd,evenals hetN-overschot.OnbekendisechterofdeN-voorraadinbodemen
waterinhetgebiednogsteedswordtaangevuld,ofdaterdoordenitrificatie inmiddelsopde
N-voorraadingeteerdwordt.Alsditlaatstehetgevalisdanzijn(optermijn)dalende
stikstofconcentraties inhetbeekwaterteverwachten.Doordebufferendewerkingvande
bodemkanzo'ndalingeentijdopzichlatenwachten.Omteonderzoekenwelkdeelvande
restposttotdedenitrificatie gerekendmagwordenisinTabel4.17eenschattinggemaakt.
Tabel4.16-B:Stikstofbalans vaneengemiddeldperceel,
stroomgebiedvandeHupselsebeekperhydrologischjaar.
UIT

IN

Jaar

RESTPOST

atm.

ongezuiverd

depositie

afvalwater

bemesting

dierlijke mest

kunstmest

productie*

toediening

gewas-

mest-

beek-

afvoer

export

vracht

[kg ha 1 j"1]

[kg ha 1 J1]

[kg ha 1 J"1]

[kg ha 1 J"1]

[kgha 1 f 1 ]

[kgha 1J1]

[kgha 1 J"1]

1985

51

4,2

372

260

270

0

107

+310

1986

48

4,3

366

272

323

0

118

+249

1987

63

4,3

361

283

255

63

151

+242

1988

45

4,4

338

211

263

125

95

+116

1989

41

4,5

329

212

345

134

83

+25

1990

46

4,6

334

191

368

133

115

-41

1991

43

4,6

352

190

270

138

92

+90

1992

45

4,7

363

190

390

139

102

-28

1993

68

4,8

353

194

263

144

147

+66

85-93

50

4,5

352

222

305

97

112

+114

%

van

netto

aanvoer**

57%

21%

21%

*:inclusief atmosferische verliezenvanammoniak bijbeweiding entoediening. Deze bedragenopjaarbasis 40-50 kgha
de nettoaanvoer naardepercelen isexclusief demestexport

[kg ha 1 J1]
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Defosforbalans laatziendatderestpostgemiddeld(1985-1993)bijna35kgha"1 j" 1 P
bedraagt,datisongeveer50%vandenettoaanvoerpostopdebalans.Dezehoeveelheid
fosforwordtopjaarbasisopgeslagenindebodem, voornamelijktengevolgevanPadsorptieeninminderemateviaaccumulatievanPinorganischestof.Dewelindetijd
dalende restpostisnogsteedspositief.HetP-bindendvermogenvandebodemwordtdus
verderaangesproken.Indeperiodeapril 1985totenmetmaart1994isbijbenadering300
kgha"1Pindebodemopgeslagen.Hetfosfaatfront indebodemzalzichalsgevolgdaarvan
naargroterediepteverplaatsen.DitleidtwaarschijnlijktothogereP-concentratiesinhet
bovenstegrondwater. Degewasafvoer bedraagtgemiddeld45%vandenettoP-aanvoer.
Debeekvracht isgeringtenopzichtevandenettoaanvoerenbedraagtgemiddeldietsmeer
dan 1% hiervan.Uithetaandeeldirectelozingenvandepostongezuiverdafvalwater blijkt
datditaandeelvandeordevangrootteisvandebeekvracht.Afgezienvan(eventuele)
gebrekenindeaannamen,gemaaktbijdepostlozingongezuiverdafvalwater (par.4.3.1),
betekentditdatdebijdragevandeaf-enuitspoelingaandebeekvrachtongeveer
0,8 kgha"1 j" 1 Pbedraagt. Dedirectelozingvanongezuiverdafvalwater heeftdusnaar
verwachtingeengroteinvloedopdeP-concentratiesvanhetbeekwater.
Tabel4.16-C: Fosforbalans vaneengemiddeldperceelvoor
hetstroomgebiedvan deHupselsebeekperhydrologischjaar.
IN

Jaar
atm.

ongezuiverd

depositie

afvalwater

UIT
bemesting

dierlijke mest

kunstmest-

productie

toediening

gewas-

mest-

beek-

REST-

afvoer

export

vracht

POST

[kg h a ' J'1]

[kg h a ' ï 1 ]

[kg ha 1 J'1]

[kg ha 1 J'1]

[kgha'1 J'1]

[kg ha1f 1 ]

[kg ha 1 j 1 ]

[kg ha1r1]

1985

1,0

3,2

102

9

27

0

0,91

87

1986

1,0

3,1

98

8

32

0

1,36

76

1987

1,3

3,0

94

5

26

20

1,27

57

1988

0,9

2,9

80

8

26

38

0,88

27

1989

0,8

2,8

76

9

34

40

0,44

14

1990

0,9

2,7

73

7

37

39

0,67

6

1991

0,9

2,7

74

7

27

41

0,55

15

1992

0,9

2,6

73

8

39

41

0,36

3

1993

1,4

2,5

74

7

27

42

0,99

14

85-93

1.0

2,8

82

7

31

29

0,83

33

1.2%

51%

%

van

netto

aanvoer"

de nettoaanvoernaardepercelen isexclusief demestexport

47%
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Dedenitrificatie vindt zowel plaats inde bovengrond als inde ondergrond. De denitrificatie
inde bovengrond wordt alsvolgt stapsgewijs geschat:
1. bereken de bruto N-uitspoelingdoor de N-bodembelastingtevermenigvuldigen met de
uitspoelingsfactor volgens Kolenbrander (1981)voor grasland opzand,gegeven het
niveauvan de bodembelasting (0,35);
2. korrigeer de bruto N-uitspoeling voor hetactuele neerslagoverschot per jaar;
3. bereken netto N-uitspoeling door Gt-korrektiefactor te berekenen op basisvan de Gtverdeling in hetstroomgebied (Boumanset al., 1989). Dit leidttot eenfactorvan 0,45.
Voorgesteld wordt deze teverhogen met0,15tot0,60 vanwege deverbeterde drainage.
4. Hetverschil tussen de bruto en netto N-uitspoeling naar het grondwater isde
denitrificatie indebovengrond.
Intabel 4.17staat de nader uitgewerkte stikstofbalans voor allejaren.Dedenitrificatie inde
ondergrond is berekend door de netto uitspoeling tevermenigvuldigen met defractie diepe
afvoer van detotale afvoer (0,35) en50%afbraak (geschat) in rekening te brengen.Ook
deze cijfers staan intabel 4.17. Hiermee isbekendwelke hoeveelheid stikstof intotaal door
denitrificatie verdwijnt. De restpost intabel 4.16-B kan nugesplitst worden indenitrificatie en
veranderingvanvoorraad inbodem enwater. Van de genoemde circa 20%als restpost op
de N-balansverdwijnt gemiddeld (1985-1993) bijna 90%via denitrificatie en accumuleert
bijna 10% inde bodem.De hoeveelheid stikstof die gedenitrificeerd wordtvarieert inde tijd
tussen 10en 35%van de netto N-aanvoer envertoont geentrend.
Tabel4.17:Nader uitgewerkte stikstofbalans vaneen gemiddeld
perceel, stroomgebied vandeHupselsebeekper hydrologischjaar.
Hydrologisch jaar

Netto aanvoer

1 1

Gewasafvoer

1 1

Denitrificatie

Denitrificatie

bovengrond

ondergrond

1 1

Accumulatie
in bodem

1 1

[-]

[kg ha f ]

[kg ha f ]

[kgha J ]

[kgha" f ]

[kgha f ]

[kgha 1J1]

1985

687

270

112

30

107

+168

1986

690

323

84

22

118

+143

1987

648

255

168

44

151

+30

1988

474

263

55

15

95

+46

1989

453

345

34

9

83

-18

1990

442

368

50

13

115

-104

1991

452

270

49

13

92

+28

1992

464

390

46

12

102

-86

1993

476

263

143

38

147

-115

1985-93

532

305

82

22

112

+10

57

15

4

21

2

% van netto aanvoer 85-93

1 1

Beekvracht
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Volgens Tabel 4.17daalt de netto accumulatie inde tijd. Er isdus geen opbouw of zelfs een
netto afname van deorganische stof voorraadvanaf 1990. Deopbouw van devoorraad aan
stikstof inde bodem is gestopt. Destikstofconcentraties in het beekwater zullen dalen als
deze tendens voortduurt endeafnamevan de N-voorraad inhet gebied doorzet.

4.6. Verwachtingen samenstelling beekwater
Uitde analysevan deafvoercomponenten enverblijftijden isgebleken dat de waterkwaliteit
van de Hupselse beek snel reageert opveranderde maaiveldbelastingen,afgezienvan de
bufferende werkingvan een berging indebodem.Uit hetverloopvan devrachten inde tijd
kanafgeleidworden of eendaling indestofbelastingvan het beekwater reeds isbegonnen.
Op basisvan de mestwetgeving en uitgaandevan deveronderstelling dat bedrijven dewet
naleven kan dit effect op eentermijnvan enkelejaren verwacht worden. In4.3.5 zijn de
stofvrachten van het beekwater uitgebreid behandeld.Dalingen of stijgingen inde tijd zijn
onderzocht door de afvoer-gewogen concentraties indetijdte bekijken.Deafvoer van de
beekvertoont geen trend indetijd. Vastgesteld kanworden dat de Cl-vracht op maand- en
seizoensbasis (winter, zomer) geen duidelijke langjarige trend indetijdvertoont. Vanaf
1990lijken de concentraties te dalen,eendergelijke daling heeft zich inde periode 19861989echter ookvoorgedaan.Van een dalende tendens isdus geensprake. Hetzelfde
resultaat geldt ookvoor de N-vracht op maand-en seizoensbasis.
De P-vracht daalt vanaf 1990tot het eindevan de onderzochte periode. Inde zomer dalen
de afvoer-gewogen P-concentraties van 0,30 naar ongeveer 0,15mg I"1P, indewinter van
0,35 naar <0,20 mg I"1P.Aangezien uitde P-balans gebleken isdat er nogsteeds sprake is
van een P-overschot in hetgebied ende accumulatie vanfosfor inde bodem voortduurt,
blijven erwaarschijnlijk twee oorzaken over die de daling kunnenverklaren.Ten eerste kan
de daling inde directe belastingvan het beekwater metongezuiverd afvalwater een reden
zijnvoor de dalende beekvrachten.Ten tweede kunnen de invoeringvan mestinjectie en de
uitrijverboden van dierlijke mest inwintermaanden deoorzaak zijn. Hierdoor wordt de kans
verkleind datfosfor door oppervlakkige afvoer indesloten of beek terechtkomt.
Inde nabije toekomst wordtverwacht datdeCl-concentraties lichtzullen dalen indien de
bemesting op het huidige niveau blijft. Hetzelfde geldtvoor de N-concentraties. Een lichte
daling hiervan kan gebufferd worden door de stikstof, die aanwezig isinde bodem,
waardoor een daling langer uit kan blijven.De P-concentraties wordenverwacht verder
konstant te blijven nagedaald tezijntussen 1989en 1994,er iszelfs eentoename te
verwachten. Het effect van de uitrijverboden zalsnel merkbaar zijn, maar zal naenige tijd
tot een stabilisatie van de concentraties leiden.Eenverdere daling zal pas ingezet kunnen
wordenwanneer duidelijke lagere P-overschotten op de perceelsbalans gerealiseerd
worden. Bijna 10%van de gemetenortho-P-concentraties inhetdrainwatervan 57 buizen
lag innovember 1996boven het niveauvan 0,15 mg I"1P.Ongeveer 25%van de
waarnemingen van totaal-P lagook bovendit niveau.Hetondiepe grondwater draagt dus
behoorlijk bij aan de P-belasting van de beek.
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5. DISCUSSIEENAANBEVELINGENVOORVERDERONDERZOEK

5.1. Samenvattendebeschrijvingendiscussie
Hetstroomgebied van de Hupselse beek isgelegen inhet oostelijk zandgebied van
Nederland tussen Groenlo en Eibergen.Het gebied heeft een oppervlakte van 650 ha.De
bodems zijnvoornamelijk zandig,hier endaar komtoude kleivoor op geringe diepte. Het
landgebruik wordt gedomineerd door grasland (70%van oppervlakte) ensnijmais (bijna
20%). Hetgebied isintensief gedraineerd.Degeohydrologische situatie entopografie zijn
zodanig dat de grenzen van het gebiedgoeddefinieerbaar zijn: hetstroomgebied kan
gezien worden als een grote lysimeter.Water kanalleen indevorm van neerslag het gebied
inenalleen viaverdamping van bodem engewas enafvoer via debeek hetgebied uit. Een
ander voordeel isdat de belastingvan oppervlaktewater voornamelijk door diffuse
bodembelasting veroorzaakt wordt, er bevindt zichgeen RWZIof industrie in hetgebied.
Deze eigenschappen maken het gebiedgeschiktvoor onderzoek naar water- en
stofbalansen. Inhetvoorgaande rapportwordt destofhuishoudingvan chloride,stikstof en
fosfor onderzocht. Deonderzochte periode looptvan april 1985tot en met maart 1994.
De gemiddelde waterbalans opjaarbasisvoor de periode april 1985tot en met maart 1994
isgegeven intabel S.1. Devermoedelijk meest nauwkeurige waardenvoor de neerslag zijn
gemeten met een grondregenmeter,geplaatst in eenspatrooster. Als basisvoor de actuele
verdamping isde referentie-gewasverdamping volgens Makkink genomen.De
gebiedsgemiddelde gewasfactor is0,98. Degemiddeldejaarlijkse verdampingsreductie voor
de onderzochte periode bedraagt 10-20mm j" 1 . De bergingsverandering inde genoemde
periode ismarginaal tenopzichte van deandere balansposten.
TabelS.1: Gemiddelde waterbalans vanhetstroomgebied vande Hupselse
beek opjaarbasis voordeperiode april 1985totenmet maart 1994.
Term

Hoeveelheid [mmj"1]

neerslag

845

actuele verdamping

515

afvoer via beek

330

Om de routes te onderscheiden die het neerslagoverschot volgt alvorens tot afvoer te
komenvia ontwateringsmiddelen isdeafvoer onderverdeeld inafvoercomponenten. De
reden hiervoor isdat uit hetonderzoek gebleken isdatwater datvolgens een bepaalde
routetot afvoer komt eenvandeandere routesteonderscheiden chemische samenstelling
heeft. Devolgende afvoercomponenten zijnonderscheiden:
• oppervlakkige afvoer: oppervlakte-afvoer, interflow enafvoer via ondiepe
greppels;
• ondiepe grondwaterafvoer: afvoer viadrainbuizen enondiepesloten;
• diepe grondwaterafvoer: afvoer via beek enenzijtakken.
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Op basis van de afvoerintensiteiten op 3-uur-basis engemeten stofconcentraties van
chloride en nitraat-N iseen modelafgeleidter splitsingvan detotale afvoer inde diverse
componenten. Resultaat van de berekeningen isdat3tot 4%van de beekafvoer langs het
oppervlak tot afvoer komt (3%gemiddeld), dat55tot 75%(63%) via ondiepe stroming tot
afvoer komt en20tot40%via diepe routes (34%).Naar schatting40%van het grondwater
heeft eenverblijftijd van maximaal 1jaar. Ruim 90%van het grondwater komt binnen 5jaar
tot afvoer. Figuur S.1 toont defractiesvan de afvoer per component opjaarbasis.
Figuur S.1: Berekende fractie vande totaleafvoerper afvoercomponent op jaarbasis.
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Debelangrijkste diffuse bronvoor de belastingvan het beekwater isdeaf- en uitspoeling,
de belangrijkste puntbron wordt gevormd door directe lozingen van ongezuiverd afvalwater.
Gegevens over desamenstelling van het beekwater zijn bekendvoor het afvoer-meetpunt
waar de beek het gebiedverlaat bijstuw 10A.Voor de periode april 1985tot en met maart
1994zijn ruim 1900waarnemingen beschikbaar indevorm van analyses aanveelal afvoerafhankelijk genomen steekmonsters. Degemiddelde chlorideconcentratie is45 mg I"1.De
stikstofverbindingen in het beekwater bestaanvoor 90-95%uit nitraat. De gemiddelde
nitraatconcentratie bedraagt 32 mg I"1als N.Allewaarnemingen liggen boven het niveau
van 2,2 mg I"1N. Inhet algemeen isde ortho-P-concentratie tussen 0,05 en0,10mg I"1P.
Totaal-P-concentraties liggen veelal tussen 0,1 en0,25 mg I"1P.Ongeveer 40%van de
totaal-P concentraties zijn hoger dan 0,15 mg I"1P. Dechloride- ennitraatconcentraties zijn
hoog inhet beginvan het drainageseizoen en nemen af gedurende het drainageseizoen.
Hetverloop van defosfaatconcentratie inde tijd isgrillig.
Inhetwinterhalfjaar van oktober tot en met maart komt 80%van dejaarlijkse waterafvoer
enstofvracht van de beek tot afvoer. Dejaarlijkse Cl- en N-vrachtenvan de beek worden
groter bijtoenemende afvoer opjaarbasis. Infiguur S.2 staan dejaarlijkse stofvrachten als
functie van dejaarafvoer weergegeven.
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Figuur S.2: Stofvrachten chloride enstikstof inbeekwater als functie vande jaarafvoer.
Ervindt echter bij eentoenemendejaarafvoer eenafnemende gemiddelde N-concentratie
plaats. Deze afname issterker danvoor chloride.Alsvoor chloride alleen het proces van
verdunning van belang isbetekent dit datvoor stikstof ook extra afbraak ten gevolge van
nattere omstandigheden een rolspeelt. Naarmate eenjaar natter is leidt dit tot netto meer
afbraak van nitraat door denitrificatie. Infiguur S.3 isdit geïllustreerd door de verhouding
tussen N-vracht enCl-vracht uitte zetten tegen de jaarafvoer.
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Figuur S.3: Verhouding tussendejaarlijkse N-vracht en Cl-vrachten vanhetbeekwater als
functie vande jaarafvoer.
Afvoer-gewogen Cl- en N-concentraties vertonen geentrend indetijd, hoewel een lichte
daling merkbaar lijkt. Deafname van de P-concentraties indetijdis mogelijk hetgevolg van
maatregelen inhet kadervan de mestwetgeving. Dewetgeving heeft alsdoelde praktijken
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van mestdumpenteverminderen ende bijdrage aan de belastingvan hetopenwater door
oppervlakte-afvoer teverminderen. Dalendevrachten kunnen hetgevolgzijnvan toepassing
van mestinjectie en hetonderwerken van dierlijke mestwaardoor een eventuele afvoer
oppervlakte-tot minder afspoeling leidtdanvoorheen.Ook devermindering van de P-vracht
indirecte lozingenvan afvalwater door de huishoudens door toepassingvan fosfaatvrije
wasmiddelen speelt een rol.Infiguur S.4 staat hetverloop indetijdweergegeven van de
afvoer-gewogen concentraties, alsvoortschrijdend gemiddelde over 1jaar om
seizoenseffecten uitte middelen.

HBapril 1985- maart 1994
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Figuur S.4: Voortschrijdendgemiddelde vanafvoer-gewogen P-concentraties in het
beekwater;gemiddelde berekend over 1jaar.
Met behulp van stofbalansen kan de nutriëntenhuishouding van hetstroomgebied in kaart
gebracht worden. De periodewaarvoor de balansen zijnopgesteld isapril 1985tot en met
maart 1994. De balansen zijn opgesteld op perceelsniveau,gemiddelde jaarcijfers zijn
vermeld intabel S.2.
Dechloridehuishouding van een gemiddeld perceelte Hupsel isvrijwel inevenwicht, hoewel
ersprake isvan een licht dalende tendens inde chloridevoorraad in hetgebied.Deze daling
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de netto mestexport.Als desituatie inzake bemesting
en exportvan mest blijft zoals die is,zijn inde (nabije) toekomst geendalingen van
betekenis inde chlorideconcentratie van het beekwater teverwachten. Een lichte daling
wordt echter welverwacht, aangezien het balansoverschot licht daalt inde tijd.
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TabelS.2: Gemiddelde stoffenbalans vanhetstroomgebied vandeHupselse beekper jaar
1 rU

enper perceel voordeperiode april 1985totenmetmaart 1994.Cijfersin[kg ha f].

Term
atmosferische depositie
afvalwater
kunstmest
dierlijke mest
export dierlijke mest
afvoer via gewas

Chloride
21
7
88
137
17
95

denitrificatie bovengrond

-

denitrificatie ondergrond

-

beekvracht
berging in bodem

142
-1

Stikstof
50
4
217
392
89
305
82
22
112
53

Fosfor
1
3
7
85
27
31
-

0,83
37

De netto N-accumulatieinde bodem daalt indetijd. Er issprakevan een afname van
opbouw van de organische stof voorraadvanaf 1990.Alsdetendensvoortduurt en afname
van de N-voorraadinhet gebied doorzet of toeneemt, zullen dientengevolge de
stikstofconcentraties in het beekwater dalen.Voorlopig wordt dit nietverwacht, mede dankzij
het bufferend vermogen van de grote stikstofvoorraad indebodem.
De inde tijd dalende restpost voor fosfor (berging inbodem) is nogsteeds positief. Het Pbindendvermogen van de bodem wordt dusverder aangesproken. Hetfosfaatfront inde
bodem zal zichdientengevolge naar grotere diepte verplaatsen. Dit leidtwaarschijnlijk tot
hogere P-concentraties in het bovenste grondwater. Debeekvracht isgeringten opzichte
van detotale aanvoer en bedraagt gemiddeld iets meer dan 1 % hiervan.Uithet aandeel
directe lozingen van de post ongezuiverd afvalwater blijkt dat ditaandeelvan deorde van
grootte isvan de beekvracht. De mestwetgeving lijkt effect te hebben gehad door instelling
van onderwerkplicht en uitrijverboden opde afspoeling vanfosfor. Waarschijnlijk zijn
dientengevolge de P-concentraties indewinter indetijd gedaald.Alsdit effect uitgewerkt is
zullen de P-concentraties in het beekwater nietverder dalen enzelfs naar verwachting
stijgen omdat de oplading van de bodem nog niet gestopt is.

5.2. Aanbevelingen voorverder onderzoek
Onderzoek op het gebiedvan dewaterhuishouding kanzichverder toespitsen op metingen
van hetvochtgehalte inde bodem van een meetlokatie. Hierbij kan menzich richten op het
meten vanverticale vochtprofielen indeonverzadigde zone onder invloedvan regenbuien.
De meetfrequentie kan hierbij eenfunctie zijnvande neerslaghoeveelheid en/of -intensiteit.
Voor dit onderzoek isweinig gebruik gemaakt van hetaanwezige grondwater-meetnet
(stijghoogte), evaluatie hiervan moet echter ook onderwerp van nader onderzoek zijn.
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Het effect van de ongezuiverde lozingenvan huishoudelijk afvalwater opde P-huishouding
van de beekverdient extra aandacht. Er is meer duidelijkheid nodigover de manier en
tijdstipwaarop directe belastingvan de beek enzijtakken plaatsvindt.
Verder onderzoek kan metingen vandedrainwatersamenstellingomvatten zoals in 1996
eenmalig is uitgevoerd.Temporele en ruimtelijkevariatie kunnen onderzocht worden om
vast te stellen welke stofconcentraties inhetondiepeverzadigde grondwater voorkomen.
Verder iseen gebiedsdekkende bemonstering van drainwater van belang om de ruimtelijke
variatie insamenstelling te onderzoeken. Selectievan gedraineerde percelen kan afhangen
van bodemtype, grondwatertrap, het landgebruik endediktevan hetwatervoerend pakket.
Continuering van de bemonstering van het beekwater te stuw 10Aheeft tot doel 'lange
termijn' ontwikkelingen inde samenstellingvan het oppervlaktewater tevolgen.Ook kunnen
aande handvan deze metingen invloeden van het klimaat onderzocht worden.Uit de
huidige metingen blijkt dat N-en P-concentraties inhetbeekwater (sterk) variëren inde tijd.
Om een goede bemonstering uit tevoeren zal dusfrequent maar in ieder geval afvoerafhankelijk bemonsterd moetenworden.Aanbevolen wordtvoor kortere afvoer-intervallen
steekmonsterste nemen enopte mengentot 1monster per bijvoorbeeld 3 mm afvoer.
Deze methode werkt kostenbesparend en levert goedevrachtberekening op,nodigvoor een
trend-analyse van gemeten concentraties. Daarnaast kan bijwijze van proef voor een aantal
afvoerpieken een apart monsterprogramma opgezet worden ter analyse van de herkomst
van de afvoergolf. Eencontinue metingvande ECd.m.v.een sensor met datalogger is een
goedkope methode om globaal de afvoerverdeling teonderzoeken.
Naast metingen kanverder onderzoek via modelsimulaties van hetwater- en stoftransport
op perceelsniveau plaatsvinden. Er kunnen analyses gemaakt wordenvan deverdeling van
verblijftijden van hetwater inde bodem onderverschillende omstandigheden, bijvoorbeeld
wat betreft de diktevan het doorstroomde pakket of dedrainagesituatie. Naast eendimensionale modellen kunnen 2-D modellen ingezetworden (verzadigd-onverzadigd). Het
isvan belangte onderzoeken of preferent transport vanwater enstoffen inde onverzadigde
bodem inde overgangsperiode van zomer naar drainageseizoen deverklaring isvoor de
waargenomen hogere concentraties aan stoffen inhet beekwater aan hetbeginvan de
drainage.Als dit zo isdient de periode waarin een uitrijverbod geldtverder naar de laatste
maanden van de zomer uitgebreidworden.Daarnaast zou eenverbod op detoediening van
dierlijke mest aan het einde van het groeiseizoen toteen lagere belastingvan het beekwater
kunnen leiden.
Hetopzetten van een geografisch informatie systeem (GIS) omde in ruime mate
beschikbare informatie over hetstroomgebied in het kaartvlak beter toegankelijk en
bruikbaar te maken iseenvolgend themavanverder onderzoek. Deze geografische
informatie kan als basis dienen voor ruimtelijk gedifferentieerde modelberekeningen van de
af- en uitspoeling van stoffen ingrotere gebieden.
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6. CONCLUSIES

6.1. Waterhuishouding
De grondregenmetervangt de meest betrouwbare hoeveelheid neerslag.De
opstellingshoogte aan maaiveld en het spatrooster zijn blijkbaarvanwezenlijk belang voor
een nauwkeurige meting.Deverdampingsreductie bedraagt gemiddeld 10-20mm j" 1 voor
de periode april 1985tot en met maart 1994. De gemiddelde waterbalans opjaarbasis van
hetstroomgebied van de Hupselse beekvoor de periode april 1985tot en met maart 1994
voor hydrologischejaren ziet eralsvolgt uit:
• neerslag:845 mm j ' 1 ;
• actueleverdamping van bodem engewas:515 mm j" 1 ;
• afvoer via de beek:330 mm j" 1 .
De langjarig gemiddelde bergingsverandering isvrijwelnul.
Erzijn drie afvoercomponenten onderscheiden vanwegeverschillen inverblijftijdverdeling,
kwantitatieve bijdrage aan de beekafvoer enverschillen inchemische samenstelling van het
water datvia deonderscheiden routes tot afvoer komt. Deze componenten zijn:
1. oppervlakkige afvoer: oppervlakte-afvoer, interflow enafvoer viaondiepe greppels;
2. ondiepe afvoer: afvoer vangrondwater viadrainbuizen enondiepesloten;
3. diepe afvoer: afvoer van grondwater viade beek endiepezijtakken.
Ongeveer 5%van de beekafvoer bestaat uit oppervlakkige afvoer, 60%uit ondiep
grondwater en35%uitdiep grondwater. Naarmate dejaarafvoer hoger iswordt het aandeel
van de afvoer dat uitondiepe zones inde bodem komt groter ten kostevan de relatief diepe
afvoer. Naar schatting 35%van het in hetgebied aanwezige grondwater verlaat het gebied
binnen 1jaar, 80%binnen 5jaar. Depercentages zijngemiddelde cijfers, naarmate het
jaarlijks neerslagoverschot groter iswordt deverblijftijd vanwater inhet gebied kleiner
vanwege hettoenemende aandeel ondiepe enoppervlakkige afvoercomponenten inde
totale afvoer. Een enander betekent dat een duidelijk andere stofbelasting aan maaiveld en
de invloedvan het neerslagoverschot binnen enkelejaren totduidelijk meetbaar andere
stofconcentraties in het beekwater zullen leiden.Hierdoor is hetgebied geschikt om op
regionale schaal uitspraken te doen over effecten van het mestbeleid op de belasting van
oppervlaktewater op basisvanveldmetingen.

6.2. Kwaliteitoppervlaktewater
Degemiddelde chlorideconcentratie van 1918analyses is44 mg I"1.Van de 1922 monsters
waarin nitraat-N isgemeten isdegemiddelde concentratie 32 mg I"1als N.Alle
waarnemingen zijn hoger dan2,2 mg I"1 als N, ruim 98%ervan ishoger dan 11,3 mg I"1als N
Vande 1924 monsters waarin ortho-P isgemeten isdegemiddelde concentratie 0,06 mgI"1
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als P. Bijna 5%van dewaarnemingen is hoger dan 0,15 mg I"1als P. Degemiddelde totaalP concentratie van 1920analyses is0,21 mg I'1als P. Ruim40%van deze waarnemingen
ligt boven 0,15 mg I"1als P. Normoverschrijdingen zijnveelvuldig aan deorde. Het
oppervlaktewater in het gebied zelf mag misschien als niet-eutrofiëringsgevoeldig
bestempeld worden,echter door de afvoer van de beekworden benedenstrooms gelegen
gebieden belast diewellicht wel kwetsbaar zijn.

6.3. Stofhuishouding
De berekende jaarlijkse stofvrachten aan de handvan continu gemeten beekafvoeren en
concentraties van inde meeste gevallen afvoer-afhankelijk genomenwatermonsters zijn
gemiddeld ongeveer 140 kg ha"1 j" 1 chloride, 115kg ha"1 j ' 1 stikstof en ruim0,8 kg ha"1 j" 1
fosfor. Ongeveer 80%van dezevrachten komen inhetwinterhalfjaar tot afvoer. De
belastingvan hetopenwater metfosfor viaoppervlakkige afvoercomponenten kan oplopen
tot meer dan 50%van dejaarlijkse belasting. Intabel C.1 staat per stof de gemiddelde
verdeling weergegeven van dejaarlijkse afvoer- enbergingstermen alspercentage van de
aangevoerde hoeveelheid voor de periode april 1985tot en met maart 1994.
TabelC.1:
Afvoer- enbergingstermen stofbalansen Hupselse beek op perceelsniveau
als percentage van de aangevoerde hoeveelheid door atmosferische
depositie, ongezuiverd afvalwater enbemesting.Gemiddeldejaarcijfers over
de periode april 1985tot enmet maart 1994.
Afvoerterm

chloride

stikstof

fosfor

7

13

28

38

47

32

denitrificatie bovengrond

-

12

-

denitrificatie ondergrond

-

3

-

55

17

1

0

8

39

export
gewasafvoer

beekvracht
berging in bodem

Variaties inde stofvrachten tussen dejaren zijn met name eenfunctie van de afgevoerde
hoeveelheid water. Bijtoenemendejaarafvoer vanwater neemtdejaarvracht aan stoffen
toe. Eentweemaal zo grotejaarafvoer leidttot eentweemaal zo groteCl-vracht, behalve in
nattejaren (1987/88 en 1993/94). Indezejaren isdevracht minder groot danverwacht op
basisvan dewaterafvoer, er isdussprake van eenverdunningseffect opjaarbasis. Dit
houdt ook indat injaren met een groot neerslagoverschot de gemeten concentraties in het
beekwater indatzelfdejaar reeds dalen doorverdunning:een bewijsvan korte verblijftijden
van grondwater in het gebied.Voor stikstof geldt eenafwijkend verhaal.Naastverdunning is
er ook sprake van (extra) afbraak,veroorzaakt door een groter neerslagoverschot. Dit is
vastgesteld door deverhouding tussen de N-vracht enCl-vracht alsfunctievan de
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jaarafvoer teonderzoeken. Deverhouding daaltvan 0,90 bij eenafvoer van 200 mm j" 1 naar
0,75 bij een afvoer van meer dan 500 mm j ' 1 . Het lijktaannemelijk dat naarmatejaren natter
zijn, er een grotere afbraak door denitrificatie optreedt inde bovengrond door hogere of
vaker hogere grondwaterstanden. Voor fosfor geldt globaal dat bij eentweemaal zo grote
jaarafvoer, devracht ook tweemaal zogrootwordt. Hetverband is minder duidelijk dan voor
chloride. Innattejaren isde concentratie iets lager. Ook hiertreedt dus enigszins een
verduningseffeet op,minof meertegenverwachting.Verwacht wordt dat naarmate jaren
natter zijn, meer ofvaker oppervlakkige enondiepe afvoer plaatsvindt, zoalsvastgesteld.
Ondiepere routes hebben hogere P-concentraties. Erwordt aldus een meer dan lineair
stijgende P-vrachtalsfunctie van dejaarafvoer verwacht. Zo'n verband iszichtbaar voor
afvoeren tot 400 mm j ' 1 , echter gaat nietopvoor detwee nattejaren 1987/88en 1993/94.
Geconcludeerd kanworden dat indeze nattejaren met name meerwater via ondiepe routes
tot afvoer is gekomen,en in mindere mate meer oppervlakkige afvoer plaats heeft
gevonden. Ditstemt overeen metdeanalysevande afvoercomponenten.
Vaststelling van eentrend indestofvrachten eneen prognosevoor devrachten inde nabije
toekomst isonderzocht aan de handvan afvoer-gewogen concentraties. Deconclusie is dat
de chloride- enstikstofconcentraties nog nietdalen,maar dat er een lichtedaling verwacht
wordt, met name voor chloride.Voorfosfor iseen dalingvastgesteld vanaf 1989. Gemeten
concentraties lijkenzich ondertussen te stabiliseren.Conclusie isdat de inde tijd
toegenomen exportvan dierlijke mest en beperkingenvan de uitrijperiode hebben geleidtot
afgenomen stofbelastingen aan maaiveld,maar alleen voor fosfor hebben geleid tot
dalingen inde concentraties inhet beekwater. Omdalingen indeconcentraties van chloride
enstikstof inhet beekwater te realiseren zijnaanvullende maatregelen nodig.
Chloride iseen erg handige stof gebleken bijde analysevan dewater- en nutriëntenhuishouding van het stroomgebied. Hetverdient aanbeveling bijveld- en modelonderzoek
naar de relatie tussen bemesting en uitspoeling naar grond-enoppervlaktewater chloride
mede inbeschouwing tenemen.

6.4. Geschiktheid gebiedvoortoetsingeffecten mestbeleid
Het gebied blijkt, naanalyse van afvoercomponenten, schattingvanverblijftijden en kontrole
van de interpretatie met behulp van gemeten waarden,geschikt te zijnom in zandgebieden
van Nederland relatief sneltrendonderzoek tedoen naar af- en uitspoeling van meststoffen
naar hetoppervlaktewater op regionale schaal.Eenpermanente verandering inde belasting
aan maaiveld (bijvoorbeeld als gevolgvan het mestbeleid) zal binnen een periode van
minder dan 5jaar duidelijk merkbaar zijn inde beekafvoer. Bijdeanalyse van de verschillen
moet echter wel steeds rekening worden gehouden metde meteorologische condities, die
ook invloed hebben op de concentraties. Hetstroomgebied van de Hupselse beek verschilt
indit opzicht sterkvan de andere Nederlandse zandgebieden,waarveranderingen van de
belastingaan maaiveld pas natientallenjarenvolledig uitgewerkt zullen zijn.
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Bijlage 1.1: Topografische ligging stroomgebied.
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Bijlage 1.2:
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Bijlage 1.3:

Top mioceen (Stuip en Boekelman, 1976).
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Bijlage 1.4:
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Dikte formatie Sterksel-Enschede.
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Bijlage 1.5:
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Bijlage 2.1:
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Decadenormalen 1961-1990.GemiddeldevoordeK.N.M.I.-stations
Winterswijk, Borculo,RekkenenLichtenvoorde (bron:K.N.M.I.)
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Bijlage 2.2: Maandnormalen 1961-1990.GemiddeldevoordeK.N.M.I.-stations
Winterswijk, Borculo,RekkenenLichtenvoorde (bron:K.N.M.I).
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Bijlage 2.3:
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Maandnormalen 1961-1990referentie-gewasverdamping volgensMakkink
voordeK.N.M.I.-stationsDeKooy,Eelde,DeBilt,Vlissingen enBeekL.
(bron:K.N.M.I.).
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Bijlage 3.1:

Jaarafvoeren Hupselse beek, periode 1972-1988.
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Bijlage 4.1:
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C.B.S.-gegevens atmosferische depositie stikstofverbindingen.
Periode 1970-1989.
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Bijlage 4.2:

C.B.S.-gegevenslandelijk verbruik kunstmeststoffen (N,P,K).
Periode 1965-1990.

Landelijkverbruik kunstmeststoffen
Bron:C.B.S. (1992)
600

500

400
Ol
je
(O

300

200

>
100

O or O O

1965/66I 1969/70 I 1973/74I 1977/78 I 1981/82I 1985/86I 1989/90
1967/68 1971/72 1975/76 1979/80 1983/84 1987/88
Periode [-]
• Fosfor
+ Stikstof
« Kali

pag. 125van 138

Rapport nr. 7 4

Bijlage 4.3:

C.B.S.-gegevenslandelijke cijfers gewasafvoeren (N,P,K).
Periode 1970-1990.
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Bijlage 5.1:GegevensdrainageproefVanOmmen.
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Bijlage 5.2: Samenstelling drainwater.

Drainageproef Assink november 1992t/mmaart 1994.
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Bijlage 6.1:Waterkwaliteit enafvoer Hupselsebeektestuw 10Ain1985.
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Bijlage 6.1:Waterkwaliteit enafvoer Hupselsebeektestuw ÏOAin1986.
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Bijlage 6.1: Waterkwaliteit enafvoer Hupselsebeektestuw 10Ain1987.
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Bijlage 6.1:Waterkwaliteit enafvoer Hupselsebeektestuw ÏOAin1988.
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Bijlage 6.1:Waterkwaliteit enafvoer Hupselsebeektestuw 10Ain1989.
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Bijlage 6.1:Waterkwaliteitenafvoer Hupselsebeektestuw ÏOAin1990.
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Bijlage 6.1:Waterkwaliteitenafvoer Hupselsebeektestuw 10Ain1991.
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Bijlage 6.1:Waterkwaliteit enafvoer Hupselsebeektestuw ÏOAin1992.
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Bijlage 6.1:Waterkwaliteit en afvoer Hupselse beek te stuw 10Ain 1993.
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Bijlage 6.1: Waterkwaliteit en afvoer Hupselsebeek testuw ÏOAin 1994.
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Bijlage 6.2:Waterkwaliteit Hupselsebeektestuw 10Aperiode1985-1993.
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