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WOORD VOORAF

Deachtergronduitspoelingvannutriëntenuitveenweidegebieden viahetgrondwater
naarhet oppervlaktewater vormteen belangrijke post opdenutriëntenbalansen die
vooroppervlaktewaterenkunnenwordenopgesteld.Veelkennisvandemineralisatieprocessen en uitspoelingsroutes in kwantitatieve en kwalitatieve zin ontbreekt.
Inhetvoorjaar van 1989verleendehetalgemeen bestuurvandeStichtingToegepast
Onderzoek Reiniging Afvalwater (STORA),nu de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer(STOWA),opdrachtaanhetDLO-StaringCentrumteWageningenom
denutriëntenbelasting vanhetoppervlaktewaterinveenweidegebiedenteonderzoeken.
Het"Veenweide-onderzoek" omvatteeenliteratuurstudie,laboratoriumonderzoek aan
veenkolommenenveldonderzoekaannutriëntenconcentraties inhetgrond-enoppervlaktewater. Hetrichtte zich op de "achtergronduitspoeling": de bodemuitspoeling
van stikstof en fosfor ten gevolge van de mineralisatie van veen en uitspoeling uit
de diepere ondergrond.
Ditrapport ishet verslag vanliteratuuronderzoek naardeprocessen vanafbraak en
mineralisatie van veen.
Hetonderzoek werdindeperiode 1990totmedio 1992uitgevoerd dooreen projectteam bestaande uit ir. R.F.A. Hendriks,J. Pankow, ir. C.WJ. Roest, A. v.d. Toorn
en ir. O.F. Schoumans. Namens de STORA werd het project begeleid door een
commissie bestaande uit ir. E.C.W.A. Geuze (voorzitter), ir. W.C.P.M. Bots, dr.
T.H.L. Claassen, drs. R. van Gerve, ir. F.R. Goossensen en ir. P.C. Stamperius.

SAMENVATTING

VoorhetSTOWA-project "Denutriëntenbelastingvanoppervlaktewaterinveenweidegebieden" (het Veenweide-onderzoek) onderzocht het DLO-Staring Centrum vanaf
1990 tot medio 1992 de "achtergronduitspoeling" van stikstof en fosfor uit veengronden.Onder"achtergronduitspoeling" wordtinditonderzoekverstaandestikstofen fosforuitspoeling als gevolg van mineralisatie van veen en uitspoeling uit de
diepereondergrond.HetVeenweide-onderzoek omvatteeenliteratuurstudie,laboratoriumonderzoek aan veenkolommen enveldonderzoek aan nutriëntengehalten. Dit
literatuuronderzoek had tot doel:
- inzicht te verkrijgen in de processen van organische-stofafbraak en stikstof- en
fosformineralisatie in veen;
- hiaten in de kennis van de stikstof- en fosformineralisatie te signaleren;
- kennis te verzamelen om het kolom- en ademhalingsonderzoek op een verantwoorde wijze op te zetten;
- te onderzoeken ofhetnutriëntenuitspoelingsmodel ANIMOvoorhet Veenweideonderzoekgeschikt isvoordesimulatie vandestikstof-enfosforhuishouding van
veengronden en of op grond van de literatuur dit model aanpassing behoeft;
- relevante procesparameters en invoergegevens voor ANIMO te verkrijgen.
Veenisonderwaterverzadigde omstandigheden geaccumuleerde,nietof onvolledig
omgezette organische stof van plantenresten. Veen kan worden onderscheiden in
oligotrofe, mesotrofe eneutrofe veensoorten,dievoedselarm,weinig voedselrijk en
voedselrijk zijn. Hethuidige veen inNederland is gevormd tijdens het Holoceen in
een vochtig klimaat. Sinds de ontginningen zijn de meeste veengronden ontwaterd
en is de afbraakfase ingezet. Van de oppervlakte van Nederland nemen de veengronden bijna 10%in beslag. Ruim 90%hiervan wordt landbouwkundig gebruikt.
De veengronden in Nederland zijn over het algemeen slecht ontwaterd.
Veen bestaat voor 23 tot 100 massaprocenten uit organische stof. De organische
verbindingen zijn voornamelijk opgebouwd uitkoolstof.Zekunnen daarnaast grote
hoeveelhedenstikstof enfosfor bevatten.Erbestaateencyclischverloop:dekoolstof-,
stikstof- enfosforkringloop. Dekoolstofkringloop illustreert het bestehet lotvande
organische stof, aangezien organisch materiaal voor ongeveer de helft uit koolstof
bestaat.Dekringlopen vankoolstof,stikstof enfosfor zijn onderlinggekoppeld.De
interactie tussen de koolstof- en de stikstofkringloop is sterker dan die tussen de
koolstof- en de fosforkringloop.
Processen indekoolstofkringloop zijn afbraak vanorganische stofdoor dissimilatie
ofkoolstofmineralisatie, assimilatieenhumificatie. Processeninde stikstofkringloop
zijn mineralisatie of ammonificatie, immobilisatie, nitrificatie, denitrificatie,
uitspoeling,vastleggingvanammoniumenvervluchtiging vanammoniak. Processen
in de fosforkringloop zijn mineralisatie, immobilisatie, uitspoeling en vastlegging.
Liontwaterdeveengrondenovertreft deafbraakdeopbouwvanorganischestof.Hierbijkunnenorganisch-vastgelegde stikstofenfosfor wordengemineraliseerd. Omdeze
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stikstof- en fosformineralisatie van veen te kunnen begrijpen, moet de afbraak of
koolstofmineralisatie van het veen worden bestudeerd.
Afbraak vanorganische stof isdesplitsing enomzetting vandecomplexe chemische
verbindingen vandeorganische stof ineenvoudiger verbindingen voornamelijk door
micro-organismen. Deeigenlijke afbraak iseenhydrolyse indecellen vandeorganismen. Dit proces kan onder aërobe en anaërobe omstandigheden optreden. Aërobe
afbraak of oxydatie verloopt sneller en meer compleet dan anaërobe afbraak, met
andere eindprodukten.
De organische stof van veen bestaat voornamelijk uit plantemateriaal dat in verschillende stadia van afbraak verkeert. De belangrijkste macro-moleculaire verbindingen inplantemateriaal zijn: koolhydraten, lignine, eiwitten, organisch-fosforen organisch- zwavelcomponenten envetten, wassen enharsen. Daarnaast bevat veen
humusmoleculen.Desamenstelling vanorganische stof verandert tijdens de afbraak.
De samenstelling vanveen geeft eenindicatie vanhetstadium vanafbraak van veen.
Hoe verder hetafbraakstadium vanhetveen isgevorderd, hoelager het koolhydratengehalte is, en hoe hoger het ligninegehalte, humusmoleculengehalte en het gehalte
aan vetten, wassen en harsen zijn.
De belangrijkste groepen micro-organismen die organische stof afbreken, zijn bacteriën, actinomyceten en schimmels, afhankelijk vande omstandigheden. Ondergemiddelde aërobe omstandigheden zijn aërobe bacteriën, schimmels en actinomyceten
gelijktijdig actief. Onder zure omstandigheden zijn vooral schimmels actief, en onder
anaërobe omstandigheden vooral anaërobe bacteriën.
Voor de berekening van de afbraak van organische stof zijn verschillende rekenmodellen ontwikkeld:
- rekenmodellen met constante afbraaksnelheid;
- rekenmodellen met tijdsafhankelijke afbraaksnelheid;
- rekenmodellen waarbij deorganische stof inverschillende fracties wordt verdeeld.
De bekendste formule uit de rekenmodellen met constante afbraaksnelheid (Henin
et Dupuis, 1945)beschrijft deafbraak vanorganische stof alseen eerste-orde-proces,
met derelatieve afbraaksnelheid alssnelheidsconstante. Nadere analyse vanderesultaten van afbraakexperimenten leert, datdeafbraaksnelheid vanorganische stof niet
constant is, maar afneemt met de tijd door de heterogene samenstelling van de
organische stof. Gemakkelijk-afbreekbare materialen worden het eerst afgebroken,
waardoor het residu steeds rijker wordt aan resistenter verbindingen en de afbraaksnelheid van de organische stof als geheel daalt.
Een belangrijk rekenmodel mettijdsafhankelijke afbraaksnelheid ishetéén-parametermodel vanJanssen (1984en 1986a),waarvoor slechts éénparameter hoeft te worder
bepaald uit resultaten van afbraakexperimenten. Dit model is voor het Veenweideonderzoek eenbruikbaar model omeenrelatieve afbraaksnelheid omtezetten ineen
relatie tussen afbraaksnelheid en tijd.
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Een belangrijk concept binnen derekenmodellenwaarbijdeorganischestof inverschillendefracties wordtverdeeld, isdat waarin empirische fracties worden onderscheiden. Het computer-simulatiemodel ANIMO (Berghuis-van Dijk et al., 1985;
Rijtema et al., 1991)isgebaseerd opdit concept. ANIMO iseen dynamisch model,
ontwikkeld om de uitspoeling van stikstof uit landbouwgronden te berekenen. Het
model is later uitgebreid voor de berekening van fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden.HetmodelANIMOisgeschiktomdeorganische-stofhuishouding vanveengronden te simuleren. Vanwege dezegeschiktheid is ANIMOeen bruikbaar model
voor het Veenweide-onderzoek, temeer omdat in ANIMO de koppeling tussen de
nutriëntenhuishouding endewaterhuishoudingzeersterkis'gerichtopde beschrijving
van de uitspoeling van stikstof en fosfor.
Factoren die van invloed zijn op de afbraak van organische stof zijn factoren die
dereactiesnelheden en/of samenstelling vandebodemmicroflora bepalen.Debelangrijkste zijnvochtgehalte,zuurstofvoorziening, voedingselementen,temperatuur,zuurgraad enlutumgehalte. In deliteratuur zijn mathematische relaties gevonden diede
invloed van deze factoren op de afbraaksnelheid van veen beschrijven.
Enkele relaties in ANIMO moeten worden aangepast:
- de invloed van het vochtgehalte, vooral in het droge traject;
- de invloed van de stikstofbeschikbaarheid, vooral de reactie op stikstofgebrek;
- de invloed van de temperatuur, vooral in het traject 0-5 °C;
- de invloed van de zuurgraad, vooral in het lage traject.
Demeest gebruikte meetmethodenomderelatieveafbraaksnelheid van organische
stof te bepalen, zijn die waarbij het substraat in de bodem wordt gebracht door
onderploegen of door ingraven, waarna het gewichtsverlies van de organische stof
over een zekere periode wordt bepaald. Dit is een maat voor de relatieve afbraaksnelheid.Belangrijkste nadeelvandezemethodenisdatdestructuurvanhetmonster
wordt verstoord,waardoorhogereafbraaksnelheden wordengemeten dan aanongestoorde monsters.
In het Veenweide-onderzoek wordt de ademhalingsmeting gebruikt. Deze methode
berustophetmetenvandeC02-produktieende02-consumptievanhetveen,waaruit
een relatieve afbraaksnelheid kan worden afgeleid. Deze methode heeft als belangrijkste voordeel dat wordt gemeten aan ongestoorde monsters.
In de literatuur gevonden waarden van de relatieve afbraaksnelheid van veen verschillen nogal in grootte-orde, vooral als gevolg van een verschil in meetmethode.
Demethodewaarbij veenaandebodemwordttoegediend,geeft hogerewaardendan
de ademhalingsmeting. Waarden bepaald met de ademhalingsmeting liggen in de
grootte-orde van de algemene relatieve afbraaksnelheid van actieve humus in de
bouwvoor onder gemiddelde Nederlandse omstandigheden (1 à 2%.jaar_1).
Afbraak van veen impliceert mineralisatie van veen. Mineralisatie is het omzetten
van organische verbindingen in anorganische verbindingen. Voor het Veenweideonderzoek zijn de stikstof- en fosformineralisatie van belang.
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Stikstofmineralisatieiseenenzymatischproceswaarbijcomplexe organisch-stikstofverbindingen wordengehydrolyseerd voordeenergievoorziening vande afbrekende
micro-organismen. Bijditproceskomt ammonium vrijdat onderaërobe omstandighedenkanwordenomgezet innitraat (nitrificatie). Onderanaërobe omstandigheden
kan nitraat worden gedenitrificeerd tot stikstofgas of stikstofoxyde.
Destikstofmineralisatiekanworden berekenduitdekoolstofmineralisatie. Derelatie
tussen beidewordtgegeven doordebiosynthese-efficiëntie, deC/N-verhoudingvan
de biomassa en de C/N-verhouding van het substraat. De biosynthese-efficiëntie is
eenmaatvoordeverhouding,waarindeorganismen koolstof gebruikenvoordissimilatie of ademhaling en assimilatie of celsynthese. Van belang hierbij isde kritische
C/N-verhouding. Is de C/N-verhouding van het substraat lager dan deze kritische
C/N-verhouding,danvindtnettostikstofmineralisatie plaats.Bijhogerewaardenvan
de C/N-verhouding van het substraat treedt netto immobilisatie op.
Deze berekeningswijze en het concept van de kritische C/N-verhouding zijn niet
zonder meertoepasbaar opdereeds aanwezige organische stof inhet bodemprofiel
(veen). De belangrijkste reden is dat deze organische stof niet uniform van samenstellingis;deC/N-verhoudingvanhetgedeeltedatkanworden afgebroken, kansterk
afwijken van de C/N-verhouding van de organische stof in zijn geheel. Dit pleit er
voor ombijdeberekening vandemineralisatie vanveen,hetveen onderteverdelen
inverschillende empirischefracties metiedereeneigen afbraaksnelheid en C/N-verhouding.
InANIMO wordtdenetto-stikstofmineralisatie of-immobilisatie berekend doorhet
verschil te bepalen tussen de totale hoeveelheid organisch-stikstof in een laag aan
het begin en aan het einde van een tijdstap. Bij een toename van de hoeveelheid
organisch-stikstof is er stikstof geïmmobiliseerd in biomassa en humus, bij een
afname iserstikstof gemineraliseerd.Perlaagworden stikstofbalansen bijgehouden.
Fosformineralisatie is een enzymatisch proces, waarbij door hydrolyse van
organisch-fosforverbindingen anorganisch-fosfaat ontstaat. Het proces wordt voornamelijk gestuurd doordebehoefte aanfosfor vandemicro-organismen.Demineralisatie van fosfor uit organische stof wordt veelal geacht op dezelfde principes te
berusten als de mineralisatie van stikstof. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen
dat de fosformineralisatie essentieel verschilt van de stikstofmineralisatie. Uit het
literatuuronderzoek blijkt dat er nog vele lacunes zijn in de kennis over het fosformineralisatieproces.
De conventionele methode om defosformineralisatie te berekenen, is analoog aan
deberekening vandestikstofmineralisatie. Hierbij wordtervanuitgegaan datereen
zelfde strikte relatie bestaat tussen de fosfor- en dekoolstofmineralisatie als tussen
de stikstof- en de koolstofmineralisatie. Op grond van C/P-verhoudingen van veen
enkritische C/P-verhoudingenuitdeliteratuur isermeestalnetto fosforimmobilisatie
te verwachten. Echter net als bij de stikstofmineralisatie is het concept van de
kritische C/P-verhouding niet zonder meer toepasbaar op de organische stof in de
bodem (veen). Of er in veen inderdaad meestal fosforimmobilisatie optreedt, moet
dan ook nader worden onderzocht.
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Veelauteurs vondengeen ofslechtseenzeergeringesamenhangtussendekoolstofendefosformineralisatie van organische substraten. Meestal blijft de fosformineralisatieachterbijdekoolstofmineralisatie, vooralbijlagetemperaturen.Eenwerkbaar,
alternatief concept, waarbij de fosformineralisatie onafhankelijk van de koolstofmineralisatie wordt berekend, is niet gevonden in de literatuur.
InANIMO wordtdefosformineralisatie opdezelfde wijze berekend alsde stikstofmineralisatie.Omdatdezeberekeningswijze isgebaseerd opde koolstofmineralisatie
moeten de resultaten van deze berekeningen kritisch worden bezien.
De meest gebruikte methoden om destikstof- enfosformineralisatie te meten, zijn
de incubatieproeven. Hierbij wordt de verandering van de gehalten aan stikstof en
fosfor van geïncubeerde monsters gemeten over een zekere periode. De gemeten
veranderingen vormen een maat voor de mineralisatie. Van groot belang bij de
bepalingvandefosformineralisatie isdewijzewaaropdeverschillende fosforgehalten
worden gemeten.
Afbraak vanveenheeft gevolgenvoorlandbouwenmilieu.Debelangrijkste gevolgen
zijn zakkingvanhetmaaiveld doorhetverdwijnen vanorganischestof,het vrijkomen
vannutriëntenendeemissievanC0 2 ,een"broeikas"-gas.Zakkingvanhetmaaiveld
noopttothetvoortdurend aanpassenvanhetontwateringspeil,waardoorereensteeds
groterwordenddeelvanhetoorspronkelijke veenprofiel aëroobwordtenaanoxydatie
wordtblootgesteld.Hetvrijkomenvannutriëntenkanuitspoelingvandezenutriënten
naarhetgrond-enoppervlaktewatertotgevolghebben.Voorstikstofbetekent afbraak
vanveeneenextrastikstofleverantie aanhetgewas.DeC02-emissie vanuit veengronden bedraagt in Nederland ca. 1%van de totale C02-emissie.
Doorontwatering vanveengrondenwordtdemineralisatie vanstikstofenfosfor verhoogd. Deinvloed van diepere ontwatering opdeuitspoeling van stikstof en fosfor
naarhet oppervlaktewater ismerkbaar viamineralisatie,denitrificatie, snel-transport
via krimpscheuren, kwel, gewasopname, bergend en bindend vermogen, interflow
en afspoeling over het oppervlak. Omdat de veranderingen van deze deelprocessen
gezamenlijk optreden en in verschillende richting werken, ishet noodzakelijk deze
processenkwantitatief inhunonderlingesamenhangtebeschouwenomeenuitspraak
tedoen overheteffect van ontwatering opdestikstof- enfosforuitspoeling naarhet
oppervlaktewater.EengeschiktinstrumenthiervoorishetuitspoelingsmodelANIMO,
waarin al deze processen zijn betrokken.
Schattingvandeachtergronduitspoeling uitdegehaltenaannutriëntenindebovenste
metervanhetgrondwaterinonbemeste"natuurlijke" ofhalf-natuurlijke veengronden
enhetgemiddeldejaarlijkse neerslagoverschot toont,datde achtergronduitspoeling
een niet te verwaarlozen post is op stikstof- en fosforbalansen.
De belangrijkste conclusies zijn:
- ANIMOisgeschikt voordesimulatie vandeorganische-stofhuishouding en stikstofmineralisatie van veen. Wel behoeft het model op enige punten aanpassing;
- de resultaten van de simulatie van de fosformineralisatie met ANIMO moeten
kritisch worden bezien;
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- in de kennis over de processen van de fosformineralisatie zijn nog veel hiaten
gesignaleerd;
- deachtergronduitspoeling vormt eennietteverwaarlozen post opstikstof- enfosforbalansen.
De belangrijkste aanbevelingen betreffen:
- processen die nader onderzocht moeten worden in kolom- en ademhalingsexperimenten:
- de relatie in veen tussen de koolstofmineralisatie en de stikstof- en fosformineralisatie;
- debetekenisvaneenkritischeC/N-enC/P-verhouding voordenetto-mineralisatie van stikstof en fosfor in veen;
- de betekenis van de verhouding organisch-fosfor/totaal-fosfor voor de nettomineralisatie van fosfor;
- deinvloed vandestikstofhuishouding endetemperatuur opde fosformineralisatie;
- verbeteringen ofuitbreidingen van ANIMO voor desimulatie vandeorganischestofhuishouding van veen:
- het bijstellen van de afbraakreductiefactor voor het bodemvochtgehalte in het
droge traject;
- hetverbeteren vandemodelformulering vandeorganische-stofafbraak bijstikstofgebrek;
- het bijstellen van de afbraakcorrectiefactor voor de temperatuur in het
temperatuurstraject 0-5 °C.
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1 INLEIDING

In het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren dienen voor oppervlaktewateren functies tewordenvastgesteldmetdaaraangekoppelddenatestreven
waterkwaliteitsdoelstellingen. Afhankelijk van het type oppervlaktewater enhet na
testreven ecologischniveau wordendoordeCoördinatiecommissie Uitvoering Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO,1988)suggestiesgedaanvoormaatregelen om het gestelde doel te realiseren. Een vrij algemeen genoemde maatregel
isdebeperkingvandenutriëntentoevoermethetoogopdetoenemende eutrofiëring
van oppervlaktewateren.
Eutrofiëring is een overmatige verrijking van watersystemen met voedingsstoffen
(nutriënten).Hetgevolghiervaniseenovermatigeplantengroeidieleidttotverstoring
van de zuurstofhuishouding, vermindering vanrecreatieve en ecologische waarden
en problemen bij de drinkwaterbereiding.
Inveenweidegebieden wordendewaterkwaliteitsbeheerders geconfronteerd metde
vraagwelkebijdrage deminofmeer"natuurlijke" achtergronduitspoeling dievoortvloeit uit debodemopbouw, levert aandenutriëntenuitspoelingen en welkdeelvan
de nutriëntenuitspoeling een gevolg is van cultuurtechnische maatregelen als ontwateringenvanbemestingvanlandbouwgronden. De"achtergronduitspoeling" kan
worden gezien als de uitspoeling tengevolge van natuurlijke processen:
- uitspoelinguithetbodemprofiel alsgevolgvanafbraak enmineralisatievanveen;
- uitspoeling uit de diepere ondergrond door van nature hoge stikstof- en fosfaatconcentraties in de diepere ondergrond.
In veenweidegebieden kan het eerste proces een belangrijke rol spelen. Veen bevat
van nature een, in vergelijking met minerale bodems, groot potentieel aan stikstof
en fosfor. Deze nutriënten zijn in belangrijke mate aanwezig in de vorm van organische verbindingen. Doormineralisatie van het veen,eventueel versneld onder invloed van diepereontwatering, worden organisch gebonden stikstof enfosfor gemineraliseerd, waarnauitspoeling naarhet oppervlaktewater kan optreden. De grootte
van deze uitspoeling zal mede worden beïnvloed door het type veengrond.
Inhetproject "Denutriëntenbelasting vanoppervlaktewater in veenweidegebieden"
vandeStichtingToegepast OnderzoekReinigingAfvalwater (STORA)*,inhetvervolg aangeduid als "Veenweide-onderzoek", onderzoekt het DLO-Staring Centrum
denutriëntenuitspoeling alsgevolgvannatuurlijke processen.Hetonderzoekbestaat
uitliteratuuronderzoek,kolomexperimenten enademhalingsexperimenten, onderzoek
naar de vastlegging van stikstof en fosfor in veen, veldonderzoek en modelberekeningen.
Het doel van het literatuuronderzoek was in eerste instantie inzicht te verkrijgen in
deprocessen van organische-stofafbraak enstikstof-enfosformineralisatie inveen.
* thansdeStichtingToegepastOnderzoekWaterbeheer(STOWA)
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Deze kennis kan worden gebruikt bij het interpreteren van de resultaten van de
kolomexperimenten en de ademhalingsexperimenten, waarin deze processen en de
invloedvanontwateringenbemestinghierop,naderzullenwordenonderzocht.Hiaten
in de kennis over deze processen kunnen aangeven, waarop het onderzoek in de
kolomexperimenten endeademhalingsexperimenten inmeerdetailmoetwordengericht.
Een tweede doel van het literatuuronderzoek was na te gaan in hoeverre het
nutriëntenuitspoelingsmodel ANIMO(Berghuis-van Dijketal.,1985;Rijtema etal.,
1991) voor het Veenweide-onderzoek een bruikbaar instrument is om de stikstofen fosforhuishouding van veengronden te simulerenen en of opgrond van literatuur
dit model aanpassing behoeft. Verderhad hetliteratuuronderzoek tot doel relevante
procesparameters en invoergegevens voor het model ANIMO te verkrijgen.
Deresultaten vanhetliteratuuronderzoek zijn vastgelegdinditrapport.In hoofdstuk
2 worden de veenvorming, de veensoorten en het voorkomen van veengronden in
Nederland behandeld. Hoofdstuk 3 beschrijft de koolstofkringloop en de daarmee
samenhangende stikstof- en fosforkringloop. Hoofdstuk 4 handelt over de afbraak
enhoofdstuk 5overdestikstof- enfosformineralisatie vanveen.Hoofdstuk 6schetst
degevolgen vanveenafbraak voorlandbouw enmilieu.Inhoofdstuk 7tenslottewordenconclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voorhet Veenweide-onderzoek.
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2 VEEN IN NEDERLAND

2.1 Veenvorming
Veenvorming vindt plaats indien door gebrek aan zuurstof enremming van de biologische activiteithetdoorplantengevormdeorganischemateriaalnietof onvolledig
wordtomgezet.Hetprocesspeeltzichafineenmilieu,waar,bijovermaataanwater,
reducerende omstandigheden heersen.
Veen bestaat uit geaccumuleerde niet of onvolledig omgezette organische stof. In
de bodem wordt organische stof zowel onder anaërobe als aërobe omstandigheden
voortdurend afgebroken. De afbraak onder anaërobe omstandigheden verloopt zeer
langzaam. Onder aërobe omstandigheden echter, alsdeorganischestof aandelucht
wordt blootgesteld, gaat de afbraak veel sneller. Tengevolge van afbraak verdwijnt
organischestofuitdebodem.Tegenoverdezeafvoer staateenaanvoervanorganisch
materiaal door afsterven vanplantewortels,toevoer van bovengrondse plantedelen,
uitscheidingvanlevendeplantewortelseneventueleorganischebemesting.Tentijde
van veenvorming overtreft de aanvoer van organisch materiaal in belangrijke mate
detrageafvoer onderanaërobe omstandigheden. Dezoontstanevenenbestaan voor
23 tot 100 massaprocenten uit organische stof (Haans, 1965).
Het huidige veen in Nederland (Basisveen en Hollandveen) is gevormd tijdens het
Holoceen (fig. 1).Deindelingvandittijdvak isgebaseerd op klimaatschommelingen,
diemenvooraluitdevegetatiegeschiedenis heeft kunnen aflezen. Aanvankelijk was
het vrij droog, maar geleidelijk werd het vochtiger. Bovendien steeg de zeespiegel
voortdurend, waardoor ook de grondwaterspiegel steeg. Op plaatsen waar geen of
weinigsedimentatieplaatsvondeneenweelderigeplantengroeimogelijk was,ontstond
veen.Dit waren ineerste instantie laaggelegen plaatsen, waar onderinvloed van de
zee eutroof veen tot ontwikkeling kwam. Methet stijgen van de grondwaterspiegel
steeg het niveau van de veengroei. Ophoger niveau, buiten het directe bereik van
dezee,ontwikkelde zichookmesotroofenoligotroof veen.Vooralindeperiode8000
tot4000jaarvoorheden werddeveenvormingherhaaldelijk onderbroken door afzettingvanmarieneenperimariene sedimenten.Tijdens hetSubatlanticumwerddeveengroei op vele plaatsen definitief afgebroken door de afzetting van een laag zee-of
rivierklei.Opandereplaatsen,waarsedimentatiegeeninvloedhad,gingdeveengroei
door tot de mens een begin maakte met de ontginning van de veengronden.
Sinds de ontginningen, die circa 900 jaar geleden zijn begonnen, zijn de meeste
veengronden ontwaterd enisdeafbraakfase ingezet.Hetveenbovenhetgrondwater
kwam onderaërobeomstandigheden enwerd versneld afgebroken. Ervondnetto afvoervanorganische stofplaats.Eensituatiediehedentendageinnogsterkeremate
geldt door de huidige diepere ontwatering.
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Fig. 1 Holocene veenvorming in Nederland (naar:
Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch
Vademecum, 1988)

2.2 Veensoorten
Het milieu waarin het veen ontstaat, bepaalt de veensoort. Hierbij is vooral de
voedselrijkdom (rijkdom aanvoedingsmineralen) vanbelang.Hetmilieukanvoedselrijk (eutroof), weinigvoedselrijk (mesotroof) ofvoedselarm(oligotroof) zijnenwordt
grotendeels bepaald door geografische en hydrologische omstandigheden:
- het oligotrofe milieu wordt uitsluitend gevoed met zeer voedselarm regenwater;
- inhet mesotrofe milieu wordtdoor beken enriviertjes of doorkwel voedselrijker
water aangevoerd;
- hetzoeteeutrofe milieuwordtgevoed doorvoedselrijke enslibhoudende rivieren.
De venen, ontstaan in dit milieu, bevatten klei in wisselende hoeveelheden;
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- in het brakke eutrofe milieu wordt zoet voedselrijk rivierwater gemengd met zout
voedselrijk zeewater.Deinditmilieuontstanevenenbevattenwisselende hoeveelheden
klei.
Bijelkmilieuhoorteenkarakteristiekeplantengroeienbijgevolg veensoort.Opgrondvan
deplantesoorten waaruit zezijn ontstaan,wordendevolgende,zogenaamde "botanische",
veensoorten onderscheiden:
- Veenmosveen (oligotroof): karakteristiek zijn deresten van veenmossen, wollegras en
heideplanten;
- Bolster (oligotroof)* jong veenmosveen;
- Spalterveen (oligotroof): bestaat uit zeer fijne veenmossen en is zeer dun gelaagd;
- Zeggeveen (mesotroof): bevat fijne en grove zeggesoorten;
- Rietveen (zoet of brak eutroof): is teherkennen aan dewat grovere wortelstokken van
het riet;
- Zeggerietveen (zoetofbrakeutroof) enrietzeggeveen(mesotroof):zijn overgangentussen
rietveen en zeggeveen;
- Bosveen (zoet eutroof): herkenbaar aan de sterk veraarde grondmassa, met daarin
houtresten van o.a. els, wilg, es, iep en eik;
- Broekveen (zoet eutroof): bevat naast houtresten eveneens resten van andere planten,
zoals zeggen en riet;
- Broekveen (mesotroof): bestaatuitzeerfijn verdeeldeplantenresten,o.a. berkengagel.
In tabel 1is te zien dat veensoorten onderling verschillen in eigenschappen.
Tabel 1 Eigenschappen van veensoorten in niet-geoxydeerdetoestand (naar:Steur en Heijink, 1983)
Veensoort
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1
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>1,0
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1
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Figuur2geeft eenzeerglobaaloverzichtvandeverbreidingvandebotanischeveensoorteninNederland aanhet begin vanonzejaartelling.Hierbij dient opgemerkt dat
na het begin van de jaartelling nog steeds veenvorming plaatsvond.
*£=> f?

I

I oligotroof veen (veenmosvccn, heideveen)
mesotroof veen (zegge-,zeggeriet-, bladmossenveen)
beekdalen, grotendeels opgevuld met broekvecn

^ ^ ^ S eutroof veen, zoet riviervcen (slibhoudend
bosveen en rietveen)
l l l l l l i eutroof veen, zoet getijden-riviermondenveen
(slibhoudend broek-, bos-, riet-, rietzeggevcen,
niiiJiiHIIll eutroof veen, brak (rietveen en biezenveen)
I

I plaatselijk veen van diverse samenstelling

Fig. 2 Globaal overzicht van de verbreiding van de botanische veensoorten in Nederland,
omstreeks het begin van dejaartelling (naar: Pons, 1965)
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2.3 Veengronden
VolgensdeindelingvandeBodemkaart vanNederland,schaal 1:50000,worden
grondenbijdeveengronden ingedeeld alszijtussen0en80cmdieptemeerdan40
cmmoerigmateriaalbevatten(SteurenHeijink, 1983).Moerigmateriaalisbodemmateriaaldatvoorminstens15(bijeenlutumgehaltevan0%)tot23masasaprocenten
(bij een lutumgehalte van 50%) uit organische stof bestaat (fig. 3).
%organischestof
(op degrond)
60T

-- matig s
-zeer \ humusarm
M,
---'uiterst;
8
17,5
25
35
50%lutum (op deminerale delen)
zand lichte zware lichte matigzware zeer textuurklassen
zavel zavel klei
klei
zware
klei

veen'
zandigveen2
kleiig veen 2
venigzand2
venige klei2
1
2
3

moerig

humusrijk
zeer humeus
matig humeus
matig humusarm
zeer humusarm
uiterst humusarm

mineraal3

geenindelingnaar textuur
geen verdereindelingnaar textuur
textuurindeling volgenstabel 1 of 2

Fig.3 Indelingenbenamingvanbodemmateriaalnaarhetorganischestofgehalte (humus) in massaprocenten op de grond (massa'
procenten vanhet totalebodemmateriaal) in relatiemethet
lutumgehalte (massaprocenten vande minerale delen) (naar:
SteurenHeijink, 1983)

2.3.1 Hoogveen- en laagveengronden en hun ontginning
Eenveelgebruikteindelingvandeveengrondenisdieinhoogveen-enlaagveengronden(fig.4).Ditonderscheidheeft eensterklandschappelijk karakterenisontleend
aandeliggingvanhetveengebiedtenopzichtevanhetgrondwaterniveauindenaaste
omgeving.Pogingendetegenstellinghoogveen-laagveendoorkoppelingaandetegenstellingoligotroof veentegenovermesotroofeneutroofveenbotanischte funderen,
hebbenslechtsverwarringgesticht(Pons,1965).Weliswaarbestaathoogveenveelal
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uit oligotroof veen, maar in laagveen komen naast veel eutroof en mesotroof veen
ook grote oppervlakken oligotroof veen voor.
Metdeindelingnaarhoogteliggingvandeveengronden hangtdemaniersamen,waaropmen destijds het betreffende veen totturf verwerkte.Waarhet veen hoog lagten
opzichtevanhetgrondwaterniveau indedirecteomgevingwashetmogelijkhetveen
door sloten, zogenaamde wijken, redelijk te ontwateren, zodat deturf gestoken kon
worden.Dit wordt droge vervening of afvenen genoemd.Waarhetveen laaglagten
opzichte van het grondwaterniveau in de directe omgeving, moest de turfwinning
plaatsvinden door baggeren: natte vervening of uitvenen.
<t= (7

MAASTRICHT

laagveen, aan of dicht aan de oppervlakte
\/////A

hoogvecn

Fig. 4 Eenvoudige schets van de verbreiding van hoogveen en laagveen aan of dicht
aan het oppervlak (naar: Pons, 1965)
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Dehoogveengronden zijn alindevroege Middeleeuwen opkleineschaal verveend
voor de turfwinning voor eigen gebruik. Vooral vanaf de 17e en 18e eeuw heeft
systematische afvening op grote schaal plaatsgevonden. Niet alleen de turfwinning
stondhierbij centraal,maarookhetontginnenvandevrijgekomen ondergrond begon
eensteedsbelangrijkere plaatsintenemen.Opdezewijze ontstondeengeheelnieuw
landschap dattegenwoordig in Noord-Nederland als de veenkoloniën bekend staat.
Denaontginningontstanebodemtypennoemtmenveenkolonialegrondenofdalgronden. Alleen het oude veenmosveen is voor turfbereiding geschikt. De bolster werd
opzijgezet,evenalsdepleistocenezandondergrond afkomstig uitdevoorontwatering
gegraven kanalen. Na het egaliseren van de zandondergrond werd de bolster teruggestort opdevlakkeondergrond en werd hetgeheel bezand methet zand uitde wijken.Ploegenvanditzandmeteenkleindeelvandebolsterleverdehet veenkoloniale
dek op.
Delaagveengronden werden vanaf deMiddeleeuwen opgroteschaaluitgeveend.Er
werden langgerekte trek- of petgaten gebaggerd en de veenspecie werd op smalle
stroken niet uitgeveend land (ribben of zetwallen) uitgespreid. Petgaten die te diep
warenuitgeveend,groeidennietmeerdichtenverlandden nietmeer.Alsdezetwallen
dan ook nog te smal waren, konden ze worden weggeslagen door de golfslag. Zo
zijn uitgestrekte plassen ontstaan. Op veel plaatsen is niet al het veen uitgeveend.
Ditzogenaamderestveen bestaat meestaluiteutrofe veensoorten, wantdezesoorten
zijnnietgeschiktvoordeturfwinning. Dezegrondenkomennualsveenontginningsgrondenindedroogmakerijen voor.Veellaagveengronden zijnbemestmetzogenaamde toemaak: een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil en zand afkomstig van de
duinen en de aanliggende hogere pleistocene zandgronden. Grote delen van het
Utrechts-Hollands veengebied bezitten een toemaakdek.

2.3.2 Indeling volgens de legenda van de Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000
IndelegendavandeBodemkaart vanNederland, 1:50000(SteurenHeijink, 1983)
worden de veengronden ingedeeld op grond van:
a bodemvormende processen, zoals rijping en veraarding;
b veensoort, indien het veen doorloopt tot dieper dan 120 cm, of
c de aard van de minerale ondergrond, indien deze binnen 120 cm begint.
De bodemvorming begint indien veen,aldan niet kunstmatig, wordt ontwaterd. Er
isdanplantengroei mogelijk enerzalnogmeervocht aanhet veen worden onttrokken.Alsditwaterverlies irreversibel is,gaathetgepaard meteenblijvende volumevermindering ofkrimp en een vergroting vandedichtheid vandegrond. Dit proces
wordt fysische rijping genoemd. Demaximale irreversibele krimp inveen bedraagt
25 à 45%.De grootste krimp is waargenomen bij rietveen en rietzeggeveen.
Gelijktijdig met of kort na de fysische rijping beginnen chemische en biologische
rijpingsprocessen een rol tespelen bij de profielontwikkeling van de veengronden.
Natoetredingvanluchtzullendegemakkelijk aantastbarebestanddelenvanhetveen,
zoalseiwitten enkoolhydraten, worden afgebroken. Daarbij wordende celweefsels
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wel aangetast, maar blijft de oorspronkelijke plantaardige structuur van het veen
zichtbaar.Erontstaateendonkergekleurde,meestalzwartbruinetotzwarte,geaëreerde
horizont, die als verweerde laag wordt aangeduid (Pons, 1961). Als dit proces van
verweringdoorgaat, verdwijnt deorganische stof doorbiologischeen biochemische
processen geheelofvrijwel geheel.Ditproces wordtverteringofoxydatie genoemd.
In de bovenste laag van het ontwaterde en (sterk) verweerde veen kan veraarding
plaatsvinden. Bepaaldebodemdieren, zoalsregenwormen,micro-arthropoden(microgeleedpotigen) en duizendpoten gebruiken het veen als voedsel en veranderen het
inexcrementen.Ditproceskanzichenigemalenherhalen.Deoorspronkelijke veenstructuur gaat hierdoor opden duur geheel verloren en er ontstaat een bovengrond
met nieuwe humusvormen (Jongerius and Pons, 1962).
Op grond van de mate van veraarding worden de veengronden onderverdeeld in:
- Eerdveengronden: gerijpte veengronden meteengoed veraardemoerigeeerdlaag.
Deveraarding kaneutroof zijn, meestal onderinvloed vanklei,stalmest of slootbagger;demoerigeeerdlaagisdankleiig.Oligotrofe veraardingleidttotkleiarme
moerige eerdlagen.
- Rauwveengronden:veengronden zondermoerigeeerdlaag.Rauwveengronden zonder minerale bovengrond zijn zeer slap of redelijk tot goed gerijpt en dus
stevig(er).Rauwveengronden met minerale bovengrond hebben een zanddekdan
wel een zavel- of kleidek.
De veengronden met een veenkoloniaal dek nemen een aparte plaats in. Ze hebben
in principe een bezandingsdek: dit is op de ene plaats moerig, elders humusrijk of
humeus.
De indeling enbenaming van deNederlandse veengronden volgens de legenda van
de Bodemkaart van Nederland, 1 :50 000, is gegeven in tabel 2. In deze tabel is
tevens detotale oppervlakte van elke in delegenda onderscheiden veengrond ende
oppervlakte per voorkomende veensoort aangegeven (indien het veen doorloopt tot
dieper dan 120 cm beneden maaiveld).
De oppervlakte van Nederland, met aftrek van stedelijk gebied en open water, bedraagt ca. 3 110 000 ha. De veengronden, zoals onderscheiden in de legenda van
deBodemkaart vanNederland,nemenhiervanca.294 000haof9,5%in.Ruim90%
hiervan wordt landbouwkundig gebruikt. In sommige publikaties wordt een grotere
oppervlakteveengronden vermeld,totca.450000ha(Otten, 1985).Indatgeval zijn
onderdeze veengronden degronden gerekend,dieindelegendavande Bodemkaart
vanNederland alsmoerigegronden (mineralegronden meteenmoerige bovengrond
of een moerige tussenlaag) worden aangemerkt.
Deontwateringstoestand van deNederlandse veengronden isaf te lezen uit tabel3,
waarin de oppervlakten van de veengronden per grondwatertrap zijn gegeven.
De meest voorkomende veengronden zijn de koopveengronden; zij beslaan 26,2%
vandetotale oppervlakte aan veengronden (tabel 3).Deminst voorkomende zijn de
aar- en vlietveengronden, die slechts 0,3 resp.0,2% van de totale oppervlakte aan
veengronden uitmaken.
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Tabel3 Oppervlakten vande onderscheiden veengronden pergrondwatertrap
Veengrond

Oppervlakte (x 1000 ha)
to-

(%)

grondwatertrap

taal

I
Koopveengronden
Aarveengronden
Madeveengronden
Vlietveengronden

II

II* III III* IV V VI>

76,9 26,2 0,7 63,8 7,4 3,1 1,5 0,3 0,1 0,9

0,3

-

0,5 0,4

32,2 11,0 <0,1 13,8 4,7 5,6 7,4 0,3 0,2 0,2
0,6

0,2 0,6

Weideveengronden 46,8 15,9 0,6 37,8 4,7 2,5 0,8 0,4 Waardveengronden 53,2 18,1 4,8 39,1 3,9 3,2 0,7 0,7 0,2 0,6
Meerveengronden

17,6

Vlierveengronden

31,0 10,5 5,6 18,7 2,4 2,1 0,1 0,5 1,4 0,2

Veengronden met
veenkoloniaal dek

34,8 11,8 -

Totaal (x 1000 ha) 294,0
(%)

6,0 0,2

6,5 3,6 3,3 1,3 0,6 1,3 0,8

0,4 0,6 3,6 15,7 3,5 1,2 9,8

12,5 180,6 27,7 23,4 27,5 6,3 4,4 11,6
100,0 4,3 61,4 9,4 8,0 9,4 2,1 1,5 3,9

GRONDWATERTRAPPENINDELING
Gemiddeld laagste
grondwaterstand (cm-mv)

Gemiddeld hoogste grondwaterstand (cm-mv)
(<20)
(< 40)
< 40
> 40
40-80

>80

< 50
50-80
80-120
> 120
(>160)

|

III

||

IV
VI
f

VII

Een* achter decodevanII,IIIenVduidt op een "droger deel", d.w.z.met eengemiddeldhoogste grondwaterstanddieper dan25cm- mv.
Een* achter decodevanVIIduidt opeen "zeer droog deel", d.w.z. meteen gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 140cm-mv.
(...):Waarde niet klasse-bepalend

Van de veensoorten zijn, volgens de indeling van delegenda vande Bodemkaart (tabel 2), de mesotrofe soorten en de zoete eutrofe soorten het best vertegenwoordigd
(resp. 37,5 en 32,4% van de oppervlakte aan veengronden onderscheiden naar veensoort). Ongeveer een kwart van de oppervlakte veengronden, onderscheiden naar
veensoort, bestaat uit oligotroof veenmosveen. Het brakke eutrofe veen en de overige
veensoorten komen relatief weinig voor.
Deveengronden zijn overhet algemeen slecht ontwaterd; deheersende grondwatertrap
is Gt II (61,4% van de oppervlakte aan veengronden; tabel 3).De andere belangrijke
grondwatertrappen zijn Gt II*,III enIII*en in mindere mate Gt I (te zamen 31,1%).
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LEGENDA
veengronden
m

koopueengronden

m |

madeveen-, vferveengrondenenmoerige eerdgronden

^ ^ | vferveengronden
m

waardveen-,weideveengronden endrechtvaaggronden

| | |

meerveengronden enandereveengronden, moerigepodzdgrondenenveldpotfeolgronden

m

vergravenveengronden

overige onderscheidingen
stedeijk gebied
water

Fig.S De veengronden inNederland, gebaseerdopde Globale Bodemkaart van Nederland,
schaal1 :1 000000(DeBakker enSchelling, 1989)
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Dit betekent dat in ruim 90% van de oppervlakte veengronden het grondwater zich
bevindt tussen maaiveld en 80 à 120 cm - maaiveld. De grondwatertrappen VI en
hoger, de grondwatertrappen van sterk ontwaterde gronden, komen bijna uitsluitend
voor bij de veengronden met een veenkoloniaal dek.
Het voorkomen van de belangrijkste veengronden in Nederland, op grond van oppervlakte toont figuur 5.
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DE KOOLSTOF-, STIKSTOF- EN FOSFORKRINGLOOP ENHUN INTERACTIES IN VEEN

Veen bestaat voor23tot 100massaprocenten uitorganische stof (Haans, 1965). De
organische verbindingen zijn opgebouwd uiteencombinatie vankoolstof (C) met
slechts eenbeperkt aantal andere elementen, waarvan waterstof (H), zuurstof (O),
stikstof (N), fosfor (P)en zwavel (S)de belangrijkste zijn. Meestal bedraagt het
aandeelvandekoolstof50tot58massaprocentenvandeorganischestof(Bear,1965;
Schnitzer and Khan, 1978; Janssen, 1986a). Verhoeven et al.(1990) schatten het
C-gehalte vanNederlandse tril- enhoogvenen op41 massaprocenten vandeorganische stof. Degehalten aande mineralen Nen P worden meestal uitgedrukt ten
opzichte vanhetC-gehalte indevorm vaneen C/N-enC/P-verhouding(alsmassaverhouding) enhangen sterk samen metdeaard vanhetorganische materiaal. Rijk
materiaalbevatveelNenP,armdaarentegenweinig.C/N-verhoudingenvanNederlandsevenenvariërenvan 15(rijk)tot70(arm)(zietabel 1).OverdeC/P-verhouding
van veengronden is weinig bekend uitdeliteratuur; welis duidelijk datdeze verhoudingsterkervarieertdandeC/N-verhouding(BlackandGöring, 1953).C/P-verhoudingen vanveen, uitde literatuur, liggen tussen 300en 2500 (zieverder5.2).
Inde(veen)bodemvinden opbouwenafbraak vanorganischestoftegelijkertijd plaats.
De daarbij betrokken elementen gaan steeds vandeeneverschijningsvorm overin
de andere. Er bestaat een cyclisch verloop van deze elementen: de C- , N-en
P-kringloop. Daarbij illustreert deC-kringloop hetbeste hetlotvande organische
stof, aangezien organisch materiaal voor ongeveer de helft van zijn massa uitC
bestaat. Processen vandeC-kringloop zijn danookinhoge mate bepalend voorde
processen indeandere kringlopen. Mcgill andCole (1981) schetsten deinteracties
tussen de C-, N- en P-kringloop in het bodem-plantsysteem als weergegeven in
figuur 6.
Verschillendeauteurs(WalkerandAdams, 1959; Williamsetal.,1960;Barrow, 1961)
veronderstelden op basis vanexperimenten, dat er eenessentieel verschil bestaat
tussen demanier waaropCenNenerzijds enPanderzijds worden gestabiliseerden
gemineraliseerd indebodem.McgillenCole(1981)leiddenuitdezebronnen enuit
veel andere bronnen overhetvoorkomen vanC,NenPindeorganische stof inde
bodem, het model van figuur 6 af. Hierin illustreert de buitenste cirkel de
gezamenlijke C-enN-kringloopendebinnenste cirkel deaparte P-kringloop in de
bodem-organische stof.
Vers organisch materiaal wordt door micro-organismen indebodemafgebrokenuit
een behoefte aanenergie enkoolstof. Hierbij ontstaat C0 2 , anorganisch-N en-Pen
humus,eenstabielerevormvanorganischestof.Onder"humus"wordthierverstaan:
de dode organische stof indebodem diein meerdere of mindere mate is omgezet
in stabielere,minder makkelijk afbreekbare vormendanhetverse materiaal waaruit
hetisontstaan.Veenkanwordenbeschouwd alseenaccumulatievanhumus.Waksman (1938en 1952) omschrijft veen alseentypehumus,ontstaan doorafbraakvan
plantemateriaal onder waterverzadigde omstandigheden.
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C-N

JL
Afvoer

Fig. 6 Interacties tussen de C-, N- en P-kringloop in het
bodem-plant-systeem (naar: Mcgill and Cole, 1981)

Bij het ontstaan van humus worden C en N samen gestabiliseerd in de vorm van
humusmoleculen, verbindingen van voornamelijk C,H,O,NenSmet C/N-verhoudingen variërend van 10 tot 70. P wordt los van het hoofdbestanddeel van de organische stof gestabiliseerd indevormvanfosfaat-esters (C-O-P)diegeen integraal
deel van de organische stof uitmaken, maar die bindingen aangaan met organische
stof- en andere bodemdeeltjes. Dit verklaart de grote variatie in C/P-verhoudingen
in de bodem in vergelijking met de variatie in C/N-verhoudingen. Circa 70% van
de organisch-P-verbindingen in de bodem is geïdentificeerd; aldeze organisch-P is
aanwezig als fosfaat-esters (Mcgill and Cole, 1981). De meest voorkomende
fosfaat-esters in de bodem, de penta- en hexa-fosfaten van inositol, bevatten
verhoudingsgewijs weinigC.ZehebbeneengemiddeldeC/P-verhouding vanca.0,4
(White, 1981) en zijn moeilijk afbreekbaar (Anderson et al., 1974).
Organisch-C en -N worden samen gemobiliseerd of gemineraliseerd (omgezet in
anorganische vormen) door micro-organismen, die koolstofrijke substraten, zoals
plantenresten,dodebiomassaenhumus,afbreken voorhunenergie-en koolstofvoorziening.Fosfaat-esters worden hierbij nauwelijks aangesproken vanwegehungeringe
C-gehalteenresistentie tegen afbraak (White, 1981).BijdezeC-mineralisatieworden
de aan Cgebonden Nen andere elementen meegemineraliseerd. N-mineralisatie is
duseen gevolgvandebehoefte van micro-organismen aanenergieenC,enniet van
de behoefte aan N. Deze mineralisatie vindt plaats in het celmembraan van microorganismen en wordt daarom biologische mineralisatie genoemd.
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P-mineralisatiewordtvoornamelijk gestuurddoordebehoefte van micro-organismen
aanPenvindtdaaromlosvandeC-mineralisatieplaats.Hierbij wordende P-bevattende organische componenten niet afgebroken, maar ontstaat anorganisch-P door
hydrolyse vanfosfaat-esters. Omdatditprocesgrotendeels buitenhet celmembraan
optreedt,noemdenMcgillenCole(1981)hetbiochemischemineralisatie.Tochwordt
er ook Psamen met Cgemineraliseerd, indien substraten worden afgebroken die P
bevatten.VolgensMcgillenCole(1981)ishetaandeelvandezebiologischeP-mineralisatie slechts gering.
Voor een beter begrip van deverschillende omzettingsprocessen bij afbraak enopbouw van organische stof ishetnodig dekringlopen uitfiguur 6afzonderlijk tebeschouwen.
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Fig. 7 De C-kringloop inhetbodem-plant-systeem (naar: Berghuisvan Dijketal, 1985)

Figuur 7geeft de organische-stof- of koolstofkringloop volgens Berghuis-van Dijk
etal.(1985).Inhetnavolgendewordtinhetkortaangegeven welkeprocessenplaatsvindenindezekringloop.Inhoofdstuk 4wordtdieperopeenaantalprocesseningegaan. In figuur 7 is te zien dat bij de afbraak door bodemorganismen van vers
organisch materiaal, zoals dode plantedelen en organische delen van mest, dit
materiaalgedeeltelijk wordtgeoxydeerdtotC0 2 voordeenergievoorziening vandeze
organismen (dissimilatie), gedeeltelijk wordt ingebouwd in de biomassa van de
bodemorganismen (assimilatie)engedeeltelijk wordtomgezetinhumus (humificatie).
Het dissimilatieproces wordt ook wel ademhaling, oxydatie of C-mineralisatie
genoemd. Deze transformatieprocessen vinden vooreen deelplaats in de opgeloste
fase. De eerste stap in het afbraakproces is het verkleinen van grote moleculen tot
kleinerediemakkelijker inoplossinggaanenkunnen wordenopgenomenindecellen
van de micro-organismen om daar verder te worden afgebroken.
Doordat C,Hen Otijdens de afbraak verdwijnen, heeft degevormde humus doorgaans een belangrijk hoger N-en P-gehalte of lagere C/N- en C/P-verhoudingdan
het verse materiaalwaaruit hijisgevormd. Dezehumus wordteveneens afgebroken
tot C0 2 , H 2 0 en omgezet innieuwe humusenbiomassa,echterveellangzamer dan
hetversemateriaal.Debiomassawordtrelatief snelafgebroken envernieuwd.Omdat
het experimenteel moeilijk iseen onderscheid te maken tussen de grote massa van
dehumusenderelatiefkleinebiomassa,wordeninbeschrijvingen van afbraakprocessen humus en biomassa vaak als een geheel beschouwd (Berghuis-van Dijk et al.,
1985; Ritsema, 1987).
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Fig. 8 De N-kringloop in het bodem-plant-systeem (naar: (Berghuisvan Dijk et al., 1985)

De N-kringloop volgens Berghuis-van Dijk et al. (1985) is weergegeven in figuur
8.Debelangrijkste processen vandezekringloop wordenhierinhetkort besproken.
In hoofdstuk 5 wordt de N-mineralisatie in meer detail behandeld. Voor een groot
deelisdeN-kringloopeenafgeleide vandeC-kringloop.Organisch-Nkomteveneens
voorinversorganisch materiaal,inhumus,indebiomassavande bodemorganismen
enin opgeloste vorm.Deovergangvandeeneverschijningsvorm indeanderehangt
zeer nauw samen met de processen van de C-kringloop.
Organisch-Nindebodemkantijdens deC-mineralisatiewordengemineraliseerd tot
anorganisch-N in de vorm van NH4+ (ammonificatie), mits ermeer Nvrijkomt dan
debehoefte aanNvan deafbrekende organismen. Isdebehoefte groterdanhetaanbod, dan wordt anorganisch-N vastgelegd in de organismen (immobilisatie). NH4+
kanworden opgenomendoorplanten,vervluchtigen,uitspoelen,worden geadsorbeerd
aan het bodemcomplex of worden omgezet in N03~ onder aërobe omstandigheden
(nitrificatie). N03~ kan eveneens uitspoelen en door de plant worden opgenomen.
Omdat N0 3 " niet wordt gebonden aan het bodemcomplex, ishet veel mobieler dan
NH4+, waardoor het veel sneller uitspoelt.
Onder anaërobe omstandigheden, indien er organische stof en/of FeS2 (pyriet) aanwezig is,kan N03~ denitrificeren tot N2 en N 2 0. Dit laatste is van groot belang in
veengronden methuntraditioneelhogegrondwaterstanden.N0 3 "kanhiersnelineen
anaërobe,organische-stofrijke omgevingterechtkomen,waardoorhetmobieleN03~
34

doordenitrificatie verdwijnt.Nkandekringloopverlatendoorafvoer vangewassen,
NH4+-vervluchtiging,denitrificatie en uitspoeling van organisch-N,NH4+en N0 3 ".
Nkan indekringloop worden opgenomen doororganische en anorganische bemesting,opnamevanN2-gasdoorstikstofbindende micro-organismen en atmosferische
depositie van anorganisch-N.
Pin oplossing

Pinvaste stof

Pin opgelost
organisch materiaal

Mineralisatie
(hydrolyse)

Immobilisatie
aan:
Fe-and Al- oxyden
org. mat. CaC03 L»
Klei mineralen

Anorg.- Pin
oplossing als
HPOJ--;H2PO;

Desorptie

Adsorptie

Uitspoeling

Oplossing/
verwering
P(anorg.) in struvite;
octocalciumfosfaat i.e

Precipitatie

Opname door plant

Fig. 9 De P-kringloop inhetbodem-plant-systeem (naar:
Ritsema, 1987)
Figuur9bevatdeP-kringloopzoalsbeschouwddoorRitsema(1987).Deze kringloop
lijkt in grote lijnen op die van N. Het essentiële verschil met deN-kringloop is dat
deP-kringloop mindersterkisverbonden metdeC-kringloop.EvenalsCenNkomt
organisch-Pvoorinversorganischmateriaal,indebiomassavan bodemorganismen
en in opgeloste vorm. Ook komt organisch-P voor als fosfaat-esters gebonden aan
humus en andere bodemdeeltjes; P vormt daarentegen nauwelijks een bestanddeel
van humusmoleculen.
Organisch-P kan worden gehydrolyseerd door micro-organismen waarbij anorganisch-P,indevormvanHP0 4 2 "enH2P04",ontstaat.Ditproceswordtgestuurd door
de behoefte van de micro-organismen aan P: deze organismen scheiden fosfatase-enzymen af, waardoor organisch-P wordt gehydrolyseerd. Isdebehoefte aan
Pkleiner dan de vrijgekomen hoeveelheid anorganisch-P,dan wordt P gemineraliseerd;ishetomgekeerdehetgevalenisertevensanorganisch-Paanwezig,danwordt
P geïmmobiliseerd in de biomassa. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op de
P-mineralisatie.Hetanorganisch-Pkanworden opgenomendoorplanten,uitspoelen,
neerslaanalsfosfaatzouten ofwordengeadsorbeerd aanFe-enAl-oxydes,organisch
materiaal, kleimineralen en CaC0 3 . Belangrijk verschil met deN-kringloop is het
ontbreken vanprocessen waardoorPovergaatindegasvormigefase enuitdekring-
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loopverdwijnt. Pkandekringloop verlaten doorafvoer vangewassenenuitspoeling
van organisch-P(fosfaat-esters) enanorganisch-P.Toevoeging vanPaandekringloop
geschiedt uitsluitend door organische en anorganische bemesting en door atmosferische depositie van anorganisch-P.

36

4 AFBRAAK VAN VEEN

In ontwaterdeveengronden overtreft deafbraak vanorganische stof deopbouw. Bij
dezeafbraak wordteengedeeltevandeorganischgebondenC,Neninminderemate
Pgemineraliseerd totanorganischevormenvandezeelementen.Degevormdeanorganisch-N en -Pkunnen eventueel uitspoelen en zo bijdragen aan de eutrofiëring van
hetoppervlaktewaterinveengebieden.Deafbraak vanorganischestofinveengronden
vormt daarom een sleutelproces bij het bestuderen van deeutrofiëring van veengebiedentengevolgevandeN-enP-mineralisatievanhetveen.VooraldeN-mineralisatievertoonteensterkesamenhangmetdeafbraak vanorganischestof;deP-mineralisatie in mindere mate.
Indithoofdstuk wordenachtereenvolgenskwalitatieve(4.1)enkwantitatieve aspecten
vandeafbraak vanorganischestof(4.2),defactoren diehetafbraakproces beïnvloeden (4.3), en de relatieve afbraaksnelheid van veen (4.4) besproken.

4.1 Kwalitatieve aspecten van de afbraak van organische stof
Afbraak vanorganischestofisdesplitsingenomzettingvandecomplexe chemische
verbindingen van de organische stof in meereenvoudige verbindingen ten gevolge
vanfysisch-mechanische, anorganisch-chemische en biologischeprocessen. Omdat
de laatste hierbij het belangrijkst zijn, wordt onder afbraak van organische stof
meestal, ook in dit rapport, biologische afbraak verstaan.
Deafbraak vanorganischestof indebodemwordtbewerkstelligd door micro-organismen,voordeenergievoorziening encelsynthesevandeorganismen.Bijde afbraak
kunnen verschillende processen gelijktijdig of na elkaar plaatsvinden:
- assimilatie:hetgebruikenvandeomgezetteorganischestofcomponenten alsbouwstenen voor de synthese van het celmateriaal van de afbrekende organismen;
- dissimilatie (ademhaling, oxydatie of C-mineralisatie): het oxyderen van de
organische koolsof tot C0 2 omenergie voor de levensfuncties vande afbrekende
organismen te verkrijgen;
- mineralisatie: het omzetten van organische in anorganische verbindingen. Bij
volledige mineralisatie van organische stof zijn dit: C0 2 , H 2 0, NH4+, N0 3 ", N2,
HP0 4 2 \ H2P04-- S0 4 2 " en S2";
- immobilisatie:hetomgekeerdevanmineralisatie.Anorganischeverbindingenworden
doormicro-organismen uitdebodemopgenomen voordevormingvanhuncellen;
- humificatie: devorming van humusbestanddelen, stoffen diehet eindprodukt zijn
van de stofwisseling van micro-organismen.
Volledige afbraak vanorganische stofkomtdusovereenmetvolledige mineralisatie.
Assimilatie enhumificatie zijn omzettingsprocessen waarbij deene vorm van organischestof wordtomgezetindeandere.Deafbraak vanveen vindtnagenoeggeheel
plaatsonderaërobeomstandigheden,waarbijhetbelangrijkste bestanddeel,dekool37

stof, wordt geoxydeerd (dissimilatie) enuitde organische stof verdwijnt als C0 2 .
Daarom worden "afbraak" en "oxydatie" van veen vaak synoniem gebruikt.
Drijvende krachten achter hetafbraakproces zijn deassimilatie envooral dedissimilatie. Mineralisatie enhumificatie zijn eengevolg vandeze twee processen.De
verhouding waarin organisch-C wordt aangewend voor assimilatie ofdissimilatieis
afhankelijk vanhettypeorganismeenvandeomstandigheden.Verschillendegroepen
(micro-)organismenhebbeneenverschillendedissimilatie/assimilatie-verhouding (tabel
4). Deze verhouding wordt ookwel uitgedrukt als:assimil./(assimil. +dissimil.)en
wordtdan biosynthese-efficiëntie genoemd.Dedissimil./assimil.-verhoudingis van
groot belang bijhetafleiden vandeN-enP-mineralisatie uitdeafbraak vanorganischestof,omdatzebepaaltwelkdeelvandeomgezette organische stof wordtingebouwd in de micro-organismen en welk deel wordt gemineraliseerd (zie H5).
Tabel 4 Biosynthese-efficiënties
en dissimilatie! •
assimilatie-verhoudingen van de belangrijkste
groepen micro-organismen (naar: Lebbink en
Antonides, 1990)
Type
organisme

Schimmels
Actinomyceten
Aërobe bacteriën
Anaërobe bacteriën

Biosynthese-eff.

Diss./ass.-verh.

bereik
(%)

gem.
(%)

bereik
(-)

30-50
30-50
20-40
2-5

33
33
30
3

1-2,3 2
1-2,3 2
1,5- 4
2,3
19 - 49 32

gem.
(-)

Dewaarden vantabel4zijn vrijalgemene waarden ondergemiddelde omstandigheden. Afhankelijk vandeomstandigheden kandebiosynthese-efficiëntie vanaërobe
bacteriën,schimmelsenactinomyceten variëren van0tot70%(Holland andColeman,
1987; Schwaerter et al, 1988).Debepalende factoren zijn vooral dekwaliteitvan
hetsubstraat (C/N-verhouding,moleculaire complexiteit)endebeschikbaarheidvan
anorganische nutriënten (vooral N):hoelager deC/N-verhouding vanhetsubstraat
en hoehoger het anorganisch-N-gehalte, hoehoger de biosynthese-efficiëntie. De
samenstelling vandeactievemicropopulatieendeomstandigheden bepalendegrootte
van de biosynthese-efficiëntie bij de afbraak.

4.1.1 Organisch-chemische aspecten
Deafbraak vanorganischestofinde(veen)bodemkanaëroobenanaëroobverlopen.
Onderaërobe omstandigheden verlooptdeafbraak snellerenmeercompleetenwordt
derhalvemeervandeinhetsubstraat vastgelegde energiegemobiliseerd. De afbraak
vanenergierijke materialen iseenhydrolysedieindecellen vandeorganismen plaats
vindt met behulp vanintracellulaire enzymen en waarbij verschillende stoffen als
electronen-acceptor fungeren. Dealgemene vergelijking voor dit proces luidt:

38

RH2 -» R + 2H+ + 2e"+ energie

(1)

waarinRstaatvooreenrestgroepbestaandeuitkoolwaterstofgroepen. Bijdezereactie
wordt waterstof aanhetsubstraat onttrokken enkomen electronen vrijdiedooreen
electronen-acceptor worden opgenomen. Onder aërobe omstandigheden fungeert
zuurstof alselectronenacceptorenwordtergesprokenvan"oxydatie"vandekoolstof.
Vaak is 0 2 de laatste electronen-acceptor van een serie redoxreacties. Voor de
tussenstappen fungeren in de cel aanwezige stoffen als electronen-acceptor. Een
voorbeeld van aërobe afbraak is de complete oxydatie van glucose:
C 6 H 12 0 6 + 6 0 2 -> 6C0 2 + 6H 2 0 + 2870 kJ per mol glucose

(2)

Onderanaërobe omstandighedenkannitraatfungeren alselectronen-acceptor bijde
afbraak van glucose:
C 6 H 12 0 6 +6NO3-+6H+ ->6C0 2 +9H 2 0+3N 2 0 +2280 kJ per mol glucose (3)
Dit is de reactievergelijking voor denitrificatie van nitraat, waarbij glucose als
electronendonor optreedt (zie ook 5.1).
Onder aërobeomstandigheden zijn deeindprodukten vandeafbraak van organische
stof:C0 2 , H 2 0,N0 3 ",HP042",H 2 P0 4 ''S0 4 2 'enresistenteresiduen.Onderanaërobe
omstandigheden zijn dit: CH4, R-COOH,H2,NH3, RNH2, H 2 S, RSH en resistente
residuen (Alexander, 1965).Dehumusvormen (resistenteresiduen)diebij anaërobe
afbraak ontstaan, zijn andere dan die in doorluchte gronden ontstaan.
Micro-organismen kunnen organische moleculen pas als koolstof- en energiebron
gebruiken,nadatzedezeinhuncellenhebbenopgenomen.Omdatdemacro-moleculen van de organische stof (zie 4.1.2) als zodanig niet in de cellen kunnen worden
opgenomen,moeten zeeerstwordengesplitstindimerenenmonomeren.Dezesplitsingvormtvoordemacro-moleculenhetbeginvanhetafbraakproces. Zevindtbuiten
de cellen plaats met behulp van extracellulaire enzymen en levert gewoonlijk geen
of weinigenergie op.Energie van betekenis wordtpas verkregen alsdedimeren en
monomeren in de cellen worden geoxydeerd (reacties 1t/m 3).
Deenergie die bij dereacties (1)t/m (3)vrijkomt, wordt vastgelegd en opgeslagen
met ADP (Adenosine DiPhosphaat) in ATP (Adenosine TriPhosphaat):
ADP + fosfaat + energie -» ATP

(4)

De in ATP vastgelegde energie kan, als dat voor het celmetabolisme nodig is,
vrijkomen via:
ATP -> ADP + fosfaat + energie

(5)
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4.1.2 Samenstelling van de organische stof van veen
Organische stof is het meest complexe materiaal in de natuur. Het bevat waarschijnlijk de meeste natuurlijk voorkomende organische verbindingen, die elk hun
eigen afbraaksnelheid hebben.Deorganische stof indebodembestaat uit organisch
materiaaldat in verschillende stadiavan afbraak verkeert. Debelangrijkste macromoleculaire verbindingen inplantemateriaal,waaruit nagenoegdegehele organische
stof van veen bestaat, zijn: koolhydraten, lignine (houtstof), eiwitten, organisch-Pen organisch-S-componenten en vetten, wassen en harsen.
Koolhydraten
Koolhydraten zijnverbindingen vanC,O,HensomsN.Hettotaalaankoolhydraten
in een bodem bedraagt 5-20% van de organische stof. Koolhydraten bestaan voornamelijk uit mono-, di- en polysachariden, cellulose en hemicellulose. Ze vormen
de belangrijkste bron van energie voor organismen.
Mono-endisachariden zijn zeergoedoplosbaarenspoelendaaromsneluit.Hetdeel
datnietuitspoelt, wordt snelgedissimileerd en omgezet in andereverbindingen. De
polysachariden die in de bodem voorkomen zijn voornamelijk van microbiële oorsprong. Gezien hun grote oplosbaarheid is het verwonderlijk dat ze in grotere
hoeveelheden dan sporenelementen voorkomen. Eenmogelijke verklaring hiervoor
isdatzeopgesloten zitteninaggregaten,cellenenweefsels enworden vastgehouden
zolang die intact blijven.
Cellulosevormthetvoornaamstebestanddeelvanplanten(30-50%vandedrogestof).
Decelluloseindebodemisdanookvoornamelijk vanplantaardige oorsprong.Omdat
cellulose onder aërobe omstandigheden snel en volledig wordt afgebroken, is het
gehalte aan cellulose in organische stof in de bodem veel geringer (5-30% van de
organischestof). Anderzijdskanditbestanddeelinanaërobevenenlangstandhouden.
Bos-zeggevenen hebben meestal een laag cellulosegehalte, terwijl het gehalte in
veenmosveen ca. 30% kan zijn (Otten, 1985).
Hemicellulose wordt evenals cellulose snel afgebroken door een grote verscheidenheid aanmicro-organismen. Onderanaërobeomstandigheden wordthetbeter afgebroken dan cellulose. Hemicellulose bevat net als cellulose en de meeste
polysachariden geen N. De afbraak van deze bestanddelen is daardoor afhankelijk
van de N-toelevering in de bodem.
Lignine
Lignine of houtstof is opgebouwd uit C, O en H. Het bevat naar verhouding meer
CenminderOdandekoolhydraten.Nacelluloseenhemicelluloseisligninedederde
belangrijke component in plantemateriaal. De afbraak van lignine verloopt echter
langzamer enmindercompleet.Ligninewordtindebodemgeaccumuleerd endientengevolgeishetgehalteindebodemhogerdaninhetplantemateriaal. Veenmosvenen
kunnen voor 20-30% en zeggevenen voor 50% uit lignine bestaan. Hoe hoger de
graad van afbraak is, des te hoger zal het ligninegehalte zijn (zie fig. 10).
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Eiwitten
Eiwitten zijn verbindingen vanC,O, HenNenvormen inhoofdzaak destikstofbevattende bestanddelen vandeorganische stof. Devariatie in afbraaksnelheid is
groot. Omdat N vaak als beperkende factor optreedt voor de celsynthese vande
micro-organismen, wordt beschikbare Nsnelingebouwd ineiwitten.Bijvoldoende
eiwitten loopt deproduktie vanammonium (N-mineralisatie) alsgevolg vandeafbraak vaneiwitten, parallel aandeze afbraak. Bij onvoldoende eiwitten isdeproduktie vanammonium lager, omdat devrijkomende Ndandirect weer wordt ingebouwd in microbiële eiwitten (N-immobilisatie).
Organisch-P-enorganisch-S-componenten
Organisch-P-enorganisch-S-componenten zijn verbindingen vanC,O,HenPresp.
S,eninhetgevalvanSookN.Zehebbengemeendatdeaardvanhun verbindingen
slechts tendele bekend is.
Pisindebodem voor20tot80%aanwezig indeorganische vorm (Larsen, 1967).
In,vooralhetnietverweerde,veenkanditpercentageoplopentot95% (Kaila,1956
inDalai, 1977).Gewoonlijk isditpercentage groternaarmatedepHlagerisenhet
organisch-N-gehalte groter. Vandeorganisch-P-verbindingen isca.70% geïdentificeerd; aldeze P-verbindingen zijn fosfaat-esters. Gemiddeld bestaat ca. 1% van
de totale organisch-P uit fosfolipiden, ca. 2% uit nucleïnezuren en ca. 67%uit
inositolfosfaten, waarvandepenta-enhexa-fosfaten hetgrootsteaandeelvormen(tot
ca. 60%);deaard vandeoverige 30%is onbekend (Black, 1968;Täte, 1984).Als
ze zijn vrijgemaakt uithet oorspronkelijke plantemateriaal gaan deze esters inde
bodemverbindingen aanmetorganischestof-enbodemdeeltjes. Alsgevolghiervan
zijn zeresistent tegen afbraak (Mcgill andCole, 1981). Binding aan anorganische
bodemdeeltjes maaktdeorganisch-Pimmobiel;bindingaanmobieleorganischestofdeeltjes (organischezuren)daarentegenmaaktdeorganisch-Pmobiel(Rolstonetal.,
1975).Vooralinvenenmethunhogeorganische stofgehalte isorganisch-Pvaakgebonden aanmobiele organische zurenendaardoor zeermobielengevoeligvooruitspoelen. Inde bodemoplossing vanvenen is Pdanookmeestal voor meer dan de
helft aanwezig als organisch-P (Dalai, 1977).
Het voorkomen vandeorganische vorm vanSindebodem varieert sterk. Ingoed
gecultiveerde bodems ishetaandeel organisch-S ca.50%vandetotale hoeveelheid
S. Degehalten aanorganisch-S enaanorganisch-N variëren vaak gezamenlijk; de
N/S-verhouding ligtgewoonlijk tussen 8en12(Allison, 1973).Siseen bestanddeel
van deaminozuren cystine encysteine, dieaanwezig zijn in veel eiwitten.
Vetten, wassen enharsen
Vetten, harsen en wassen zijn lipiden en bestaan voornamelijk uit C, O en H.
Fosfolipiden bevatten daarnaast nog enig P. Omdat de meeste vetten, wassen en
harsen (vrij) snel worden afgebroken, is hun gehalte in de organische stof van
gecultiveerde gronden meestal kleiner dan2%.Onder zure, arme ennatte omstandigheden kunnen deze componenten echter worden geaccumuleerd, zodat in veen
hogere gehalten kunnen voorkomen totca.5%in zeggeveen en meer dan 15%in
veenmosveen (Bear, 1955).Voorveengeldtdan:hoeouderdeafzetting, destehoger
het gehalte aanvetten, wassen en harsen.
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Naast bovenbeschreven macro-moleculaire plantebestanddelen bevat de organische
stof vanveenhumusmoleculen. Hetaandeelhiervan zalgroterzijn,naarmatehetveen
verder is afgebroken (zie fig. 10).Humusbestanddelen worden beschreven als zure
substanties meteenrelatief hoge molecuulmassa eneengele,bruineof zwarte kleur
(Allison, 1973). Ze zijn opgebouwd uit voornamelijk C, O, H, N en S en hebben
C/N-verhoudingendievariërenvan 10tot70.Erwordendrieklassenhumusmoleculen
onderscheiden: fulvozuren, huminezuren en huminen. De molecuulmassa van deze
moleculen looptopindegegevenvolgorde.Humusmoleculen zijn overhetalgemeen
veel resistenter tegen afbraak dan de plantebestanddelen waaruit ze zijn gevormd.
Uitzondering hierop vormt vooral lignine.
Tabel 5 Hoofdbestanddelen van de organische stofinNederlands bosveen en
Amerikaans veenmos- en zeggeveen
Bron

Veensoort

Diepte

Zuur- Org. Water E.+A/> Hemi- Cel- Residu
graad stof opl.b. opl.b.
cell.
lulose

(cm - mv.)

(pH)

(%)

0- 16
21- 37
43- 59
63- 79
79- 95
95-115

5,02
4,33
4,25
4,06
4,56
-

Veen5- 10
mosveen 20- 30
Zeggeveen

Otten, Bos1985 veen

Bear,
1955

0- 15
25- 41

(%)

(%)

(%)

(%)

58,7 2,5
73,4 1,6
79,4 0,9
82,7 5,1
73,7 7,9
77,4 13,9

0,5
0,9
0,7
0,8
1,1

21,4
15,0
7,9
1,0
2,5
0

33,7
13,0
1,4
11,9
22,0
18,6

41,9
69,5
89,1
82,0
66,8
66,4

3,80
3,80

95,5
95,7

8,6
5,2

7,2
7,8

25,2
24,1

13,3
17,1

45,7
45,8

4,60
4,50

89,2
93,5

8,9
5,9

9,2
7,7

8,1
7,0

35,6
38,2

38,2
41,2

(%)

Water opl.b. = wateroplosbaar:polysachariden,eenvoudigesuikersenenkeleaminozuren
E.+A.opl.b. = ether- enalcoholoplosbaar: vetten,wassen enharsen
Residu
= lignine,proteïnen enhumusvormen
%
= massaprocenten v.d.organische stof (bij organische stof:v.d.droge stof)
J
= verschilleninNederlandseenAmerikaanseuitkomstendoorverschillenin
analysetechnieken
Intabel 5iste zien datdechemische samenstelling van veen sterk kan wisselen per
veensoort en met de diepte. Opvallend is in de eerste plaats het lage gehalte aan
wateroplosbare bestanddelen indebovenste 60cmvanhetbosveenten opzichtevan
het gehalte van deandere twee venen. Het bosveen wordt landbouwkundig gebruikt
alsgrasland enis daarom dieper ontwaterd dan debeide andere venen dieniet landbouwkundig wordengebruikt. DeGemiddeld LaagsteGrondwaterstand (GLG)is70
cm - mv. in het bosveenperceel. Het bosveen is daardoor tot opgrotere diepte verweerd.Demakkelijk afbreekbare wateroplosbare bestanddelen zijnhierbij grotendeels
geoxydeerd. Onderde GLG ligt het gehalte aan deze bestanddelen in dezelfde orde
van grootte als, of is groter dan de gehalten van het veenmos- en zeggeveen.
Bij alle drie de veensoorten is het gehalte aan wateroplosbare bestanddelen hoger
inde bovenste laag dan indelaagdaaronder. Dit ishet gevolg vande aanwezigheid
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van vers materiaal in de bovenste laag, zoals afgestorven plantedelen, wortels en
wortelexudaten,datnognietofnauwelijks isafgebroken. Dezeverklaringgeldtook
voor het verschil in cellulose- en hemicellulosegehalte tussen de eerste en tweede
laag van het bosveen.
Cellulose wordt vooral onder aërobe omstandigheden afgebroken, maar kan lang
standhouden onderanaërobeomstandigheden. Ditverklaartderelatiefhogegehalten
indeanaërobelagenonderdeGLGvanhetbosveen.Hethemicellulosegehalteneemt
hierafmetdediepte.Omdathemicellulose zowelonderaërobealsanaërobeomstandighedengoedwordtafgebroken, neemthetgehalteafmetdeouderdomvandelagen.
Bij het veenmos-en zeggeveen is een afname van het hemicellulosegehalte en een
toename van het cellulosegehalte met dediepte te zien. Detweede laag is bij deze
venenminderaëroobdandeeerste,waardoordecellulose-afbraak indezelaagkleiner
is dan in de eerste. In het zuurdere, armere (minder N) veenmosveen is de afbraak
van beide bestanddelen geringer dan in het zeggeveen.
Uit vergelijking van deresiduen van deverschillende venen endieptes blijkt dat de
residuen van het bosveen, met uitzondering van het residu van de eerste laag, zelfs
naeencorrectie voordeetheroplosbare fractie van5à 10%,veelgroter zijn dandie
van de andere twee venen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de kleinere sommen
van de gehalten hemicellulose en cellulose in de verschillende lagen van dit veen.
Dezemakkelijk afbreekbare bestanddelen zijn inhetrijkere enmeer aërobebosveen
verder afgebroken. Hetresidu zaleenrelatief hooggehalteaanhetresistente lignine
bevatten, aangezien het bosveen is ontstaan uit houtig materiaal. In de eerste laag
isdeinvloed vandegraszodeen-wortelsmerkbaar:dezelaagbevatverserenminder
ligninerijk materiaal. Een verdere vergelijking van de residuen is moeilijk, omdat
zeuitmeerbestanddelen bestaandieinverschillende verhoudingen kunnen voorkomen.
Desamenstellingvanorganischestofveranderttijdens deafbraak. De samenstelling
van veen is een maat voor de graad van afbraak (Waksman, 1952). Hoe hoger de
graad van afbraak van het veen, hoe lager het cellulose- en hemi-cellulosegehalte
enhoehogerhetlignine-enhumusmoleculengehalteeninminderematehetgehalte
aan vetten, wassen en harsen (fig. 10).
Doordat cellulose en andere koolhydraten tijdens de afbraak verdwijnen, wordt het
residu steedsrijker aan Cen armer aan Oen H.Hetgaat alselementaire samenstelling steeds meer oplignine lijken, met dit verschil dat het eenhogergehalte aanN,
P en S krijgt. Het wordt bij verdergaande afbraak steeds resistenter tegen afbraak
dan het materiaal waaruit het is ontstaan en gaat wat resistentie betreft ook steeds
meer op lignine lijken.
Opvallend is dat uit zeer verschillende materialen toch steeds ongeveer hetzelfde
produkt ontstaat, althans als de uitwendige omstandigheden vergelijkbaar zijn
(Allison, 1973).Onderniet-optimale omstandigheden voorde afbraak, verlopen de
omzettingen minder snel en minder volledig en is het gedeelte van de organische
stof dathet "eindstadium"heeft bereikt,kleinerdanonderoptimale omstandigheden.
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Fig. 10 Graad van afbraak van veen in relatie tot de relatieve
chemische samenstelling (naar: Waksman, 1952)

Daardoor kunnen venen verschillen in de "kwaliteit" van de organische stof. Van
dergelijke organische stof met meestal een hoge C/N-verhoudingishet omzettingsproces als het ware "blijven steken" (Janssen, 1986b). Oorzaken kunnen zijn
anaërobie, N-tekort of een lage pH met als gevolg een geringe microbenpopulatie
die bovendien voornamelijk uit schimmels bestaat. Voor veen geldt deze situatie
vooral voor de diepere lagen die altijd anaëroob zijn geweest. Worden deze lagen
aëroob dan vindt er een versnelde afbraak van het veen plaats. Uiteindelijk zullen
nagenoeg dezelfde eindprodukten ontstaan als in de bovenste lagen.

4.1.3 Afbrekende micro-organismen in de bodem
Deafbraak vanorganische stofindebodemwordtbewerkstelligd doorde bodemflora
en-fauna. Deorganische stof dient alsenergie-envoedselbron voorde organismen.
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Micro-organismen spelendebelangrijkste rolinhetafbraakproces. Demicro-organismen kunnen op grond van verschillende criteria worden ingedeeld (tabel 6).
Debelangrijkste groepen micro-organismen diezijn betrokken bijafbraak vanorganischestofbehorentotdemicro-floraenzijn:bacteriën,actinomycetenenschimmels
(Stevenson, 1964).Intabel7zijn debelangrijkste eigenschappen vandeze organismen samengevat.
Tabel 6 Indelingscriteria voormicro-organismen in de
bodem (naar:Janssen, 1986b)
Criterium

Indeling

taxonomisch

bacteriën,actinomyceten enz.

herkomst

• autochtoon
• allochtoon

02-behoefte

aëroob
anaëroob
facultatief aëroob

koolstof-en
energiebron

autotroof . foto-autotroof
.chemo-autotroof
heterotroof

optimale temperatuur

psychrofiel <20 °C
mesofiel 30-40 °C
thermofiel 45-65 °C

Bacteriën
Bacteriën zijn van de micro-organismen veruit de talrijkste; omdat ze aanzienlijk
kleiner zijn dan de overige microflora, is hun gewichtsaandeel in de microflora
minder dan de helft. Over het algemeen stellen zehogere eisen aan het milieu dan
actinomyceten en schimmels. Ze gedijen beter in neutrale grond en in organische
stofmeteenniettehogeC/N-verhoudingafhankelijk vanhetanorganisch-N-gehalte.
Er zijn echter bacteriën die zijn aangepast aan de meest uiteenlopende omstandigheden.
Bacteriën kunen autotroof (zelfvoorzienend) en heterotroof zijn. De koolstofheterotrofe bacteriëndieorganischestof alsenergiebrongebruiken,hebbendeoverhand.Ondergemiddeldeaërobeomstandigheden spelenbacteriëneenzeer belangrijke
rol bij de afbraak van organische stof vanwege hun grote aantal en hun hoge stofwisseling:per dagkaneen bacterie 10maal zijn lichaamsgewicht aansubstraat omzetten.
Bacteriën zijn overhet algemeen iets minderefficiënt inhet omzetten van substraat
in celweefsel: hun biosynthese-efficiëntie is lager dan die van actinomyceten en
schimmels (tabel 4). Omdat zij zeer snelle groeiers zijn, vormt dit geen nadeel in
de concurrentiestrijd met andere micro-organismen.
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Het celweefsel van bacteriën heeft gemiddeld een C/N-verhouding van 5 en een
C/P-verhouding van 33 (Alexander, 1977).
Actinomyceten
Actinomyceten horen strikt genomen totdebacteriën,maarvormennetalsschimmels
hyfen (draden).Hun aantal inde bodem iskleiner dan dat vande bacteriën, hungewichtsaandeel is echter ongeveer gelijk. Ze stellen lagere eisen aan hun milieu dan
debacteriën,maarwordentochmerkbaarbeïnvloeddoormilieufactoren alsaardvan
de organische stof, zuurgraad, vochtgehalte en temperatuur.
Actinomyceten zijn koolstof-heterotroof meteen wijd voedselbereik enpassen zich
goed aan. Het zijn echter extreem langzame groeiers en ze kunnen daardoor voor
deeerste afbraak nauwelijks alsconcurrenten vandebacteriën worden gezien.Toch
worden zeingrotehoeveelheden gevonden, omdat zebeterdandemeeste bacteriën
in staat zijn cellulose en de meer resistente materialen af te breken. Sommige
actinomyceten zijn in staat antibiotica te produceren, waardoor ze de omvang van
de populaties van andere micro-organismen kunnen reguleren.
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Tabel7Belangrijkste eigenschappen van bacteriën, actinomyceten enschimmels (naar:Alexander,
1977, Janssen, 1986b enLebbink en Antonides, 1990)
Eigenschap

Bacteriën

Actinomyceten

Schimmels

Grootte

- 0,5-5|im, meestal 1-3(lm;
- eencellig;

- alsbacteriën;
•diameter hyfen: 0,5-1Jim;
• eencellig;

- diameter hyfen:ca.5 Hm;
- lengte hyfen: 10-100m/g;
- een-ofmeercellig;

Hoeveelheid

- 107- 1010/g;
- 300-6000 kg/ha (15cm
diepte):

- 105-2.10*/g;
- minder onder voor bacteriën
optimale omstandigheden;

• 2.105-10'schimmelcellen/g;
- 500-5000kg/ha(15cmdiepte),
gerelat.aangehalteorg.stof;

Milieu

- aangepast aansterk uiteenlopende omstandigheden;
• pH-range:4-10;optimum:6-7;
- aëroob enanaëroob;
- meestal meso- en thermofiel;

- relat, meerdan bacteriënin
droge enwarmegebieden;
• pll-range:5-10;optimum:6-7;
- meestalaëroob;
- meso-en thermofiel;

• vooral onder vochtige
omstandigheden;
pH-range: 2-9;optimum:7-9;
- meestalaëroob;
• vooral meso-soms thermofiel;

Koolstof-en
energiebron

- voornamelijk C-hetcrotroof,
ookautotroof;

- C-heterotroof;

- C-hetcrotroof;

Biosynlhcsèefficiëntie

- 20 tot 40%,gem.: 30%;

- 30 tot50%,gem.: 33%;

C:N:P

- 100:20:3;

100:20:3;

- 200:20:3;

Voeding

- sterk verschillend:
anorganische vocdingszoutcn
enalleorganischeverbind,
kunnen als voedselbron
wordenaangewend;

slechte concurrenten,daardoor vaak aangewezenop
resistent materiaal dat
andere micro-organismen niet
afbreken;

- meeste kunnen groeienop
anorg.zouten ensuikers;
• kunnenalleorg.moleculenvan
plantaardige oorsprong
afbreken enals voedingsbron
gebruiken;

afbraak cellulose en resistent
materiaal;
vorminghumusmoleculen;
regulatie micropopulatie
d.m.v.productie
antibiotica;

• belangrijkste metbacteriën;
• bclangryk voorbegin
afbraakproces;
- afbraak houtigeprodukten
(lignine);
- afbraak onderzure
omstandigheden;

- groot aandeelin
Rolin
afbraakproces vanwegegrote
afbraakproces
aantal en hoge stofwisseling;
- kunnen alle organische
verbindingen afbreken;
• minder belangrijk voor
afbraak ligninerijk materiaal;

30 tot 50%,gem.: 33%;
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De biosynthese-efficiëntie van actinomyceten ligt in dezelfde grootte-orde als die
van schimmels (tabel 4).
Hetcelweefsel vanactinomyceten heeft gemiddeld eenC/N-verhoudingvan5eneen
C/P-verhouding van 33 (Alexander, 1977).
Schimmels
Schimmels zijn eveneens koolstof-heterotroof. Ze zijn minder talrijk dan bacteriën
en actinomyceten. Omdat ze groter zijn, ishun gewichtsaandeel vaak meer dan dat
van detwee andere samen. In zuregronden overheersen schimmels, omdat zebeter
bestand zijn tegen een lage pH dan andere micro-organismen. Schimmels stellen
lagere eisen aandestikstofvoorziening dan bacteriën.Daardoor zijn zegeschikt om
met de afbraak van materiaal met een relatief hoge C/N-verhouding te beginnen,
zonder daarbij afhankelijk te zijn van anorganische N-vormen in de bodem. Als de
C/N-verhouding van het substraat vergenoeg isgedaald, nemen de bacteriën de afbraak over. Iservoldoende anorganisch-N aanwezig dankunnen bacteriën ooksubstratenmeteenrelatief hogeC/N-verhoudingafbreken. Ofbijeengegeven C/N-verhouding schimmels of bacteriën het substraat afbreken, isdusmede afhankelijk van
het anorganisch-N-gehalte.
De biosynthese-efficiëntie van schimmels is groter dan die van bacteriën (tabel 4),
waardoor schimmels het substraat efficiënter benutten. Daardoor kunnen ze goed
concurreren met bacteriën, ondanks hun langzamere groei.
Het celweefsel van schimmels heeft gemiddeld een C/N-verhouding van 10en een
C/P-verhouding van 67 (Alexander, 1977).
Eén bepaald micro-organisme breekt bijna nooiteen organisch substraat volledig af.
Deafbraakprodukten vanheteneorganismevormenhetsubstraatvaneenander.Ook
debiomassagevormd dooreen organismezaluiteindelijk tenprooivallen aanandere
organismen. Zoontstaan in debodem allerlei voedselketens die,voorwatbetreft de
koolstof,eindigen indeproduktie vanC0 2 enstabielehumus.Meestal staan schimmels aan het begin van deze voedselketens en nemen bacteriën uiteindelijk de
afbraak over.
De afbraak van organische stof is voor een belangrijk deel een oxydatieproces. De
erbij betrokken micro-organismen zijn voornamelijk aëroob offacultatief anaëroob,
dat wil zeggen dat ze zowel met als zonder zuurstof kunnen leven. Onder anaërobe
omstandigheden wordt organische stof voornamelijk door anaërobe bacteriën afgebroken.Dit afbraakproces verloopt inveen 100tot 1000maallangzamer, maar duurzamer dan het aërobe afbraakproces (Hämäläinen, 1991).
Demeestemicro-organismen zijn mesofiel; enkele,vooral actinomyceten, zijn thermofiel (tabel 6).Micro-organismen kunnen nog welgroeien bijlagere temperaturen
dan de optimale, tot zelfs vlak bij het vriespunt. Bij lagere temperaturen wordt hun
groeisnelheid steeds geringer. Alle biochemische reacties worden versneld door
temperatuursverhoging tot aan de optimale temperatuur. De afbraakprodukten gevormd door de thermofiele organismen van een taxonomische groep zijn dezelfde
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als diegevormd doordemesofiele organismen vandiezelfde taxonomische groep.
Deafbraak doorthermofiele organismen bijdeoptimaletemperatuurverlooptechter
versneld ten opzichte vande afbraak door mesofiele organismen bijhun optimale
temperatuur.
Welkemicro-organismen deoverhand hebbenbijdeafbraak issterkafhankelijk van
deomstandigheden.Ondergemiddeldeaërobeomstandigheden zijnaërobebacteriën,
schimmels enactinomyceten gelijktijdig actief,waarbij deeerstetweedeoverhand
hebben en iedere soort organisme zijn eigen rolindeverschillende voedselketens
speelt. Debiosynthese-efficiëntie vandemicropopulatie alsgeheel ligt onder deze
omstandigheden tussen20en40%(Alexander, 1977).Naarmatede omstandigheden
ongunstiger worden voorbacteriën (lagerepHenhogereC/N-verhouding)neemtde
activiteitvanschimmelsrelatief toeenwordtdebiosynthese-efficiëntie (iets)groter.
De afbraaksnelheid neemt dan meestal af, omdat schimmels een lagere activiteit
vertonen dan bacteriën.
Overdeactiviteit vanmicro-organismen enmicrobiëleinteractiesinveenisnogniet
veel bekend (Clymo, 1983;Dickinson, 1983). Collins et al.(1978) vonden datde
massavanaërobebacteriënendievanschimmelsineenhellingveen nauwelijks verschilden: geen vanbeide soorten wasdominant. Demassa vanbeide soortennam
af inde anaërobe zone. Debiosynthese-efficiëntie indeaërobe zone vanditveen
zalongeveer30%hebben bedragen.Inhoeverreditgetalrepresentatief isvoorvenen,
is niet duidelijk. Ookvoor veen zalgelden watvoor organische stof inde bodem
inhetalgemeengeldt:naarmatedeomstandigheden ongunstigervoorbacteriënworden,neemthetaandeelschimmels meertoeenwordtdebiosynthese-efficiëntie groter
en de afbraaksnelheid lager.

4.2 Kwantitatieve aspecten van afbraak vanorganische stof
Om deN-enP-mineralisatie vanorganische stof, voor zover diesamenhangtmet
de afbraak van organische stof, te kunnen kwantificeren moet de afbraak vande
organischestofwordengekwantificeerd. Hiervoorzijn verschillenderekenmodellen
ontwikkeld waarvandebelangrijkste worden behandeld:rekenmodellen.metconstante
afbraaksnelheid (4.2.1),rekenmodellen mettijdsafhankeijke afbraaksnelheid (4.2.2)
en rekenmodellen metverschillende organische-stoffracties en constante afbraaksnelheden (4.2.3).

4.2.1 Rekenmodellen metconstante afbraaksnelheid
Reeds inhetverleden heeft menalshypothese voordeafbraak vanorganische stof
gesteld, dat van de organische stof in de bodem perjaar een vaste fractie wordt
afgebroken en als zodanig uit de bodem verdwijnt (Kortleven, 1963):
Yt+1 = Yt (1-k)

(6)
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met:
Y t = hoeveelheid organische stof in de bodem in het jaar t (kg per kg droge stof
op tijdstip 0);
k = afbraakcoëfficiënt: de fractie van Y die per jaar wordt afgebroken (-);
t = tijd (jaar).
In de navolgende vergelijkingen vormt de massa van de oorspronkelijke droge stof
steeds de referentie voor de aanwezige massa. Voor veen is dit belangrijk, omdat
de massa van de totale droge stof van veen sterk kan afnemen bij het verdwijnen
van organische stof door afbraak.
Deze hypothese is in Nederland vooral uitgebreid getoetst door Kortleven (1963).
Afbraakformules op basis van dezehypothese zijn voor praktische doeleinden redelijk
geschikt gebleken.
De bekendste formule is die van Henin-Dupuis (Henin et Dupuis, 1945). Zij gaan
niet uit van tijdsintervallen van één jaar, maar van oneindig kleine tijdsintervallen:
dY

= -k Y

of

dY

= -k dt

(7)

met:
-i>
Y = aanwezige hoeveelheid organische stof (kg.kg );
k = relatieve afbraaksnelheid: de fractie (of het percentage) van Y die (dat) per
tijdseenheid wordt afgebroken (jaar"1 of %.jaar_1);
tijd (j a a r )Vergelijking (7) beschrijft deafbraak van organische stof alseen eerste-orde-proces:
de afname van de hoeveelheid organische stof (-dY) in een tijdsinterval (dt) is gelijk
aan de fractie k van de aanwezige hoeveelheid organische stof (Y). De hoeveelheid
organisch materiaal die per tijdseenheid wordt afgebroken, is recht evenredig met
de hoeveelheid materiaal die nog over is. De constante k staat voor de hoeveelheid
organische stof die verdwijnt, inrelatie tot de aanwezige hoeveelheid organische stof
en wordt daarom "relatieve" afbraaksnelheid genoemd. Derelatieve afbraaksnelheid
is niet gelijk aan de afbraakcoëfficiënt kuit vergelijking (6).Bij kleine waarden zijn
deze beide parameters echter nagenoeg gelijk.
Afbraak impliceert hier het verdwijnen van organisch-C uit de bodem in de vorm
van C 0 2 en is daarom gelijk aan C-mineralisatie. In plaats van "afbraaksnelheid"
wordt k daarom ook wel "(C-)mineralisatiesnelheid" genoemd.
Integratie levert:
In Y = -k t + C
De integratieconstante C is als volgt verkregen:
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(8)

voor t= 0 is Y= Y0,de hoeveelheid organische stof aanwezig aan het begin van de
beschouwde afbraakperiode. Invullen vant=0enY=Y0in(8)levert C=InY0,dus:
In Y = -k t + In Y0 of Y = Y0 e"kt

(9)

Als t= oo is YM = 0: na een oneindig lange afbraakperiode is alle organische stof
afgebroken en verdwenen.
In de praktijk wordt (9) vaak als volgt geschreven:
(Y - Ym) = (Y0 - Ym) e"kt

(10)

Met:
Y = aanwezige hoeveelheid organische stof (kg.kg"1);
Y0 = hoeveelheid organische stof aanwezig op tijdstip 0 (kg.kg"1);
Ym = minimale hoeveelheid organische stof (kg.kg"1).
Hiermee kan worden berekend hoe lang het duurt, voordat een zeker deel van het
verschil tussen Y0 en Ym is overbrugd. Veel gebruikt wordt de zogenaamde halfwaardetijd: de tijd waarin de helft van het aanvankelijk aanwezige materiaal (Y0)
is verdwenen of het tijdstip waarop het verschil tussen Y en Y m nog maar half zo
grootisalsindeuitgangssituatie.Hiervoorgeldt: (Y-Ym)=0,5 (Y0-Ym). Invullen
in (10) geeft de halfwaardetijd t(05) als functie van k:
-kt

0,5 = e (°-5) waaruit volgt:

l

(0,5)

0,693 (k in jaar _1) of t ^ = —I— (k in %.jaar_1)
f05 l(0,5)

(11)

Kortleven (1963) kwam bij het toepassen van zijn formule op meerjarige meetgegevens vanorganische-stofgehalten indebodems vandiverse proefvelden tot de
conclusie,dat organische stofnietrestloos wordt afgebroken. Er blijft inerte humus
Y;over. Vandetentijde t=0aanwezige organische stof kandus alleenhet gedeelte
Y0 -Yjworden afgebroken. Dit kan worden beschreven met vergelijking (10) door
Yj te vervangen door Ym :
(Y - Yj) = (Y0 - Y;)e"kt ofwel Y = (Y0 - Yd)e"kt + Y;

(12)

Voor t= oois Y„ = Y,.
De grootte van de relatieve afbraaksnelheid is afhankelijk van de aard van het
betreffende organischemateriaalenkanvariëren vanminderdan0,1%perjaar voor
resistent materiaal tot enkele honderden procenten voor gemakkelijk afbreekbaar
materiaal.Waarden voorde afbraaksnelheid van veen en anderematerialen worden
gegeven in4.2.2,4.2.3en4.4.Ookdeomstandigheden waaronderdeafbraak plaats-
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vindt, zijn van invloed op de grootte van de afbraaksnelheid. Hierop wordt in 4.3
ingegaan.

4.2.2 Rekenmodellen met tijdsafhankelijke afbraaksnelheid
Janssen (1986a) berekende uit gegevens van Kolenbrander (1969b en 1974)
afbraaksnelheden van veen en andere organische materialen voor verschillende
tijdsintervallen nahetmomentvantoediening aandebodemofaaneen composthoop
(tabel 8).Deze afbraaksnelheden zijn berekend uit de hoeveelheid organische stof
die op verschillende tijdstippen na een eenmalige toediening van de betreffende
materialenresteerde.Zezijn gemiddelden voorelktijdsinterval vaneenofmeerjaren
en gelden daarom voor de gemiddelde jaartemperatuur van 9,5 °C.
Tabel 8 Relatieve afbraaksnelheden k ffojaaf1) van diverse organische materialen bij9,5"C, voorverschillende tijdsintervallen
na toediening van het materiaal aan de bodem of composthoop, berekend uit gegevens van Kolenbrander (1969b en
1974) (naar: Janssen, 1986a)
Organisch
materiaal
Groene massa
Stro
Boomloof
Stalmest
Sparrenaalden
Zaagsel
Veen 4
Veen 3
Veen 2
Veen 1

Tijdsinterval (jaren na toediening)
0-1

1-2

2-3

3-5

5-8

161
97
56
51
33
29
26
16
9,4
4,1

64
50
28
36
27
17
18
10
7,4
3,2

41
25
24
24
22
15
15
8
6,7
2,7

22
13
20
14
16
15
12
7,6
6,0
2,3

14
11
17
9,1
5,7
13
n.b.
6,0
4,6
1,8

Uit tabel 8 valt af te lezen dat:
- de afbraaksnelheid van de verschillende materialen niet constant is, zoals in de
hypothese in 4.2.1, maar afneemt met de tijd. Dehypothese van de constante afbraaksnelheid is dus niet juist.
- derelatieve afname vande afbraaksnelheid indetijd bij de verse materialen veel
groter is dan bij de venen. De verse materialen zijn alle materialen behalve de
venen;
- deafbraaksnelheden vandeversematerialen na5tot 8jaar indeordevangrootte
liggen van die van de venen in het eerste jaar.
Voor een goede beschrijving van de afbraak van organische stof over een langere
periode dan een jaar, is het noodzakelijk rekening te houden met de afname in de
tijd vandeafbraaksnelheid. Versematerialen gaanvoorwatbetreft de afbraaksnelheid
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over in niet-verse materialen als veen,waarbij de relatieve afname van de afbraaksnelheid in de tijd steeds kleiner wordt.
Verschillende onderzoekers (Kolenbrander, 1969b;Godshalk, 1977;Janssen, 1984,
1986a en b) hebben getracht een empirische relatie te vinden tussen de relatieve
afbraaksnelheid en de tijd. De formulering van Godshalk is uitsluitend toepasbaar
gebleken op relatief korte perioden en wordt daarom hier niet verder besproken.
Kolenbrander(1969b)konhetverloopindetijd vandeovergebleven organischestof
van verschillende materialen zeer bevredigend beschrijven met de volgende vergelijking:
-Ou- P ) t
t+l

Y=Y0e

met:
Y =
Y0 =
t =
n =
p =

(13)

aanwezige hoeveelheid organische stof (kg.kg"1);
aanwezige hoeveelheid organische stof op tijdstip 0 (kg.kg"1);
tijd (jaar);
materiaalafhankelijke constante (jaar"1);
materiaalafhankelijke constante (-).

Uit deze vergelijking is af te leiden dat de gemiddelde afbraaksnelheid over het
tijdvak 0 tot t gelijk is aan:

^

=

n

+

(14)
^

Resultatenvandezebenaderingswijze voorverschillendevenenzijntezienin figuur
11. Een bezwaar van deze methode is dat voor elk materiaal twee afzonderlijke
parameters (n en p) moeten worden gevonden.
Janssen(1984en 1986a)analyseerdedeintabel8gegevenrelatieve afbraaksnelheden
(k-waarden) van verschillende materialen op onderstaande wijze. Tabel 8laat zien
datdeberekenderelatieveafbraaksnelheden vanstalmestvoordeopeenvolgendejaren
ongeveer een jaar voorlopen op die van groene massa:k 0 .j stalmest = kj_2 groene
massa en kU2 stalmest = k2.3 groene massa enz. Stalmest wordt klaarblijkelijk
afgebroken meteensnelheid,dieovereenkomtmetdeafbraaksnelheid vanhetrestant
van groene massa, waarvan de afbraak een jaar eerder is begonnen.
In figuur 12 zijn de k-waarden van tabel 8 tegen de tijd uitgezet. Eerst werden de
afbraaksnelheden vangroenmateriaaltegendetijd uitgezet.Opdezoverkregen lijn
werdvervolgensdeafbraaksnelheid vanstrovoorhettijdsinterval0-1jaaringetekend.
Het daarmee overeenstemmende tijdstip bedraagt ongeveer 0,5jaar plus het begintijdstip van groen materiaal. Dit tijdstip werd als aftelpunt voor de volgende
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tijdsintervallen vanstrobeschouwd:voordeafbraakgegevens vanstrowerdde tijdas
ongeveer een halfjaar naar rechts verschoven. Op analoge wijze is gehandeld voor
deoverigematerialen,waarbij depunten vanresistenter materiaal steedsrondom de
verlengde curve van minder resistent materiaal kwamen te liggen en de tijdas van
8 tot 20jaar kon worden uitgebreid.
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Fig. 11 Gesimuleerde afbraak van veen volgens vergelijking (13)
(naar: Kolenbrander, 1969b)
De gevonden curve (fig. 12A) gaat op tweezijdig logaritmisch papier over in een
rechte (fig. 12B), waarvoor de vergelijking luidt:
log k = log kj - 1,6 log t of k = kjt

1,6

met:
k = relatieve afbraaksnelheid (jaar"1);
kj = initiële relatieve afbraaksnelheid (jaar"1);
t = tijd (jaar).
De waarde k{wordt bereikt als log t =0, of t= 1.Uit de rechte van figuur 12B valt
dewaardevank{aftelezen;dezebedraagt 2,82(indienkwordtuitgedrukt in%.jaar"1
is kj 282).
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Fig. 12De relatie tussen de relatieve afbraaksnelheid k en de som van de tijd en de
"beginleeftijd"avan verschillendesoortenorganischemateriaal.Alineair,Btweezijdig
logaritmisch (naar:Janssen, 1986a)

Vergelijking (15) kan niet worden opgelost voor t= 0. Daarom is aan ieder type
organischmateriaaleen"schijnbare beginleeftijd" toegekend,waarvoorhet symbool
a(apparent initial age)werd gekozen.Deze beginleeftijd isdetijd die overeenkomt
met de begin-k-waarde van het betreffende materiaal volgens de rechte van figuur
12B. In feite is a de verschuiving langs de x-as ten opzichte van t= 0, om de
begin-k-waarde vanhetbetreffende materiaalopderechtevanfiguur 12Bteplaatsen.
Daarmeekarakteriseert ahettypemateriaal:hoemoeilijker afbreekbaar hetmateriaal,
des te groter de schijnbare beginleeftijd a (tabel 9).
Tabel9 Begin-k-waardeenschijnbarebeginleeftijda voor
dematerialenuit tabel 8
Organisch
materiaal

Begin-k Schijnbare beginleeftijd a
(%.jaar"1) (ja ar )

Groene massa 322
Stro
157
Boomloof
77
Stalmest
69
Sparrenaalden 41
Zaagsel
36
Veen 4
32
Veen 3
18
Veen 2
9,7
Veen 1
4,4

0,92
1,44
2,25
2,41
3,34
3,62
3,90
5,58
8,21
13,46
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De relatieve afbraaksnelheid van veen 1 komt overeen met de relatieve afbraaksnelheid van groene massa, die al 13,46 -0,92 = 12,54jaar onderhevig is geweest
aanafbraak indebodem.HiermeesuggereerthetmodelvanJanssendathetenemateriaal overgaat inhet andere,althans watde afbraaksnelheid betreft. Voordelangere
termijn komt dit overeen met de uitspraak van Allison (1973) dat uit zeer verschillende organische materialen naeen zekere afbraakperiode, bij vergelijkbare uitwendigeomstandighedentochsteedsongeveerdezelfde chemischeeindprodukten ontstaan
(zie 4.1.2).
Langs de tijdassen van figuur 12 kan nu log (a+t) worden uitgezet en voor
vergelijking (15) kan worden geschreven:
k = 2,82 (a+t)

-1,6

(16)

waarin a en t worden uitgedrukt in jaren. Door vergelijking (16) te substitueren in
vergelijking (7) en door de verkregen vergelijking te integreren, ontstaat:
6
Yt = Y0 e 4,7{(a+t)-°- -aM

met:
Y0 =
Yt =
a =
t =

(17)

hoeveelheid organisch materiaal op tijdstip 0 (kg.kg" );
hoeveelheid organisch materiaal op tijdstip t (kg.kg"1);
schijnbare beginleeftijd (jaar);
tijd (jaar).

Met (17) kan de afbraak indetijd vaneen materiaal met beginleeftijd aworden beschreven. Zijn experimenteel bepaaldewaarden voorY0enYtbekend,dankan auit
vergelijking (17) worden afgeleid. Iseen experimenteel bepaalde k-waarde bekend,
dan kan a met vergelijking (16) worden berekend door de tijd t op 0 te stellen.
Hierbij moet worden bedacht dathetmodelvanJanssen isgebaseerd opde afbraaksnelheden van tabel 8 die gelden voor de gemiddelde jaartemperatuur van 9,5 °C.
Vergelijkingen (15) t/m (17) en de schijnbare beginleeftijd agelden dus ook voor
deze temperatuur. Aangezien detemperatuur een grote invloed heeft opde afbraaksnelheid (zie 4.3.2) is vergelijking (17) niet geschikt om de afbraak in de tijd te
voorspellen bij anderetemperaturen dan 9,5°C.Hiervoorgeeft Janssen (1986a)een
vergelijking met een temperatuurcorrectiefactor:

Yt = Y0 e

4,7{(a+fTt)-°'6-a-°'6}

met:
fT = temperatuurcorrectiefactor (-);
a = schijnbare beginleeftijd bij 9,5 °C (jaar).
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(18)

De bepaling vanfTuit de temperatuur wordt beschreven in 4.3.2. De beginleeftijd
akanuitvergelijking (18)wordenafgeleid opdezelfde wijze alsuitvergelijking (17).
Iseen relatieve afbraaksnelheid bekend bij een anderetemperatuur dan 9,5 °C,dan
moet voor de berekening van a met vergelijking (16) deze k-waarde eerst worden
omgerekend naar 9,5 °C:

(19)

9,5

De grote voordelen van dit één-parameter-model zijn dat er slechts één parameter
hoeft tewordenbepaaldendatdezeparametereenvoudigkanwordenverkregenaan
dehand van gegevens uit afbraakexperimenten over een relatief korte periode. Het
isdaarmeevoorhetVeenweide-onderzoek eenzeerbruikbaarmodelomeenincidentele,relatieve afbraaksnelheid, bepaald in eenkortdurend afbraakexperiment als de
ademhalingsmeting (zie 4.4), om te zetten in een relatie tussen relatieve afbraaksnelheid en de tijd.

4.2.3 Rekenmodellen met verschillende organische-stoffracties en constante
afbraaksnelheden
Deverminderingvanderelatieveafbraaksnelheid metdetijd wordtveroorzaakt door
deheterogenesamenstellingvandeorganischestof.Gemakkelijk afbreekbare materialen zoals koolhydraten en eiwitten worden het eerst aangesproken, zodat in het
overblijvende materiaal resistenter verbindingen, zoals lignine, relatief steeds
belangrijker worden. Minderman (1968) liet aan de hand van een rekenvoorbeeld
zien dat daardoor de afbraak van organisch materiaal met een afnemende snelheid
verloopt. Minderman nam aan dathet materiaal is opgebouwd uit suikers,hemicellulose, cellulose, lignine, wassen en harsen en dat iedere afzonderlijke component
wordt afgebroken volgenseeneerste-orde-proces (vergelijking 7)meteenconstante
relatieveafbraaksnelheid, waarmeevooriedervandezeverbindingen een rechtlijnig
verband bestaat tussen de logaritme van dehoeveelheid overgebleven materiaal en
de tijd. Verder nam Minderman aan dat elke verbinding restloos wordt afgebroken
tot C0 2 . Het procentuele aandeel bij aanvang van het experiment en de relatieve
afbraaksnelheid vanelkeverbinding werdenbepaald.Debepaaldewaardenzijn vermeld infiguur 13.Daarnaast werd de afbraak in detijd vanhet organisch materiaal
als geheel bepaald.
UitgaandevandeaannamenvanMindermankandetotalehoeveelheid overgebleven
materiaal op tijdstip t (lijn s) worden berekend met:
s = 5e

-k„t

+ 5e -V

40e

-k.t

+20e

•*d«

+ 15e"ke' + 15e

-kjt

(20)
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met:
= totale hoeveelheid organische stof (% van hoeveelheid bijaanvang);
s
ka t/m kf = relatieve afbraaksnelheden vanmateriaal at/m f (jaar-1);
t
= tijd Gaar)restant, %
100

oorspronkelijk
aanweziq (%)
a= f e n o l e n
b = wassen
c = lignine
d = cellulose
e = hemicellulose ;
f = suikers

4 5

10

5
5
40
20
15
15

k, O'aar1)
0,105
0,29
0,69
1,38
2,30
4,60

15

tijd, jaren

Fig. 13 Afbraakcurven voor verschillende organische componenten en voor de
hoeveelheid organisch materiaal alsgeheel, berekend (lijn s)en gevonden (lijn
m) (naar: Minderman, 1968)

In werkelijkheid bleek dehoeveelheid overgebleven materiaal niet delijn s,maar
delijn mtevolgen:deafbraak verliepmindersneldanwasberekend.Deverklaring
hiervoor isdat de verbindingen niet restloos worden afgebroken totC0 2 , maar gedeeltelijk worden omgezet inandere produkten diemoeilijker worden afgebroken
(microbieel enhumeus materiaal). Daarnaast zijn verschillende verbindingen inhet
materiaal met elkaar verstrengeld, bijvoorbeeld cellulose met lignine, waardoorze
tegen de micro-organismen worden afgeschermd. Welkan door verschillende organischestofcomponenten metelkeeneigenconstante afbraaksnelheid teonderscheiden,
een afname van deafbraak van deorganische stof als geheel indetijd worden gesimuleerd.
Resultaten van afbraakproeven metveengecombineerd metchemische analysesvan
hetveen,uitgevoerd doorOtten(1985),wijzen indezelfde richting.Anderemodellen
die deorganische stof in organisch-chemische componenten verdelen, zoalsdatvan
Beek en Frissel (1973),simuleren de afbraak van organische stof ook slechts matig
(Van Veen, 1977).
In een ander concept wordt deorganische stof in empirische fracties verdeeld,die
veeleer opeen wiskundige analyse berusten, meteenminderexpliciete binding met
defysisch-chemische werkelijkheid. Dezefracties worden meestalgekenmerkt door
eenbepaaldeafbraaksnelheid ennietdoordechemischesamenstelling. Voorbeelden
zijn het model vanJenkinson enRayner (1977) enhet model van Van Veen en Paul
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(1981). Het laatste model is te weinig toegankelijk en te complex, omdat het vele
nauwelijks te schatten factoren bevat en daarom wordt het hier niet behandeld.
HetmodelvanJenkinson enRayner (1977) isindepraktijk vanhetmodelleren van
groot belang gebleken. In dit model worden vijf fracties organische stof in
beschouwing genomen.Tweehebben betrekking opverse organische stof:een snel
afbreekbare (DPM= Decomposable Plant Material) en een langzaam afbreekbare
component (RPM=ResistentPlantMaterial).Hetbodem-organischemateriaalwordt
over drie fracties verdeeld:demicro-organismen (BIO=BlOmass)entwee fracties
dielangzaamwordenafgebroken: fysisch gestabiliseerdorganischmateriaal(POM=
Physically stabilized OrganicMatter)enchemischgestabiliseerd organisch materiaal
(COM=Chemicallystabilized OrganicMatter).Bijdeafbraak ontstaanuitelke fractie
dezelfde produkten, namelijk de drie fracties bodem-organisch materiaal en C0 2 .
Hierbij wordtverondersteld datdeverdelingvandeterbeschikkinggekomenCover
deze vier produkten BIO, POM, COM en C0 2 steeds dezelfde is.

Afbraakreactie

Legenda:
DPM
= Decomposable Plant Material
RPM
= Resistant Plant Material
POM
= Physicallystabilized Organic Material
COM
= Chemicallystabilized Organic Material
BIO
= Biomass
P P PP Pr PB= Verhoudingsgetallen
r
' rR
dD,r,
p• , c b
= Fracties

Fig. 14 Model voorde afbraak van organisch materiaal volgens
Jenkinson en Rayner (1977)

59

De letters d, r, b, p en c in figuur 14 geven de hoeveelheid aan als fractie van de
oorspronkelijke hoeveelheid,dienaeenjaaroverisvanderesp.componenten DPM,
RPM, BIO, POM en COM. Na eenjaar is dus van de oorspronkelijke hoeveelheid
DPM een fractie 1-d omgezet in de componenten BIO, POM, COM en C0 2 in de
verhouding PB :PP :PC :(1 - PB - PP -PC) volgens de afbraakreactie van figuur
14. Hetzelfde geldt voor de andere vier fracties organische stof (RPM, BIO, POM
en COM).
Het begrip "afbraak" heeft in het model van Jenkinson en Rayner een andere betekenisdanindehiervoorbeschreven afbraakformules. Inditmodelimpliceert afbraak
van een fractie organische stof omzetting in de componenten BIO,POM, COM en
C0 2 . Indeafbraakformules van4.2.1 en4.2.2 wordt onder afbraak verstaan het verdwijnen vanorganischestof uithetsysteemalsgevolgvanC-mineralisatie.Uitgaande
van deze definitie is het beter om in dit verband te spreken van een "relatieve omzettingssnelheid" dan van een "relatieve afbraaksnelheid".
Uit de relatieve omzettingssnelheid van elke fractie organische stof kunnen de
constanten d, r, b, p of c worden bepaald volgens:
y =e

•k't

met:
y = d, r, b,p of c: de fractie van het oorspronkelijke materiaal van DPM, RPM,
BIO, POM of COM, die na 1 jaar niet is omgezet (-);
k' = relatieve omzettingssnelheid van de betreffende component (jaar" );
t = tijdstapgrootte, hier 1 (jaar)Elk omzettingsproces wordt beschreven met een eerste-orde-vergelijking met een
constante relatieve omzettingssnelheid k' voor iedere component. Te bepalen parametersinhetmodelzijn devijf snelheidsconstanten k' endevijf verhoudingsgetallen
(proporties),waarmeedeorganische stof wordtverdeeld infracties. Dezeparameters
hebbengeenfysieke betekenis,maarzijn wiskundigegrootheden,diehetgeschematiseerde systeem beschrijven. Ze zijn niet experimenteel te meten. In afbraakexperimenten wordt slechts informatie verkregen over het gedrag van het totale systeem,
namelijk deverandering vandetotalehoeveelheid bodem-organische stof inde tijd,
eventueelverdeeld overopbouwuitverseorganischestofenafbraak vanoudbodemorganischmateriaal.Demodelparameters moetendaaromempirischwordenbepaald
uit gegevens van afbraakexperimenten. Jenkinson en Rayner (1977) deden dat voor
minerale gronden met de gegevens van de klassieke proefvelden bij Rothamsted,
Engeland. Deresultaten staan vermeld intabel 10.Het berekende verloop in de tijd
van het gehalte organische stof in de bodem stemde redelijk tot goed overeen met
de gemeten gehalten organische stof.
Hierbijmoetwordenbedachtdatdevermeldefractieverdeling en omzettingssnelheden
zijn verkregendoormodelcalibratie,vergelijken vanberekendemetgemetenwaarden
enbijstellen vanrelevanteparameters totdatdezevergelijking bevredigende resultaten
geeft. Detijdstapgrootte inhetJenkinson-Rayner-modelbedraagt 1 jaar,waarbij de
verse organische stof ende omzettingsprodukten aan het begin van eenjaar alseen
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(21)

"puls"wordentoegediend.Degenoemdewaardenzijnnietgeldigvoormodellenmet
een andere tijdstapgrootte of een andere wijze van stoftoediening.
Tabel 10 De proportie P, de fracties d, r, b, p en c, de relatieve
omzettingssnelheid k' en de halfwaardetijd voorde componenten
DPM,RPM,BIO,POM, COMenC02, berekenddoorJenkinson en
Rayner (1977) voorminerale gronden
Componenten ProportieP
(•)

Fractiesd, r,b,p,c k'
(jaar*1)

DPM
RPM

0,837
0,163

0,015
0,741

4,2
0,30

BIO
POM
COM

0,076
0,125
0,0035

0,664
0,986
0,99965

0,41
0,014
0,00035

C0 2

0,7955

-

-

DPM
RPM
BIO
POM
COM

:=
=
=
=
=

( • )

Halfwaardetijd
Q'aar)
0,17
2,31
1,69
49,5
1980
-

Decomposable Plant Material
Resistent Plant Material
BlOmass
Physically stabilized Organic Matter
Chemically stabilized Organic Matter

Voor algemene toepassing is het model van Jenkinson en Rayner gemakkelijk aan
te passen door het aantal fracties van de verse organische stof en van de
bodem-organische stof tevariëren.Jenkinson etal.(1987)ontwikkelden eentweede
versie van het Jenkinson-Rayner-model, waarin een andere fractieverdeling wordt
gehanteerd.Inditmodelwordentweeverschillendefracties voordebiomassaonderscheiden enslechtséénfractie voordebodem-organischestofdiewordt afgebroken.
Daarnaastisernogeenfractie metbiologischinertebodem-organische stof.Detwee
fracties voor verse organische stof (DPMen RPM)zijn dezelfde alsinhet orginele
concept. Verder rekent dit model op maandbasis inplaats van opjaarbasis, waarbij
permaand eencorrectie voordemaandtemperatuur tenopzichte vande gemiddelde
jaartemperatuur wordt uitgevoerd. Over het algemeen zijn de resultaten van deberekeningen met ditmodel opbasis van deRothamsted gegevens nietveel beterdan
die van het oorspronkelijke model.
Het concept van Jenkinson en Rayner (1977) heeft ten grondslag gelegen aan het,
door het DLO-Staring Centrum ontwikkelde computersimulatiemodel ECONUM
(MankorenKemmers, 1988).ECONUMiseendynamisch modelvoorde simulatie
vandestikstof-enfosfaathuishouding opstandplaatsen methalf-natuurlijke vegetaties
onderinvloed vanhetgrondwater. Ditmodelverdeeltdeorganische stof in dezelfde
vijf fracties als dat van Jenkinson en Rayner. De POM-fractie wordt labiele humus
en de COM-fractie stabiele humus genoemd. Deze begrippen zijn als volgt gedefinieerd (Kemmers en Jansen, 1985):
- labieleofactievehumus:hetdeelvanhetorganischbodemmateriaaldat makkelijk
afbreekbaar is;
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- stabielehumus:eindprodukt vanmicrobiologische omzettingsprocessen bestaande
uitgemodificeerde moeilijk afbreekbare restantenvanplantaardiguitgangsmateriaal
en microbiologisch weefsel; wordt gekenmerkt door een lage C/N-verhouding.
In het model wordt aan elk van de vijf fracties een eigen C/N- en C/P-verhouding
toegekend.
Met ECONUM heeft Zuidema (1990) voor een aantal veengronden de stikstof- en
fosfaathuishouding gesimuleerd.Hierbijvertegenwoordigden defracties actievehumus
(POM)enstabielehumus (COM)deorganische stof vanhetveenindebodem.Voor
deteschattenparameters,proportiesenrelatieveomzettingssnelheden,heeft Zuidema
inde literatuur naar waarden gezocht, maar, afgezien van dewaarden gegeven door
Jenkinson en Rayner (1977) voor minerale gronden (tabel 10), is niets gevonden.
Uiteindelijk heeft Zuidema waarden voor deze parameters verkregen door middel
van calibratie, waarbij de waarden van tabel 10 als startwaarden dienden. Om een
indruktegeven vandeordevangroottevandezeparameterwaarden voorvenen zijn
de door Zuidema bepaalde waarden gegeven in tabel 11.
Tabel 11 Waarden voordeproporties (P)en omzettingssnelheden (k' in jaar'1)
van de vijf fracties van verschillende venen zoals bepaald door
Zuidema (1990)uitdestartwaarden vanJenkinson enRayner (1977);
veensoorten naar Herwaarden (1990)
StartKoopveen Madeveen
Vlierveen
Vlietveen
waarden (bosveen) (broekveen) (zeggeveen) (rietzeggeveen)
PD
PR
PB
PP
PC
PC02

0,837
0,163
0,076
0,125
0,0035
0,7955

0,7
0,3
0,080
0,092
0,033
0,795

0,7
0,3
0,085
0,119
0,001
0,795

0,6
0,4
0,075
0,090
0,040
0,795

0,6
0,4
0,050
0,103
0,052
0,795

k'D
k'R
k'B
k'P
k'C

4,200
0,300
0,4100
0,0140
0,00035

4,200
0,300
0,410
0,103
0,014

4,200
0,300
0,410
0,103
0,014

4,200
0,300
0,410
0,014
0,002

4,200
0,300
0,410
0,025
0,010

Fracties:D=DPM,R=RPM,B=BIO,P=POM,C= COM
Eentweedemodelontwikkeld doorhetDLO-StaringCentrum,waarindeorganische
stof in empirische fracties wordt verdeeld, is het computersimulatiemodel ANIMO
(Agricultural Nitrogen MOdel)(Berghuis-van Dijk etal, 1985;Rijtema etal.1991).
ANIMO iseen dynamisch modelontwikkeld voordeberekening van deuitspoeling
van stikstof uit landbouwgronden. Het model is lateruitgebreid voor de berekening
van fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden.
ANIMO heeft methet model vanJenkinson enRayner (1977) gemeen dat er onderscheidwordtgemaakttussenverstoegediend organischmateriaalenbodem-organisch
materiaal. In de verdere onderverdeling van de organische stof verschillen beide
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modellen sterk. InANIMO worden vier soorten organische stof onderscheidendie
worden verdeeld over verschillende organische-stofreservoirs (fig.15):
I verse organische stof: verschillende reservoirs;
II opgeloste organische stof: één reservoir;
III wortelexudaten (worteluitscheidingsprodukten): één reservoir;
IV levende biomassa en humus: één reservoir.
Ieder vandeze organische-stofreservoirs wordtgekenmerkt dooreen bepaalde relatieve omzettingssnelheid en door een bepaalde C/N- enC/P-verhouding.
De verse organische stof is de organische stof die vers aande bodem wordt toegediend, zoalsplantenresten, afgestorven wortelsenorganische mestinvasteen/of
vloeibare vorm.Iederetoediening vanorganische stof aanhetbodemsysteem wordt
gedefinieerd alseen "materiaal". Erkaneenwillekeurig aantal materialen worden
gedefinieerd. Elkmateriaalkanworden onderverdeeld inverschillende fracties die
elk een apart reservoir binnen hetmodel vormen enworden gekenmerkt dooreen
bepaalde nmyp-ttingssnelheiiien door een bepaalde C/N- enC/P-verhouding. Elke
fractie kaninelkmateriaal voorkomen; deverhouding tussen defracties kenmerkt
het betreffende materiaal. In figuur 15is een voorbeeld met 10materialen en10
fracties gegeven.
De opgeloste organische stof isalsapart reservoir inhetmodel ingebouwd, omdat
een deel vande omzettingsprocessen viade opgeloste fase plaatsvindt. Daarnaast
is organische stof in oplossing onderhevig aantransport viadewaterfase. Voorde
beschrijving vandelotgevallenvanorganischematerialen meteengrootaandeelopgeloste organische stof, zoals drijfmest, maar zeker ookveen,ishetonderscheiden
van een reservoir met opgeloste organische stof van groot belang. De opgeloste
organische stof kanrechtstreeks aandebodem wordentoegediend ofontstaatuitde
verse organische stof enkent danin principe dezelfde verdeling in materialen en
fracties. Vanelke combinatie materiaal/fractie wordtaangegeven hoegroothetdeel
is datin oplossing gaat. Uitderelatieve grootte vanelk opgelost deel endeC/Nen C/P-verhoudingen van de betreffende fracties wordt per tijdstap een C/N-en
C/P-verhoudingvoorhetopgeloste-organische-stofreservoir berekend.Ergeldtéén
omzettingssnelheid voor het geheel vande opgeloste organische stof.
Wortelexudaten bestaan uit afgestoten dode cellen en uit organisch materiaal dat
wordt uitgescheiden door levende plantenwortels. Dezeexcretie iseencontinu verlopend proces. Indepraktijk is weinig bekend over dehoeveelheid uitgescheiden
wortelexudaten, hoewel zeeen wezenlijke rol spelen in de stikstofkringloop. Het
reservoir vandewortelexudaten heeft inhetmodel éénomzettingssnelheid en één
C/N- en C/P-verhouding.
Humusendelevendebiomassazijninhetmodelinéénreservoirondergebracht.Het
isexperimenteelmoeilijk onderscheidtemakentussendegrotemassavandehumus
enderelatief kleinelevendebiomassa(Berghuis-van Dijketal., 1985).Humusstaat
hiervoordedodeenbiomassavoordelevende,nieuwgevormde organischestof.Beide zijn hetprodukt vanassimilatie,waarbij bestaande organische stof door microorganismen wordt omgezet innieuwe organische stofvormen. Humus enbiomassa
worden continu gevormd uit de vier organische stofsoorten. Opdeze wijze wordt
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hetbiomassa/humus-reservoirsteeds aangevuld. Inhetmodelheeft ditreservoiréén
afbraaksnelheid en één C/N- en C/P-verhouding.
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ANIMO
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InANIMOwordenverseorganischestof,opgelosteorganischestofenwortelexudaten
omgezetvolgenseeneerste-orde-proces (vergelijking 7)meteenconstanterelatieve
omzettingssnelheid k'. Hierbij onstaan biomassa+humus enC 0 2 inde verhouding
a :(1-a), waarin ade assimilatiefactor is,volgens Berghuis-van Dijk et al. (1985)
gedefinieerd als:
hoeveelh. nieuw gevormd organisch materiaal (biomassa +humus) (22)
totale hoeveelheid omgezet materiaal

De assimilatiefactor is hetzelfde als de biosynthese-efficiëntie (4.1). Berghuis-van
Dijk etal.(1985) stellen datdezefactor meestalrond 0,25 bedraagt. Dit ligt binnen
hettraject van20tot40%datAlexander(1977)voordebiosynthese-efficiëntie onder
gemiddeldeaërobeomstandigheden geeft. InANIMOwordtdeassimilatiefactor voor
alleonderscheiden organische-stoffracties gelijk verondersteld.Uitdeliteratuur blijkt
datnaarmate organischestofeenhogereC/N-verhouding heeft, de assimilatiefactor
van de afbrekende micropopulatie kleiner zal zijn (tabel 4). Daarom is het aan te
bevelenomteonderzoeken ofhetafhankelijk stelleninhetmodelvandeassimilatiefactor van de C/N-verhouding betere simulatieresultaten geeft.
Biomassa en humus worden in het model niet expliciet omgezet, maar afgebroken|
volgens een eerste-orde-proces met k als constante relatieve afbraaksnelheid.
Berghuis-van Dijk etal.(1985)spreken inditverband van"netto-afbraak"; omzetting|
noemen zij "(bruto-)afbraak". Meestalwordtvoorkdewaarde0,015tot0,02 (jaar"1)
genomen. Deze waarden geeft Kortleven (1963) voor de relatieve afbraaksnelheid
van actieve humus onder gemiddelde Nederlandse omstandigheden (zie ook 4.4).
Impliciet vindt er wel omzetting plaats en ontstaat er een hoeveelheid nieuwe
biomassa en humus, die gelijk is aan a/(l-a) maal de hoeveelheid afgebroken biomassaenhumus.Dezegevormde hoeveelheid wordt echter weerdirect aanhetbiomassa/humus-reservoirtoegevoegd,waardoorereenimplicietekringloopbinnendit
reservoir bestaat. Hierin komt ANIMO overeen met het model van Jenkinson en
Rayner (1977),waarin ookeenkringloop inhetbodem-organische-stofreservoir bestaat. Het verschil is dat in ANIMO de berekeningswijze impliciet gebeurt en dat
er geen aparte fracties voor biomassa en humus worden onderscheiden.
De impliciete berekeningswijze heeft twee voordelen:
- ze is rekentechnisch eenvoudiger dan de expliciete;
- inafbraakexperimenten wordtmeestaleenafbraaksnelheid bepaald.Hetisnuniet
nodigeenexperimenteel bepaalderelatieve afbraaksnelheid komterekenennaar
een relatieve omzettingssnelheid k'.
Hetnadeel is dat in één model beide soorten snelheidsconstanten (k enk') worden
gebruikt,waardoordeinvoernietgeheeleenduidigis.Dithoeft echtergeenprobleem
tezijn,mitshetonderscheidtussendezebeideconstantenduidelijk wordtbeschreven
in de gebruikershandleiding. Het samenvoegen van biomassa en humus tot één
reservoir kan ook nadelige gevolgen hebben voor de berekening van de Nmineralisatie (zie verder 5.1.2).
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De verhouding tussen derelatieve afbraaksnelheid en de relatieve omzettingssnelheid
wordt gegeven door de fractie C 0 2 , die bij de omzetting ontstaat (1-a). Uitgaande
van differentiaalvergelijking (7) geldt:
-dY

ir
met:
Y =
k =
k' =
a =
t =

= k Y = k'Y - a k'Y

(23)

hoeveelheid organische stof (kg.kg -1 );
relatieve afbraaksnelheid (dag );
relatieve omzettingssnelheid (dag"1);
assimilatiefactor (-);
tijd (dag 1 ).

De afbraak van organische stof naar C 0 2 is gelijk aan de omzetting van organische
stof minus de nieuw gevormde organische stof. Uit (23) volgt:
k = (1-a) k'
Evenals in hetJenkinson-Rayner-model hebben de omzettingssnelheden van de verschillende fracties in ANIMO meer een wiskundige dan een fysieke betekenis, omdat
defracties wiskundige rekeneenheden zijn en geen fysisch-chemische eenheden. Deze
omzettingssnelheden moeten empirisch worden bepaald uit experimenteel verkregen
gegevens over het verloop in de tijd van de afbraak van het organische materiaal als
geheel. Dit kan door curve-fitting, waarbij wordt getracht door de omzettingssnelheden en eventueel de initiële fractieverhoudingen bij te stellen een zelfde verloop
in de tijd van de afbraak te simuleren als het experimenteel bepaalde verloop.
Omdat elke fractie zijn eigen constante omzettingssnelheid heeft, verandert de
verhouding tussen de fracties gedurende de afbraak: het aandeel van de gemakkelijk
afbreekbare fracties neemt af en dat van de moeilijk afbreekbare fracties neemt toe,
waardoor de afbraaksnelheid van de organische stof als geheel afneemt. Dit is conform het werkelijke verloop in de tijd van de afbraaksnelheid van organische stof
(4.2.2). Bij voor de afbraak realistische fractieverhoudingen en omzettingssnelheden,
valt de gesimuleerde afbraakcurve samen met de gemeten curve.
Omdat de fracties gedeeltelijk worden omgezet in humus en biomassa, bepaalt de
biomassa/humus-afbraak mede de afbraak van het betreffende materiaal als geheel.
Als op bovenbeschreven wijze de fractieverhouding en de omzettingssnelheden van
defracties van een materiaal worden bepaald, moet daarom ook het biomassa/humusreservoir in de curve-fitting-procedure worden meegenomen.
Noodzakelijk voor deze methode is kennis over het verloop in de tijd van de afbraak
van het beschouwde materiaal over een niet te korte periode (afhankelijk van de beoogde modelsimulatieperiode). Is er alleen een experimenteel bepaalde relatieve
afbraaksnelheid voorhanden, dan kan hieruit een verloop van de afbraak in de tijd

66

(24)

wordenvoorspeldmethetéén-parameter-model vanJanssen(4.2.2),waarnaopsplitsing in fracties voor het model ANIMO kan plaatsvinden.
Het model ANIMO heeft enkele kwaliteiten die het geschikt maken voor het
simuleren van de organische stofhuishouding van veengronden:
- In ANIMO kunnen verschillende verse organische stofsoorten (materialen)
worden onderscheiden. Veen kan het beste worden gemodelleerd als een "vers"
materiaal dat wordt toegediend aan het begin van de gesimuleerde periode. Het
veen wordt dan tijdens de afbraak omgezet in C0 2 , biomassa enhumus, waarbij
dehoeveelheid oorspronkelijk veenafneemt. Ditisconform dewerkelijke afbraak
van veen.
- Voor een goede beschrijving vande afbraak van veen in detijd, iseen verdeling
in verschillende fracties met een eigen constante omzettingssnelheid gewenst,
omdat op deze wijze een afname van de afbraaksnelheid in de tijd kan worden
gesimuleerd, als gevolg van de relatieve toename van resistentere componenten.
OokvoordesimulatievandeN-enP-mineralisatieiseenonderscheid inverschillende fracties met een eigen N- en P-gehalte belangrijk, omdat de N en P niet
gelijkmatig zijnverdeeldoverdeorganischestofvanhetveen(zieH5).InANIMO
kan veen als "vers" materiaal worden onderverdeeld in een willekeurig aantal
fracties.
- ANIMOsimuleertomzettingentransportvanopgelosteorganischestof.Deopgeloste fase is van groot belang in veengronden, omdat deze een aanzienlijk deel
van de organische stof kan uitmaken. Uitspoeling van organisch-N en -P speelt
een grote rol in veengronden.
- MetANIMOkanafbraak vanorganischestofonderanaërobeomstandighedenworden gesimuleerd. Tijdens denitrificatie van nitraat wordt organische stof afgebroken,waarbijhetnitraatmolecuulalselectronen-acceptor fungeert (vergelijking
(3), 4.1.1). Voor veengronden is dit van groot belang, omdat een groot deel van
het veenprofiel continu onder anaërobe omstandigheden verkeert.
Vanwege deze kwaliteiten is ANIMO een bruikbaar model voor het Veenweideonderzoek,temeer omdat inANIMOdekoppeling tussen de nutriëntenhuishouding
en de waterhuishouding zeer sterk is gericht opde beschrijving van de uitspoeling
vanNenP.Metdehuidigeversievanhetmodelkunnenniettelangeperioden worden doorgerekend, omdat deze geen rekening houdt met zakking van het maaiveld
en het dunner worden van de modellagen als gevolg van het verdwijnen van organische stof door afbraak van het veen. Er van uitgaande dat de dikte van het onverzadigde veenprofiel met 1% per jaar afneemt (zie 5.1) en een afname tot 10%
is toegestaan, kan een periode van maximaal 10jaar worden doorgerekend.

4.3 Factoren van invloed op de afbraak
Deafbraak van organische stof inde bodem wordt door veelomstandigheden beïnvloed:factoren diedereactiesnelheden en/ofsamenstelling vande bodemmicroflora
bepalen.Dezefactoren zijn onderteverdelenintweegroepen.Deeerstegroep heeft
te maken met materiële tekorten die kunnen optreden tijdens de afbraak, zoals een
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tekort aan zuurstof of stikstof. De factoren uit de tweede groep kunnen niet in
materiëletermenwordenbeschreven.Ditzijn omgevingsfactoren alstemperatuuren
zuurgraad.
In mathematische beschrijvingen van het afbraak- of omzettingsproces wordt de
invloed van deze factoren meestal in de vorm van reductiefactoren tot uitdrukking
gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van een potentiële relatieve afbraak- of omzettingssnelheid diegeldt onderoptimaleomstandigheden, waaruiteenactuelerelatieve
afbraak- ofomzettingssnelheid wordtberekend doorvermenigvuldiging metdebetreffende reductiefactoren. Iseen beschouwde omstandigheid optimaal,danbedraagtde
betreffende reductiefactor 1.Naarmate de omstandigheid meer afwijkt van de optimale, wordt de reductiefactor kleiner, tot minimaal 0. In formulevorm:
k = f, f2 ....fn K

(25)

met:
K
= potentiële relatieve afbraak(omzettings)snelheid (jaar"1);
k
= actuele relatieve afbraak(omzettings)snelheid (jaar-1);
fj t/mfn = reductiefactoren; 0 < f < 1(-).
Eenuitzondering hierop vormt defactor temperatuur. Hier iseerder sprake vaneen
correctiefactor danvaneenreductiefactor, omdatdepotentiële afbraak(omzettings)snelheid meestal niet wordt gegeven bij optimale omstandigheden, maarbij een bepaalde referentietemperatuur (vaak de gemiddeldejaartemperatuur van 9,5 °C). Bij
hogere temperaturen dan de referentietemperatuur is de correctiefactor fT> 1.
In4.3.1wordendebelangrijkste materiëleenin4.3.2debelangrijkste niet-materiële
factoren behandeld, die de afbraak van organische stof in de bodem beïnvloeden.
Daar waar het relevant is, worden in de literatuur gevonden mathematische beschrijvingen g'.geven van de reductiefactor als functie van de beschouwde omstandigheid. Hierbij wordt steeds gerelateerd aan de beschrijving van de betreffende
reductiefactor in het model ANIMO, omdat dit model zal worden gebruikt in het
Veenweide-onderzoek.

4.3.1 Invloed van materiële factoren
Voordefactoren vandezegroepgeldtdewetvanVonLiebig:demeest beperkende
factor bepaalt de snelheid van het proces. Een algemeen gebruikte mathematische
beschrijving vandereductie vandeafbraaksnelheid onderinvloed vaneen bepaalde
materiële factor is de Michaelis-Mentenvergelijking:

f

- =TTTc +c
m
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(26)

met:
fm = reductiefactor voor de invloed van de materiële factor (-);
c = concentratie van de materiële factor (mol.m"3);
c m = half-activiteit-concentratie, concentratievandemateriëlefactorwaarbijfm=
0,5 (molm -3 ).
Een grafische voorstelling van deze vergelijking wordt gegeven in figuur 16.
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Fig.16 Reductie van deafbraaksnelheidalsfunctie van de
concentratievan een materiële beperkende factor
volgens de Michaelis-Mentenvergelijking

Hiernawordendemateriële factoren vochtgehalte,zuurstofvoorziening envoedingselementen behandeld.
Vochtgehalte
Deinvloedvanhetvochtgehalte opdeafbraaksnelheid werktnaartweekanten.Onder
drogeomstandigheden kanvochtbeperkend worden,terwijl ondernatteomstandigheden,als demeeste poriën met water zijn gevuld, zuurstof de beperkende factor kan
zijn.
Voordemeestemicrobiologischeprocessen iseen vochtgehalteovereenkomend met
60-80% van het maximale vochthoudend vermogen van degrond optimaal.Bij een
dergelijk vochtgehalte zijndeporiëngroterdan30u.mmetluchtendeporiënkleiner
dan 30 |im met water gevuld. Dit vochtgehalte komt ongeveer overeen met veldcapaciteit (pF2 of een drukhoogte van -100cm).Waksman (1952) bepaalde deinvloed vanhet vochtgehalte opdeafbraak vanveen en vond een optimumrond70%
van de vochtcapaciteit (maximale vochthoudend vermogen). Bij hogere en lagere
waarden van het vochtgehalte vond Waksman een reductie in de afbraaksnelheid.
Demeeste auteurs gebruiken dedrukhoogte van het bodemvocht als maat voor het
vochtgehalte in de relatie tussen bodemvochtgehalte en reductie van de afbraaksnelheid. Over het algemeen wordt de drukhoogte gegeven als pF-waarde (pF =
log Ihl,waarin h de drukhoogte in cm).Allison (1973) geeft een optimum voor de
afbraak in het traject pF 2,2-2,7 (-150 tot -500 cm), met nauwelijks afnames voor
lagere pF-waarden. De waarde 2,7 voor de maximale pF-waarde, waarbij geen
reductie vandeafbraaksnelheid optreedt,wordtookgegevendoorOrchard enCook
(1983). Hansen et al. (1990) hanteren een waarde van 2,5 voor deze maximale pF.
Huet (1983) vond bij diverse auteurs maximale pF-waarden voor de
69

stikstofmineralisatie, die liggen binnen het traject 2,3-2,7. De relatie tussen de
toename van depF boven de maximale waarde en de afname van de reductiefactor,
is bij de diverse auteurs nogal verschillend.
De Vaan (1987) vond binnen het traject pF 1,5-2,7 (-30 tot -500 cm) geen reductie
in de afbraak van bosveen uit Zegveld. Hij toonde kwalitatief aan dat beneden pF
1,5 de afbraaksnelheid wordt gereduceerd. Bij pF 2,9 vond De Vaan een reductiefactor van 0,71. Otten (1985) geeft 1,6 als "veilig minimum" voor de pF-waarde
(veilig maximum voor de drukhoogte) bij de bepaling van de afbraaksnelheid van
bosveen.BijlagerepF-waarden endusgroteredrukhoogten ishetveentenat,waardoor de zuurstofvoorziening in het gedrang komt en de gemeten afbraaksnelheden
niet de optimale zijn.
Het bovenstaande is grafisch samengevat infiguur 17,waarin ook derelatie tussen
drukhoogte (als pF) en reductiefactor voor het vochtgehalte, die wordt gebruikt in
hetmodelANIMO,isweergegeven. DedoorWaksman (1952)vermelde vochtgehalten zijn omgerekend naarpF-waarden door gebruik temaken van pF-curven van de
Staringreeks,eenstandaardreeks vanbodemfysische karakteristieken (Wösten etal.,
1987). Omdat Waksman niet aangeeft welke veensoort het betreft, zijn zowel de
pF-curvevan armveenalsdievanrijkveengebruikt. Omdatdewerkelijke pF-curve
niet bekend was,zijn detwee Waksman-relaties van figuur 17slechts een indicatie
voor de werkelijke relatie.

1.0

—pk

>H*-W

: \ *'•

0,9

\

a

!M\

0,8

•

—
-•ûfc

;

r o,6
o

;

\

ƒ'

+-.
0,5 -

ff

i

\

'• '.
'•

e
f

•

't

• •

•g °' 4

C

--• d

\\ \i\ \

0,7

H?

1

M

\
\

\

\\ \

0,3

Î*

0,2

'k- ; \

0,1
0,0

I

I

0,1

1,0

i

i

i

1,5

2,0

2,5

i

3,0

i

3,5

i

4,0

i

5,0

1
6,0

Drukhoogte (pF)

Fig. 17 Reductiefactor voor de invloed van het vochtgehalte (fe) versus
de drukhoogte (pF) volgens:
a ANIMO (Rijtema et al., 1991);
b De Vaan (1987);
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In ANIMO treedt reductie van de afbraak op bij pF-waarden hoger dan 3,2. Van
pF 3,2 tot pF 4,2 (verwelkingspunt) verloopt de reductiefactor lineair van 1naar
0,2. Bij hogerepF-waarden dan 4,2 wordt 0,2 voor de reductiefactor aangehouden.
Lagere vochtgehalten dan het vochtgehalte bij verwelkingspunt komen onder gemiddeldeNederlandse omstandigheden nauwelijks voor,waardoorhettraject boven
pF 4,2 van weinig belang is. Het effect van zuurstofgebrek als gevolg van hoge
vochtgehalten wordt in ANIMOniet geregeld viadereductiefactor voorde invloed
van het vochtgehalte, maar door een aparte zuurstofmodule waarin de hoeveelheid
zuurstof wordt berekend die beschikbaar is voor de afbraak en mineralisatie van
organische stof. Bij hoge vochtgehalten is in ANIMO derhalve de reductiefactor
voor het vochtgehalte 1.
In figuur 17is te zien dat de gegevens over veen van Waksman en De Vaan redelijk met elkaar overeenkomen voor de reductie tengevolge van lage vochtgehalten.
De maximale pF-waarden vallen in het algemene traject 2,3-2,7. De maximale
pF-waarde van ANIMO ligt echter een stuk hoger. In het traject pF 2,5 tot pF 3,2
berekent ANIMO waarschijnlijk tehoge afbraaksnelheden voorveen.De hellingen
van de dalende lijnen van Waksman en ANIMO komen goed met elkaar overeen.
Voor de simulatie van de afbraak van veen kan daarom derelatie reductiefactor/pF
in ANIMO beter worden aangepast door de lijn tussen pF 3,2 en 4,2 ca. 0,7 pFeenheden naar links te verschuiven met behoud van de oorspronkelijke helling.Tot
pF 2,5 bedraagt de reductiefactor dan 1 en vanaf pF 2,5 tot pF 3,5 verloopt de
reductiefactor lineair van 1naar 0,2. Dejuiste grootte van de verschuiving kan via
calibratie worden vastgesteld.
Vochtgehalten lager dan die bij pF 2,5 zullen in veengrasland alleen in de
wortelzone (bovenste 20 à 30 cm) tijdens droge perioden voorkomen. Hoge
vochtgehalten daarentegen komen gedurende het grootste deel van het jaar in het
gehele profiel voor. Reductie van de afbraak als gevolg van lage vochtgehalten is
in veengronden daarom van minder belang dan reductie ten gevolge van hoge
vochtgehalten. De informatie van Waksman (1952), Otten (1985) en De Vaan
(1987) over de reductie bij hoge vochtgehalten is niet eenduidig. Het verschil is
waarschijnlijk toe te schrijven aan een verschil in structuur van de beschouwde
venen. Voor simulatie met ANIMO is informatie over de relatie reductiefactor/pF
bij lage pF-waarden niet nodig, omdat in ANIMO reductie ten gevolge van
zuurstoftekort apart wordt berekend.
Bunnell et al. (1977) gebruikten de Michaelis-Mentenvergelijking om de invloed
van het vochtgehalte op de afbraaksnelheid aan zowel de droge als de natte kant
te kunnen voorspellen:

f„ =

(27)
V+V.

V+V,

met:
fv = reductiefactor voor de invloed van het vochtgehalte (-);
71

V = vochtgehalte (g.g"1 droge stof);
Vv = vochtgehalte waarbij de activiteit dehelft bedraagt van de optimale waarde
(g.g 1 droge stof);
Vz = vochtgehalte waarbij de zuurstofuitwisseling de helft bedraagt van de
optimale waarde (g.g"1 droge stof).
Het eerste deel van de vergelijking beschrijft de reductie aan de droge kant en het
tweede deel de reductie aan de natte kant. Nadeel van deze vergelijking is datfv
nooit de waarde 1 bereikt. Dit kan worden opgelost door vermenigvuldiging met
een constante die gelijk is aan de reciproke waarde van de maximale waarde van
fv. Bunnell et al. geven niet voldoende informatie om vergelijking van formule
(27) met de gegevens van figuur 17 mogelijk te maken.
Wisseling van het vochtgehalte heeft een versnellend effect op de afbraak van
organische stof (Waksman, 1952; Stephens and Allen, z.j.). In het natte traject is
dat het gevolg van afwisseling van aérobie en anaërobie en in het droge traject van
uitdroging en herbevochtiging van de bodem. Het laatste effect is groter naarmate
de bodem meer uitdroogt (Soulides and Allison, 1961; Mack, 1963). Als
belangrijkste verklaringen voor dit effect worden door Schnitzer en Khan (1978)
genoemd :
- wisselende vochtgehalten veroorzaken een afwisseling van zwel en krimp,
waardoor stabiele organische stof fysisch wordt afgebroken en daardoor
beschikbaar komt voor microbiële afbraak;
- drogen van organische stof veroorzaakt chemische veranderingen die de
organische stof makkelijker afbreekbaar maken;
- drogen heeft het afsterven van een deel van de micro-organismen tot gevolg. Bij
herbevochtiging wordt het dode celmateriaal versneld afgebroken.
Zuurstofvoorziening
De zuurstofvoorziening bepaalt voor een belangrijk deelde aard van de afbrekende
micro-organismen, de afbraaksnelheid en de eindprodukten van de afbraak. De
zuurstofvoorziening isten delehet complement van devochtvoorziening:deporiën
gevuld met water kunnen niet met lucht zijn gevuld en omgekeerd. Toch kan ook
bij een relatief laag vochtgehalte zuurstoftekort voorkomen, namelijk als in de
gasgevulde poriën de C02-concentratie te hoog wordt.
Micro-organismen functioneren zelfs bij een 02-gehalte van 0,2% nog voor 100%.
Lage 02-gehalteninde bodem zorgen echter voor lagetoevoersnelheden, waardoor
er plaatselijk anaërobie kan optreden en de afbraak in zijn geheel wordt vertraagd.
Er kan dan tegelijk aërobe en anaërobe afbraak plaatsvinden.
Anaërobie in de bodem is afhankelijk van het luchtgehalte, de vorm van de poriën
en de grootte van de aggregaten (Glinski and Stepeniewski, 1985; Bakker et al.,
1987). Het luchtgehalte en de vorm van de poriën bepalen het macrotransport van
zuurstof door diffusie over afstanden in de grootte-orde van cm. Het luchtgehalte
is afhankelijk van het poriën- en vochtgehalte. Naarmate de poriën kleiner zijn,
blijven ze langer met vocht gevuld bij lager wordende drukhoogten. De vorm van
de poriën bepaalt de diffusiecoëfficiënt van zuurstof: hoe grilliger de vorm van de
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poriën, des te lager de diffusiecoëfficiënt en des te kleiner het transport van
zuurstof.
De vorm van de poriën wordt voor een belangrijk deel bepaald door de structuur
van de bodem. Volledig met lucht gevulde lange, rechte poriën, zoals
krimpscheuren in veen, zijn zeer goed voor het transport van zuurstof. De grootte
van de aggregaten is bepalend voorhet microtransport van zuurstof over afstanden
in de grootte-orde van mm. In aggregaten is de porositeit lager en zijn de poriën
kleiner dan gemiddeld in de bodem, waardoor het zuurstoftransport langzamer
verloopt en er eerder anaërobie optreedt. Hoe groter de aggregaten zijn, des te
eerder er anaërobie zal optreden in het midden van de aggregaten.
Het macrotransport van zuurstof is in veen over het algemeen tot ca. 5 cm boven
het grondwater vrij groot. De structuur speelt hierbij een rol: krimpscheuren
vergroten het macrotransport, terwijl een vertrapte bovengrond en een horizontaal
gelaagde dichte structuur, zoals spalterveen, het transport belemmeren.
Microtransport speelt vooral eenrolbij deresten vande oorspronkelijke structuren
van het plantemateriaal, waaruit het veen is ontstaan. Naarmate het veen meer is
verweerd en de oorspronkelijke structuren zijn afgebroken en verkleind, zal
microtransport minder belangrijk zijn.
Naarmate de zuurstofspanning lager wordt, verschuift de micropopulatie meer in
de richting van de anaërobe bacteriën en komen er meer anaërobe
afbraakprodukten in de bodem terecht. Bij wisselende aërobe/anaërobe
omstandigheden worden deze tussenprodukten bij zuurstoftoetreding versneld
afgebroken tot de aërobe eindprodukten (Allison, 1973). In een milieu waarin
afwisselend aërobe en anaërobe perioden voorkomen, is de gemiddelde
afbraaksnelheid aanzienlijk hoger dan het produkt van de aërobe afbraaksnelheid
en het tijdsaandeel aërobie (Bakker, 1990). Onder compleet anaërobe
omstandigheden zijn vooral anaërobe (b.v. methaanvormende) bacteriën actief en
worden eindprodukten gevormd, zoals organische zuren, CH4, H2S en alcoholen.
In ANIMOwordt de beschikbare hoeveelheid zuurstof per beschouwde bodemlaag
berekend aan dehand vanhet aandeel luchtgevulde poriën,de diffusiecoëfficiënten
van zuurstof in lucht en in water, en de zuurstofconsumptie per bodemlaag. De
maximale zuurstofbehoefte voor de afbraak van organische stof en de nitrificatie
van NH4+ (zie 5.1), onder de heersende omstandigheden voor vochtgehalte en
zuurgraad, wordt vergeleken met het zuurstofaanbod per laag. Is in een laag de
behoefte groter dan het aanbod, dan ontstaat partiële anaërobie in deze laag. In het
aërobe deel vande laag verloopt het afbraakproces ongeremd. In het anaërobe deel
wordt de organische stof afgebroken volgens het denitrificatieproces van
vergelijking (3) (4.1.1), mits er N0 3 " aanwezig is om als electronenacceptor te
fungeren. Dit afbraakproces verloopt vele malen langzamer dan het aërobe
afbraakproces. Het verschil in zuurstofbehoefte en -aanbod vormt de basis voor de
berekening van de mate van denitrificatie.
Voedingselementen
Debelangrijkste voedingselementen voormicro-organismen zijn stikstof en fosfor.
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Micro-organismen kunnen deze voedingselementen betrekken uit de bodem of uit
het af te breken substraat. Stikstof is het voedingselement, waarvan de organismen
de grootste hoeveelheid nodig hebben (voor de opbouw van hun eiwitten). De
afbraak van substraten die zelf geen of weinig voedingselementen bevatten, zoals
koolhydraten en lignine, wordt daarom dikwijls vertraagd door stikstoftekort. Een
belangrijke maat hierbij is de C/N-verhouding van het af te breken substraat: bij
een C/N-verhouding kleiner dan 25 zal de afbraak maximaal zijn, terwijl
C/N-verhoudingen groter dan 30 meestal vertragend op de afbraak werken
(Allison, 1973). In tabel 1 is te zien dat van de Nederlandse venen alleen
veenmosveen een gemiddelde C/N-verhouding groter dan 30 heeft. In het geval
van N-tekort bevordert toediening van dit element de afbraak aanzienlijk.
Fosfaattekort komt slechts bij zeer arme (tropische) gronden voor. Tekorten aan
andere noodzakelijke voedingselementen komen bij de biologische afbraak van
plantaardige en dierlijke produkten nauwelijks voor (Allison, 1973).
In ANIMO wordt in stikstofbalansen de hoeveelheid stikstof bijgehouden, die is
vastgelegd in organische vorm. Het totale verschil in organisch-N vóór en na een
tijdstap bepaalt of er netto stikstof in organische vorm is vastgelegd of netto
stikstof is vrijgekomen als anorganisch-N. Bij een toename in de tijd van de
hoeveelheid organisch-N is er netto stikstof vastgelegd in de vorm van biomassa
en humus. Is deze toename groter dan de beschikbare hoeveelheid anorganisch-N
dan is er sprake van stikstofgebrek en worden de afbraak en omzetting
gereduceerd.
In ANIMO gebeurt dit door de assimilatiefactor (4.2.3) te verkleinen. Daardoor
wordt minder organische stof omgezet in biomassa en humus, conform de
werkelijkheid. Detotale afbraak en omzetting van organische stof worden bij deze
aanpassing echter niet verminderd. Het niet in biomassa en humus omgezette deel
verdwijnt in dit geval als extra geproduceerde C0 2 uit het bodemsysteem,
waardoor het totaal aan organische stof in de bodem sterker afneemt dan in een
situatie zonder stikstofgebrek. Dit is niet conform de werkelijkheid.
In werkelijkheid nemen de afbraak en omzetting van organische stof bij
stikstofgebrek af. Het resultaat is accumulatie in plaats van het extra verdwijnen
van organische stof uit de bodem. Wel neemt de assimilatiefactor af bij
stikstofgebrek, waardoor er naar verhouding meer C0 2 en minder biomassa en
humus worden geproduceerd dan in een situatie zonder N-gebrek. Het totaal-effect
is echter een verminderde absolute C02-produktie en dus een verminderde afname
van de hoeveelheid organische stof in de bodem.
ANIMO isontwikkeld voor debeschrijving van landbouwkundige situaties, waarin
stikstofgebrek nauwelijks zal voorkomen. De reactie van dit model op
stikstofgebrek is nog onvoldoende onderzocht. In het kader van het
Veenweide-onderzoek worden onbemeste, arme veengronden doorgerekend waar
stikstofgebrek wel een rol kan spelen. Dit aspect dient dan ook nader te worden
onderzocht en voor de huidige reactie van ANIMO op stikstofgebrek moet een
realistisch alternatief worden ontwikkeld, waarbij stikstofgebrek een afname van
de afbraak- en omzettingssnelheden en een afname van de assimilatiefactor tot
gevolg heeft.
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4.3.2 Invloed van niet-materiële factoren
Hierna worden de belangrijkste niet-materiële factoren, temperatuur, seizoensinvloed, zuurgraad, lutumgehalte, substraat en bodemgebruik behandeld.
Temperatuur
De temperatuur heeft een belangrijke invloed op de afbraak van organische stof.
Het afbraakproces is onafhankelijk van de temperatuur; de afbraaksnelheid is dat
niet (Allison, 1973). Een uitzondering hierop vormt de situatie waarin er
tengevolge vantemperatuursverandering eenanderemicroflora dominant wordt.De
meeste micro-organismen zijn mesofiel en gedijen het best bij een temperatuur
rond 35 °C. Voor hen ligt de optimale temperatuur voor afbraak tussen 30 en 40
°C. Bij hogere temperaturen verandert de micropopulatiesamenstelling en gaan
actinomyceten en thermofiele bacteriën overheersen, met als gevolg een
afbraakproces, waarbij andereeindprodukten ontstaan (Dickinson andPugh, 1974).
Volk (1973) vond in laboratoriumbepalingen van de afbraak van organische stof
van verschillende venen, dat binnen het traject van 5 tot 45 °C bij elke 10 °C
stijging in temperatuur een verdubbeling van de C02-produktie optrad. Dit effect
wordt de Qj0-waarde genoemd. Hoe groter deze waarde, des te groter het effect
van een temperatuursverandering. Over het algemeen wordt aangenomen dat de
waarden voor de Q 10 tussen 2 en 3 liggen (Allison, 1973). Volgens Janssen
(1986b) hebben de meeste reacties bij de afbraak van organische stof een Q 10 van
2. Stanford et al. (1973) concludeerden uit mineralisatie-experimenten, dat binnen
het traject van 5 tot 35 °C voor de Q 10 van N-mineralisatie een waarde van 2
geldt. Campbell et al. (1981) geven een Q10-waarde voor het traject 5-40 °C en
Addiscott (1983) voor het traject 5-25 °C. Clark en Gilmour (1983) toonden aan
dat het effect van de temperatuur op de afbraaksnelheid onder verzadigde
omstandigheden kleiner isdan onder optimale condities voorde vochtvoorziening.
Voor verzadigde omstandigheden berekenden zij een bijna twee keer zo lage Q 10
(Q10= M ) als voor optimale condities (Qi0= 2,7).
Otten (1985) bepaalde de Q10-waarden voor de afbraak van bosveen van Zegveld
op verschillende dieptes (tabel 12). De waarden verkregen door middel van C0 2 metingen zijn volgens Otten waarschijnlijk minder betrouwbaar dan de waarden
verkregen uit 02-metingen. Vermoedelijk is echter het omgekeerde het geval,
omdat deC02-produktie een betere maat voorde afbraak isdande 02-consumptie.
De 02-consumptie kan zijn beïnvloed door pyrietoxydatie.
Te zien is dat de Q 10toeneemt met de diepte. Dit verschijnsel wordt ook genoemd
door Bunnell et al. (1977). De verklaring hiervoor zit volgens Bunnell et al.in het
verschil in soorten micro-organismen, die op verschillende dieptes actief zijn. De
micro-organismen hoger in het profiel, waar de seizoensfluctuaties van de
temperatuur sterker zijn, zijn beter aangepast aan temperatuursveranderingen en
reageren daarom minder sterk op deze veranderingen.
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Tabel12 Q10-waarden voor deaflraak van bosveenteZegveld(naar:Otten, 1985)
Diepte

Q i . (-)

door C0 2 door 0 2 gemiddeld
(cm -mv.)
0- 8
0-16
15-31
21-37

1,6
1,9
2,9
3,0

1,9
2,0
2,2
2,3

1,8
1,9
2,6
2,7

Behalve de Q 10 -waarden zijn de onder- en bovengrens van de temperatuur voor de
afbraak van belang. De meeste micro-organismen kunnen 70 °C niet overleven. Afbraak bij temperaturen hoger dan deze zijn chemisch van aard. Belangrijker dan de
bovengrens is de ondergrens, aangezien deze onder natuurlijke omstandigheden
vaker voor zal komen. Mesofiele organismen vertonen activiteit bij temperaturen
vanaf 0 °C; over het algemeen bedraagt de ondergrens van de temperatuur voor
afbraak 0 °C (Allison, 1973; Hunt, 1978). Toch zijn er ook auteurs, die stellen dat
bij 0 °C en lagere temperaturen nog enige activiteit van micro-organismen optreedt
(Waksman, 1952, Bunnell et al., 1977). Dit is mogelijk door vriespuntverlaging als
gevolg van het hoge gehalte aan zouten en suikers in de cellen van deze
organismen. Volgens Allison (1973) sterven enkele micro-organismen onder 0 °C
af; de meeste blijven "slapend" in leven om bij temperatuurstijging weer actief te
worden. Stephens en Speir (1969) stellen dat deze minimumtemperatuur voor
sommige organismen 5 °C bedraagt. Bij 4 °C zijn vooral schimmels nog actief,
terwijl de activiteit van de meeste andere organismen gering is (Täte, 1987). Bij 2
°C vertonen de meeste micro-organismen slechts een geringe activiteit (Soulides
and Allison, 1961).
Bevriezen van de bodem gevolgd door ontdooien en opwarmen tot een zekere
temperatuur, geeft een verhoging van de initiële afbraaksnelheid te zien ten
opzichte van de normale afbraaksnelheid bij die temperatuur (Soulides and Allison,
1961; Mack, 1963). Deze verhoging neemt binnen een dag af, waarna de
afbraaksnelheid weer op het normale niveau ligt. Over een langere periode gezien,
hebben deze kortdurende pieken in de afbraak geen effect op de totale hoeveelheid
afgebroken organisch materiaal. De oorzaken van dit verschijnsel zijn het
kapotbreken van de bodemstructuur als gevolg van bevriezing, waardoor ingesloten
organische stof vrijkomt, en het plotseling opleven van de micro-organismen na
een periode van lethargie, waardoor er een versnelde groei met verhoogde
metabolische activiteit optreedt.
De twee meest gebruikte mathematische relaties voor het beschrijven van het effect
van de temperatuur op de afbraaksnelheid, zijn de Q 10 - en de Arrheniusvergelijking (Täte, 1987):
T-T
f

T.QI0 = Q 10
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10

(28)

en
R ^T+273
x

TAr

met:
fT =
T =
Tr =
a =
R =

Tr+273/

=e

(29)

correctiefactor voor de temperatuursinvloed (-);
actuele temperatuur (°C);
referentietemperatuur, temperatuur waarvoorfT= 1(°C);
molaire activeringsenergie (J.mol"1);
gasconstante= 8,314 (J.mol"1. K"1).

Volgens Bunnell et al. (1977) beschrijft een substraat-specifieke Q 10 de
temperatuursinvloed op de microbiële afbraak adequater dan de Arrheniusvergelijking. Delaatste is volgens deze auteurs meer geschikt voorde beschrijving
van het effect van de temperatuur op de activiteit van een enkele soort microorganismen. In figuur 18 is te zien dat voor een traject van ca. 20 °C rond de
referentietemperatuur deze twee benaderingen elkaar nauwelijks ontlopen.
In het model ANIMO wordt de Arrheniusvergelijking gebruikt. Hierbij is de
grootheid a de parameter waarvoor een waarde moet worden gevonden. Is een
Q10-waarde voor het betreffende substraat bekend, dan kan een waarde voor a
worden verkregen door (28) gelijk te stellen aan (29) en voor T de waarde Tr+10
in te vullen. Hieruit volgt:
8,314 In Q
a=1
Tr+283

10

(30)
Tr+273

De waarde van a is dus afhankelijk van de Q10-waarde en van de
referentietemperatuur. Voordezelaatste zalmeestaldegemiddeldejaartemperatuur
(9,5 °C) worden genomen, omdat experimenteel bepaalde afbraaksnelheden vaak
voor deze temperatuur geldend zijn. Een nadeel van ANIMO is dat voor elke in
modellaag dezelfde waarde voor awordt gebruikt, terwijl bekend isdat de Q 10met
de diepte toeneemt (tabel 12) en de waarde van a dus ook.
In figuur 18 is voor het traject van 0 tot 30 °C het verloop van de temperatuurcorrectiefactor volgens deQl0- en de Arrheniusvergelijking uitgezet, voor een Q 10
van 2en een referentietemperatuur van 9,5 °C.Deze beide benaderingen beginnen
elkaar pas vanaf 25 °C enigszins te ontlopen. Er van uitgaande dat de Q]0-relatie
een goede benadering is van de temperatuursinvloed, kan het effect van de
temperatuur opde afbraaksnelheid bij voorNederland geldende temperaturen goed
beschreven worden door de Arrheniusvergelijking. Een probleem hierbij vormen
de lage temperaturen, terwijl deze juist van groot belang zijn onder Nederlandse
omstandigheden. Uit metingen van de bodemtemperatuur blijkt dat temperaturen
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in het traject 5-9,5 °C tot op 1meter diepte veelvuldig voorkomen en dat tot een
diepte van 50 cm - mv. de temperatuur vaak lager is dan 5 °C, met minima rond
0 °C tot een diepte van ca. 20 cm - mv. (Kroes en Boesten, 1991).
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Fig. 18 De invloed vande temperatuur opde afbraaksnelheid als de correctiefactor
fT, volgens de Q10-relatie (Q10=2) en deArrheniusvergelijking (a= 47619),
bij een referentietemperatuur (TJ van 9,5 °C

Zowel de Q10-relatie als de Arrheniusvergelijking suggereren dat er afbraak bij en
onder 0 °Cplaatsvindt. Bij 0 °C is volgens deze relaties de afbraaksnelheid nog de
helft van die bij 9,5 °C. Dit komt niet overeen met bovenbeschreven uitgangspunt
dat de ondergrens van de temperatuur voor afbraak 0 °C bedraagt. Huet (1983)
stelde voor tussen 0 °C en de gemiddelde jaartemperatuur de correctiefactor
volgens een lineaire relatie te laten verlopen (fig. 19). Op grond van
bovenbeschreven literatuurgegevens geldt in het traject van ca. 5 °C tot 9,5 °C
echter nog de Q]0-relatie. In dit traject wordt de afbraaksnelheid door de
benadering van Huet onderschat.
Hoewel er weinig bekend is over het traject 0-5 °C kan worden aangenomen dat
vanaf ca. 5 °C naar 0 °C steeds minder soorten micro-organismen actief worden,
tot een volledige inactiviteit bij 0 °C. Er wordt hier daarom voorgesteld om het
traject van 0tot ca. 5 °Cte beschrijven met een groeicurve die het groeiend aantal
soorten organismen voorstelt dat actief wordt in het afbraakproces en hun
toenemende activiteit.
De "groeikromme" kan worden beschreven met een aangepaste vorm van de
Michaelis-Menten-vergelijking:
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np m

fr = _

C
T +M

(31a)

m

waann:

M =T™ (-£ - 1)

(31b)

w

met:
fT =
T =
m =
C =
fw =
T =

temperatuurcorrectiefactor tussen 0 en ca. 5 °C (-);
temperatuur tussen 0 en ca. 5 °C (°C);
exponent (-);
constante (-);
bekende waarde vanfTin het traject 0-5 °C (-);
temperatuur waarvoorfT=fw(°C).

Bij gegeven waarden voor m,fwen Tw kan de constante C worden berekend, door
de temperatuur te bepalen waarbij de Arrheniuscurve en de kromme van
vergelijking (31) elkaar raken. Bij deze temperatuur kan de ene kromme vloeiend
overgaan in de andere,waardoor eenknik in debeschrijving van de correctiefactor
wordt voorkomen. Het raakpunt voldoet aan twee voorwaarden:
1 de raaklijn door dit punt is dezelfde voor beide krommen. Dit impliceert dat de
eerste afgeleide van de Arrheniuscurve gelijk is aan die van vergelijking (31a).
2 in het raakpunt hebben beide krommen dezelfde waarde: vergelijking (29) is
gelijk aan vergelijking (31a).
In een iteratieproces kan uit de voorwaarden 1en 2 de waarde voor C worden bepaald, waarmee vergelijking (31) is bepaald.
De kromme van vergelijking (31) bij gegeven referentietemperatuur Tr en molaire
activeringsenergie awordt bepaald door de waarden van m,fw en Tw.De exponent
m bepaalt de vorm van dekromme. Bij m= 1ontstaat een naar de x-as afbuigende
kromme zonder buigpunt die een afnemende groei vanaf 0 °C beschrijft (fig. 19).
Bij exponenten groter dan 1 heeft vergelijking (31) een S-vorm: tot een zekere
temperatuur isereengeleidelijk toenemende groei,waarnaeen sneller toenemende
groei volgt die uiteindelijk weer afneemt (fig. 19).Hoe groter de exponent m, hoe
uitgesprokener de S-vorm.
De waarden vanfwen T w kunnen uit meetgegevens worden afgeleid. Door m aan
te passen bij gegeven fw en T w kan een kromme worden verkregen die door het
punt (Tw,fw) gaat en de Arrheniuscurve raakt bij T= (ca.) 5 °C.In figuur 19is dit
gedaan voor twee waarden vanfwbij 1,8 °C,gegeven door Lammers (1984).Deze
waarden bedragen 0,37 resp. 0,04 maal de afbraaksnelheid bij 9,5 °C. De twee
gefitte krommen hebben een exponent van 1 resp. 5 en een raakpunt aan de
Arrheniuscurve bij 6,2 °C resp. 5,3 °C. Omdat het hier twee tegenstrijdige
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meetgegevens bij een zelfde temperatuur betreft, moet er aan deze voorbeelden
geen absolute waarde worden gehecht. Om een idee te krijgen van de
bruikbaarheid van vergelijking (31) en om betrouwbare waarden voor m, Tw enfw
te verkrijgen is het nodig meer onderzoek te doen naar de temperatuursinvloed op
de afbraaksnelheid in het traject 0-5 °C.
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Fig. 19 De temperatuurcorrectiefactor fT bij een referentietemperatuur (TJ van
9,5 "C, voor het traject 0 tot 9,5 °C, volgens verschillende
benaderingen:
a Arrheniuscurve: a= 47619;
b Huet (1983);
c vergelijking (31): m=l,fw= 0,37, Tw=1,8, raakpunt bij 6,2"C;
d vergelijking (31): m=5,fw= 0,04, Tw=1,8, raakpunt bij 5,3 "C;
e meetwaarden van Lammers (1984)

Seizoensinvloed
De gezamenlijke invloed van temperatuur en vocht wordt duidelijk in de
seizoensinvloeden. Figuur 20 geeft het verloop van de afbraaksnelheid voor
cellulose voor een bepaald jaar. In april van dat jaar was het droog en koud. In
mei waren vochtgehalte en temperatuur goed. In juni is het te droog geweest. In
demaandenjuli-september waren temperatuur en vocht goed,terwijl hetin oktober
te koud begon te worden. Overigens gaat in vele jaren de afbraak tot eind
november merkbaar door.
Het temperatuursverloop gedurende de seizoenen is merkbaar in het bodemprofiel
tot een diepte van 2 à 3 maal de dempingsdiepte (Campbell, 1985). De ctëmpingsdiepte bedraagt voor veen 1à2 m (Kemmers en Jansen, 1985). Énveen if daarom
op een diepte van ca. 4 m - mv. en dieper de bodemtellrrperatuur ongeveer gelijk
aan de gemiddelde jaartemperatuur (9,5 °C). Boven deze diepte geldt: hoe hoger
in het profiel, des te sterker de invloed van de seizoenen op de bodemtemperatuur.
In figuur 20 is op 15-20 cm diepte het verschil in afbraak tussen de koude
maanden april, oktober en november eft dé warme maagden rrtèi t/m september
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kleiner dan op 0-5 cm diepte. Op grotere diepte zal een maximum in het bodemtemperatuursverloop later inhet seizoen vallen dan op geringere diepte. Daarnaast
is de daling van het vochtgehalte op grotere diepte minder sterk dan op geringere
diepte.De optimale condities voor afbraak zullen opgrotere diepte daarom later in
het seizoen voorkomen. In figuur 20 is de maximale afbraak op 0-5 cm in mei en
op 15-20 cm in juli.
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Fig.21 Cumulatief verloop van de N-mineralisatie gedurende het seizoen (naar:
Kolenbrander, 1969a)

Figuur 21 toont een verloop van de N-mineralisatie dat vergelijkbaar is met het
verloop van de de C-mineralisatie van figuur 20. De mineralisatie is het grootst in
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de maanden meitot enmetseptember. In september/oktober begint de afname. In
januari vindt nauwelijks eninfebruari weinig mineralisatie plaats. Vanaf februari,
maar vooral in maart en april is er een duidelijke opleving te constateren.
In veengronden kunnen in de zomerperiode, wanneer de condities voor
mineralisatie optimaal zijn en het aërobe deel van het profiel het grootst is, grote
hoeveelheden gemineraliseerde nutriënten ontstaan. Deze kunnen met de eerste
najaarsneerslag vialcrimpscheuren versneld uitspoelen. Ookinhetvoorjaar bestaat
er gevaar voor uitspoeling vangemineraliseerde nutriënten, gezien deniet geringe
mineralisatie in april en mei.Inhet voorjaar zijn er echter geen of slechts weinig
krimpscheuren, zodat er vanversnelde uitspoeling in deze periode geen sprakeis.
Zuurgraad
De zuurgraad is een van de meest belangrijke factoren die de afbraak en
mineralisatie van organische stof beïnvloeden. De zuurgraad heeft invloed opde
enzymactiviteit, op de samenstelling van de micropopulatie en op de deeltjesgrootte en -vorm van de organische moleculen. In een neutraal milieu (pH 6-7)
zijn meer bacteriën actief; naarmate het milieu zuurder wordt (pH lager dan 6)
krijgen schimmels sterker de overhand. Bacteriën groeien over het algemeen
sneller enzetten een groter deel vandeorganische stof omin C0 2 . Verhogingvan
de pH tot pH 6 à 7 versnelt dan ook de afbraak. Onder zure en anaërobe
omstandigheden, zoals die kunnen voorkomen in veengronden, kan de afbraak
nagenoeg volledig tot stilstand zijn gekomen (Allison, 1973).
Over het algemeen verloopt de afbraak het snelst in het traject pH 7-8 (Janssen,
1986b). De bevindingen van verschillende auteurs over de invloed van de
zuurgraad opdeafbraaksnelheid zijn echter niet eenduidig. Jenkinson (1977) vond
bij een pH van 4,9 en hoger geen reductie in de afbraaksnelheid van organische
stof. BijpH3,7 vond Jenkinson voor dereductiefactor dewaarde 0,86.Bhat etal.
(1980) veronderstelden een minimale mineralisatie bijpH3,5en geen reductie bij
pH 4,5 en hoger. Zij beschreven de relatie tussen de reductiefactor f H en depH
als volgt:
fpH =pH - 3,5

(3,5<pH< 4,5)

(32)

HarmsenenVanSchreven (1955)enHagin enAmberger (1974) vonden maximale
mineralisatie vanaf pH 6. Zij beschreven de invloed van de zuurgraad op de
mineralisatiesnelheid nagenoeg op dezelfde wijze:
fpH =0,19 pH - 0,17

(pH< 6)

(33)

(Harmsen en Van Schreven)
fpH = 0,2 pH - 0,2
(Hagin en Amberger)
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(3<pH < 6)

(34)

InANIMOwordt devolgenderelatietussen pHenreductiefactor gebruikt (Rijtema
et al., 1991):
1

f
pH

(35)

1 + e _2'5 (PH_5)

Bovenstaande relaties zijn weergegeven in figuur 22. De ANIMO-relatie geeft de
grootste reductie bij daling van de pH. Bij pH 4 bedraagt de afbraaksnelheid nog
slechts 8% van de optimale; bij pH 3 is de afbraak van organische stof nagenoeg
geheel gestopt. Volgens de relatie van Bhat et al.is er bij een pH van ca. 3,5 geen
mineralisatie meer. Deze extreme invloed bij lage pH-waarden komt niet overeen
met de bevindingen van Jenkinson (1977), die bij pH 3,7 nog 87% van de
potentiële activiteit vond. Diverse andere auteurs vonden niet te verwaarlozen tot
vrij hoge afbraaksnelheden in zuur veen met pH-waarden van 3,4 (Clymo, 1965),
3,3 (Heal et al., 1978) en 3,7 (Verhoeven et al, 1990). Hieruit en uit het verloop
van de relaties van Harmsen en Van Schreven, en Hagin en Amberger kan worden
geconcludeerd dat dein ANIMO gebruikte relatie een tedrastische reductie van de
afbraaksnelheid onder invloed van de zuurgraad geeft.
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Fig.22 Relatietussendereductiefactor voor de invloed
vandezuurgraadfpMen dezuurgraadpH:
a ANIMO (Rijtemaetal, 1991);
b Jenkinson(1977);
c Bhat etal. (1980);
d Harmsenen VanSchreven (1955);
e Hagin enAmberger (1974)

In ANIMO worden geen pH-waarden berekend. De pH is een invoergegeven en
verandert niet tijdens de simulatieperiode. Aan de hand van de ingevoerde
pH-waarde worden de afbraak- en omzettingssnelheden initieel gereduceerd.
Hierbij moeten de ingevoerde snelheidsconstanten de optimale zijn, die gelden bij
een pH van 7 à8.Indien niet de optimale,maar de actuele afbraak- en omzettingssnelheden die gelden bij de gemiddeld heersende pH, worden ingevoerd, is een
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reductie onder invloed van de zuurgraad niet meer aan de orde. Door voor de pH
de waarde 8 in te voeren, bedraagt de reductiefactor 1 en wordt de reductieprocedure volgens vergelijking (35) omzeild. Het is dan niet meer van belang of
deze relatie de reductie onder invloed van de zuurgraad correct beschrijft. Hoe de
afbraaksnelheid bij een actuele pH kan worden gemeten, wordt beschreven in 4.4.
Lutumgehalte
Onderzoek van Greenland (1965) wees uit dat de afbraak van organisch materiaal
gemengd met lutum langzamer verloopt dan die van puur organisch materiaal (fig.
23). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een verandering van de configuratie,
(micro)aggregaatvorming,waarbij deorganische stof wordtingebouwd indeaggregaten en adsorptie van enzymen en andere organische moleculen. De adsorptie van
enzymen heeft niet alleen tot gevolg dat de enzymen tegen afbraak worden beschermd, maar ook dat hun activiteit vermindert.
100
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Fig. 23 Afbraak van cellulose intwee gronden met verschillend lutumgehalte (naar: Sörensen, 1975)
Hansen et al. (1990) gebruikten de relatie van figuur 24 voor de beschrijving van
de reductie van de afbraaksnelheid onder invloed van het lutumgehalte.
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Fig. 24 Relatie tussen de lutumreductiefactor f, enhet lutumgehalte
volgens Hansen etal. (1990)
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0,3

In ANIMO wordt geen rekening gehouden met het reducerende effect van lutum
op de afbraaksnelheid. Dit vormt geen bezwaar, indien de gebruikte potentiële
afbraak- en omzettingssnelheden gelden voor het actuele lutumgehalte. Deze
snelheidsconstanten kunnen worden verkregen door uit te gaan van afbraaksnelheden gemeten aan ongestoorde veldmonsters (zie 4.4).
Er kan ook een stimulerende werking van klei uitgaan door verandering van
fysische omstandigheden, adsorptie van toxische stoffen en concentratie vanhetaf
te breken materiaal op het kleioppervlak. Over het algemeen verloopt echter de
afbraak in gronden met veel adsorberende oppervlakken langzamer.
Een kleidek op veen kan de aëratie van het onderliggende veen negatief
beïnvloeden en daarmee de afbraak van het veen vertragen. Schothorst (1977)
berekende dat het maaiveld van een veenpakket zonder kleidek over een periode
van 30jaar 1,5 à2 maal zo snel zou zakken tengevolge van afbraak van het veen,
als dat van een veenpakket met een kleidek van 30 à 40 cm. Dit is voor een
gedeelte het gevolg van een verminderde aëratie van het veen onder het kleidek
(zie ook 6.1). In ANIMO wordt afhankelijk van defysische eigenschappen vaneen
eventueel kleidek de reductie van de afbraaksnelheid van het onderliggende veen
berekend tengevolge van een verminderde aëratie (zie 4.3.1, Zuurstofvoorziening).
Substraat
De hiervoor behandelde factoren van invloed op de afbraaksnelheid komen voor
een groot deel samen in het substraat. De aard van het substraat, die wordt
gegeven door de plantenresten waaruit het bestaat, bepaalt in principe de
chemische en fysische hoedanigheid. Deze worden daarnaast sterk bepaald doorde
graad van afbraak van het substraat (zie 4.1.2).
De chemische samenstelling beïnvloedt de afbraaksnelheid via:
- de samenstellende macromoleculaire verbindingen en hun onderlinge
verwevenheid (zie 4.1.2);
- de in het substraat aanwezige voedingselementen (zie 4.3.1);
- de zuurgraad.
De fysische hoedanigheid bepaalt de vocht- en zuurstofvoorziening van het
substraat: in te fijn gestructureerde substraten wordt de afbraaksnelheid geremd
door zuurstofgebrek en in te grof gestructureerde kan de afbraaksnelheid worden
geremd, doordat het substraat niet voldoende vocht kan vasthouden.
Een voorbeeld van de invloed van het substraat op de afbraaksnelheid vormt het
verschil in zakkingssnelheid tussen hoogveen en laagveen bij gelijke
ontwateringstoestand (fig. 25).Hoogveen is arm aan voedingselementen enrelatief
zuur. Het is ontstaan in een oligotroof milieu en bestaat daardoor voornamelijk uit
veenmossen. Laagveen is over het algemeen rijker en minder zuur, waardoor het
sneller wordt afgebroken en sneller zakt dan hoogveen. Een ander voorbeeld: de
lignine-rijke autotrofe bosvenen in Indonesië zakken minder dan 1 cm/jaar
tengevolge van afbraak, ondanks het warme vochtige klimaat (Mathur, 1981).
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Fig.25 De zakking van laagveen (a) en hoogveen (b) door de
afbraak van organische stof onder vergelijkbare
omstandigheden voor ontwatering (naar: Eggelsman, 1976)

De invloed van de chemische samenstelling in de vorm van de samenstellende
componenten en de voedingselementen in het substraat werd o.a. onderzocht door
Healet al.(1978).Zij analyseerden deresultaten van afbraakexperimenten, waarbij
resten van verschillende plantensoorten en verschillende plantedelen in
zogenaamde "litter bags" in de bodem werden ingegraven (zie ook 4.4). Heal et al.
vonden positieve correlaties tussen het gewichtsverlies van de organische stof van
14monsters enhet initiële gehalte aan de elementen N,P,K, Caen Mg.Alleen de
relatie met Ca echter was significant gecorreleerd. Daarnaast vonden Heal et al.
een significante negatieve lineaire relatie tussen het gewichtsverlies enhet aandeel
lignine: hoe groter het aandeel lignine, des te kleiner het gewichtsverlies per
tijdseenheid.
Nadere analyse van deze resultaten leert dat de relaties en correlatiecoëfficiënten
voor N en voor P zeer sterk worden bepaald door een sterk afwijkend monster
bestaande uit bladeren van Narthecium ossifragum (Beenbreek). Weglating van dit
afwijkende monster geeft de volgende relatie tussen het N-gehalte (%) en het
percentage gewichtsverlies van de organische stof per jaar (y):
y = 2,74 + 19,0N

(r= 0,615, n= 13,P < 0,025)

De relatieve afbraaksnelheid k kan uit y worden afgeleid met vergelijking (9);yis
hierbij gelijk aan 100(1-Y/Y0).
De correlatiecoëfficiënt is significant bij een eenzijdige overschrijdingskans van
2,5%. Er bestaat een significante relatie tussen het N-gehalte van de organische
stof en de afbraaksnelheid: hoe groter het N-gehalte, des te hoger de
afbraaksnelheid.
Weglating van het zelfde afwijkende monster geeft voor de relatie tussen het
P-gehalte en het gewichtsverlies van de organische stof een lage, niet-significante
correlatiecoëfficiënt (r= 0,411). Op basis van deze gegevens heeft het P-gehalte
geen significante invloed op de afbraaksnelheid.
In ANIMO wordt rekening gehouden met de invloed van de fysische hoedanigheid
van het substraat op de afbraaksnelheid via de correctiefactor voor het
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(36)

vochtgehalte en de berekening van de beschikbare hoeveelheid zuurstof. De
chemische samenstelling van het substraat komt tot uitdrukking in de ingevoerde
relatieve afbraak- en omzettingssnelheden. Door de relatieve afbraaksnelheid te
bepalen aan ongestoorde veldmonsters bij optimale omstandigheden voor
vochtgehalte en zuurstofvoorziening, wordt een waarde verkregen die actueel is
voor de chemische samenstelling van het substraat enpotentieel voor vochtgehalte
en zuurstofvoorziening (zie ook 4.4).
Bodemgebruik
De invloed van het bodemgebruik op de afbraaksnelheid komt tot uitdrukking in
de vorm van bemesting en grondbewerking. Stikstofbemesting van bodems met
stikstofgebrek, doet de afbraaksnelheid toenemen. Bij grondbewerking wordt het
substraat verkleind, doorgeroerd en samengedrukt, met als gevolg een verhoging
van de afbraaksnelheid; ook als de aëratie daarvoor ruimschoots voldoende was.
Bij grondbewerking worden bodemstructuureenheden verkleind en celwanden van
organismen beschadigd, waardoor stoffen beter toegankelijk worden voor afbraak
(Bakker, 1990). Dit is één van de redenen dat onder grasland het
organische-stofgehalte 2 à 3% hoger is dan onder bouwland. Ook bij akkerbouw
zonder ploegen neemt de hoeveelheid organische stof per ha toe, in vergelijking
met akkerbouw met ploegen (Titulaer and Boone, 1984).
In ANIMO wordt de invloed van bemesting op de afbraaksnelheid verdisconteerd
via een verhoging van de hoeveelheid organisch- en anorganisch-N. Daardoor
wordt de netto N-immobilisatie lager en de voor immobilisatie beschikbare
hoeveelheid anorganisch-N groter. Hierdoor zal er minder snel stikstofgebrek
ontstaan.
ANIMO houdt geen rekening met de invloed van grondbwerking op de
afbraaksnelheid. Voor het Veenweide-onderzoek is dit niet van belang, omdat
grondbewerking niet wordt toegepast op veengraslanden.

4.4 De relatieve afbraaksnelheid van veen
4.4.1 Meetmethoden
Clymo (1983) geeft drie groepen van meetmethoden om de relatieve afbraaksnelheid van veen te bepalen:
1 Directe bepaling van het verlies aan massa van de organische stof;
2 Directe bepaling van de ontwikkeling van gassen die ontstaan bij de afbraak;
3 Indirecte schatting aan de hand van verandering van de eigenschappen van
standaardmaterialen.
In deze indeling kunnen de meeste in de literatuur genoemde methoden om de
relatieve afbraaksnelheid van organische stof te bepalen in het algemeen worden
ondergebracht. Hierna worden deze drie groepen van methoden in het kort
behandeld.
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1 Bepaling van het verlies aanmassa
Bij deze meetmethoden wordt een substraat gedurende een zekere periode
blootgesteld aan afbraak en wordt het gewichtsverlies van de organische stof
gemeten. Uit het gewichtsverlies als fractie van het oorspronkelijke gewicht en de
lengte van de afbraakperiode, kan de gemiddelde relatieve afbraaksnelheid worden
bepaald. Deze methoden zijn de meest gebruikte. Meestal worden ze in het veld
uitgevoerd, soms in composthopen of in het laboratorium.
In het veld wordt het substraat in de minerale bodem geploegd of het wordt in een
netje met bepaalde maaswijdte ("litter bag") ingegraven in de bodem; meestal
dezelfde bodem waaruit het substraat is gehaald of waarop het heeft gegroeid. De
laatste methode is de meest gebruikte voor veensubstraten en veenplanten (Clymo,
1983).
Nadelen van deze categorie methoden zijn:
- het gevaar van uitspoeling van een deel van het substraat;
- de verstoring van het substraat. Bij het onderploegen van het substraat wordt dit
fysisch aangetast, waardoor het gemakkelijker wordt afgebroken en te hoge afbraaksnelheden worden gemeten. Bij de "litter bag"-methode wordt het monster
voor de gewichtsbepaling gedroogd, voordat het wordt ingegraven. Afhankelijk
van de methode van drogen kan dit de afbraaksnelheid verhogen of verlagen
(Clymo, 1983). De invloed van verstoring verdwijnt na enkele jaren;
- de onmogelijkheid te manipuleren met omgevingsfactoren;
- er wordt geen potentiële relatieve afbraaksnelheid verkregen, maar een actuele
voor de gemiddelde omstandigheden in het veld.
Dit laatste kan ook een voordeel zijn afhankelijk van het gebruik van de relatieve
afbraaksnelheid. Voor globale berekeningen van de afbraak overeen lange periode
onder gemiddelde omstandigheden is het een voordeel, voor berekeningen in meer
detail met geavanceerde modellen niet.
2 Bepaling van de ontwikkeling vanafbraakgassen
Bij deze methoden worden de gassen die ontstaan bij de afbraak van een substraat
over een bepaalde periode gemeten. Bij afbraak onder aërobe condities is dat C0 2
en onder anaërobe condities C0 2 , CH4, N 2 0 en eventueel N2 en H2S. De hoeveelheid ontwikkeld gas is een maat voor de hoeveelheid afgebroken organisch
materiaal. Uit de hoeveelheid afgebroken materiaal per tijdseenheid kan de
relatieve afbraaksnelheid worden bepaald. Deze methoden worden zowel in het
veld als in het laboratorium uitgevoerd. In het Veenweide-onderzoek zal een
laboratoriumversie worden toegepast. Deze versie wordt hierna in meer detail
besproken.
3 Schatting aan de hand van standaardmaterialen
De bekendste methode van deze groep berust op het meten van de verandering in
de reksterkte van repen katoen die zijn ingegraven in de bodem (Heal et al., 1974).
Door ijking aan resultaten van andere meetmethoden wordt de verandering van de
reksterkte een (niet erg betrouwbare) maat voor de afbraaksnelheid in de
betreffende bodem onder de betreffende omstandigheden. Een vergelijkbare
methode is die, waarbij vellen standaardcellulose in de bodem worden ingegraven
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en hun gewichtsverlies in de tijd wordt gemeten.
De methode die in het Veenweide-onderzoek zal worden gebruikt, berust op het
meten van de C02-produktie en de 02-consumptie van het veen en wordt daarom
ademhalingsmeting genoemd. Uit deze meting kan de oxydatie van het veen per
tijdseenheid worden bepaald, waaruit een relatieve afbraaksnelheid kan worden
afgeleid. Het principe van deze methode is beschreven door Volk (1973). Otten
(1985) beschrijft de meetopstelling, die in het Veenweide-onderzoek zal worden
gebruikt. Hierbij wordtdoor veenmonsters luchtgeleid meteenconstant debiet.De
C02-produktie en de 02-consumptie worden bepaald aan de hand van het verschil
in concentratie van C0 2 en 0 2 tussen in- en uitstromende lucht.
De metingen worden gedaan aan ongestoorde veenmonsters die zijn gestoken in
het veld met PVC-ringen. Dediameter van de ringen bedraagt 16cm en de hoogte
8 of 16 cm. Op deze wijze wordt een monster verkregen, waarvan de structuur
nauwelijks isverstoord. Hetvochtgehalte vandemonsters wordt zodanig aangepast
dat het optimaal is voor de afbraak. De relatieve afbraaksnelheid die aan deze
monsters wordt bepaald, is potentieel voor vochtgehalte en zuurstofvoorziening,
omdat wordt gemeten onder optimale omstandigheden voor deze factoren. Ze is
actueel voor de andere beïnvloedende factoren als zuurgraad, kleigehalte en
structuur van het substraat, omdat wordt gemeten onder veldomstandigheden voor
deze factoren. Verder geldt ze voor de temperatuur waarbij is gemeten.
Mocht een factor, bijvoorbeeld de zuurgraad, tijdens de metingen veranderen of
mocht de waarde van deze factor op het moment van steken van de monsters niet
representatief zijn voor het gemiddelde van deze omstandigheid, dan kan de
bepaalde relatieve afbraaksnelheid worden gecorrigeerd aan de hand van de
betreffende reductiefactor. Bij een veranderde zuurgraad zal er dan wel een
realistische relatie tussen pHen reductiefactor moeten worden gevonden. Er wordt
hier voorgesteld daarvoor de relatie van Harmsen en Van Schreven (1955) te
gebruiken (vergelijking 33,4.3.2).
De ademhalingsmeting heeft belangrijke voordelen:
- ze geeft potentiële relatieve afbraaksnelheden voor vochtgehalte en zuurstofvoorziening die gelden bij een bekende temperatuur. Deze drie factoren zijn de
belangrijkste beïnvloedende omstandigheden die fluctueren in het model
ANIMO. Afhankelijk van de toestand van deze omstandigheden en gegeven de
betreffende reductie- of correctiefactoren, kan voorelke situatieuit de potentiële
afbraaksnelheid een actuele worden berekend;
- er wordt gemeten aan ongestoorde monsters. De relatieve afbraaksnelheid
bepaald met deze methode is actueel voor de structuur onder veldomstandigheden, in tegenstelling tot de methode waarbij het substraat wordt ondergeploegd of ingegraven. Met deze laatste methode worden hogere afbraaksnelheden dan de actuele gemeten;
- er kan worden gemanipuleerd met het vochtgehalte van de monsters, de samenstelling van de doorgeleide gassen (zuurstofpercentage), de temperatuur en het
gehalte aan anorganische voedingselementen, zodat informatie over de invloed
van deze factoren kan worden verkregen;
- er kan worden gemeten onder anaërobe omstandigheden door het monster te
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verzadigen met water of door er een zuurstofloos gas als zuivere stikstof of
helium door te leiden. Hierdoor wordt informatie over anaërobe afbraak
verkregen;
- er kan continu worden gemeten, waardoor het afbraakproces in detail kan
worden gevolgd;
- er wordt informatie over de C02-produktie en de 02-consumptie verkregen. Dit
geeft mogelijkheid tot controle van de meetgegevens en/of het analyseren van
andere processen, zoals de 02-consumptie als gevolg van pyrietoxydatie;
- er kan voor, tijdens en aan het eind van de bepaling vocht aan het monster
worden onttrokken, waarin de pHen degehalten aan verschillende componenten
kunnen worden gemeten. Dit kan informatie geven over de relatie tussen de
C-mineralisatie en de N-, P- en S-mineralisatie, de verandering van de pH
tijdens de afbraak en de oxydatie van pyriet.
Een nadeel van deze methode kan zijn dat delaboratoriumomstandigheden zo sterk
verschillen van de veldomstandigheden, dat er in het laboratorium andere
processen plaatsvinden dan in het veld, waardoor de afbraak van het veen wordt
beïnvloed. Hierbij moet vooral worden gedacht aan een sterke verlaging van de
zuurgraad als gevolg van het ontstaan van grote hoeveelheden S0 4 door een sterk
verhoogde S-mineralisatie en pyrietoxydatie. Door het meten van sulfaatgehalte en
pH kan dit proces worden gevolgd.
Otten (1985), De Vaan (1987) en Warringa (1987) pasten deze methode toe op
veenmonsters van verschillende dieptes. De methode gaf binnen een meetperiode
van ca. 50 dagen een duidelijk beeld van het verloop van de C02-produktie en het
02-verbruik van de monsters, waarbij het 02-verbruik meestal hoger was dan de
C02-produktie. Dit is waarschijnlijk het gevolg van pyrietoxydatie. Na 30 à 40
dagen werd voor de meeste monsters min of meer een evenwichtssituatie bereikt.
De relatieve afbraaksnelheid is berekend voor deze evenwichtstoestand. Otten
berekende met deze methode tevens een Q10-waarde voor de afbraak van de
monsters. Het effect van vochtgehalte en zuurstofspanning op de afbraak is met
deze methode onderzocht door Otten, De Vaan en Warringa.

4.4.2 Waarden van de relatieve afbraaksnelheid van veen
In tabel 13 zijn waarden vermeld van de relatieve afbraaksnelheid van enkele
venen. De waarden zijn verkregen volgens verschillende meetmethoden (zie4.4.1).
De waarden voor het bosveen zijn berekend uit k-waarden voor 30 °C van Otten
(1985), uitgaande van een Q10-waardevan 2,1 (de gemiddelde Q 10volgens Otten).
Omdat ze zijn bepaald uit ademhalingsmetingen, zijn het potentiële relatieve
afbraaksnelheden bij de gegeven temperatuur, zuurgraad en structuur.
De waarden van tabel 8 zijn k-waarden berekend door Janssen (1986a) uit
gegevens van Kolenbrander (1969b en 1974). De laatste geeft niet aan welke
veensoorten de venen 1en 4 betreffen. De gebruikte meetmethode bestond uit het
meten van het gewichtsverlies van de organische stof na toediening van het veen
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aan de minerale bodem of aan een composthoop. De zo verkregen relatieve
afbraaksnelheden zijn waarschijnlijk potentieel voor vochtgehalte en
zuurstofvoorziening, omdat deze twee factoren bij dit soort proeven meestal
optimaal worden gehouden. Ze gelden voor degemiddeldejaartemperatuur en zijn
actueel voor de zuurgraad in de bodem of composthoop, en voor de structuur die
is ontstaan na toediening en bewerking. Het is niet bekend of tijdens de metingen
de bodem is bewerkt of de composthoop is omgezet.
Tabel13 Relatieve afbraaksnelheden k en halfwaardetijden t(0t5) bij ca.
9,5 "C van enkele venen bepaald volgens verschillende methoden
Bron Substraat
bosveen

B
B
B
B

veen 1(?)
veen 2(veenmos)
veen3(veenmos)
veen 4(?)

Bronnen:AOtten(1985)

Lg- Diepte
nr. (cm -mv.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0-16
15-31
21-37
33-49
43-59
52-68
63-79
76-92
79-95
0-20?
0-20?

1(0,5)

Methode
Adembalings
meting

0,9
1,5
2,4
2,8
2,2
1,7

53,3
46,2
63,0
77,0
46,2
28,9
24,8
31,5
40,8

4,1
9,4
16
26

16,9
7,4
43
2,7

(%.jaar"1) (jaar)

U

1,5

14

Compostering
Toedieningbodem
Compostering
Toedieningbodem

Btabel7.

Opvallend is dat de waarden van Otten vele malen lager zijn dan die van tabel 8,
temeer daar het veen van Otten rijk bosveen betreft en minstens twee venen van
tabel 8 arme veenmosvenen zijn. Voor het grootste deel is dit verschil het gevolg
van een verschil in meetmethode. Bij de monsters van Otten is de oorspronkelijke
structuur intact gebleven, terwijl bij het toedienen van de venen van tabel 8aan de
minerale bodem of de composthoop de structuur van het veen is gebroken en
componenten zijn verkleind en beschadigd, met als gevolg een substraat dat
toegankelijker is voor afbraak dan het oorspronkelijke. Daarnaast speelt de
zuurgraad een rol. Voor de monsters van Otten bedraagt de pH 4 onder in het
profiel, tot 5 boven in het profiel. De zuurgraad in de minerale bodem zal worden
gebufferd rond pH 6. Verder bestaat de kans dat er organische stof uit de bodem
of composthoop is gespoeld, waardoor de berekening van de relatieve
afbraaksnelheid een hogere waarde geeft.
De ademhalingsmetingen, zoals toegepast door Otten, geven realistischer waarden
voor de relatieve afbraaksnelheid van veen als gestructureerde bodem dan de
methoden waarbij het veen als organische stof zonder de oorspronkelijke
bodemstructuur aan de minerale bodem wordt toegediend of in composthopen
wordt gebracht. Daarbij rijst de vraag of relatieve afbraaksnelheden, bepaald
volgens deademhalingsmethode, welmogen worden gebruikt inhetéén-parametermodel van Janssen (4.2.2), dat immers is gebaseerd opde waarden van tabel 8.De
inschatting is dat dit wel mag, omdat het effect van het verstoren van de structuur
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na enkele jaren verdwijnt. Door het verstorende effect krijgt het substraat alleen
een lagere schijnbare beginleeftijd dan de ongestoorde monsters; het proces van
vermindering van de afbraaksnelheid verloopt voor beide substraten gelijk.
Kortleven (1963) geeft voor gemiddelde Nederlandse omstandigheden een
algemene relatieve afbraaksnelheid van actieve humus in de bouwvoor van 1,5 tot
2,0%.jaar~ .Derelatieve afbraaksnelheden vandeveenmonsters vanOtten uit tabel
13 schommelen dicht rond deze waarden. Veen is een vorm van actieve humus.
Het bestaat uit een mengsel van biomassa en oud organisch materiaal, dat een
zekere afbraak heeft ondergaan onder anaërobe en eventueel aërobe
omstandigheden, waardoor een groter of kleiner deel van de gemakkelijk
afbreekbare bestanddelen is afgebroken. Daarnaast kan gedurende derelatief lange
periode dat het veen bestaat een deel van de goed oplosbare bestanddelen, die
gemakkelijk afbreekbaar zijn, zijn uitgespoeld. Het beschouwde bosveen betreft
een rijke veensoort die qua rijkdom goed vergelijkbaar is met de organische stof
in minerale landbouwgronden. De afbraaksnelheid van het arme veenmosveen kan
als gevolg van stikstofgebrek (veel) lager zijn dan 1,5 à 2%.jaar"\
In figuur 26 zijn de relatieve afbraaksnelheden van de veenmonsters van Otten uit
tabel 13 uitgezet tegen de diepte. Dit is op twee manieren gedaan:
- elke gemeten k is uitgezet over de gehele diepte van de betreffende laag;
- het verloop van de afbraaksnelheid in de diepte is geschetst, waarbij ervan uit
is gegaan dat de gemeten k-waarden gemiddelden zijn voor de lagen en daarom
gelden voor het midden van elke laag.
kC/o.jaar- 1 )
1,0

2,0

3,0
Gemeten kvoor laag1
(16cm dik)

10
20 h
k van laag 1 gecorrigeerd
voor wortels

30
E

40

i

E
-ü 50

Verloop van k met de diepte, ervan
uitgaande dat de gemeten k geldt voor
het midden van de betreffende laag

S.
.22
O

60 70
80

GLG
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand
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Fig. 26 Verloop indediepte van derelatieve aflraaksnelheid k van bosveen teZegveld bij
9,5 °C (naar: Otten, 1985)
In veel gevallen bestaat een grote overlap tussen de bemonsterde lagen. De
monsters 8 en 9 zijn nagenoeg duplo's. Hieruit volgt dat de monsters, strikt
genomen, niet in hetzelfde profiel zijn gestoken. Het verloop van de afbraaksnelheid in de diepte speelt een rol, evenals het "horizontale verloop" of de
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heterogeniteit van het veen. De resultaten van ademhalingsmetingen van De Vaan
(1987) en Warringa (1987) tonen dat deze heterogeniteit groot kan zijn. Zij
hebben,gebruikmakend van dezelfde techniek alsOtten,deC02-produktie bepaald
van bosveen uit verschillende lagen tot een diepte van 56 cm -mv.te Zegveld (De
Vaan) en te Assendelft (Warringa). Deze bepalingen zijn steeds in duplo
uitgevoerd. Het verschil in C02-produktie tussen de duplo's varieerde van 7 tot
37% vandegemiddelde C02-produktie van deduplo's,meteengemiddeld verschil
van 21%. Het verschil in afbraaksnelheid tussen laag 8 en 9 (0,5) bedraagt 26%
van het gemiddelde (1,95). Er moet dus niet te veel absolute waarde worden
gehecht aan hetgeschetste verloop van de afbraaksnelheid indediepte.De scherpe
buigingen in de lagen 2, 4 en 7 kunnen iets worden gerelativeerd.
De k-waarden van de lagen 1,2 en 3 liggen in dezelfde grootte-orde, en dit geldt
ook voor de k-waarden van de lagen 6 en 7 en voor die van de lagen 8 en 9.
Hiervan uitgaande verdwijnt de slinger in het verloop van de afbraaksnelheid
tussen de lagen 1 en 4 en komen de k-waarden van de lagen 6 t/m 9 dichter bij
elkaar te liggen, waardoor de buiging in het midden van laag 7 minder scherp
wordt. Het verloop van de afbraaksnelheid in de diepte ziet er dan in grote lijnen
als volgt uit:
- een lichte afname vanaf maaiveld tot het midden van laag 4;
- een relatief sterke toename vanuit het midden van laag 4 tot het midden van
laag 7 (hoogte van de GLG), waar de hoogste k-waarde wordt gevonden;
- een lichte afname van het midden van laag 7 tot het midden van laag 9.
Of de relatieve afbraaksnelheid beneden de GLG daadwerkelijk (licht) inde diepte
afneemt en of dat over de gehele diepte van het veenpakket geschiedt, is op grond
van de summiere gegevens van tabel 13niet te zeggen. Verder zijn inde literatuur
geen gegevens over het verloop in de diepte van de relatieve afbraaksnelheid van
veen gevonden.
Een verklaring van het bovengeschetste verloop moet worden gezocht in de graad
van afbraak van het veen. Daarnaast kan ook de aard van het veen die binnen de
profielopbouw kan variëren, een rol spelen.
Beneden de GLG geldt dat de diepere (= oudere) lagen langer aan anaërobe
afbraak hebben blootgestaan dandeminderdiepe lagen,waardoor meer,ook onder
anaërobe omstandigheden, gemakkelijk afbreekbare bestanddelen zijn verdwenen
en een iets resistenter organische stof is ontstaan. Boven de GLG geldt: hoe hoger
in het profiel, des te langer het veen aan aërobe afbraak heeft blootgestaan, des te
sterker het is verweerd en des te resistenter tegen afbraak het is geworden. Rond
de GLG bevindt zich hetjongste veen dat nog nauwelijks aan aërobe afbraak heeft
blootgestaan, of het veen dat het minst is afgebroken, zowel aëroob als anaëroob.
Daar wordt dan ook de hoogste afbraaksnelheid gevonden. In de wortelzone en
vlak daaronder speelt de aanvoer van vers, gemakkelijk afbreekbaar materiaal een
rol, waardoor de afbraaksnelheid daar hoger is dan op grond van de graad van
verwering mag worden verwacht.
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5 STIKSTOF- EN FOSFORMINERALISATIE VAN VEEN

Onder mineralisatie wordt verstaan het omzetten van organische stof in "minerale"
bestanddelen. Mineraal wordthiergebruikt indeouderwetse betekenis van anorganische materie. Mineralisatie is dus het omzetten van organische verbindingen in
anorganische verbindingen. Mineralisatie is het gevolg van de assimilatie- en dissimilatie-activiteiten van de micro-organismen die de organische stof afbreken. De
eindprodukten vanvolledigemineralisatievanorganischestofzijnC0 2 ,H 2 0,NH4+,
2
NO3-, N 2 , HPO42- H2PO,4 , S0 4 ' enS

2-

Indithoofdstuk wordendestikstofmineralisatie endefosformineralisatie besproken.
De koolstofmineralisatie is besproken in hoofdstuk 4.
600g organischestof
300g C
20gN
2gP
3gS
C/N =15
2/3 dissimilatie

1/3 assimilatie

200gC
ademhaling

10gN
IgS
2gS

netto
mineralisatie

Fig.27 Schematischevoorstelling vandeomzettingvan600 g
organischestofmeteenC-gehaltevan50%enmetCIN,
C/P,CISvanresp. 15,150 en100. Een derde deel van
de C wordt geassimileerd in microbenweefselmet
CIN=10, CIP=100, en CIS=100 (naar:Janssen et al.,
1990)

DesamenhangtussendeC-mineralisatieendeN-,P-enS-mineralisatiewordtgeïllustreerdinfiguur 27.Tijdens deC-assimilatiewordentevensN,PenSgeassimileerd
voor de celsynthese van de organismen. De hoeveelheid geassimileerde N, P en S
in verhouding tot de geassimileerde C, wordt gegeven door de C/N-, C/P-en C/Sverhouding van het weefsel van de afbrekende organismen. In het voorbeeld van
figuur 27bedraagtdeverhoudingC:N:P:S 100:10:1:1.Ditisdegemiddeldeverhouding voor schimmels; voor bacteriën gelden andere verhoudingen. De hoeveelheid
Cdiewordtgeassimileerd bijdeomzettingvandeorganische stofisafhankelijk van
de biosynthese-efficiëntie of dissimilatie/assimilatie-verhouding, hier 33% resp.2.
Of er onder deze omstandigheden netto-mineralisatie optreedt, wordt bepaald door
deC/N-, C/P-en C/S-verhouding van het substraat. Inhet voorbeeld van figuur 27
ontstaat er bij de omzetting van 600 g organische stof 300/15 = 20 g N. Er wordt
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300x0,33 = 100g C en 100/10 = 10g N in microbenweefsel ingebouwd. De netto
N-mineralisatiebedraagt20-10 =10g.Opdezelfde wijzekandenetto-mineralisatie
voorPenSworden berekend.Inhetvoorbeeld vindtnetto-mineralisatieplaats,indien
C/N, C/P en C/S van het substraat kleiner zijn dan resp. 30,300en 300.Bij hogere
waarden van deze verhoudingen vindt netto-immobilsatie plaats.
Of er netto-mineralisatie optreedt van N en van P en S, voor zover de P- en
S-mineralisatie samenhangen met de C-mineralisatie (zie 5.2), wordt dus bepaald
door:
- debiosynthese-efficiëntie (dissimilatie/assimilatie-verhouding) vande afbrekende
micro-organismen;
- de verhouding van C met N, P en S van het substraat;
- de verhouding van C met N, P en S van de micro-organismen.
DeN-mineralisatiewordtin5.1endeP-mineralisatiein5.2inmeerdetailbehandeld.
Hierbij wordttevens ingegaan opdeberekening van deN-en P-mineralisatie, zoals
die in het model ANIMO wordt toegepast, omdat dit model zal worden gebruikt in
het Veenweide-onderzoek. In5.3 wordtinhet kortingegaan opmeetmethoden voor
de bepaling van de N- en P-mineralisatie.

5.1 Stikstofmineralisatie
5.1.1 Organisch-chemische aspecten
Stikstofmineralisatie is een enzymatisch proces, waarbij complexe organische
N-verbindingen wordengehydrolyseerd voordeenergievoorzieningvande afbrekende
micro-organismen. De algemene reactievergelijking van dit proces is als volgt:
R-NH2 + H 2 0 -> R-OH + NH3+ energie

(37a)

NH3 + H+ ^± NH4+

(37b)

Omdat er ammonium bij dit proces vrijkomt, wordt het ook wel ammonificatie genoemd. Ammonificatie kanzowelonderaërobe alsonder anaërobe omstandigheden
plaatsvinden. Het proces verloopt het beste onder aërobe omstandigheden, daarbij
fungeert 0 2 als electronenacceptor. Een voorbeeld van aërobe ammonificatie is de
oxydatie van het aminozuur glycine:
2CH 2 NH 2 C00H + 30 2 -> 4C0 2 + 2H 2 0 + 2NH3 + 737 IJ per mol glycine(38)
De omzetting van NH3 naar NH4+ geschiedt volgens reactie (37b).
Deeerste stapinhetammonificatieproces isdehydrolyse vaneiwitten en aminozuren
inresp. aminozuren enN-houdende basen. Vele soorten micro-organismen zijn betrokkenbijdeafbraak vanN-houdendeverbindingen.Onderaërobe omstandigheden
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geschiedt de eiwitsplitsing door bacteriën, schimmels en actinomyceten; onder
anaërobe omstandigheden door bepaalde facultatieve of strikt anaërobe bacteriën.
Deeindprodukten vandeaërobe-afbraak vaneiwittenzijnC0 2 ,H 2 0,N0 3 "enS0 4 2 ";
van de anaërobe-afbraak NH3, aminen, organische zuren, mercaptanen en H2S.
Eenmetdeammonificatie verbonden procesisdenitrificatie, waarbij onder aërobe
omstandighedenNH4wordtomgezetinN0 3 "viaN02".Nitrificatie iseenstriktaëroob
proces. Soms wordt dit proces als onderdeel van het mineralisatieproces gezien en
wordtdeomzetting vanorganisch-NinN0 3 " "volledigeN-mineralisatie" genoemd.
De reden hiervoor is dat in de meeste gronden de gemineraliseerde NH4+ vrij snel
envolledigwordtomgezetinN 0 3 \ Striktgenomenechterisdezebenamingnietjuist.
De nitrificatie vindt plaats in de vorm van twee oxydatieprocessen:
2NH4+ + 3 0 2 -> 2N02" + 2H 2 0 + 4H+ + 277 kJ per mol ammonium
2N02" + 0 2 -> 2N03" + 73 kJ per mol nitriet

(39a)
(39b)

De eerste reactie wordt voornamelijk bewerkstelligd door bacteriën behorende tot
degeslachten Nitrosomonas enNitrosococcus,detweededoor bacteriën behorende
tot het geslacht Nitrobacter. Deze organismen zijn chemo-autotroof.
Eenanderzijdelings metdestikstofmineralisatie verbondenprocesisde denitrificatie,
waarbij anorganisch-N onder anaërobe omstandigheden wordt omgezet in gasvormig-N en als zodanighet bodemsysteem kan verlaten. Een voorbeeld van een van
de twee vormen waarin dit proces kan optreden, is vergelijking (3) (4.1.1). Hierbij
ontstaat N 2 0. Deandere vormisdiewaarbij N2-gas wordtgevormd. Een voorbeeld
daarvan is de anaërobe afbraak van glucose, waarbij N0 3 " als electronenacceptor
fungeert:
5C 6 H 12 0 6 + 24N0 3 - + 24H+ -> 30CO2 + 12N2 + 42H 2 0 + 2388 kJ per mol
glucose

(40)

Deeerste vorm van het denitrificatieproces, waarbij N 2 0 ontstaat, treedt vooral op
indien de beschikbaarheid van afbreekbaar substraat gering isen N0 3 " daarentegen
ruim voorhanden is (Alexander, 1977).

5.1.2 Berekening van de stikstofmineralisatie
In figuur 27isde samenhangtussen deC-enN-mineralisatie geschetst. Intabel 14
is de relatie tussen de C- en N-mineralisatie, in de vorm van de relatie tussen de
afbraakcoëfficiënt vanCendemineralisatiecoëfficiënt vanN,algebraisch afgeleid.
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Tabel14 Afleidingvanderelatie tussendeafbraakcoëfficiëntvan koolstofken
de mineralisatiecoëfficiënt vanstikstofkN(naar: Janssen, 1986b*)
Symbolen:
a = dissimilatie/assimilatie-verhouding
d = C/N-verhouding afbrekende micro-org.
b = C/N-verhouding substraat
X = hoeveelheid koolstof
k = afbraakcoëfficiënt koolstof
k N = mineralisatiecoëfficiënt stikstof

Schimmels Bacteriën
2
2,3
10
5

Afleidingsstappen:
1 koolstofdissimilatie
2 koolstofassimilatie
3 koolstof omgezet
4 stikstof omgezet
5 stikstofassimilatie
6 netto stikstofmineralisatie
7 mineralisatiecoëfficiënt kN

Mathematische beschrijving;
kX
k X/a
k X (1 + l/a)
k X (1 + l/a)/b
k X/(a+d)
k X {(a+l)/b - l/d}/a
k {1 + (1 - b/d)/a}

= (l)/a
= (1) + (2)
= (3)/b
= (2)/d
= (4) - (5)
= (6)/X/b

=
=
=
=
=
=
=

N-mineralisatiecoëfficiënt kN :
Schimmels

: kN = k (1,50 -0,050 C/N-substraat)

Bacteriën

: kN = k (1,43 -0,087 C/N-substraat)

Gemiddeld bij gelijk aandeel : kN = k (1,47 -0,068 C/N-substraat)
bacteriën en schimmels
*) diss./ass.-verh. bacteriën aangepast volgens de waarde van tabel 4
Met deN-mineralisatiecoëfficiënt kan de netto hoeveelheid gemineraliseerde N worden berekend volgens een van vergelijking (5) (4.3.1) afgeleide vergelijking:

Nm.t+1 - k N N t

met:
N,
n
N.m,t+l

(41)

hoeveelheid aanwezige organisch-N op tijdstip t (kg.kg" droge stof op
tijdstip 0);
hoeveelheid netto gemineraliseerde N op tijdstip t+1 (kg.kg 1 );
N-mineralisatiecoëfficiënt: de fractie van N die per jaar netto wordt
gemineraliseerd (-);
tijd (J aar )-

De massa van de oorspronkelijke droge stof isdereferentie voorde aanwezige massa
Bij oneindig kleine tijdsintervallen (dt) is (41)alsdifferentiaalvergelijking te schrijven
en is de afbraakcoëfficiënt gelijk aan de relatieve afbraaksnelheid, en de N-mineralisatiecoëfficiënt gelijk aan derelatieve N-mineralisatiesnelheid.Hiermee isde netto
N-mineralisatie als eerste-orde-proces te berekenen (Stanford and Smith, 1972):
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ËL = -kN N of £ 1 = -kN dt
dt

N

N

(42)

N

en na integratie met als integratieconstante N= N0:
N = N 0 - N m = N 0 e "kNt

met:
N =
N0 =
Nm =
kN =
t =

( 43 )

hoeveelheid aanwezige mineraliseerbare N (kg.kg"1);
N-mineralisatie-potentieel (kg.kg"1);
hoeveelheid netto gemineraliseerde N (kg.kg"1);
relatieve N-mineralisatiesnelheid (jaar"1);
tijd (jaar).

Dehoeveelheid Ndiepertijdseenheid wordtgemineraliseerd,isrechtevenredigmet
dehoeveelheid nogaanwezige mineraliseerbare N.Hierbijveronderstellen Stanford
en Smith (1972) dat, althans binnen een beperkt tijdsinterval, slechts een deel van
de organische stikstof mineraliseerbaar is. De maximale mineraliseerbare N wordt
het "N-mineralisatie-potentieel" N 0 genoemd. Het vaststellen van N 0 moet proefondervindelijk gebeuren uitderesultaten vanmineralisatieproeven. Andere auteurs
(Van Veen et al., 1985;Verberne et al., 1990) gaan er van uit dat in principe alle
organisch-N kanwordengemineraliseerd. DeparameterN 0in (43)isdangelijk aan
de initiële hoeveelheid organisch-N per gewichtseenheid droge stof.
De N-mineralisatieis steeds de resultante van mineralisatie en immobilisatie,processen die gelijktijdig maar in tegengestelde richting werken. Uit tabel 14is af te
leidendatkNnegatief wordtbij eenC/N-verhoudingvanhetsubstraat groterdan30
voorschimmels,groterdan 16,6voorbacteriën engroterdan21,6vooreen situatie
waarin schimmels en bacteriën eengelijk aandeel hebben.Denetto-mineralisatieis
dan negatief (vergelijkingen 41 en 43),of er wordt netto stikstof geïmmobiliseerd.
Degrootte vandeze "kritischeC/N-verhouding"is afhankelijk vande biosyntheseefficiëntie endeC/N-verhoudingvanhetcelweefselvandeactieve micropopulatie:
i •*• L O/KT u j C/N-verhouding biomassa
kritische C/N-verhouding =-r-. r
J? ... •
° biosynthese-efficientie

,.AS
(44)

Deze eigenschappen zijn afhankelijk van de samenstelling van de micropopulatie,
die onderandereweerwordtbepaald doordeC/N-verhoudingvanhetsubstraat (zie
4.1).Inhetalgemeenwordtverondersteld datnetto-mineralisatie plaatsvindt bijeen
C/N-verhouding kleiner dan 20, en netto-immobilisatie optreedt bij een C/N-verhoudinggroterdan30.Voorniet-landbouwkundigesituaties wordtvoordeze beide
waarden ook wel 15 tot 20 genomen (Parnas, 1975; Swift et al., 1979).
Van substraten meteeninitiëleC/N-verhoudinggroter dandegemiddelde C/N-verhouding van de micropopulatie (8 à 10), stijgt het N-gehalte tijdens de afbraak,
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doordat er bij de afbraak relatief meer organisch-C dan -N verdwijnt, zolang de
C/N-verhoudingvan demicropopulatie kleinerisdandievanhetsubstraat (fig.27).
De "eindwaarde" van de C/N-verhouding van gestabiliseerde humus is in principe
gelijk aan de gemiddelde C/N-verhouding van de micropopulatie. Van Veen et al.
(1985) stellen dat de gemiddelde C/N-verhouding van de micropopulatie negatief
is gecorreleerd met het anorganisch-N-gehalte in het bodemvocht en ligt tussen 4
en 15.
De C/N-verhouding van Nederlandse venen varieert van 15tot 70 (tabel 1). Geen
van deze venen heeft dus het stadium van stabiele humus bereikt (C/N-verhouding
ca. 9). Alleen bij de veenmosvenen is immobilisatie van betekenis te verwachten.
DeC/N-verhoudingvannietontwaterd veenmosveen neemtafmetdediepte(Maimer
andHolm, 1984),alsgevolgvandetoenamevandegraad vanafbraak metdediepte,
waardoor in diepere lagen relatief meer organisch-C dan -N uit het substraat is
verdwenen.
Derelatie van tabel 14is niet zonder meer toepasbaar opde reeds aanwezige organische stof in het bodemprofiel, zoals veen. De organische stof isniet uniform van
samenstelling;deC/N-verhouding vanhetgedeeltedatkanworden afgebroken, kan
sterkafwijken vandegemiddeldeC/N-verhouding vandeaanwezige organischestof
(Van Veen et al., 1987).Het concept vandekritische C/N-verhouding verliest hiermee voor een deel zijn waarde (Berendse et al., 1987).Zo vonden Verhoeven et al.
(1990) bij C/N-verhoudingen van 40-60 en Maimer en Holm (1984) en Damman
(1988)bijC/N-verhoudingenvan60-100nettoN-mineralisatieinhoogveen.Ditpleit
er voorombij de bepaling van demineralisatie vanveen het veen onderte verdelen
inverschillendefracties metiedereeneigenafbraaksnelheid enC/N-verhouding. Als
er aanwijzingen uit meetresultaten zijn dat de gemiddelde N-mineralisatie minder
isdanopgrondvandegemiddelde afbraak vandeorganischestofzoumogenworden
verwacht,danmoetendefracties metdehoogsteafbraaksnelheid dehoogste C/N-verhoudingen krijgen en omgekeerd.
Een anderereden isdat anorganisch-N doormicro-organismen kanworden opgenomen, ook al bevat het substraat op zich voldoende organisch-N (luxe-consumptie).
De micro-organismen hebben een voorkeur voor ammonium-N boven nitraat-N.
Allefactoren dieinvloed hebben opdeafbraak vanorganisch materiaal,beïnvloeden
ook de stikstofmineralisatie (zie 4.3). Uitvoerige beschrijvingen zijn gegeven door
Harmsen and Van Schreven (1955) en Bartholomew (1965).Huet (1983) geeft een
overzicht van literatuurgegevens over de relatie tussen de drie belangrijkste beïnvloedende factoren, vochtgehalte, temperatuur en zuurgraad, en de reductie van de
ammonificatie en nitrificatie. Kemmers enJansen (1985) maakten van deze relaties
gebruik bij het berekenen vandepotentiële relatieve N-mineralisatiesnelheid uit de
gegevens van incubatieproeven (zie 5.3). Zij vonden een waarde van 1,33 (± 0,32)
x 10"3 d"1 voor de potentiële relatieve N-mineralisatiesnelheid (bij 26 °C) van de
stabiele humus in onbemeste half-natuurlijke veengronden.
In ANIMO wordt denetto N-mineralisatie of-immobilisatie berekend doorhet verschil te bepalen tussen detotale hoeveelheid organisch-N in een laag aanhet begin
en aan het einde van een tijdstap. Bij een toename van de hoeveelheid organisch-N
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is erN geïmmobiliseerd in biomassa enhumus, bij een afname is erN gemineraliseerd. Per laag worden voor alle voorkomende organische stofreservoirs balansen
van organische stof en organisch-N opgemaakt. Dehoeveelheid organische stof in
een bepaald reservoir op een zeker tijdstip wordt bepaald door de omzettings- of
afbraakprocessen in dat reservoir (fig. 15). De hoeveelheid organisch-N in het
reservoir op dat tijdstip wordt verkregen door de hoeveelheid organische stof te
vermenigvuldigen methetN-gehalte.Ookinditconceptwordtaangenomen datalle
organisch-N in principe mineraliseerbaar is.
In figuur 28 is het principe van de berekeningswijze van de N-mineralisatie in
ANIMOgeïllustreerd meteenrekenvoorbeeld, datisgebaseerd opdegegevens van
figuur 27. In dit voorbeeld zijn twee organische-stofreservoirs onderscheiden:
- veen als "vers" materiaal bestaande uit één fractie;
- biomassa en humus.
Aan het begin van een tijdstap zijn 3000 eenheden C aanwezig in veen met een
C/N-verhoudingvan 15 en900eenhedenCinbiomassa/humusmeteen C/N-verhouding van 10.In detijdstap wordt 10%van het veen en 5%van de biomassa/humus
omgezet, waarvan 1/3 assimilair. Deassimilaire omzetting van de biomassa/humus
gebeurtimplicietinANIMOenisdaaromgestippeld weergegeven.Detotaleomzetting resulteert in een netto N-mineralisatie van 13aan het einde van detijdstap. In
ANIMOwordennietinelkestapvanhetomzettingsproceshetC-enN-gehalteberekend,zoalsinfiguur 28isgedaan.HetC-gehaltevanelkreservoir aanheteindevan
detijdstapwordtberekendmeteeneerste-orde-omzettingsproces.Doorhet C-gehalte
tedelendoordeC/N-verhoudingvanhetreservoir,wordthetN-gehalteaanheteinde
van de tijdstap verkregen. Deze methode is onderin figuur 28 weergegeven. Het
verschiltussendeweergavevanfiguur 28enANIMOisdatinANIMOhetN-gehalte
niet wordt uitgedrukt ten opzichte van het C-gehalte maar ten opzichte van het
organische stofgehalte. Hetprincipe blijft daardoor onveranderd (org.stofgehalte is
ca. 2 x C-gehalte).
In figuur 28is te zien dat deC/N-verhouding van de organische stof als geheel iets
daalt, doordat relatief meer C dan N uit het systeem verdwijnt: de verhouding
C-gemineraliseerd/N-gemineraliseerd is 17,7.Dat ishoger dan de C/N-verhouding
van de organische stof als geheel. Dit proces zal doorgaan tot het veen volledig is
verdwenen.
DeN-mineralisatie wordt inANIMO volledig gestuurd doorde organische-stofomzetting.Bepalendefactoren zijn,behalvedeomzettingssnelheid:de assimilatiefactor,
deC/N-verhoudingvandebiomassaendeC/N-verhoudingvanhetsubstraat.Voorwaarde vooreencorrecte berekening volgensdeze methode isdathet biomassa/humus-reservoir de C/N-verhouding van de biomassa (8 à 10)heeft. Detoename van
deorganischestof inditreservoirtijdens omzetting bestaatimmersuitgeassimileerde
organische stof die per definitie de C/N-verhouding van de biomassa bezit. Een
veranderingvandehoeveelheid organischestofinhetbiomassa/humus-reservoirkomt
dus overeen met een verandering inhet N-gehalte volgens de C/N-verhouding van
de biomassa. De humus in het biomassa/humus-reservoir in ANIMO moet daarom
wordengezienalsgestabiliseerdehumusdiebestaatuitdedode assimilatieprodukten
van de biomassa: resten afgestorven biomassa en uitscheidingsprodukten.
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Fig. 28 Principe vandeberekeningswijze vandeN-mineralisatie inANIMO geïllustreerd naar
een rekenvoorbeeld met twee organische-stofreservoirs: veen en biomassa!humus

Derelatieve afbraaksnelheid van debiomassaenstabiele humusalsgeheel,hetbiomassa/humus-reservoirinANIMO,wordtsterkbepaalddoorderelatieve afbraaksnelheid van de biomassa die zeer hoog is ten opzichte van die van de stabiele humus.
Enkele waarden uit de literatuur zijn gegeven in tabel 15. Een verandering in de
verhouding tussen debiomassaendemassavandestabielehumusgeeft eenrelatief
groteveranderinginderelatieveafbraaksnelheid vanhetbiomassa/humus-reservoir.
Dehoeveelheid biomassa hangt samen metdehoeveelheid afte breken substraat en
de afbraaksnelheid hiervan. Bij een eenmalige toediening van relatief gemakkelijk
afbreekbaar, vers materiaal groeit de biomassa aanvankelijk. Met het verminderen
vandehoeveelheid versmateriaalneemtnaverloop vantijd ookdehoeveelheid biomassa af. Als gevolg hiervan neemt de relatieve afbraaksnelheid van het biomassa/humus-reservoir af in de tijd, na een aanvankelijke verhoging.
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Tabel15Derelatieve afbraaksnelhedenk en de massaverhouding van
biomassa en stabiele humus inde bodem
k (%jaar"1)

Massaverhouding

biomassa stabiele humus

biom. : st. humus

Paul and Juma, 1981

140

3

1

: 7

Otten, 1985*)

100

0,5

1

: 99

Bron

*)waarden van hetITAL,omgerekend van30°Cnaar 10°CmetQ10=2
In ANIMO wordt een vaste waarde voor de relatieve afbraaksnelheid van het biomassa/humus-reservoir gehanteerd. Dit is niet realistisch. Omdat het biomassa/humus-reservoireensubstantiëlehoeveelheid organisch-Nkanbevatten,kan
ditgrotegevolgenvoordeN-mineralisatiehebben.Hetzoubeterzijn omdebiomassa
en stabiele humus onder te brengen in aparte reservoirs, zodat het model adequater
kan reageren op veranderingen in de hoeveelheid biomassa tengevolge van detoeof afname van de hoeveelheid af te breken materiaal.
Of deze aanpassing grote gevolgen voor de berekening van de N-mineralisatie in
ANIMOzalhebben,ismoeilijk teschattenenzalsterkafhangen vandedoorgerekende situatie. Nader onderzoek hiernaar is nodig. Volgens Paul enJuma (1981) dient
een model dat een realistische beschrijving van de N-kringloop geeft, een apart
biomassareservoir te onderscheiden. Jenkinson et al. (1987) stellen dat zo'n model
tweeverschillende biomassareservoirs dientteonderscheiden. Zijgevengeenreden
voorditconcept.HetmodelDAISY(Hansenetal., 1990)isgebaseerd opditconcept
en onderscheidt een dynamisch en een relatief stabiel biomassareservoir.
De verwachting is dat het ANIMO-concept met éénreservoir voor zowel biomassa
als humus voor de berekening van de N-mineralisatie van veen wel redelijk goed
kanvoldoen.Derelatieveafbraaksnelheid vanveenisrelatief laagenslechts weinig
hoger dan derelatieve afbraaksnelheid van stabiele humus.De afname van derelatieveafbraaksnelheid vanhetveenindetijd isslechtsgering,waardoordepotentiële
hoeveelheid af te breken organische stof zeer geleidelijk afneemt. De hoeveelheid
biomassaendaarmeederelatieveafbraaksnelheid vanhetbiomassa/humus-reservoir
nemendaardoorookslechtsgeleidelijk af. Dezeafname isrelatief grootaanhetbegin
en wordt steeds minder. Door het biomassa/humus-reservoir in de curvefittingproceduretebetrekken omdek-waarden endefractieverdeling vandeteonderscheiden veenfracties te bepalen, wordt een gemiddelde k-waarde voor het biomassa/humus-reservoir verkregen voor de betreffende simulatieperiode. 4.2.3),
Deinvloed vandeomgevingsfactoren opdeN-mineralisatiekomtinANIMOtotuitdrukkingviadeinvloedvandezefactoren opdeorganische-stofomzetting en -afbraak.
Hiervoor gelden de relaties die in 4.3 zijn gegeven.
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5.2 Fosformineralisatie
Aan de fosformineralisatie is veel minder uitvoerig onderzoek verricht dan aan de
stikstofmineralisatie. Eénredenisdatbinnenhetlandbouwkundig onderzoek fosformineralisatievanminderbelangwordtgeachtdanstikstofmineralisatie, omdatstikstof
kwantitatief van groter belang is in de landbouwkundige praktijk dan fosfor. Een
anderereden isdatdefosformineralisatie moeilijker istebestuderen, omdatdeaard
van de organisch-P in de bodem slechts ten dele bekend is: slechts 70% van de
organisch-P-verbindingen is geïdentificeerd. Dit is o.a. het gevolg van chemischanalytische problemen.
De mineralisatie van fosfor uit organische stof wordt veelal geacht op dezelfde
principes te berusten als de mineralisatie van stikstof. Er zijn echter steeds meer
aanwijzingen datdefosformineralisatie essentieel verschilt vande stikstofmineralisatie.Defosformineralisatie isminderstriktverbonden metdekoolstofmineralisatie
(zieH3).Fosfor speelteengeheelandererolbijdelevensfuncties vandemicro-organismen dan stikstof. Fosfor isvooralvan belang voordeenergiehuishouding vande
organismen alsbestanddeelvanADPenATP,terwijl stikstof,alsessentieel onderdeel
van de eiwitten, evenals koolstof een belangrijke rol speelt bij de opbouw van het
celmateriaal.Erzijnnogvelelacunesindekennisoverhet fosformineralisatieproces.

5.2.1 Organisch-chemische aspecten
Fosformineralisatie is een enzymatisch proces, waarbij door hydrolyse van organisch-P-verbindingen anorganisch fosfaat ontstaat. Het proces wordt voornamelijk
gestuurd doordebehoefte vandemicro-organismen aanfosfor. Hetvindtgrotendeels
buiten het celmembraan plaats; de erbij betrokken enzymen zijn extra-cellulaire
enzymendiemeteenverzamelnaamfosfatasen wordengenoemd.Dealgemenevergelijking van het fosformineralisatieproces is :
R-H 2 P0 4 + H 2 0 -> R-OH + H 3 P0 4 + energie

(45a)

H 3 P0 4 ï± H 2 P0 4 - + H+

(45b)

H 3 P0 4 £» HP042~ + 2H+

(45c)

H 3 P0 4 ^> P0 4 3 " + 3H+

(45d)

In welke vorm anorganisch-P inde bodemoplossing voorkomt of welke van dedrie
evenwichtsvergelijkingen (45b),(45c) of(45d)optreedt, is afhankelijk van dezuurgraad (fig. 29). Het zal duidelijk zijn dat onder niet te extreme omstandigheden
HP0 4 " en H2P04" het meest voorkomen.
Alle geïdentificeerde organisch-P-verbindingen indebodem zijn fosfaatesters. Een
voorbeeld vandehydrolyse vaneenfosfaat-ester isdehydrolyse vanfytinezuur, een
inositol-hexafosfaat, door het enzym fytase, waarbij inositol en fosfaat ontstaan:
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Fig. 29 Verdeling van orthofosfaationen inoplossing alsfunctievan de
pH(naar: Lindsay, 1979)
Dezehydrolysegebeurtinstappen,waarbijsteedseenfosfaatgroep wordt verwijderd.
Achtereenvolgens ontstaan penta-, tetra-, tri-, di- en monofosfaat van inositol en
uiteindelijk inositol.

5.2.2 Berekening van de fosformineralisatie
De conventionele methode om de fosformineralisatie te berekenen, is analoog aan
de berekening van deN-mineralisatie van 5.1.2. Hierbij wordt er vanuitgegaan dat
eenzelfde strikte relatie bestaat tussen de P- ende C-mineralisatieals tussen deNen de C-mineralisatie. Er van uitgaande dat deze benadering correct is, kan op
dezelfde wijze als voor de N-mineralisatie een relatie tussen de relatieve
afbraaksnelheid van de organische stof (k) en de relatieve P-mineralisatiesnelheid
(kP)wordenberekend(tabel 14),metdegemiddeldewaardenvoordeC/P-verhouding
van de organismen van tabel 7:
- schimmels
: kp = k (1,50 - 0,0075 C/P-substraat);
- bacteriën
: kP = k (1,43 - 0,0131 C/P-substraat);
- gelijk aandeel schimmels en bacteriën : kp = k (1,47 - 0,0103 C/P-substraat).
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Uitdezevergelijkingen volgtdaternetto-immobilisatieoptreedtbijC/P-verhoudingen
van het substraat groter dan 200 voor schimmels, groter dan 110voor bacteriën en
groter dan 143vooreenpopulatie waarin schimmels en bacteriën eengelijk aandeel
hebben. Analoog aan de kritische C/N-verhouding is de kritische C/P-verhouding
voor de P-mineralisatie afhankelijk van de biosynthese-efficiëntie en van de C/Pverhouding van het celweefsel van de mineraliserende biomassa (vergelijking 44).
De relatie tussen deze drie grootheden is grafisch weergegeven in figuur 30.
Onderzoek naarkritische C/P-verhoudingen in deliteratuur geeft een wijd traject te
zien, variërend van 50 tot 300 (White, 1981).

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

o.8

Biosynthese-efficiëntie

Fig. 30 Relatie tussen de kritische C/P-verhouding, de
biosynthese-efficiëntie endeC/P-verhouding van
de biomassa (naar: White, 1981)

C/P-verhoudingen vanvenen zijn gegevenintabel 16.Opvallend isdegrote variatie
binnendeveenmosvenen endezeggevenen. Vandeandereveensoorten zijn nietvoldoendegegevensgevonden omeenuitspraaktekunnendoenoverdevariatieinC/Pverhoudingen. Omdat het P-gehalte van bodems in het algemeen een veel grotere
variatie vertoont dan het C- en N-gehalte (Dalai, 1977), zal waarschijnlijk ook de
C/P-verhouding van deze veensoorten een grote variatie vertonen.

106

Tabel16 C/P-verhoudingen van venen van diverse herkomst
Bron Herkomst

Veengrond

Veensoort

C/P-verh.

1
1
1

Nederland laagveen 0-10 cmdiep
ii
laagveen 0-10 cmdiep
ii
laagveen 10-100cmdiep

veenmosv^rietv.
rietzeggeveen
broekveen

2
2

Nederland hoogveen 10-25 cmdiep
•i
trilveen 10-25cmdiep

veenmosveen
zeggeveen

3
3
3
3

N-Amerika
Zweden
Ierland
Zweden

1
veenmosveen
veenmosveen ?
veenmosveen

4

N-Amerika f

9

363

5
5
5

Engeland
Engeland
Engeland

veenmosveen ?
veenmosveen ?
veenmosveen ?

525
759
290

moerasveen, rijk
moerasveen,arm
hoogveen
hoogveen

hoogveen
hellingveen
hellingveen

1106
750
750
629-2150
336-1144
400
630
2400
1610

Bronnen: 1 = Mankor enKemmers,1988
2 = Verhoeven etal.,1990
3 = auteurs in Richardson etal.,1978
4 = Pastor etal.,1984
5 = auteurs in Williamsand Sparling,1984
Verder zijn de grenzen van het traject van C/P-verhoudingen van de Nederlandse
arme veenmosvenen een factor 2 groter dan die van het traject van de rijkere zeggevenen.Vergelijking vandeC/P-verhoudingenvantabel 15 metdebovengrensvan
het bovengenoemde traject vankritische C/P-verhoudingen(300) suggereert,dater
in veen nagenoeg alleen sprake is van P-immobilisatie.Toch vonden Verhoeven et
al.(1990)inbijnaalledoorhenonderzochtevenennettoP-mineralisatieonderwaterverzadigdeomstandigheden.Eeneenduidigerelatietussendematevannetto-mineralisatie en de C/P-verhouding bestond hierbij niet.
Om dezelfde redenen als bij de N-mineralisatie, is het concept van de kritische
C/P-verhoudingnietzondermeertoepasbaaropdeorganischestof indebodem,zoals
veen. Ook hier is de belangrijkste reden dat de organische stof niet uniform van
samenstelling is en dat P niet gelijkmatig is verdeeld over de organische stof. Dit
onderstreept denoodzaak ombij deberekeningvandeP-mineralisatie vanveen,het
veen onderteverdelen inverschillende fracties metiedereeneigen afbraaksnelheid
en C/P-verhouding.
White (1981) toonde aan dat de C/P-verhouding van het gedeelte van het substraat
dat door de micro-organismen wordt gemineraliseerd sterk kan afwijken van de
C/P-verhoudingvanhet substraat alsgeheel.Deze auteur steldedevolgende vergelijking op om de C/P-verhouding van het substraatdeel dat wordt gemineraliseerd,
vast te stellen:
P/C = (1-CF) P/C, + CF PJCn

(47)
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met:
P/C
P/C,
Pm/Cm
CF

reciprokevandeC/P-verhouding vanhetdeelvanhet substraatdatdoor
de micro-organismen wordt gemineraliseerd;
verhouding tussen hoeveelheid gemineraliseerde P en C;
reciproke van de C/P-verhouding van de mineraliserende organismen;
biosynthese-efficiëntie (growth yield).

Hierbij wordt er nog altijd van uitgegaan dat er een strikte relatie bestaat tussen de
C- en de P-mineralisatie.
Uitgemetenwaardenvoordehoeveelheid gemineraliseerde PenCen onafhankelijke
schattingen van de C/P-verhouding van de biomassa (= 50) en de biosynthese-efficiëntie (=0,2) berekende White met vergelijking (47) een C/P-verhouding voor het
gemineraliseerdedeelvanhet substraatvan64.DeC/P-verhouding vanhet substraat
alsgeheelbedroeg 123,tweekeerzohoogalsdieberekend voorhet gemineraliseerde
deel.Bijsubstraten meteenC/P-verhoudingvan251en506tradnetto immobilisatie
op.Uitdezeberekeningen concludeerdeWhitedatdeC/P-verhouding vansubstraten
die daadwerkelijk door organismen worden gemineraliseerd, ligt tussen 50 en 70.
Dekritische C/P-verhoudingendaarmeedebalanstussen P-mineralisatie en-immobilisatie wordt verder nog beïnvloed door (White, 1981):
- de aard van het substraat, b.v. verse plantenresten, mest of resistent organisch
materiaal. Vooral van belang hierbij is het aandeel aan gemakkelijk afbreekbare
en hydrolyseerbare fracties, zoals suiker-fosfaten, in verhouding tot de rest van
de organisch-P.Isdit aandeel groot,danzalersneller mineralisatie optreden,ook
al is de C/P-verhouding van het substraat als geheel relatief groot;
- degraad vanafbraak vanhetmateriaal.Bijverdergaande afbraak volgteennieuwe
generatie micro-organismen steeds de voorgaande generatie op en gebruikt deze
als substraat waardoor de biosynthese-efficiëntie van de micropopulatie afneemt
(Paul and Van Veen, 1978 in White, 1981). Hierdoor stijgt de kritische C/P-verhouding (zie fig. 30)en zal er bij lagere P-gehalten netto-mineralisatie optreden,
ook omdat de C/P-verhouding van het substraat daalt. Black en Göring (1953)
vonden voordekritischeC/P-verhouding vanverseorganische stof waardentussen
200 en 300. In de praktijk echter wordt in het begin van de afbraak van vers
toegediend materiaal P ook bij een C/P-verhouding van 100 geïmmobiliseerd;
- het anorganisch-P-gehalte van het substraat, in verhouding tot de hoeveelheid
organisch-P.Veelmicro-organismen nemen,indien degelegenheid zich voordoet,
meer Popdanstrikt noodzakelijk is(luxe-consumptie).Naarmate errelatief meer
anorganisch-P aanwezig is, zal dit zich eerder voordoen. Sommige auteurs vermelden dattoediening vananorganisch-Pdemineralisatie vanorganisch-P stimuleert. Deverklaring hiervoor isdat deaanwezigheid van anorganisch-P deoplosbaarheid vanbepaaldeorganischeP-verbindingen bevordert,waarnadezeverbindingen gemakkelijker worden gemineraliseerd (Dalai, 1977);
- debeschikbaarheid van andere nutriënten, metname N.Alsde ontwikkeling van
micro-organismen wordt geremd door N-tekort wordt minder P geïmmobiliseerd
dan wanneer N ruimschoots aanwezig is (Barrow, 1960 in Dalai, 1977).
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Al deze factoren zorgen ervoor dat er nauwelijks waarde kan worden gehecht aan
het concept van dekritische C/P-verhoudingvoorde P-mineralisatievan organisch
materiaal.
Veel auteurs vonden geen of slechts een zeer geringe samenhang tussen de C- en
de P-mineralisatie van organische substraten (o.a. Walker and Adams, 1959;
Williamsetal., 1960;Barrow, 1961;Enwezor, 1967;auteursinDalai, 1977;White,
1981;auteursin Mcgilland Cole, 1981).Pastoretal.(1984) vondengeen correlatie
tussen deP-enN-mineralisatieinveen.Verhoeven etal.(1990)vondeneen inverse
relatie tussen deC-mineralisatieenerzijds endeN-en P-mineralisatie anderzijds in
Nederlandse zegge-en veenmosvenen onder anaërobe omstandigheden (venen van
tabel 16).
Enwezor (1967) vond een zeer hoge negatieve correlatie (r= -0,915,n= 28) tussen
deP-mineralisatieendehoeveelheid beschikbaaranorganisch-P,watvolgensEnwezor
duidtopluxe-consumptie vanPdoordemicro-organismen bijhogeanorganisch-P-gehalten. Verder vond Enwezor een zeer lage correlatie (r= -0,038,n= 28) tussen de
P-mineralisatie en de C/P-verhouding, en een significante positieve correlatie (r=
0,533,n=28,P<0,005)tussendeP-mineralisatie endeverhouding organisch-P/totaal-P. Hieruit concludeerde Enwezor dat de verhouding organisch-P/totaal-Pmeer
geschikt is dan de C/P-verhouding om te voorspellen of netto P-mineralisatie zal
optreden.Naarmatehetaandeelorganisch-Phogerwordtofhetaandeel anorganisch-P
lagerwordt,zalermeerorganisch-Pwordengemineraliseerd.Bijeenorganisch-P/totaal-P-verhouding van 50 à 60% werd in de bodems die Enwezor gebruikte, netto
P-mineralisatie van belang.
Experimenten van Chauhan et al. (1979 en 1981 in Täte, 1984) toonden aan dat
P-mineralisatie van groter belang werd voor de micro-organismen, naarmate de
hoeveelheid beschikbaar anorganisch-P minder werd. Dit komt overeen met debevindingen vanEnwezor.Deefficiëntie vanhetmineralisatieproces omdemicro-organismen vanPtevoorzien,werd aangetoond metdegelijke hoeveelheid toegevoegde
Cdie achterbleef ineen bodem waaraan alleen Cwerdtoegevoegd enineen bodem
waaraan Cen anorganisch-P werden toegevoegd: de organische-stofafbraak was in
beidebodemsevenhoogofinbeidebodemswarendemicro-organismen evenactief.
Wel vonden Chauhan et al. dat de C/P-verhouding van de micro-organismen in de
bodem met een grote voorraad beschikbaar anorganisch-P kleiner wasdan die van
de micro-organismen in de bodem met een beperkte voorraad beschikbaar anorganisch-P (C/P-verh. 12resp.45). Dit duidt op luxe-consumptie van Pdoor de organismen.
Debovengenoemde slechtesamenhangtussendeC-endeP-mineralisatie ondersteunt
hetconcept vanMcgillenCole(1981)datereenminderstrikterelatiebestaattussen
de C- en de P-kringloop dan tussen de C- endeN-kringloop (zie H3).Het concept
van Mcgill en Cole dat de P-mineralisatie vooral wordt gestuurd door de behoefte
vandemicro-organismen aanPennietzozeerdoorhunenergie-enC-behoefte, zoals
bijdeN-mineralisatie,wordtondersteund doordebevindingen vanEnwezor(1967),
en Chauhan et al. (1979 en 1981 in Täte, 1984). Een werkbaar model voor de
P-mineralisatie gebaseerd ophetconcept vanMcgillenColeisniet gevonden inde
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literatuur. Voor welk deel de P-mineralisatie wel kan worden verklaard uit de
C-mineralisatie, is niet bekend: volgens Mcgill en Cole is dit deel gering. Voor
oudereorganische stofalsveen,dieweiniggemakkelijk afbreekbare fracties meteen
hoog P-gehalte als suikerfosfaten en nucleïnezuren bevat, zal dit deel gering zijn.
Kritisch moet worden gekeken naar de resultaten van de conventionele
berekeningswijze vandeP-mineralisatie. Overhetalgemeen blijft de P-mineralisatie
achter bij de C-mineralisatie, zeker bij lage temperaturen. Het is de vraag of dat in
veen, waar de verhouding P-organisch/P-totaal meestal zeer groot is,ookhet geval
is. In het Veenweide-onderzoek wordt dit onderzocht in kolom- en
ademhalingsexperimenten.
Omdatdefosformineralisatie wordtbewerkstelligd doormicro-organismen beïnvloeden alle factoren die invloed hebben op de afbraak van organisch materiaal ook de
P-mineralisatie. Vooral de temperatuur heeft een grote invloed op dit proces. Het
lijkt pas goed op gang te komen bij 35°C.Floate (1970 in Dalai, 1977) vond geen
P-mineralisatie bijlageretemperaturen dan30°CenEid etal.(1951inDalai, 1977)
constateerden datorganisch-Pbijtemperaturen lagerdan20°Cnietbeschikbaarwas
voor planten. Bij lagere temperaturen dan 20 °C is er vrijwel geen P-mineralisatie
meer (Black, 1968;Hesse, 1971;Munk, 1972;Schmidt, 1970;alleninDeMolenaar,
1980).DitbetekentdatondergemiddeldeNederlandse omstandigheden P-mineralisatie alleen in de zomermaanden een rol van betekenis speelt en dan alleen in de
bovenstelagen.Ditkomtnietovereen metderesultaten vanVerhoevenetal.(1990),
dieP-mineralisatie onderanaërobeomstandigheden waarnameninseptemberenoktoberbijbodemtemperaturen van 10tot20°C.EvenalsdeC-enN-mineralisatieneemt
de P-mineralisatie toe bij toenemende pH tot ongeveer neutraal (Cosgrove, 1967;
Trasar-Cepeda et al., 1991).
In ANIMO wordt de P-mineralisatie op een wijze berekend die analoog is aan de
berekening van de N-mineralisatie (5.1.2). De resultaten van deze berekeningen
moetenkritischwordenbezien,zoalsinhetbovenstaandeduidelijk isgemaakt.Omdat
de P-mineralisatie in ANIMO voor een belangrijk deel wordt gestuurd door de
C/P-verhouding van het biomassa/humus-reservoir is het van belang hier een
realistische waarde voor te nemen. Williams and Sparling (1984) vonden voor de
C/P-verhouding van de micropopulatie in veen waarden van 5 tot 25 met een gemiddelde van 14,5.Dit is veel lager dan de gemiddelde waarde van 50 die meestal
voor minerale gronden wordt gegeven (Jenkinson and Ladd, 1981 in Williams and
Sparling, 1984).StewartenCole(1989)stellendathetregelen vandeC/P-verhouding
vanorganische-stoffracties alsfunctie vanhetgehalte aanlabielorganisch-P(zie5.3),
correcte simulatie van deveranderingen van C/P-verhoudingen inde bodemenvan
de invloed van het gehalte aan labiel organisch-P op de P-mineralisatie mogelijk
maakt. Het is dus van belang verschillende veenfracties te onderscheiden met ieder
een eigen C/P-verhouding en afbraaksnelheid, en deze te relateren aan
organisch-P-fracties in de bodem, waarbij belangrijk zijn een labiele, een stabiele
en een microbiologische P-fractie (Hedley et al., 1982) (zie 5.3).
Deinvloed vandeomgevingsfactoren opdeP-mineralisatie komt inANIMOtotuitdrukking viadeinvloed vandezefactoren opdeorganische-stofomzetting en -afbraak.
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Hiervoor gelden derelaties die zijn gegeven in4.3.Eventueel moetde invloed van
de temperatuur op de P-mineralisatie worden aangepast.

5.3 Meetmethoden om de N- en P-mineralisatie te bepalen
Demeestgebruiktemethoden omdeN-enP-mineralisatie temeten,zijn deincubatieproeven. Hierbij wordt een substraat ge'üicubeerd ineenmedium onder laboratorium-ofveldomstandigheden enwordtdeveranderingvandegehalten aanverschillendeN-enP-componenten overdeincubatieperiodebepaald.Gehaltenwordengemeten in de geïncubeerde monsters aan het einde en in duplomonsters aan het begin
vandeincubatieperiode.Degemetenveranderingenvormeneenmaatvoordemineralisatie.
Inecologisch onderzoekwordthetsubstraatmeestalinpolyethyleen zakjes offlessen
gedaan eningegraven indezelfde bodemwaaruit hetsubstraatisgehaald of waarop
hetheeft gegroeid.Polyethyleenispermeabelvoor0 2 ,C0 2enN2,maarondoorlatend
voor water. Een incubatieperiode van 42 dagen geeft bij deze methode de meest
bevredigenderesultaten(Zottl,1960enGerlach,1973inKemmersenJansen,1985).
Deze methode is voor veen o.a. toegepast door Kemmers enJansen (1985) voorde
bepaling van de N-mineralisatie en door Verhoeven en Arts (1987) en Verhoeven
et al. (1988) voor de bepaling van de N- en P-mineralisatie.
Van groot belang bij de bepaling van de P-mineralisatie is de wijze waarop de
verschillendeP-gehalten wordengemeten.Hiervoorwordenverschillendeextractiemethoden gebruikt. Verhoeven et al.(1990) gebruikten gedestilleerd water voor de
extractie van anorganisch-P, maar tekenen daar bij aan dat dit een milde extractiemethode is, waarbij de anorganisch-gebonden P (geadsorbeerd en neergeslagen
fosfaat) intact blijft. Aangezien uitwisseling bestaat tussen hetanorganische fosfaat
in oplossing en het anorganisch-gebonden fosfaat, is het niet mogelijk het verschil
tussenhetopdezewijzegemeten anorganisch-fosfaatgehalte vóórennadeincubatie
als correcte maat voor de P-mineralisatie te gebruiken.
Traser-Cepedaetal.(1991)stellendathetbeterishetverschiltussendehoeveelheid
extraheerbaar organisch-P vóórennade incubatie als maat voorde P-mineralisatie
tegebruiken,vooral alshet bodems meteenhoogfosfaatbindend vermogen betreft.
Enwezor (1967) brengt hier tegen in dat het om kleine veranderingen in de totale
hoeveelheid organisch-Pgaat,diegemakkelijk kunnenwordenbeïnvloeddoormeetonnauwkeurigheden of-fouten. Ditisbijveenmetzijn grote organische-stofgehalte
zeker het geval.
Hedley et al. (1982) geven een uitgebreid schema van extractiemethoden om verschillende fracties organisch-P en anorganisch-P te bepalen. Het gaat hierbij om
labiele en stabiele vormen van organisch-P en anorganisch-P, en om microbieel-P.
InhetVeenweide-onderzoek zaleenindrukvandeN-enP-mineralisatiewordenverkregen door in de ademhalingsexperimenten vóór, tijdens en na de experimenten
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vocht uit de veenmonsters te onttrekken en daarin de gehalten aan onder andere
organisch- en anorganisch-N (NH4+ en N03") en ortho- en totaal-P te meten. De
verandering van deze gehalten in de tijd kan een maat zijn voor de N- en P-mineralisatie en de relatie hiervan met de C-mineralisatie. Wel geldt voor de P-mineralisatiehethierboven aangegeven bezwaardateruitwisseling bestaattussen ortho-P
indebodemoplossing enhetanorganisch gebonden fosfaat. Dematewaarinis afhankelijk van het fosfaatbindend vermogen van het betreffende veen.
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6GEVOLGENVANAFBRAAKVANVEENVOORLANDBOUWENMILIEU

Ca. 1000jaargeledenwerdendeveenweidegebieden incultuurgebracht.Zewerden
ontwaterd,waardoordegrondwaterstand inhetanaërobeveendaalde.Hetveenboven
deverlaagdegrondwaterspiegelkwamincontactmetdeluchtzuurstof enwerdonder
aërobeomstandigheden afgebroken. Deorganischestofinhetveenwerdgemineraliseerdtotwater,koolzuurgas,ammonium,nitraat,fosfaat enandereminerale verbindingen. Alsgevolg vanhet verdwijnen van organische stof daaldehetmaaiveld.De
grondwaterstandmoestvoortdurendwordenaangepastaanhetverlaagdeniveau,waardooreensteedsgroterwordend deelvanhetoorspronkelijke veenpakketaëroobwerd
en deelgingnemen aanhet afbraakproces. Eenpositief effect wasdeextra stikstofleverantiealsgevolgvandestikstofmineralisatie dietengoedekwamaanhetgewas.
In detweede helft van deze eeuw werden vanuit demoderne economische bedrijfsvoering steeds stringentere eisen gesteld aan de draagkracht van het veenland, wat
leiddetoteendiepereontwateringvanhetveenmetalsgevolgeenversneldezakking
vanhetmaaiveld eneenverhoogdestikstof-enfosfaatmineralisatie. Degemineraliseerde nutriënten spoelden voor een deel uit naar sloten en waterlopen en droegen
zo bij aan de eutrofiëring van het oppervlaktewater. Deze situatie doet zich nu nog
steeds voor. Een ander aspect van de invloed van versnelde oxydatie van het veen
op het milieu is de verhoogde produktie van koolzuur, een "broeikas"-gas.
Inhetvolgendewordtingegaanopdezakkingvanhetmaaiveld,deextra stikstofleverantieendekoolzuuremissie (6.1),endeuitspoeling van stikstof enfosfaat naarhet
oppervlaktewater (6.2) tengevolge van de afbraak van veen.

6.1 Zakking van het maaiveld, extra stikstofleverantie en koolzuuremissie
Alseen veenprofiel wordt ontwaterd, zakthet maaiveldtengevolgevandrieprocessen: klink, krimp en oxydatie.
Klink is de zakking van het maaiveld als gevolg van een afname van.de opwaartse
druk in het ontwaterde veen, waardoor dit het onderliggende veen zwaarder belast.
Klinkiseengrondmechanischprocesdatlogaritmisch afneemt metdetijd.Demaaiveldsdaling tengevolge van klink is het grootst de eerste jaren na de ontwatering,
daarna neemt het effect snel af.
Krimp iseen compactie vanhet veen tengevolge vanvochtverlies door ontwatering
en verdamping. Het is een fysisch proces dat zich voornamelijk afspeelt in de bovenstehalvemeter vanhetprofiel. Dekrimpis voorhetgrootstedeeleen reversibel
proces: na uitdroging zwelt het veen in een natte periode weer op.Voor een klein
deel is de krimp blijvend van aard: irreversibele krimp. De mate van krimp is afhankelijk vandehoeveelheid colloïdale bestanddelen diegroterisnaarmatehetveen
een hogere graad van humificatie bezit. Een hogere humificatiegraad leidt tot een
grotere matevankrimp(Kuntze, 1976).Evenals klinktreedtkrimpvoornamelijk op
in de eerste jaren na de ontwatering.
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De afbraak van veen, in de vorm van oxydatie, vindt uitsluitend plaats in het ontwaterde deel van het profiel. Oxydatie van veen is een, in vergelijking tot klink en
krimp, langzaam maar continu verlopend biochemisch proces. Na enige jaren van
ontwatering is de zakking nagenoeg geheel toe te schrijven aan oxydatie van organische stof (Schothorst, 1978).
Schothorst (1978) berekende de zakking tengevolge van krimp en oxydatie van veenprofielen van het Zegvelderbroek uit het verschil involumegewicht van de organische
stof en de minerale delen boven het grondwaterniveau (krimp en oxydatie) en onder
de maximale diepte van het grondwaterniveau (geen krimp en oxydatie). Doordat
irreversibele krimp voornamelijk wordt veroorzaakt door de organische bestanddelen,
is uit het verschil in volumegewicht van de organische stof boven en beneden het
grondwaterniveau de krimp af te leiden:
d, W
di =

h2

en S

whl

d2Wh2
sh

(48)

whl

met:
W h l = volumegewicht van organische stof beneden de maximale diepte van het
grondwater (0,12 g.cm"3);
W h 2 = idem boven het grondwater (g.cm" );
actuele dikte van de in beschouwing genomen laag (= 10 cm);
de te berekenen oorspronkelijke dikte van de laag (cm);
krimp (cm).
'sh
Wanneer organische stof wordt geoxydeerd, blijven de minerale bestanddelen achter.
Uitgaande van de veronderstelling dat de hogere gehalten aan minerale delen in de
lagen boven de grondwaterspiegel het gevolg zijn van oxydatie, is het mogelijk de
oxydatie te kwantificeren uit het verschil in volumegewicht van de minerale delen
in de ondergrond beneden de maximale diepte van het grondwaterniveau en dat van
de lagen boven dat grondwaterniveau. Omdat door krimp het volumegewicht van de
minerale delen eveneens toeneemt, wordt de krimp op deze wijze eveneens bepaald.
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d
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en S sh

+

S0 =
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m2

- d,

(49)

ml

volumegewicht van minerale delen beneden demaximale diepte van het
grondwaterniveau (0,025 g.cm" );
idem boven grondwaterniveau (g.cm"3);
actuele dikte (10 cm);
oorspronkelijke dikte (cm);
krimp + oxydatie van organische stof (cm).

Door deresultaten van vergelijking (48) aftetrekken van dievan vergelijking (49)
wordt dezakkingdoor oxydatie verkregen. Deresultaten vandeberekeningen voor
het Zegvelderbroek zijn gegeven in tabel 17.
Tabel 17 Het gemiddelde volumegewicht van
organischestof(W,) endemineraledelen
(W„),deberekendekrimp(Ssh),krimpplus
oxydatie (Ssh+SJ en deoxydatie (S„) bij
verschillende dieptes (naar: Schothorst,
1978)
Diepte
(cm -mv.)

w„

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80

0,24
0,22
0,18
0,15
0,13
0,13
0,12
0,12

Totaal

S
W
Ssh+ S0
sh
3
" m , ) (cm) (cm)
(g.cm ) (g.«n-

3,

0,25
0,19
0,08
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03

So
(cm)

10
8
5
3
1
1
0
0

90
66
22
10
6
6
2
2

80
58
17
7
5
5
2
2

28

204

176

Schothorst(1978)berekendeopdezemaniereenzakkingvangemiddeld204cmsinds
deontginning vanhet Zegvelderbroek. Het aandeel vandeoxydatiehierin bedraagt
176cmof 86%.Aangezien deontginningvanhetZegvelderbroek ongeveer900jaar
geledenisbegonnen,komtdatneeropeenjaarlijkse zakkingtengevolgevanoxydatie
van gemiddeld 2 mm. Op deze wijze is een oorspronkelijke veenlaag van 1,56 m
diktemeteenoorspronkelijk volumegewicht van0,15g.cm"3eneen organische-stofgehaltevan80%in900jaartijd geoxydeerd toteentoplaagvan0,20mveraard veen
meteenorganische-stofgehalte van50%eneenvolumegewichtvan0,45g.cm"3.Verder berekende Schothorst (1978) dat detotale klink inhet Zegvelderbroek sinds de
ontginning hooguit 4 cm heeft bedragen.
Opveengronden wordteenextrastikstofleverantie gevonden tenopzichtevan zandenkleigronden (De Boer, 1966;Boxem, 1973).Dit bevestigt datoxydatie van organischestofinhetzakkingsproces vanveengrondeneenbelangrijke rolspeelt.Zonder
toediening van stikstof wordt op zand-en kleigronden een opbrengstniveau bereikt
van 8ton.ha^.jaar"1 droge stof met 1,5ton ruw eiwit per ha. Bij veengronden met
het traditionele polderpeil (20-40 cm - mv.) bedraagt het opbrengstniveau zonder
stikstoftoediening 10ton.ha^.jaar"1 droge stof met 2,0 ton ruw eiwit per ha. Dit is
500 kg.ha ruw eiwit of 80kg.ha"1 N meer dan bij zand- en kleigronden. Uit deze
gegevens berekende Schothorst (1978) een zakking van het maaiveld ten gevolge
van oxydatie van organische stof opde volgende wijze: het N-gehalte van de organische stof van deze laagveengronden bedraagt 4% en het opnamepercentage van
stikstof door het gewas ongeveer 50%; 80 kg.ha"1 N komt dan overeen met een
verlies aan organische stof van:
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80

0,5 . 0,04

, n r t A ,__,__ - i .

,-i

= 4000 kg.ha _1.jaar'

Bij eengemiddeld volumegewicht van0,2 g.cm"3bedraagt dit verlies 0,04/0,2 =0,2
cmof2mmperjaar.DeN-mineralisatieisinditgeval80/0,5=160kg.ha" .jaar" N.
Bij een slootpeil van 0,70 m - mv. berekende Schothorst (1978) een zakking door
oxydatie van 6mm perjaar. Dit komt overeen met een extra stikstofleverantie van
240 en een N-mineralisatie van 480 kg.ha"1.jaar"1 N. De zakking bedraagt ca. 1%
van het gemiddeld onverzadigde profiel per jaar.
Volgens Rijtema (1978) bedraagt het percentage van de gemineraliseerde stikstof
dat door het gewas wordt opgenomen, niet 50 maar 70%. Dit is een realistischer
schatting,omdatindeberekeningervandewortelproduktieismeegenomen.Hetpercentage vanSchothorst isberekend zondermeeneming vandewortelproduktie.Met
hetpercentage van 70%wordt opbovenstaande wijze een zakking van 1,4 resp.4,3
mm.jaar"1berekend. DeN-mineralisatie bedraagt dan 115resp.345kg.ha" .jaar" N.
Doordeze berekeningswijze tecombineren metgemeten zakkingen inhet veld,kon
Schothorst (1978) de bijdrage van de verschillende zakkingscomponenten na een
periode van 6jaar diepere ontwatering analyseren voor verschillende ontwateringsdiepten op diverse locaties (tabel 18).
Tabel 18 De zakking (mm) van maaiveld (S), de
inklinking van de ondergrond (SJ, de
berekende oxydatie (SJ en de irreversibele
krimp (Ssh) na zesjaar diepere ontwatering
bij verschillende proefobjecten met hun
slootpeil (naar: Schothorst, 1978).
Proefobject

Slootpeil
(m - mv.)

S

ss

s.

Ssh

Zegvelderbroek
Zegvelderbroek
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Hoenkoop
Hoenkoop
Hoenkoop

0,20
0,70
0,35
0,70
1,00
0,40
0,70
1,00

45
92
10
52
101
20
40
64

15
27
0
16
38
7
14
24

14
29
12
19
46
14
24
38

16
36
-2
17
17
-1
2
2

Schothorst (1979)gaf een prognose voordetotale zakking in 30jaar enhet aandeel
van de drie componenten daarin van een veengrond zonder en een veengrond met
kleidek, bij verschillende ontwateringsdiepten (tabel 19).Hierbij nam hij aan datin
deze tijd het slootpeil evenveel wordt verlaagd als het maaiveld daalt, zodat de
ontwateringsdiepte gelijk blijft. De veengrond zonder kleidek zakt 1,5 à2 maal zo
snelalsdeveengrondmetkleidek.Ditisindeeersteplaatshetgevolgvanhetlagere
organische-stofgehalte vanhetkleidek,waardoorditminderindiktezalafnemen door
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oxydatie van organische stof dan een veenlaag van dezelfde dikte. Verder is het
mogelijk dathetkleidekdeaëratievanhetonderliggende veenenigszins vermindert.
Tabel19 Teverwachten zakking inmm bij verschillende constante slootpeilen
bijveengrondenzonderenmetkleidekvan0,3à0,4movereenperiode
van 30jaar(naar:Schothorst, 1979)
Slootpeil Veengrond zonder kleidek

Veengrond met kleidek

oxydatie krimp klink totaal oxydatie krimp klink totaal
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00

60
100
150
200
250

20
40
50
60
70

20
30
40
50
60

100
170
240
310
380

30
60
100
140
180

10
20
30
40
50

10
20
30
40
50

50
100
160
220
280

Metdegegevens vanSchothorst (1967,1974,1977,1978,1979,1982)overdejaarlijkse zakking van het maaiveld, kan een globale raming worden gemaakt van de
jaarlijkse C02-emissie vanuit veengronden tengevolge van oxydatie van het veen.
Aangenomenwordtdathetveendatwordtafgebroken, gemiddeldeenvolumegewicht
van 0,20 g.cm"3en een organische-stofgehalte van 75%heeft. Voor het C-gehalte
van deorganische stof wordt 55% genomen. Eenzakkingvan2mmperjaar bijeen
polderpeil van 20-40 cm - mv. komt dan overeen met:
2 x 0,20 x 0,75 x 0,55 x 104 = 1650 kgC0 2 -Cperhaperjaar.Ditisvoordegehele
oppervlakte aan veengronden van 294 000 ha een jaarlijkse C02-emissie van
485 x 106 kg C0 2 -C of ca. 1% van de jaarlijkse C02-emissie in Nederland
(50 x 109 kgC0 2 -Cperjaar;VandenBometal.,1991).Eenzelfdeberekeningvoor
een zakking van 6mmperjaarbijeenpolderpeil van70cm-mv.,geeft opjaarbasis
een C02-emissie van ca. 3%van de C02-emissie van Nederland. Verlagen van het
traditionele polderpeil in veenweidegebieden naar 70 cm - mv. verdrievoudigt de
emissie van C0 2 .

6.2 Uitspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater
Om de eutrofiëring van het oppervlaktewater te bestrijden, streeft de Nederlandse
overheid ernaar de stikstof- en fosfaatbelasting te verminderen. In de Derde Nota
Waterhuishouding is als doelstelling van het rijksbeleid geformuleerd, het terugdringen van de stikstof- en fosfaatemissies naar het oppervlaktewater met 70resp.
75% ten opzichte van 1985.Daarnaast zijn in internationaal verband afspraken gemaaktoveremissiereductiesin 1995van50%tenopzichtevan 1985.CUWVO(1988)
ziet de aanpak van de fosfaatbelasting als de belangrijkste stuurvariabele om de
eutrofiëring terugtedringen.Fosfaat isvanoudsherindemeestebinnenwateren het
beperkende nutriënt voor algengroei en de verwachting is, dat die situatie door
terugdringing van de fosfaatbelasting kan worden hersteld.
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Maatregelen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de vermindering van de
fosfaatbelasting, zijn reeds genoemd in de Fosfatennota (Ministeries, 1979):
- verwijdering van fosfaat via rioolwaterzuiveringsinrichtingen;
- terugdringing van de fosfaatbelasting door wasmiddelen;
- terugdringing van de fosfaatbelasting door de landbouw;
- terugdringing van de fosfaatbelasting door de industrieën.
Voordebestrijding vandestikstofbelasting zijn dezemaatregelen,metuitzondering
van de tweede, eveneens noodzakelijk. Sinds 1979 is dit pakket nog verbreed en
uitgewerkt.
InhetFosFri-onderzoek (Brinkman e.a., 1989)isvoorvierFriesemeren onderzocht
welke chemische en biologische waterkwaliteitsverbetering kan worden verwacht,
wanneer de volgende beheersmaatregelen worden genomen:
- fosfaatreductie bij landbouwemissies;
- baggeren van fosfaatrijk sediment;
- hydrologische maatregelen voor van de hoeveelheid in te laten IJsselmeerwater
en de locatiekeuze voor deze inlaat.
Uitditonderzoekblijkt dathetgrootsteeffect wordtbereiktmet fosfaatreductie-maatregelen voor de landbouw.
Waterkwaliteitsbeheerders gebruiken stikstof- enfosfaatbalansstudies als hulpmiddel
omvoorhet oppervlaktewater ineen bepaald gebied degrootte vande stoffenbelasting en de bijdrage door de verschillende bronnen vast te stellen. Deze kennis is
onontbeerlijk om gericht maatregelen ter vermindering van de stoffenbelasting te
kunnennemenenomheteffect vangenomenmaatregelentevoorspellen enteanalyseren.
Hetprobleem bijhetopstellen vanN-enP-balansen isdateenaantalposten moeilijk
iste kwantificeren. Ditgeldt vooral voor dediffuse bronnen inhet landelijk gebied
diete zamen vaak meerdan dehelft van de totale belasting vormen (Jansen, 1988).
Naastdelandbouw (vnl.afspoeling enuitspoeling vanmeststoffen) zijn dezebronnen
vooral nalevering uit het bodemslib, "natuurlijke achtergrond"-uitspoeling en in
mindere mate natte en droge depositie. Een extra probleem bij het opstellen van
stikstofbalansen is,datrekeningmoetwordengehoudenmet (de)nitrificatieprocessen.
De natuurlijke achtergronduitspoeling is de uitspoeling van stikstof en fosfaat als
gevolg van natuurlijke processen in een niet door de mens beïnvloede, onbemeste
situatie. Deze processen zijn:
- uitspoeling uit de diepere ondergrond door van nature hoge stikstof- en
fosfaatconcentraties in de diepere ondergrond;
- uitspoeling uit het bodemprofiel door mineralisatie van organische stof.
Het laatste proces kan in veengronden een belangrijke rol spelen vanwege het hoge
gehalteaanorganische stof indezegronden.Kennisoverditprocesisvoor waterkwaliteitsbeheerders in veenweidegebieden van groot belang om beter te kunnen vast-
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stellen wat de bijdrage van delandbouw, indevorm van bemesting en ontwatering
van de veengronden, aan de nutriëntenbelasting in deze gebieden is.
Inhetvolgendewordtingegaan opdeachtergronduitspoeling vanstikstof en fosfaat
(6.2.1),deinvloedvandelandbouwopdeuitspoeling(6.2.2)endeuit-en afspoeling
als posten op de stikstof- en fosfaatbalansen van polders (6.2.3).

6.2.1 Achtergronduitspoeling
Ondernatuurlijke achtergronduitspoeling wordtverstaandebelastingvangrond-en
oppervlaktewater metmineralen natransport van het water doorhet bodemsysteem
vannatuurlijke ofhalf-natuurlijke terreinenenandereniet-bemesteterreinen (Rijtema,
1976). Deze definitie omvat tevens de uitspoeling ten gevolge van depositie van
mineralen.Dezeisdetweedehelft vandezeeeuwechternietmeeronbeïnvloed door
de mens te noemen. Dus van een echt natuurlijke uitspoeling is geen sprake meer.
Daarom kan beter worden gesproken van "achtergronduitspoeling".
De chemische samenstelling van het water na het passeren van het bodemsysteem
is afhankelijk van het profieltype en de chemische rijkdom van de bodem. Li tabel
20 is een overzicht gegeven van de stikstof- en fosfaatgehalten van het ondiepe
grondwater,toteen meteronderdegrondwaterspiegel innatuurterreinen opdiverse
bodemsoorten. Het betreft in allegevallen onbemeste situaties.Denadruk is hierbij
gelegd op de laagvenen; de andere bodemsoorten zijn opgenomen ter vergelijking
met de laagvenen.
Indeeersteplaatsmoetbijtabel20wordenopgemerktdatsinds 1973deN-depositie
sterk is gestegen. Hierdoor is het mogelijk dat nu de gehalten van tabel 20 hoger
zijn.
Verder zijn de gehalten van de diverse locaties niet altijd even goed vergelijkbaar
als gevolg van verschillen in hydrologie en verschillen in omstandigheden op het
momentvanbemonsteren,zoalsbemonsteringsdiepte,grondwaterstandjaargetijde,
bodemtemperatuur, nat/droog jaar enz.
In tabel 20 is te zien dat de N- en P-gehalten van het grondwater in sterke mate
afhankelijk zijnvandebodemsamenstelling.Hoerijkereenbodemisaan organische
stof, des te hoger zijn de gehalten aan totaal-N (vooral in de vorm van NH4-N en
org.-N),ortho-Pentotaal-Pinhetgrondwater. Duidelijk afwijkend ishet P-gehalte
en in mindere mate het N-gehalte vanprofielen die zijn ontstaan in brakke milieus.
Hierbij bestaat een relatie tussen de Cl-gehalten en de N-en P-gehalten (zeeklei k
en1).Ditgeldt voordemeeste gronden langsdekust.Dezemariene afzettingen zijn
rijk aan stikstof, fosfaat en andere mineralen. De gehalten van deze stoffen in het
grondwater variëren sterk afhankelijk van de invloed van zoute kwel ter plaatse.
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Tabel 20 Stikstof-,fosfaat- en chloridegehalten (mgj1) in de bovenste meter van het grondwater in natuurgebieden op verschillende bodems
Bron Bodemsoort

Begroeiing/ Prov. N0 3 -N NH4-N Org-N Tot-N
gebruik

Ort-P

Tot-P

Cl

3

LAAGVEEN
a broekveen
(mesotr.)
bosveen
(eutr.)
b broekveen
(mesotr.)
c idem.

3

d idem.

blauwgras

Z.H.

<0,22

0,7

0,6

1.5

<0,05

0,28

14

3

schraall.

Z.H.

0,79

2,4

0,1

3,3

0,36

0,71

29

gras

Fr.

0,21

0,94

2,16

3,31

0,02

0,10

39

gras

Fr.

0,40

3,6

2,2

6,2

<0,01

0,16

34

4

e rietzeggev.
(mesotr.)
f veenmosv.
(oligotr.)
g op
zeggeveen
h (mesotr.)

gras

Fr.

0,81

2,9

4,7

8,41

0,05

0,38

46

5

i

blauwgras

Fr.

0,10

2,6

3,4

6,12

0,11

0,39

100

6

j

gras

Fr.

<0,10

1,6

0,6

2,2

0,03

0,10

23

0,34
0,81
<0,10

2,02
3,60
0,50

1,86
4,70
0,10

4,23
8,41
1,40

0,10
0,36
<0,01

0,33
0,71
0,10

<0,01

0,23

14
22

1
1
2

4
4

veenmosv.
op zeggev.
veenmosv.
op zand

Laagveen

blauwgras

Utr.

*)

0,40

3,1

2,0

5,5

0,33

0,40

19

0,20

6,9

2,6

9,7

0,83

2,90

44

blauwgras

Utr.

0,40

1,9

2,1

4,4

0,07

0,49

1

griend

Z.H.

<0,22

0,5

0,7

1.4

<0,04

0,29

32

gemiddeld
(n=10)
max.
min.

4

HOOGVEEN
veenmosv. op
zeggeveen

gras

Ov.

0,55

4,3

1,5

6,35

3,4,8

ZAND (gem.)

divers

-

0,68

0,3

0,49

1,47

0,10")

0,15**)

7

RIVIERKLEI

loofhout

?

0,30

0,14

0,39

0,85

0,01

0,11

4

ZEEKLEI
k

loofhout

Fr.

0,23

3,4

1,0

4,63

1,3

1,4

166

4

1

loofhout

Fr.

0,69

6,2

5,0

1,9

4,7

6,0

5570

Locaties a t/m i hebben een kleidek
*)zelfde locatie op 2,5 m onder grondwaterspiegel
" V a a r d e n van bron 8 op 8-10 m diepte
Bronnen: 1 = Steenvoorden en Oosterom, 1973 en Oosterom en Steenvoorden, 1974
2 = Steenvoorden, 1976
3 = Steenvoorden en Oosterom, 1975
4 = Bots et al., 1978
5 = Corpel, 1987
6 = Sikkema, 1989
7 = Rijtema, 1976
8 = RIVM, 1991

120

?

Vergelijking vandelaagveenbodems onderlingleertdatdevariatieinN-enP-gehalten vrij groot is. Dit is gedeeltelijk het gevolg van het verschil in rijkdom van het
veen,maar ook vanverschillen inlokalehydrologie en omstandigheden ophetmoment van bemonsteren.
Tussen de trofiegraad van het veen en de P-gehalten is een vrij duidelijke relatie
waarneembaar. Over het algemeen zijn de gehalten aan ortho-P en totaal-P in het
mesotrofe broekveenenrietzeggeveenhogerdaninhetoligotrofetotmesotrofe veenmosveen op zeggeveen en in het oligotrofe veenmosveen op zand. Bij locatie ikan
het hogere Cl-gehalte wijzen ophet ontstaan onder rijkere omstandigheden. In het
oogspringendzijnverderderelatiefhogegehaltenaanstikstofenfosfaat inhetdieper
(vanaf 2 m -mv.) gelegen rijke bosveen op locatie a. Hier vindt wegzijging plaats
(Wit, 1974),waardoordezehogegehaltenniethetgevolgzijn vannutriëntrijke kwel,
maar afkomstig zijn uit het eutrofe veen zelf (Oosterom en Steenvoorden, 1974).
Een relatie tussen de rijkdom van het veen en de N-gehalten in het grondwater is
minderduidelijk.Vooralinhetmesotrofe enoligotrofetotmesotrofe veenverschillen
degehalten endeverhoudingen tussendeverschillende componentennogal.Deoorzaak hiervan moet worden gezocht in differentiatie in mineralisatie, nitrificatie en
denitrificatie als gevolg van verschillen in bemonsteringsomstandigheden. De uitzonderlijk lagegehalten vandelocatiescendkunnenwordenverklaarduithethoge
lutumgehaltetotca.80cm-mv.(kom-op-veengronden),waardoormeerammonium
enfosfaat wordengeadsorbeerd. Voordetweeextremen introfiegraad, hetbosveen
enhet veenmosveen opzand,isderelatieduidelijker: het bosveen vertoont overhet
algemeen hogere,enhetveenomsveen opzandlageregehalten dandeoverigeveensoorten.Opallelocatiesishetnitraatgehalte inhetgrondwaterlaag;eengevolgvan
de hoge denitrificatie in het anaërobe en organische-stof-rijke veen.
Aandehand vandestikstof- enfosfaatconcentraties inhetondiepegrondwater,van
waaruituitspoeling naarhetoppervaktewater zaloptreden,enhet neerslagoverschot
dat moet worden afgevoerd, kunnen stikstof- en fosfaatvrachten vanuit landbouwpercelen naar het oppervlaktewater worden berekend. Deze methode is door verschillende auteurs toegepast (Oosterom en Steenvoorden, 1974; Oosterom en Van
den Toom, 1982; Rijtema en Toussaint, 1983;Pankow e.a., 1985). Op deze wijze
kan slechts een globale raming worden gemaakt, omdat het grondwater een lange
wegdoor het profiel heeft te gaan, voordat het uitspoelt en daardoor onderhevig is
aan processen van denitrificatie, anaërobe mineralisatie en uitwisseling met het
adsorptiecomplex.
DemeestrelevanteN-enP-gehalten zijndievanhetonderdesloot-ofgreppelbodem
opkwellend grondwater. Oosterom en Van den Toorn (1982) vonden in een
veenweideperceel een grote toename van het ammonium- en het fosfaatgehalte in
hetbovenstegrondwatermetdedoorhetgrondwaterafgelegde transportafstand. Deze
toenameiseengevolgvanhetvrijkomen vanammoniumenfosfaat uitdeorganische
stof door anaërobe mineralisatie en door denitrificatie, waarbij organische koolstof
als oxydeerbare stof fungeert. Een andere verklaring kan zijn dat gedurende het
transport verrijking met nieuw uitgespoelde nutriënten optreedt.
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UitgaandevandegemiddeldeN-enP-gehalten vooronbemest,matigontwaterdlaagveenintabel20,eneengemiddeldjaarlijks neerslagoverschot van300mmkan voor
de Nederlandse laagveengronden een schatting worden gemaakt van de orde van
groottevandeachtergronduitspoeling uithetbovenstedeelvanhetprofiel (tabel21).
Tabel 21 Schatting van de achtergronduitspoeling van
stikstof enfosfaat uit het bovenste deel van het
profiel van Nederlandse onbemeste laagveengronden in kg.ha'Kjr'1 N en P

N03-

NH4+

Min-N Org-N

Tot-N Ort-P Tot-P

1

6

7

12

5

0,3

1,0

Denitraatuitspoeling uit onbemeste laagveengronden isgering in verhouding totde
totale stikstofuitspoeling. De minerale stikstof en het orthofosfaat zijn op deze
onbemeste terreinen afkomstig vanmineralisatie van het veen.Inpar. 6.1 is gesteld
dat voor laagveengronden met een hoog polderpeil de stikstofmineralisatie ca. 115
kg.ha.jr~ Nbedraagt, waarvan 80kg.ha^.jr"1doorhetgewas wordt opgenomen en
35kg.ha^.jr"1minerale-Nnietwordtopgenomen.Vooreengemiddeld klimatologisch
jaar bedraagt degemiddelde denitrificatiecoëfficiënt, defractie vandeniet doorhet
gewasopgenomen nitraat-Ndiewordtgedenitrificeerd, inveen0,75(Rijtema, 1978).
Van deminerale-N die achterblijft inde bodem wordt gemiddeld 26kg.ha" .jr" gedenitrificeerd enkomt 9kg.ha^.jr"1terecht inhet grondwater enkan uitspoelen. De
uitspoelingvan9kg.ha^.jr"1minerale-Nkomtgoed overeenmetdeintabel21gegeven 7 kg.ha^.jr"1. Beide cijfers zijn het resultaat van zeer globale berekeningen,
waarbij geen rekening isgehouden metprocessen tijdens hettransport doorhet verzadigde profiel naar de drainagemiddelen.
Behalve de uitspoeling uit het ondiepe bodemprofiel kan er ineen kwelsituatie uitspoeling plaatsvinden uit dediepere ondergrond. In vrijwel alhet diepe grondwater
van Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en de kop van Groningen en Friesland
wordenhogegehalten aanstikstof enfosfaat aangetroffen (Werkgroep Midden-West—
Nederland, 1976; Steenvoorden en Pankow, 1976; Bots et al., 1978; Werkgroep
Noord-Holland, 1982).Degehalten lopensterkuiteen.Opveelplaatsenkomenveen
en/ofveenresten opverschillendedieptenvoor.Metvrijgrotezekerheid zijn dehoge
concentraties van stikstof en fosfaat in dit brakke milieu mede het gevolg van de
aanwezigheid van (veel) organische stof.
Debelasting alsgevolg vanuitspoeling uitdediepere ondergrond isafhankelijk van
deN-en P-concentraties van het kwelwater en dekwelintensiteit. N-en P-vrachten
inkwelwater zijn voorNederland berekend voorhetgemiddelde weerjaar 1985door
Kroes et al. (1990) op basis van gemeten concentraties in het eerste filter (8-10 m
- mv.) van het landelijk grondwaterkwaliteitsmeetnet (RIVM, 1985) (fig. 31).
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N - a a n v o e r p a r ha
Kwel
District

g/ha
0-

0

1143
144267
268 - 2 7 0 0

2701-16600

P-aanvoarperha
Kwel
District

ö

mm
M

WM
BU

g/ ha
0
0
113
H 38
39 - 300
301 - 2 3 0 0

ES23 Niet beschouwd

Fig.31 N-vrachten enP-vrachten inkwelwatervoorhetgemiddeldeweerjaar1985(naar:Kroes
etal., 1990)

6.2.2 Landbouwinvloed op de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en
oppervlaktewater
Invloed van landbouwkundige activiteiten opdeuitspoeling van stikstof en fosfaat
naar het grond- en oppervlaktewater doet zich gelden in de vorm van bemestingen
ontwatering.
Bemesting
Overtollige meststoffen kunnen vanuit de onverzadigde zone uitspoelen naar het
grondwaterenviahetgrondwaternaarhetoppervlaktewaterworden getransporteerd.
Daarnaast kunnen in veengronden meststoffen snel uitspoelen naar het grondwater
viakrimpscheuren inhetveenenondernatteomstandigheden overhetbodemoppervlakafspoelen naarhetoppervlaktewater. Dematevanontwateringisin belangrijke
mate van invloed op deze beide processen.
De meeste auteurs in tabel 20 vergelijken in hun studies de stikstof- en fosfaatgehalteninhetondiepegrondwatervanlaagveennatuurterreinen metdezelfde gehalten
van,qua bodemsoort, min ofmeervergelijkbare landbouwpercelen. Worden dege-
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halten van de landbouwpercelen uitgedrukt ten opzichte van debijbehorende natuurterreingehalten dan worden de in tabel 22 gegeven verhoudingsgetallen verkregen.
Tabel22De verhouding, alsverhoudingsgetallen, tussendegehaltenaanstikstof,fosfaat en
chloride in de bovenste nieter van het grondwater van landbouwpercelenop
laagveengrondenenvandezegehalten van (min ofmeer) vergelijkbarenatuurterreinen
Bron

N0 3 -N

NH4-N

Org-N

Tot-N

Ort-P

Tot-P

Cl

Opmerkingen

1

1-2

3-5

1-3

3-4

7-8

10-12

10-17

3

>1

0,5-1

0,5

0,5-1

<1

0,5

0,5-2

4*

1,5-5

1,5-6

0,5

1-2,5

<1

0,5

4

5

2,5

1

1

1

2

1

4

6

1

4

1

3

1

1

1,5

natuur: mesotroof veen
landb.: eutroof veen
natuur en landbouw:
klei(ig) tot 80 cm - mv.
natuur: oligo-tot mesotr.
landb.: mesotroof
natuur: kleidek 20 cm
landb.: kleidek 50 cm
natuur en landbouw:
geen kleidek

1,5

1,5

1,5

<0,1

0,5

Gem. 2,5

verhoudingsgetal landbouwperc/natuurterrein
bronverwijzing, zie tabel 19
* niet vergeleken met de door bron 4gegeven gemiddelden voor landbouw, maar met een
landbouwperceel in het Noorden (Steenvoorden en Oosterom, 1977)
Gem. = Gemiddelden uit tabel 20 vergeleken met gemiddelden voor landbouw van bron 4
Uit de opmerkingen in tabel 22 blijkt dat de landbouwpercelen en natuurterreinen
niet in alle gevallen goed vergelijkbaar zijn. Dit geldt voor de gegevens van de
bronnen 1 en 4, en 3 en 5: er is verschil in trofiegraad resp. in de dikte van het
kleidek. In één van de twee landbouwpercelen van bron 1treedt zoute kwel op. Hier
worden de hoogste gehalten gevonden. Ook in het perceel van bron 5 is zoute kwel
geconstateerd. Of de gemiddelde waarden goed vergelijkbaar zijn, is de vraag, omdat
niet duidelijk is in hoeverre beide representatief zijn voor de Nederlandse laagveengebieden (trofiegraad, zoute kwel). Goed vergelijkbaar zijn de gegevens van bron
6. Hier zijn het onderzochte landbouwperceel en het natuurterrein naast elkaar gelegen. Voor alle bronnen geldt dat de landbouwpercelen dieper worden ontwaterd.
Dit kan weinig zijn, slootpeil 10-20 cm lager (bronnen 1, 3, 6), of veel, slootpeil
50-80 cm lager (bronnen 4 en 5). De bemesting verschilt waarschijnlijk eveneens
per bron. Gedetailleerde gegevens over de bemesting waren voorde meeste percelen
niet beschikbaar. De veebezetting bedraagt voor de meeste percelen 2 à 2,5 grootvee-eenheden per ha. Op het perceel van bron 6 wordt geen kunstmest toegediend,
maar wel stalmest uitgereden. Het Cl-gehaltekan een aanwijzing zijn voorhet bemestingsniveau: hoge Cl-gehalten wijzen op een zware bemesting, mits er geen zoute
kwel optreedt en het veen geen mariene herkomst heeft.
Uit tabel 22 blijkt dat over het algemeen de minerale-N- en totaal-N-gehalten hoger
zijn voor de landbouwpercelen. De organisch-N-gehalten zijn ongeveer gelijk voor
landbouwpercelen en natuurterreinen. De nitraatgehalten van de landbouwpercelen
zijn over het algemeen hoger dan die van de natuurterreinen, maar absoluut gezien
en in verhouding tot de totale hoeveelheid stikstof zijn het geen hoge gehalten.
Uitspoeling van nitraat afkomstig van meststoffen doet zich oplaagveenbodems nau124

welijks voor als gevolg van de hoge denitrificatiecapaciteit van het anaërobe en
organische-stof-rijke veen (Steenvoorden en Toussaint, 1974).
UitschietersbinnendeN03-gehaltenvormendepercelenvandebronnen4en5.Het
perceel van bron 4 ishet diepst ontwaterd, waardoor dedenitrificatie lager is in de
drogere en grotere onverzadigde zone dan in minder ontwaterde percelen. Bij het
perceelvanbron5speeltmogelijkmeedatbemonsterd isdirectnaeenhoge mestgift,
voordat het mestnitraat is gedenitrificeerd. Het relatief hoge gehalte van 2,5
mg.l"1 N0 3 -N is 23 dagen later gereduceerd tot een gehalte <0,1 mg.l"1 N0 3 -N als
gevolg van denitrificatie.
HetNH4-gehalte van de landbouwpercelen ishoger dan dat van de natuurterreinen
alsgevolgvanuitspoelende meststoffen. Eenuitzonderinghieropvormendepercelen
van bron 3,waarhet gehalte gelijk is aan of zelfs lageris dan dat van vergelijkbare
natuurterreinen.Waarschijnlijke oorzaakhiervanishethogelutumgehaltetot80cm
- mv., waardoor het ammonium uit de meststoffen wordt vastgelegd.
De ortho- en totaal-P-gehalten van de landbouwpercelen zijn bijna alle gelijk aan
of lager dan die van vergelijkbare natuurterreinen. In delandbouwpercelen worden
geenhogeregehalten aangetroffen dan indenatuurterreinen alsgevolgvan vastlegging van het mestfosfaat in de bodem. Drijfmest bestaat voor 80%uit anorganisch
en voor 20%uit organisch fosfaat. Deze laatste vorm wordt in de bodem zeer snel
gemineraliseerd (Gerritse, 1977).Toch is er ook een klein deel (ca. 1%) oplosbaar
organisch-Pindrijfmest datkanuitspoelen (Gerritse etal., 1982).Intabel22isniet
terug te vinden dat uit de landbouwpercelen extra organisch-P uitspoelt.
Hetopgeloste anorganische fosfaat kan indebodem worden gebonden aan ijzer-en
aluminiumverbindingen,kleimineralenencarbonaten.Hetfosfaatbindend vermogen
isvoororganisch-Paanzienlijk minderdanvooranorganisch-P(DeMolenaar,1980).
Hoewel het proces van fosfaatbinding in veengronden nog niet in detail bekend is,
hebben Schoumans et al.(1988)een schatting gemaakt van hetfosfaatbindend vermogen van veengronden met een hoge grondwaterstand. Deze bedraagt tot aan de
gemiddelde hoogste grondwaterstand ongeveer 2,5-5,0 ton P 2 0 5 perha. Bij kleiof
bij een lagere grondwaterstand is het fosfaatbindend vermogen groter. Alle landbouwpercelen uittabel22,behalvedatvanbron6,hebbeneenkleidekvariërendvan
20 tot 80 cm. Het perceel van bron 6 heeft in de bovengrond tot ca. 12 cm - mv.
enigelutumbijmengirig.Daarbijhebbenenkeleperceleneenlagere grondwaterstand.
Naarverwachtingishetfosfaatbindend vermogenvanallepercelengroterdan 2,5-5,0
tonP 2 0 5perha.VolgensSchoumans etal.(1988)iseenvolledigedoorslag, waarbij
alsgevolgvanverzadiginghetgehelefosfaatoverschot inhetgrondwaterterechtkomt,
inveenweidegebieden opkorte termijn niette verwachten,maaris opde kwetsbare
gronden bijdewettelijk toegestane giften weleenduidelijk gevaar voor uitspoeling
aanwezig.
Eriseen extrauitspoelingsrisico van fosfaat opveengronden, doordat fosfaat complexen kan vormen met mobiele organische zuren. Dit risico isgroternaarmate het
veen zuurder is. Resultaten van percolatieproeven met lysimeters met veen van
Scheffer en Blankenburg (1983) geven aan dat zure laagveengronden (pH <4)een
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verhoogd risico voorP-uitspoelinghebben.Ditrisicoisextragrootalsdierlijke mest
wordt toegediend, omdat deze al veel colloïdaal-gebonden, en daardoor mobiel,
organisch-P bevat (Scheffer et al., 1986).
Uitzonderlijk hoog zijn de ortho-P-gehalten van de percelen van de bronnen 1en
5 endetotaal-P-gehalten vandepercelen van bron 1.Voor een van depercelen van
bron 1en voor dat van bron 5 is dit waarschijnlijk het gevolg van de invloed van
zoutekwel.Voorhet andereperceel vanbron 1 isdeoorzaakniethelemaal duidelijk.
Detrofiegraad zaleenrolspelen enwellicht ismestfosfaat viakrimpscheuren inhet
grondwaterterechtgekomen.OosteromenSteenvoorden (1974)gevenhiergeenuitsluitsel over.
Ontwatering
Verlaging van degrondwaterstand beïnvloedt de N-en P-uit- en afspoeling viaeen
aantalprocessen (tabel23).Naastheteffect opdeuit-enafspoeling heeft ontwatering
gevolgen voor de daling van het maaiveld.
Tabel 23 Effecten van grondwaterstandsverlaging op de processen die
de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat beïnvloeden en
daarmee op de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat in
veenweidegebieden

Proces

1
2
3
4
5
6
7
8

Mineralisatie van veen
Denitrificatie
Snel-transport via krimpscheuren
Kwel
Gewasopname
Bergend en bindend vermogen
Interflow
Afspoeling over oppervlak

Effect op
proces

uitspoel.

afspoel.

+
-/+
+
+
+
+
-

+
+/+
+
-

0
0

0

-

0
0
-

(+ = toename, - = afname, 0 = geen effect)

1 Mineralisatie van veen
Grondwaterstandsverlaging van veen leidt tot een diepere aëratie van het profiel en
daarmee tot een verhoogde mineralisatie van het veen (fig. 32).
Dejaarlijkse hoeveelheden gemineraliseerde stikstof vanfiguur 32zijn berekend uit
dedoor Schothorst (1977)gegeven extraN-opname doorhetgewas zonder stikstoftoediening op veengrasland ten opzichte van de gewasopname op klei- en zandgronden,uitgaande vaneen opnamepercentage vandegemineraliseerde stikstof van
70% (zie 6.1). De niet door het gewas opgenomen gemineraliseerde stikstof zal
gedeeltelijk indebodemwordenvastgelegd,gedeeltelijk wordengedenitrificeerd en
gedeeltelijk uitspoelen.Tercompensatie vandeextraN-mineralisatiewordtopdieper
ontwaterde veenweilanden jaarlijks 250kgwerkzame stikstof geadviseerd inplaats
van 400 kg.ha"1 (Van den Ham, 1989).
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Depotentiëlerelatieveafbraaksnelheid vanveenneemttoemetdedieptetotdeGLG
(tabel 13),zodat bij het verlagen van het slootpeil de afbraak en daarmee de N-en
P-mineralisatie meer dan evenredig zullen toenemen (zie fig. 32). Na langere tijd
zalde afbraaksnelheid vanhetpasontwaterde veenrelatief sterk zijn afgenomen en
in dezelfde grootte-orde liggen als van het al langer ontwaterde veen.
ExtraN-opname Nietopgenomen
(kg-ha') gemin.N (kg-ha')

Gemineraliseerde N
(kg-ha')
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Fig.32 Verband tussen hetpolderpeil en de omvang van de
jaarlijksemineralisatie vanstikstofin veengrasland(naar:
Schothorst, 1977)
2Denitrificatie
De denitrificatiecoëfficiënt is afhankelijk van de drukhoogte van het vocht in het
profiel (tabel 24).
Tabel24 Relatiefverlies aan nietdoor
deplant opgenomen nitraatstikstof ten gevolge van
denitrificatiein veen bij
verschillende drukhoogten
(naarRijtema, 1980)
Drukhoogte Denitrificatiecoëfficiënt
(pF)
(-)
verzadiging
1,7
2,4
2,9
3,4

0,85
0,85
0,75
0,70
0,60

Bijdiepere ontwatering isdeonverzadigde zonegroterengemiddeld gezien droger.
De verblijftijd van het nitraat in de (bijna) verzadigde zone, waar de denitrificatie
het hoogst is, is bij diepere ontwatering korter. Als gevolg hiervan neemt de
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denitrifïcatie in het totale profiel af en spoelt meer nitraat-N uit. Treedt echter
interflow opindesituatiemetminderdiepe ontwatering,danheeft diepere ontwatering een verhogend effect opdedenitrificatie en een verlagend effect opdenitraatuitspoeling (zie ook 7).
3 Snel-transport viakrimpscheuren
Door indroging van klei en veen ontstaat een netwerk van grote en kleine krimpscheuren dat tot aan het grondwater reikt. Naarmate het veen dieper is ontwaterd,
zijn de scheuren dieper en is hun oppervlak aan maaiveld groter. Wordt drijfmest
uitgereden op een tijdstip in het najaar wanneer de grondwaterstand nog diep isen
treedt daarna een periode op metneerslagoverschotten, dan vindt door de scheuren
snel-transport van mestdeeltjes naar het grondwater en naar het oppervlaktewater
plaats.OphetROCZegveld zijn inhetnajaar verhoogdestikstof-en fosfaatgehalten
inhetgrond- enoppervlaktewater gemeten dieworden toegeschreven aanditproces
(Pankow etal.,1985).Hettijdstip vanbemesten ishierbij vangrootbelang.Daarnaast
spoelen in de scheuren brokjes veen, die snel worden gemineraliseerd, waarna de
vrijgekomen nutriënten uit kunnen spoelen naar grond- en oppervlaktewater.
4 Kwel
Bij diepere ontwatering wordt het verschil in potentiaal tussen het diepe en het
ondiepe grondwater, als diep - ondiep potentiaal, groter of minder negatief. Als
gevolghiervanneemtdekweltoe,verandert wegzijging inkwelofneemtdewegzijging af. Bevat het kwelwater hogere gehalten aan nutriënten dan betekent dit een
extraaanvoernaarhet oppervlaktewater. Bijafnemende wegzijging betekent diteen
verminderde afvoer vannutriënten naar het diepere grondwater eneentoename van
de afvoer naar het oppervlaktewater.
5 Gewasopname
Diepere ontwatering ten opzichte vanhettraditionele slootpeil van30à40cm -mv.
geeft op veenweidepercelen een hogere bruto drogestofproduktie als gevolg van
verlenging van het groeiseizoen en diepere beworteling. Hierdoor worden meer
nutriënten door het gewas opgenomen (fig. 32).
6 Bergend en bindend vermogen
Bijdiepere ontwateringisdeonverzadigde zonegroter.Hierdoorkaneengroterdeel
van het neerslagoverschot in de bodem worden geborgen dat dan niet tot uit- of
afspoeling komt. Dit is vooral van belang bij neerslagpieken. Bovendien is ook een
grotereprofieldiepte beschikbaar voordevastlegging vanammoniumenfosfaat. Dit
laatste isslechts eentijdelijk effect, want ookdeextra beschikbare profieldiepte zal
ooit verzadigd raken met fosfaat, waarna de uitspoeling weer zal toenemen.
7 Interflow
Inveenweidepercelen meteenhogegrondwaterstand vindteensnelle afvoer vanhet
neerslagoverschot plaats viaondiepe grondwaterstroming indebovenste decimeters
van het profiel naar greppels en sloten. Deze grondwaterstroming wordt interflow
genoemd. De greppelafvoer bedraagt op deze percelen vaak de helft van de totale
afvoer (Pankow etal, 1985).Stikstof enfosfaat uitmestkunnnen zosneluitspoelen
naarhet oppervlaktewater. Doordekorteverblijftijd indebodemisde denitrificatie
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vannitraat slechts gering. Omdat de stromingplaatsvindt viahet bovenste deelvan
hetprofiel, waarinrelatief veelfosfaat isopgeslagen,kaneenextra fosfaatbelasting
worden verwacht.Inpercelen diedieperzijn ontwaterd,treedtgeen ofminder interflow op. De afvoer vindt dan voor een groter deel plaats via diepere grondwaterstromingen.Deverblijftijd vanhetwaterendaarmeeookdedenitrificatie vannitraat,
isineensituatiezonderinterflow velemalengroterdanineensituatiemet interflow.
In een situatie zonder interflow spoelt veel minder nitraat en fosfaat uit dan in een
situatie met interflow.
8 Afspoeling over oppervlak
Afspoeling zalvooraloptredeninhetnajaar, dewinterenhetbeginvanhet voorjaar
als de bodem tot aan het maaiveld is verzadigd met water of is bevroren. In
veengronden met het traditionele slootpeil zijn de grondwaterstanden in de natte
periode veelal hoog en is het profiel nagenoeg verzadigd tot aan maaiveld. Het
neerslagoverschot kannietindebodemwordengeborgen en stroomt viahet oppervlak naar greppels en sloten, daarbij meststoffen en bij hoge stroomsnelheden
gronddeeltjes meenemend.Indieperontwaterdeveengrondenkanmeerwaterworden
geborgen inde onverzadigde zone enophet maaiveld doorhet ontbreken vangreppelsendeholle liggingals gevolg vanzakking doorkrimp.Hierdoor wordt minder
neerslag oppervlakkig afgevoerd enspoelt minderstikstof enfosfaat indevormvan
mest- en gronddeeltjes af. Volgens Steenvoorden (1988) bedraagt de gemiddelde
jaarlijkse oppervlakte-afvoer voor veen 150mm bij een ontwateringsdiepte van 30
cm-mv.en70mmbijeenontwateringsdiepte van60cm-mv.80%vandezeoppervlakte-afvoer vindtplaats indeperiodeseptember totenmetjanuari (Steenvoorden
enBuitendijk, 1980).OpROCZegveldzijn ophetperceelmethoogpeilmeermalen
hogere N- en P-gehalten in het slootwater gemeten, als gevolg van afspoeling van
drijf- en kunstmest, dan op het perceel met laag peil (Pankow et al., 1985). Het
tijdstip vanbemesten insamenhangmetdeneerslagintensiteit ishierbij vancruciaal
belang.
Omdatbovengenoemdeprocessengezamenlijk optredeneninverschillende richting
werken, en het van de specifieke omstandigheden afhangt welke processen het
grootste aandeel hebben,is het niet mogelijk om in het algemeen aante geven wat
het effect van ontwatering is op de stikstof- en fosfaatbelasting. In de literatuur
bestaat verschil vanmening overheteffect inhet algemeen vandiepere ontwatering
in veenweidegebieden.
Volgens Rijtema (1976 en 1978) en Rijtema et al. (1982) is het effect van diepere
ontwatering voor het oppervlaktewater overwegend vermindering van de belasting
metnutriënten, omdatdebelangrijkste processen bijdiepere ontwateringde afname
vanondiepe,snellestromingnaargreppelsenslotenendereductie vande afspoeling
zijn. De Molenaar (1980) brengt hier tegen in, dat diepere ontwatering leidt tot
verdichtingvandebovengronddoorzwaardereberijding,hogereveebezetting,krimp
en zetting vandebovengrond entot irreversibeleuitdroging vanhetveen, waardoor
demogelijkheid vanherbevochtigingzeerkleinisgeworden.Hierdoorwordtvolgens
De Molenaar het verminderende effect van diepere ontwatering opdeafspoeling te
niet gedaan. DeMolenaarvergeet hierbij echter detoename vandeoppervlakte aan
krimpscheuren, waardoor de infiltratie toeneemt, de grotere bergingsmogelijkheid
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ophet maaiveld alsgevolg van het ontbreken van greppels en de holle ligging van
dieper ontwaterde percelen. De Molenaar is van mening dat van peilverlaging een
eutrofiërend effect is te verwachten, vooral als gevolg van de toename van de
mineralisatie.
Pankowetal.(1985)gevenaandatvooraldealgemenebemestingsmaatregelen bepalend zijn voor het effect van ontwatering op de uit- en afspoeling. Het verbod tot
uitrijden van drijfmest in najaar en winter zal vooral leiden tot een verlaging van
de belasting bij hoog peil, waardoor de milieuvoordelen van laag peil (processen 5
t/m 8) gedeeltelijk wegvallen. Volgens Steenvoorden (mond. med. in: Joosten en
Terwan, 1990) vermindert de belasting bij laag peil nauwelijks, als gevolg van een
hogere belastingvanhetoppervlaktewater viagrondwatervoeding.Goossensen (1989)
stelt dat een kwalitatieve beschouwing van de deelaspecten van het effect vandrainage op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater geen uitsluitsel kan geven
overhettotaaleffect. Hijsteltdathiervooreenkwantitatieve benadering noodzakelijk
is.
Omhetgecombineerde effect tebepalenvandeprocessen vanontwateringvanveengronden,opdeuit-enafspoeling vanstikstof enfosfaat naargrond-en oppervlaktewater ishet noodzakelijk dezeprocessen kwantitatief inhun onderlinge samenhang
te beschouwen en afhankelijk van specifieke omstandigheden als:de ontwateringsdiepte,derijkdom vanhetveen,demeteorologischecondities,het bemestingsniveau
en-tijdstip,deaanwezigheid vaneenkleilaagendekwel/wegzijgingsintensiteit.Een
bruikbaar instrumentdaarvooriseennutriëntenhuishoudings-computermodel waarin
al deze aspecten zijn betrokken. Zo'n model is ANIMO dat speciaal is ontwikkeld
voordesimuleringvandestikstofuitspoeling enlaterisuitgebreidvoordesimulering
van de fosfaatuitspoeling.
Behalvebovenbehandeldeprocessen spelennogandereaspecten bijdiepereontwateringvan veengronden, zoals demogelijkheid vanintensiever landgebruik, demogelijkheid om langer mest uit te rijden en het langzame verdwijnen van het veen als
gevolg van oxydatie van het veen.

6.2.3 Uit- en afspoeling als posten op stikstof- en fosfaatbalansen
Bijdestoffenbalansen diewaterkwaliteitsbeheerders opstellenvoorbepaaldegebieden
aan de hand van de waterbalans van dat gebied en de concentraties van stoffen in
debetreffende wateren,richt menzichmeestal opchloride,totaal-Nentotaal-P,soms
opNH4-N, N0 2 -N, N0 3 -N, Kjeldahl-N en ortho-P. Omdat chloride een inerte stof
is,is de chloridebalans een hulpmiddel ter controle van de waterbalans. Stikstof-en
fosfaatbalansen zijn van belang als hulpmiddel bij de terugdringing van de eutrofiëring vandeoppervlaktewateren. Metdebalansenkaneenindrukwordenverkregen
van de grootte van de belasting en de bijdrage van de verschillende posten.
De algemene vergelijking voor de nutriëntenbalans van een water is:
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N + I + Us + As + K + Oi = U + Inf+ ABop + ABw + ABa (+ V)
Met:
N
I
Us
As
K
Oi

=
=
=
=
=
=

U
Inf
ABop
ABw
ABa
V

=
=
=
=
=
=

(50)

atmosferische depositie op open water;
ingelaten water;
uitspoeling van meststoffen en natuurlijke uitspoeling;
afspoeling van meststoffen;
kwel (negatief: wegzijging);
overigeinlaat(effluenten AWZI's,riolering,industrie,recreatie,spoelwater
melktanks, stalwater, mestlozingen);
uitlaat en doorlaat van water;
infiltratie in de bodem;
verandering van de berging in oppervlaktewater;
verandering van de berging in waterbodem;
verandering van de berging in algen;
vervluchtiging (voor stikstof).

Een deel van de termen van vergelijking (50) is redelijk goed vast te stellen door
hetmetenvandebietenenconcentraties.Hetanderedeelismoeilijk ofniettemeten
en wordt vaak als restpost afgeleid uit de balans. Fouten of onzekerheden van de
andere termen werken dan door in deze restterm. Moeilijk of niet te bepalen zijn
vooral de termen: Us, As, ABw en V.
Deervaring van dewaterkwaliteitsbeheerders inhetNederlandse veenweidegebied
leertdat vandetotale stikstof- enfosfaatafvoer, het aandeel vandediffuse bronnen
inhet landelijk gebied vaakdehelft ofmeeris.Dezebronnen betreffen deonzekere
termen uit- en afspoeling van meststoffen en achtegronduitspoeling, en eventueel
naleveringuithetbodemslib.Onderscheidmakentussendezetermenismeestalmoeilijk, hetgeen hetnemenvangerichtemaatregelen omdenutriëntenbelasting tereduceren bemoeilijkt.
Uit balansstudies door enkele waterkwaliteitsbeheerders zijn de termen uit- en afspoeling van meststoffen, achtergronduitspoeling en kwel gegeven in tabel 25.
Debalanstermen uit-enafspoeling vanmeststoffen, achtergronduitspoeling enkwel
kunnen te zamen een aanzienlijk deel van de totale N- en P-belasting in laagveengebieden vormen.Het zijn belangrijke bronnen om,zomogelijk, aantepakken
bijdeterugdringing vandeeutrofiëring. Ingeenvandebalansstudiesishet mogelijk
geweestonderscheid temakentussenuitspoelingenafspoeling vanmeststoffen (tabel
25). Slechts in één studie is een schatting gemaakt van de achtergronduitspoeling;
in de andere studies is deze term ondergebracht bij de term uit- en afspoeling van
meststoffen. In alle studies, behalve die van bron 3, is de uit- en afspoeling als
restterm berekend. In de studie van bron 3 is deze term verkregen door de N- en
P-gehalten inhetondiepegrondwatertevermenigvuldigen methetneerslagoverschot.
De onzekerheid over dejuistheid van deze term is dus in alle studies groot, temeer
omdat in de meeste studies geen rekening isgehouden met de bergingsverandering
in het bodemslib. Dit houdt een onderschatting van de uit- en afspoelingsterm in.
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Deberginginhetbodemslibkanaanzienlijk zijn voorfosfaat, zoalsbron5laat zien:
deresultante vanuit- en afspoeling minusde bergingsveranderinginhet bodemslib
ishier negatief. Omdat deuit- en afspoeling waarschijnlijk groter dan0zijn, isdus
de vastlegging in het bodemslib groter dan 3,9 kg.ha^.jr"1. De schattingen van de
natuurlijke bodemuitspoeling van bron 2 zijn verkregen aan de hand van waarden
uit de literatuur die niet specifiek geldend zijn voor het betreffende gebied. Deze
schattingen zijn in vergelijking met de waarden van tabel 21 vrij laag.
Tabel25 N-enP-belasting(kg.ha^.jr1) indevorm vanuit-enafspoelingvanmeststoffen VIA),
achtergronduitspoeling (AU)en kwel(Kw) in eenaantal laagveengebieden
Bron Gebied

1

3

Friesland
veengeb.
WilnisVeldzijde
Bergambacht

4

Kortenhoef

4

Hollands
Ankeveen
Stichts
Ankeveen
Rijnland

2

4
5
6

Ver. Raaksmaats-Niedorperkoggeboezem

Onderzoeks- Totaal-N
periode
U/A
AU

Totaal-P
Kw

U/A

AU

1,9 (62) -

Kw

1984 t/m
1988
jun. '86jun.'87
apr. '88apr. '89
1988

38,8 (83)

-

3,7(22) -

1,6 (9)

1988

-

1,1(25) •

1,4 (32)

1988

-

1,1(15) -

3,2 (44)

jan. '80jan. '81
apr. '79mrt. '80

-

-3,9* (?) -

-

28,5 (16) 3,6 (1) 197 (74) 1,0 (9) 0,2 (2)

9,3 (84)

56,4 (54)

0,08 (1)

1,1 ( 1) 5,2 (51) -

-

2,1* (?) -

de getallen tussen haakjes geven de belasting als percentage van de totale gebiedsbelasting.
- =niet bekend
* uit- en afspoeling minus vastlegging in waterbodem
Bronnen: 1 = Provincie Friesland, Hoofdgroep Waterstaat en Milieu, 1990
2 = De Boer, 1987
3 = Oosterberg et al.,1989
4 = Verstraelen et al., 1989
5 = Hoogheemraadschap Rijnland, 1984 in Steenvoorden en De Heus, 1984
6 = Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Kennermerland en Westfriesland, 1982 in Steenvoorden en De Heus, 1984

Vergelijking vandeuit-en afspoelingstermen vantabel25metdegeschatte achtergronduitspoeling van tabel 21 leert dat de achtergronduitspoeling een niet te verwaarlozen post is opdeN-en P-balansen. Determkwel is sterk gebiedsafhankelijk
en kan zeer groot tot zeer klein zijn.
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6.2.4 Conclusies
Debijdrage vanuit het landelijk gebied aan de stikstof- en fosfaatbelasting van het
oppervlaktewaterinveenweidegebieden isgroot:50tot95%vandetotalegebiedsbelasting.
De belangrijkste bronnen zijn uit- en afspoeling van meststoffen, achtergronduitspoeling,kwelennalevering uitdeonderwaterbodem endeN-depositie.Degrootte
van debijdrage van elke bron wordt sterk bepaald door specifieke omstandigheden
alsderijkdom vanhetveen,deontwateringsdiepte,hetbemestingsniveauen-tijdstip,
meteorologischecondities,hetwelofnietaanwezigzijnvaneenkleidek.Deachtergronduitspoeling is een niet te verwaarlozen bron.
Voorwaterkwaliteitsbeheerders ishetvanbelangommeerinzichttekrijgen inzowel
de kwantitatieve bijdrage van de verschillende bronnen, als in de processen die de
bijdrage vandeverschillendebronnensturen,zodatzijgerichtemaatregelenkunnen
nemen omdestikstof- enfosfaatbelasting tereduceren. Daartoeishet noodzakelijk
datprocessen afzonderlijk worden bestudeerd,zoalsdeafbraak enmineralisatievan
het veen en de vastlegging van stikstof en fosfaat in het veen.
Bovendien ishet vanbelangdesturendeprocessen inhunonderlingesamenhangen
afhankelijk van hunrandvoorwaarden te bestuderen meteen computermodel dat de
nutriëntenhuishouding als functie van de waterhuishouding simuleert.
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1 Conclusies
In het literatuuronderzoek is kennis over de afbraak, de stikstof- en de fosformineralisatie van organische stof in het algemeen en van veen in het bijzonder
vergaard. Over de afbraak en de stikstofmineralisatie is veel bekend; in de kennis
overdefosformineralisatie zijn veellacunes.Hiatenindekennishebbendeprocessen
aangegevendienaderonderzoekvergenindekolom-en ademhalingsexperimenten.
HetmodelANIMO isgeschikt voordesimulatie vande organische-stofhuishouding
van veengronden. Wel moet het model enigszins worden aangepast. Ook voor de
simulatie van de stikstofmineralisatie in veen is ANIMO een bruikbaar model. De
conventioneleberekeningswijze vandefosformineralisatie inANIMOenderesultaten
van deze berekeningswijze moeten kritisch worden bezien.
Waarden of grootte-orden voor belangrijke procesparameters in de literatuur zijn:
- debiosynthese-efficiëntie ligt voor veen onder aërobeomstandigheden tussen 20
en 40%;
- de C/N-verhoudingvande biomassa en stabielehumus in veen varieert van 8tot
10;
- de C/P-verhouding van de biomassa en stabiele humus in veen ligt tussen 5en
25.
Deafbraaksnelheid van organische stof neemt af met detijd. Modellen die uitgaan
vaneentijdsafhankelijke afbraaksnelheid, voorspellendeafbraak vanorganischestof
beter dan modellen die uitgaan van een constante afbraaksnelheid. Het één-parameter-model vanJanssen (1984en 1986b)iseen belangrijk tijdsafhankelijk model,
waarvoor slechts één parameter hoeft te worden bepaald uit afbraakexperimenten.
Modellenwaarindeorganischestofinorganisch-chemischecomponentenwordtverdeeld metiedereeneigenconstante afbraaksnelheid, voorspellendeafbraak vandie
organische stof matig tot slecht.
Modellen waarin de organische stof in empirischefracties wordt verdeeld zonder
duidelijke bindingmetdefysisch-chemische werkelijkheid,simulerendeafbraak van
organische stof redelijk tot goed en zijn zeer bruikbaar (model ANIMO).
Een bruikbare methode om de relatieve afbraaksnelheid van veen te meten, is de
ademhalingsmeting, die de koolzuurproduktie en het zuurstofverbruik van een
veenmonster meet. Het belangrijke voordeel van deze meetmethode is dat wordt
gemeten aan ongestoorde monsters.
Defosformineralisatie is minder strikt verbonden metdekoolstofmineralisatie dan
destikstofmineralisatie. Deconventioneleberekeningswijze vande fosformineralisatie
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isgebaseerd opeenstrikterelatietussenfosfor- enkoolstofhuishouding. Deresultaten
van deze berekeningswijze moeten kritisch worden bezien.
Organisch-stikstofenorganisch-fosfor zijn niet uniform over de organische stof in
het veen verdeeld. In een model voor de stikstof- en fosformineralisatie moet de
organische stof zijn verdeeld over verschillende fracties met elk een eigen C/N-en
C/P-verhouding en relatieve afbraaksnelheid. ANIMO voldoet hieraan.
Deachtergronduitspoelingvanstikstof enfosfor vormteennietteverwaarlozen post
op stikstof- en fosforbalansen.

7.2

Aanbevelingen

De aanbevelingen voor onderzoek kunnen worden opgesplitst naar aanbevelingen
die in het kader van het Veenweide-onderzoek kunnen worden meegenomen en
aanbevelingen diebuiten dit kadervallen. Deaanbevelingen vandeeerste categorie
zijn:
- Hetverdient aanbevelingdevolgendeprocessenenverbandennadertebestuderen
via kolom- enademhalingsonderzoek:
- de relatie in veen tussen de koolstofmineralisatie en de stikstof- en fosformineralisatie;
- de betekenis van een kritische C/N- en C/P-verhouding voor de
netto-mineralisatie van stikstof en fosfor in veen;
- de betekenis van de verhouding organisch-fosfor/totaal-fosfor voor de nettomineralisatie van fosfor;
- de invloed van de stikstofhuishouding op de fosformineralisatie;
- deinvloed vandetemperatuur opdefosformineralisatie, vooralbijtemperaturen
lager dan 20 °C.
- Voor eencorrecte simulatie vande organische-stofhuishouding inde veenbodem
verdient het aanbeveling om ANIMO uit te breiden en bij te stellen:
- de assimilatiefactor moet kunnen verschillen per fractie afhankelijk van de
C/N-verhouding van de fractie;
- deafbraakreductiefactor voorhetvochtgehaltemoetinhetdrogetraject worden
bijgesteld;
- de modelformulering van de organische-stofafbraak bij stikstofgebrek moet
worden verbeterd. Bij stikstofgebrek moeten afbraak- en omzettingssnelheden
en assimilatiefactoren worden gereduceerd;
- debeschrijving vandeafbraakcorrectiefactor voordetemperatuurmoetworden
aangepast voor het traject 0-5 °C;
- voor de constante a in de Arrheniusvergelijking moet per laag een waarde
kunnen worden ingevoerd.
- Het verdient aanbeveling om voor veen eenperiode van maximaal 10jaar met
ANIMO door te rekenen, omdat organische stof uit het profiel verdwijnt en
daarmee de modellagen dunner worden.
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Opbasisvanhetliteratuuronderzoekkunnenookmeeralgemeneaanbevelingen wordengeformuleerd. Geziendebeperktelooptijd vanhetVeenweide-onderzoek wordt
het niet realistisch geacht deze aanbevelingen inhet kader van dit onderzoek uit te
voeren. De algemene aanbevelingen zijn:
- Het verdient aanbeveling om de kenmerkendeprocesparameters, die de afbraak
en de stikstof- en fosformineralisatie van veen betreffen, te correleren via
zogenaamde pedotransferfuncties aan bodemeigenschappen, die bij de
bodemkartering worden meegenomen.Hetbetreft de volgende procesparameters
en eigenschappen:
- de relatieve afbraaksnelheid;
- de C/N-, C/P-, POIg/Ptorverhouding;
- dichtheid van de organische stof;
- het aandeel van de minerale delen.
- Het verdient aanbeveling de bruikbaarheid van het één-parameter-model van
Janssen (1984 en 1986b) voor veen te toetsen aan de resultaten van langjarige
metingen door het DLO-Staring Centrum aan de zakkingen van veen.
- Hetverdientaanbevelingomtoekomstigprocesonderzoekvoorveengronden voornamelijk te richten op de gesignaleerde hiaten in de kennis:
- desamenstellingvandemicropopulatieendedaarmeesamenhangendebiosynthese-efficiëntie van de micropopulatie in veen;
- de invloed vande temperatuur inhet traject 0-5 °C opde afbraaksnelheid van
organische stof;
- de invloed van de zuurgraad op de afbraaksnelheid van veen;
- de consequenties voor de stikstof- en fosformineralisatie van het concept in
ANIMO, waarin biomassa en humus in één reservoir zijn ondergebracht;
- defosformineralisatie endemogelijkheid omuithetconceptvanMcgillenCole
(1981) een bruikbaar model af te leiden.
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