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Inafbeelding 1 wordtdealgemeneopzet
vanhetonderzoekgeïllustreerd.Overhetalgemeen isinlandbouwgebieden hetbovenste
deelvandebodem hetmeest verontreinigd
met fosfaat, cadmiumenkoper.Alsdegrondwaterstanden ooknawatetconserveringonder
dit meestverontreinigdedeelvandebodem
blijven, bestaatweinigrisicoopnegatieve
effecten voordewatetkwaliteit.Stijgende
grondwaterstanden door waterconservering
weltot indemeestverontreinigdezone,dan
kandeuitspoeling vanverontteinigingen naar
hetgrond-enoppervlaktewater toenemen(zie
foto).
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InBrabantenLimburgwordenopvee!plaatsenstuwengeïnstalleerdenslotenminderdiepgemaakt.
Hetdoelvandeze lokalewaterhuishoudkundige maatregeienishetverminderenvanverdrogingin
landbouw-ennatuurgebieden.Naaraanleiding vandezemaatregelen rees bijeenaantal waterbeheerdersdevraago/waterconservenngeennegatieveinvloedkanhebbenopdekwaliteit vangrondenoppervlaktewater.Omdezevraag tebeantwoorden,hee/tTNO-NITG onderzoekverrichtnaarde
veranderingenvanhetwater-ensto/transportalsgevolgvanwaterconservenng. Uitditonderzoek
blijktdatopdezandgrondenslechtseenkleinrisicobestaatopnegatieveeffecten.Tochblekendezorgenvandewaterbeheerdersnietgeheelongegrond; onderbepaaldeomstandigheden kandeuitspoelingvanverontreinigingen naarhetoppervlaktewater toenemenalsgevolg vanwaterconservenng.In
algemenezinwordtdewaterkwaliteit beïnvloeddooreencomplexsamenspel,waarbij waterconservenngslechtséénvandefactorenis.
Deverhogingvangrondwaterstanden in
landbouwgebieden door waterconservering
kanzowelpositievealsnegatievegevolgen
hebbenvoordewaterkwaliteit.Eenvoorbeeld
vaneenpositiefeffect isdetoenamevande
reductievannitraat totstikstofgas (denitrificatie).Eenmogelijk negatiefeffect ishetloskomenvangeadsorbeerde verontreinigingen,

A/b. i:

zoalsfosfaat, cadmiumenkoper.Omdat uit
eenvoorstudie1 bleekdatdit laatstedegrootsterisico'soplevert voordewaterkwaliteit,
staandezestoffen inditonderzoekcentraal.
Hetonderzoekrichttezichvoornamelijk opde
uitspoelingsgevoeligeminerale zandgronden
inNoord-Brabant enLimburg.

Wanneerdegrondwaterstanden doorwaterconservenngstijgentotinhet bovenste, meestverontreinigdedeel
van ie bodem,iserkansopnegatieveeffectenvoorie waterkwaliKit.

na waterconservering
GHG
GLG

Geen risico

Wel risico

GHG = Gemiddeld hoogste grondwaterstand
GLG = Gemiddeld laagste grondwaterstand
•»
Laterale uitspoeling contaminanten
verticale uitspoeling contaminanten
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Wel risico

erg verontreinigd
verontreinigd
nietverontreinigd

Inditartikel komen tweevragenaanbod:
Welkebodemchemischeprocessenkomen
doorwaterconserveringopgangen inwelkematewotdtdemobiliteit van fosfaat,
cadmiumenkoperhierdoor beïnvloedt?
Hoevetanderendewater-enstoffluxen als
gevolgvanwaterconserveringenwatvoor
effecten heeft ditopdegrond-enoppervlaktewatetkwaliteit?Verderzullenenkele
algemeneinzichtenovetderelatietussen
bodem,grond-enoppervlaktewatergepresenteetdworden,dietijdens hetondetzoek
naarvorenzijngekomen.

Bodemchemisch onderzoek
Uitverkennende modelberekeningen
blijktdat incircatien procentvandezandgronden inNoord-Brabant ennoordelijk Limburgdegrondwaterstanden tot inhetbovenste,meestverontreinigde 20centimeter vande
bodemstijgen". Laboratoriumonderzoek is
verrichtomnategaanofdemobiliteit vande
verontreinigingen kanvetanderendoorveranderingvanderedoxtoestand vandebodemals
gevolgvanwaterverzadigdecondities(door
watetconservering).Hiertoezijn grondmonstetsgenomenbijvijfdeelnemersaandeKenniscitkeiAgrarischWaterbeheer(KAW).De
KAWiseengroepagrariërsdieonderbegeleidingvandeskundigen experimenteert met
verschillende waterbeheerstrategieen'.
Uitdegrondanalyses bleek voornamelijk
debovenste20centimetetvandebodemverhoogdegehalten fosfaat, cadmiumenkoperte
bevatten.Doormiddelvan sorptie-experimenten inhet laboratorium isbepaald hoesterk
fosfaat, cadmiumenkoperaandegTondadsorberen.Omdeeffecten vandedoor waterconserveringverhoogdegrondwaterstanden te
bepalen,isditgedaan metzoweldeoorspronkelijkegTondmonstersalsmet monstersdie
gedurendedriekeertweewekenonder zuurstoflozeomstandigheden geincubeerdzijn.Uit
deincubatie-experimenten bleekdatdoofde
natte,zuurstofloze omstandigheden verschillendebodemchemischeprocessenopgang
komendiedewaterkwaliteit kunnen beïnvloe-
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bodem.Veranderingen indewaterkwaliteit bij
waterconserveringalsgevolgvanchemische
processenzullen hierdoorslechts geleidelijk
optredenenbovendienookgering zijn.

j

Water- en stofïluxen
Doormiddelvanmodelsimulaties methet
programma Hydrus-zD4 isbepaald hoede
waterhuishoudingenhettransport van stoffen
opperceelschaalveranderen alsgevolgvan
waterconservering.HYDRUS-2Diseenmodelcodewaarmeetransport vanwateren stoffen
doordeonverzadigdeenverzadigdebodemkan
wordengesimuleerd.Een modelschematisatie
isgemaaktvaneenprofiel loodrechtopdesloot
bijhetproefperceel vanéénvandedeelnemers
aandeKenniscirkelAgrarischWaterbeheer.

^0ß^
^

Sommigezondigelandbouwgrondenzijnindewinttr20nat.datzuurstoflozecondinesontstaanmhetbovenstedeelvande
bodem.

den:eendeelvanhetorganisch materiaal werd
afgebroken insamenhang met reducerend
oplossenvanijzer-enmangaanoxides.Cadmiumenkoperkunnen doorderedoxreactie
gemobiliseerd worden,wantcadmiumen
koperadsorberen indebodemaanorganisch
materiaal,kleideeltjes enmetaaloxiden.Opgelostinhetporiewaterkunnen dezeverontreinigingen zichverderverspreiden.Vooralkoper
bleekzichechter inveelgevallen meteenweer
tehechtenaananderebodemdeeltjes. Fosfaat
adsorbeert vooralaan ijzer- enaluminiumoxidesen-humaten.Deijzeroxides lossenonder
zuurstofloze conditiesop,waardoor hetgebondenfosfaat ookinoplossinggaat.Deexperi-

Tabel1.

mentengevenaandat forseverlagingen inhet
oxide-enorganisch stofgehalte kunnenoptredenalsgrondanaëroobwordt.Ditgeldt met
namevoordemeestreactieveA-horizont.
Inhetveldzullenzuurstofloze conditiesin
detopvanzandigelandbouwbodems hooguit
gedurende korteperioden vanhetjaarvoorkomen.Verontreinigingen dietijdenseen natte
periodewordengemobiliseerd,kunnen inde
volgendedrogereperiodeweer readsorberen,
alsdegrondwaterstand opnieuwgedaald isen
deaërobecondities hersteld zijn.Deverontreinigingen dieweluitspoelen,zullen voorhet
grootstedeelsnelreadsorberen indediepere

HetHydrus-2Dbasismodelisdoorgerekendvoordesituatiemetzonder waterconservering.Ookiseenaantalscenario'sdoorgerekendomdeeffecten vanwaterconservering te
bepalenbijverschillendeslootdieptes,ondiepe
slechtdoorlatendelagen,drainageenchemischeveranderingen.Cadmium ishierbijals
voorbeeldstofgenomen.Koperenfosfaat zullenglobaal hetzelfde reagerenopeenveranderdewaterhuishouding. Intabel 1 wordende
resultaten vandeberekeningengegeven.
Opvallend isdatdeverschillen russendescenario'sgroterzijndandeverschillentussende
berekeningen metenzonder waterconservering.Bijdescenario'smet bodemchemische
veranderingen zijn intabel 1 alleenderesultatenvandeberekeningmet waterconservering
gegeven.Verondersteld wordt immersdatdeze
veranderingen hetgevolgzijn vanwaterconservering.Voordekleurcoderingzijn dezescenario'svergeleken methetbasismodelzonder
waterconservering.

Vergelijkingvanenkeleuitkomstenvandeverschillenderekenscenano'smetenzonderwaterconservering.Beschouwdishetwaterdatnaardeconservenngsslootuittreedten
gepresenteerdzijn.detotalestojjluxmethetuittredendeponewater,degemiddeldeconcentratievanhetuittredendeponewater,deoverschnjdmgsduurvandeMTR-waarde
endievan2,5keerdeMTR-waarde.Negatieveeffectenvanwaterconservcnngzijnroodgekleurdenpositieveejjcctengroen.
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wintersituatie

uitspoeling
verontreinigd
poriewater

kwel
van schoon
basisch grondwater

zomersituatie

verontreinigde
en licht verzuurde
top van de bodem

naarhetoppervlaktewater langer,waardoorde
bufferende werkingvandeondergrond groter
is.Uiteerderonderzoek5'6'bleekdatdekwaliteitvandrainagewatcrrelatiefslecht is.Als
gevolgvanwaterconservering kandewaterafvoerviadedrainagebuizen wordenvergroot.
Geziendehogestofconcentraties indrainagewaterheeft dit relatiefgrotenegatieveinvloed
opdeoppervlaktewaterkwaliteit (zietabel1).
Relatie bodem-grondwater-oppervlaktcwater
Uitdemodelleringkomt naarvorendat
eensterkerelatiebestaat tussendebelasting
vanhetoppervlaktewatersysteem endegrondwaterstand.Ditisvoordehuidigesituatiein
landbouwgebieden, waarbij hetbovenstedeel
vandebodem hetmeestverontreinigd is,geïllustreerd inafbeelding 2. Bijhogegrondwaterstanden indewinterwordtgrondwater afgevoerddatafkomstig isuit het verontreinigde
bovenstedeelvandebodem.Hierdoorzijn de
stofconcentraties inhet oppervlaktewater
hogerbijhogegrondwaterstanden. Tijdens
forseregenbuien kunnendegrondwaterstanden extra hoogoplopen,wat concentratiepieken inhetnaarhetoppervlaktewateruittredendegrondwater veroorzaakt.Indroge
periodesindezomerbestaatdeoppervlaktewaterafvoer uitgrondwaterdatafkomstig is
uitdeminder verontreinigde,diepereondergrond.Dezebasisafvoer isdaardoor vanbetere
kwaliteitdandeafvoer innattereperioden.

VooreenaantalbekeninWest-Brabantis
onderzochtofdeseizoensafhankclijkheid van
Bijhogegrondwaterstandentijdensrçgmbuifnen/ofmdewinterudeuitspoelingvanverontreinigingennaar
hetoppervlaluewater^roter.
dewaterkwaliteit inderdaadvaltoptemaken
uitdemonitoringsgegevens7.Demeetnetgegevenshebben betrekkingopdebovenlopenvan
een
aantaldoorlandbouwgebieden stromende
Uitdemodelleringblijktdat waterconserhetgrondwater bijdestuwtoe.Voornamelijk
beken.
Voormeerderestoffen (bijvoorbeeld cadveringzowelpositievealsnegatievegevolgen
ingebieden metextraaanvoervanoppermium,
zink,nitraat)liggendeconcentratiesin
kanhebben voordewaterkwaliteit.Deoppervlaktewater kanveelinfiltratie optreden.Bij
de
winter
duidelijk hogerdanindezomer.Ook
vlaktewaterkwaliteit kanin afvoersituaties
eengoedekwaliteitvanhet infiltrerende
depHishogerindewinter.Opvallend isdat
negatiefwordenbeïnvloed doorwaterconseroppervlaktewater kandebodem hierdoorals
hetseizoensafhankelijke verloopnietdirect
vering.Deverhoogdegrondwaterstanden zorhetwarewordenschoongespoeld.Bijde
duidelijk isbijdesterkstadsorberende stoffen,
genvoorhogereconcentratiesinhetnaarhet
modellering iservanuitgegaandat het infilzoalskoperenfosfaat. Hetpatroon indekoperoppervlaktewater uittredendegrondwater.Het
trerendeslootwater verwaarloosbareconcenenfosfaatconcentraties vertoontechterwelpieafgevoerdegrondwater isimmers afkomstig
tratiescadmium bevat.In afvoersituaties
ken,diewaarschijnlijk veroorzaaktworden
uiteenhoger,meerverontreinigddeelvande
wordtditschonewaterweerafgevoerd. Hierdoorforseregenbuien.Doorhetontbreken van
bodem.Vooraldepiekconcentraties,dieoptredoorzijndeeffecten vanwaterconserveringop
monitoringsgegevensopkorteretijdsschaal is
dennaregenbuien,nemen toedoorwatercondekwaliteitvanhetuittredendeporiewater bij
hetechterniet mogelijk ookdereactievande
servering.Opdelangetermijn zullen,bijaandemeestescenario'spositief(tabel 1).
onderzochtebekenopindividueleregenpcriohoudendeextensivering vandelandbouw,de
destebepalen.Bovendienzullenbijgrote
piekconcentraties overigensafnemen doordat
Uitvergelijking tussendescenario's blijkt
afvoeren ookandereprocessendeoppervlaktedeverontreinigendestoffen uitdetopvande
datbuisdrainageveelinvloeduitoefent opde
waterkwaliteit beïnvloeden.Voorbeelden hierbodem wordengespoeld.
oppervlaktewaterkwaliteit. Wanneer het
vanzijn resuspensievanverontreinigdewatergrondwater stijgt tot bovenhetdrainagenibodems,erosievanoevers,oppervlakkige
Wanneer infiltratie vanslootwater
veau,wordt hetversneldafgevoerd naarhet
afstroming
en riooloverstortcn.
optreedt,hangt heteffect vanwaterconserveoppervlaktewater.Innatteperiodesbetekent
ringafvandekwaliteitvanhetaangevoerde
ditdat hetregenwaterdirectviadeverontreioppervlaktewater. Door waterconservering
nigdebovengrondendedrainagebuizentot
Uitdemonitoringsgegevens vandeWestneemtdeinfiltratie vanoppervlaktewater naar
afvoer komt.Zonderdrainage isde reistijd
BrabantscbekenbleekookdatdeMTR-waar-

A/b.2:
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Hierdoorzijn voormeerdereverontreinigende
stoffen destofconcentraties inhetoppervlaktewaterinlandbouwgebieden indewinterhoger
dan indezomer.Tijdens forse regenbuien
kunnendegrondwaterstanden extrahoog
oplopen,watconcentratiepieken inhetnaar
hetoppervlaktewater uittredendegrondwater
veroorzaakt. De doorwaterconservering stijgendegrondwaterstanden versterkendit
effect.
Andere(geo)hydrologische factoren hebbenookveelinvloedopdewaterkwaliteit.Met
namebuisdrainage blijkt ergbelangrijk tezijn
enwaterconservering heeft eenrelatiefgroot
negatiefeffect bijgedraineerde landbouwpercelen.Wanneerinfiltratie vanoppervlaktewaternaarhetgrondwater optreedt,ishet
effect vanwaterconservering afhankelijk van
deoppervlaktewaterkwaliteit. Als gevolgvan
waterconservering neemtdeinfiltratie van
oppervlaktewater bijdestuwtoe.Bijeengoede
kwaliteitvanhetinfiltrerende oppervlaktewaterkandebodemhierdoor worden'schoongespoeld',f
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Naast bodemchemische veranderingen
tredenookveranderingen opinderelatie
bodem-grondwater-oppervlaktewater.Door
waterconserveringstijgen degrondwaterstanden.Bijhogegrondwaterstanden wordt
grondwaterafgevoerd,datafkomstig isuit het
verontreinigde bovenstedeelvandebodem.
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