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antwoord tegeven op devraag:Wat isde relatie tussen stikstofbemestmg en nitraatconcentratiesin het Nederlandse grondwater?

Nitraat inhet Nederlandse
grondwater

Stifatofoemestingennitraatconcentratiesinhetdienere
grondwatervanNederland
HANS BRONSWIJK, RIVM
H E R M A N P R I N S , RIVM

Degemiddelde nitraatconcentratie in lier Nederlandsegrondwater tussen5en 30 nieter diepte isde
afgelopen t$jaar nauwelijksveranderd. Dit komtonderandereomdat de 111 ecujaar verzamelde
grondwatermonsterswaaruitzo'ngemiddelde concentratiewordtberekend inzeer uiteenlopende
jaren aan liet bodemoppervlak zijngeïnfiltreerd enalsgevolg daarvan soms veelensomsweinig
nitraat bevatten. Hierdoor worden eventuele trends 111 de rijdgemaskeerd. Op basisvan rritiumgeluilten isvoorgrondwatermonsrers hei bronjaar berekend, liet jaardat liet bemonsterde wateraan liet
bodemoppcrvlak isgeïnjïltreerd. Alswcgemeten nitraatconcentraties middelen per broujaarzien we
ecu duidelijk verband tussen de toenemende mestgift endestijgende nitraatconcentratie 111 liet dieperegrondwater van Nederland in deperiode 1940-1990. Degemiddelde nitraatconcentratie 111 het
grondwater op5tot 15meterdiepte zal dekomende jaren waarschijnlijk niet meerstijgen, omdat het
recentgeïnjïltreerdgrondwater betreft uit een periode waarin debemesting niet meertoenam. Op
grotere diepte in hetgrondwater (15tot 30meter) isde komendejaren nog wc! eenstijging van de
nitraatconceiitratie, ojvanstojfen dievrijkomen bij dciiitri/icatie, teverwachten, omdatveel water
met nitraat nog onderwegis.
Dehogenitraatconcentratie in het grondwater wordt beschouwd alseen van de hardnekkige milieuproblemen inNederland en de
rest van Europa.Alsreactie hierop werden en
worden door deNederlandse regeringen de
Europese Commissie maatregelen voorgesteld
om debemesting te beperken. Tegelijkertijd
wordt binnen Nederland nog volop discussie
gevoerd overde oorzaken, deomvang en de
toekomstige ontwikkeling van de nitraatconcenttaties in het grondwater, onder andere ook
indit vaktijdschrift. Vertegenwoordigers van
de landbouw staan daarbij vaak recht tegenoverde milieuorganisaties en de drinkwatetbedrijven. Zostelt deNederlandse Melkveehouders Vakbond op haar website dat "er
vrijwel geen relatie istussen bemesting en de
gevonden nitraatwaarden in het diepere
grondwater", waarbij zezichonder meer
baseert opeen publicatie van Hanekamp et
al.1).Ineen reactiehierop stelt Joosten2)dat het
dieperegrondwater (en het daaruit te winnen
drinkwater) weldegelijk hogere nitraatconcentraties en andere gerelateerde verslechteringen
laatzien en nogzal latenzien.De beschikbare
basisgegevens lijken op het eerstegezicht niet

De invloed van de'reistijd'
Het gepresenteerde beeld van de grondwaterkwaliteit onder landbouw in dezandgebieden isgebaseerd op ruim 110LMG-meetpunten, waai op tweediepten viaeen filter van
tweemeter lengte,gtondwatet wordt onttrokken.Degrondwatermonsters worden vervolgens in het laboratorium geanalyseerd. Vanzelfsprekend zit ervertraging tussen het
moment dat watet (plus opgeloste stoffen) aan
het bodemoppervlak infiltreert en het moment
dat datzelfde water (plus opgeloste stoffen) op
een bepaalde diepte in het grondwater is aangekomen. Dezevertraging, ofwel de reistijd
vanwater tussen bodemoppervlak en een
LMG-filter in het grondwater, wordt ondet
meer bepaald door lokale geohydrologische
omstandigheden, de netto neerslagen dedieptevan het filter en isvoorelkLMG-filter verschillend.Degrondwatcrkwalitcit in een

veeluitkomst tebieden om dezediscussie te
beslechten:zowelopcirca 10meter alsopcirca
25meterdieptezijn degemiddelde nitraatconcentraties in hetgrondwater de laatste 15jaar
(deperiode waarvan betrouwbare landsdekkendegegevens beschikbaar zijn) min ofmeer
constant. Dedoelstelling van dit artikel isom
met een andere kijk op de bestaande gegevens

Afb. 1:

Uitgangspunt voor dit artikel zijn de
nitraatconcenttatiesonder landbouwgronden
in het Nederlandse zandgebied zoals gerapporteerd in deMilieubalans en het Milieucompendium". In ruim 110meetpunten van het
RIVM-Landelijk Meetnet Grondwatetkwaliteit
(LMG)indelandbouw-op-zand gebieden
wordtjaarlijks degrondwaterkwaliteit gemeten opeendiepte van 5tot 15meter en 15tot30
meter beneden het bodemoppervlak. Degegevens wordenjaarlijks gepresenteerd in de
Milieubalans en het Milieucompendium en
laten zien dat in de landbouw-op-zand gebieden van Nederland zowelde gemiddelde
nitraatconcenttatie alshet %waarnemingen
boven deEU-norm (50mg/l NO, of11,3 mg/l
NO3-N)in deafgelopen 15jaar slechts weinig
isveranderd (zieafbeelding 1).
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bepaaldjaar op een bepaaldediepte in afbeelding i isdus gebaseerd op ruim 110grondwatermonsters met verschillende reistijden en
verschillend tijdstip van infiltratie aan het
bodcmoppervlak.Meinardi heeft een methode
ontwikkeld om de ouderdom van een grondwatermonster te berekenen op basis van het
tritiumgehalte 4 '.VooralleLMG-filters zijn tritiumgehalten in het onttrokken grondwater
bepaald waarmee vervolgensdeouderdom en
dus dereistijd van het bodemoppervlak naar
het betreffende LMG-filter isberekend.Voor
elkegemeten nitraatconcentratie (en andere
concentraties) isvervolgens een bronjaar berekend: hetjaar waarop het bemonsterde grondwater geïnfiltreerd isaan het bodemoppervlak.
Bronjaar = meerjaar -reistijd. Dealdus berekende bronjaren voorde LMG-bemonstering
in 2000zijn samengevat in tabel 1.
Hetgrondwater dat zich in de Nederlandselandbouw-op-zand gebieden in 2000tussen
5en 15meter diepte bevond isvoor het overgrote deelgeïnfiltreerd na 1980(tabel 1).Het
grondwater tussen 15en 30meter diepte is
afkomstig van vóór 1980,terwijl een aanzienlijk deelzelfs alvoor 1950is geïnfiltreerd.
Omdat binnen een bepaald dieptctraject het
grondwater zo'n grote spreiding in bronjaar
heeft, isafbeelding 1 niet erggeschikt om een
relatie te leggen tussen nitraat in het grondwater en destikstofbemesting in het verleden.
In afbeelding 2 isdegemiddelde nitraatconcentratie van het grondwater onder landbouw-op-zand in afhankelijkheid van het
bronjaar weergegevenvoor5tot 30meter
diepte, evenals het % waarnemingen boven de
EU-norm. Hiervoor zijn dezelfde meetgegevensgebruikt alsvoor afbeelding 1.Tevens
wordt het verloop van de stikstofbemesting in
Nederland m de periode i94o-20oo!l-5igegeven.
Tot circa 1950isde bemesting in Nederland
relatieflaag. Hetgrondwater dat in dieperiode isgeïnfiltreerd, heeft een lage nitraatconcentratie.Tussen 1950en 1980vindt een
grote stijging plaats in de stikstofbemesting
en daarmee in de belasting van bodem en
grondwater. Ook het grondwater dat uit die
periode stamt, laat die stijging zien.Na 1980
blijft destikstofbemesting min ofmeer constant. Datzelfde geldt voor de kwaliteit van
het toen geïnfiltreerde grondwater. Weconcluderen dat een duidelijk verband bestaat
tussen het verloop van de stikstofbemesting in
Nederland en van de nitraatconcentratie in
het Nederlandse grondwater op 5tot 30meter
diepte.
Dezeconclusie wordr ondersteund door
het feit dat een dergelijke goede relatie tussen
aanvoer viabemesting en concentratie in het
grondwater ookgeldt voor een aantal andere
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elementen. Dankzij Hcnkens 6 ;weten we dat
de kaliumtoediening aan de bodem in de
periode 1950-1980 isgesregen en dat de
natrium- en chloridetoediening via mest
nagenoeggelijk isgebleven. De gemiddelde
concentraties in het grondwater per bronjaar
onder landbouw-op-zand van dedrie genoemde elementen vertonen een overeenkomstig
beeld (afbeelding 3).

Tabel1:

Omdat na 1980destikstofbemesting in
Nederland zijn hoogste niveau bereikt heeft en
min ofmeer constant isgebleven (zie afbeelding 2) en omdat hetgrondwater opeen diepte
van 5tot 15metervoor het overgrote deel geïnfiltreerd is na 1980(zietabel 1),verwachten we
dat tussen 5 en 15 meter diepte de gemiddelde
nitraatconcentratie van het grondwater zijn

Bronjaarvanhetgrondwatermdelandbouw-op-zandgebiedendat1112000 bemonsterdisinhetLandelijk
MeetnetGrondwaterkwaliteit.Dedrieklassenvanbronjaren komenovereenmetdriefasenindestikstofbemestinginNederland(zieafbeelding A-

dieptetraject grondwater (afb. 1)
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Ajb.2:

Toekomstige ontwikkeling
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maximale waarde ongeveer bereikr heefr en in
detoekomst niet meer zalstijgen. Dat de
nitraatconcentratie op dezediepte lager isdan
in de bovenste meter van het grondwater^
moet vooreen belangrijk deel worden toegeschreven aan denitriflcatic.
Hetgrondwater tussen 15 en 30meter
diepte isin 2000echter afkomstig uit deperiodevóór 1980(tabel 1).Een heleboel water en
daarin opgelost nitraat, dat in de periode na
1980isgeïnfiltreerd, isnogonderweg. De nog
relatieflage nitraatconcentraties in dit dieptetraject zijn voor een deel tedanken aan de langereistijden. Weverwachten daarom dat de
kwaliteit van het Nederlandse grondwater tussen 15en30meter diepte in denabije toekomst
verder zal verslechteren.
Waterprecies zalgebeuren isechter onzeker om de volgende redenen:
• Wekunnen de reistijden van relatiefoud
grondwater (voor 1953 geïnfiltreerd) niet
altijd goed bepalen, en dus issoms niet te
zeggen ofoud grondwater een reistijd van
bijvoorbeeld 50of loojaar heeft;
•

•

Weweten niet hoegroot de eventuele
denitriflcatic tussen het dieptetraject 5tot
15 meter en 15tot 30meter is;
Weweten niet hoe lang het duurt voordat
dedenirrificatiecapaciteit van de ondergrond plaatselijk'op' is.

Aß). 3:

Dehoeveelheid nitraat die nog onderweg
isnaar het dieperegrondwater, isechter ook
slecht nieuws alsdoor denitriflcatic alle nitraat
zou verdwijnen. Deindirecte effecten van
denitriflcatic, zoals een toename van de hardheid en vandegehalrcn van ijzer, sulfaat en
zware metalen in het grondwater vormen een
bedreiging voordegrondwater- en drinkwaterkwaliteit, ook als nitraat zelfverdwijnt door
denitriflcatic2'.

omdat veelwater met nitraat nog onderweg

Conclusies
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D Erelatie tussen de aanvoer van kalium, natrium en chloride via mest inde periode 1950-19Ü0 6 ' en de ejemiddelde concentraties per bronjaar 111 hetgrondwater onder landbouw-op-zand.

-kalium

chloride

natrium

500
400

gemiddelde concentratie per bronjaar van kalium,
natrium en chloride in het grondwater (5-30 m)
(relatief, 1950 = 100)

300
200
100
0

150
140
130

belastingvan de bodem met kalium, natrium en
chloride via mest
(relatief, 1950 = 100)

120
110
100
90
80
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

jaar

H z O - 25/26-2001

29

