REACTIE

De Nitraatdiscussie:
Nog een Stap
Denitraatrichtlijn van 50mgN03-/1 is
eenhumaan toxicologische norm. Inons
voorgaande artikel isdezenorm endevolksgezondheidrisico's alsgevolgvan exogene
nitraatbelasting onderworpen aaneen kritischebeschouwing(i).Alleen humaan toxicologischeoverwegingen zijn daarin meegenomen. Ecologischeoverwegingen hebben
bij het vaststellen en het implementeren
vandezenorm geen rolgespeeld.Dat stikstofeen ecologische impact heeft isevident
maar vormtgeenonderdeel vandezediscussie.Wchebben defeitelijke rolvande
nitraatrichtlijn scherp omlijnd en daarmee
afgebakend. Ecologische normering van
stikstofkent andereonderzoeksprioritei ten
enzalookleiden tot een andersoortige
normstelling. Wilmen ten behoeve van
ecologische doelstellingen streefwaarden of
normen voorstikstofverbindingen aanleggen,dan moeten uiteraard deredenen daartoeweluir effecren in herondiepe grondwaterworden afgeleid. Destelling datde
nitraatrichtlijn tevenseenecologisch doel
dient isverwarrend en kan wordengetypeerd alseen categoriefout(2).
Deeffecten van nitraatinname enendogene nitraatproductie zijn zowel mechanisrisch(farmacologisch en fysiologisch) als
epidemiologisch grondigonderzocht^).Er
zijn nauwkeurige uitspraken tedoen overde
risico'sverbonden aandeexogenenitraatbelastinggetuigebijvoorbeeld het promotie
onderzoek vanBruijns diestudie maakte
naar deprevenrievan nierstenen met
behulp vannitraatzouten. Daartoe werden
268personen behandeld met dagelijkse
dosesvan 2 tot51gram ammoniumnitraat
gedurende maximaal 2jaar(4).Alleenalhet
feit dateenonderzoeker nitraat in dergelijke
hogedoses toedient aanproefpersonen laat
ziendat veelkennis voorhanden is
betreffende deacuteenchronische effecren
vannitraatinname, zelfs bijzeer hogedosering.Bovendien isersinds deontdekking
vanderoldiehetNO-radicaalspeelt inde
humane fysiologie (bloeddrukregulatie en
deimmuunrespons) veelbekend geworden
overdeendogenevorming en toxiciteit van
deNOradicaal metabolieten zoals nitraat,
nitriet, peroxynitriet en nitrosoverbindingen.De beoordeling vandevolksgezond-

hcidsrisico's verbonden aandeexogene
nitraatbelasting kanniet losworden gezien
vandeendogene nirraatproductie.
Groenten leverenveruitdegroorsre
bijdrage aandemenselijke consumptie van
nitraat, variërend van6&% tot 85%naar
gelangherconsumptiepatroon endebereidingswijze. VanLoonen vanKlaveren
bijvoorbeeld kwamen tot devolgende schatting:4%uit drinkwater,9% uit aardappels,
19%uir anderebronnen,6&% uitgroente(5).

Nitraat en grondwater
Organische stikstofverbindingen uit
dodeplantenresten en mest worden microbieelmetzuurstof indebodem uiteindelijk
omgezet innitraat. Indiepere lagen zonder
zuurstoftreedt reductie tot gasvormige
verbindingen op.Tot hoediepdezeprocessengaan hangt afvande hoeveelheid
oxidant (zuurstof) diedegrond binnendringt,dehoeveelheid stikstof,dehoeveelheid reductant (organische koolsrof) envan
detransportsnelheden. Tevensisvaakinde
ondergrond eenbuffervoorraad reductant
aanwezigindevorm van pyriet.
Ten aanzien vandeuitspoeling van
nitraat endedaaraan verbonden hydrogcochemische aspecten willen weeen tweetal
zaken belichten:
• afbraak van nitraat indeondergrond
• derelatie tussen verdrogingen nirraatuitspoeling

Denitrificatie
Denitrificatie iseenprocesdat nitraar
reduceert tot stikstofenstikstofoxiden. Voor
dit proces iseen reductor nodigzoals pyriet
(FeSz)oforganisch materiaal.Denegatieve
consequenties vandit proceszijn onder
andere:
• Opraken vandenatuurlijke buffer
• Het oplossen van calcium leidend tot
het harder worden van grondwater
Debepalingvandebuffercapaciteit van
deondergrond voordenitrificatie wordt
steeds meer onderkend alszeer relevant.
Recentelijk isde'werkgroep pyriet'opgericht met ledenvanuit allegremia (waterleidingbedrijven, adviesbureaus, overheid,
kennisinstituten, universiteiten en water-

schappen).Dezewerkgroep start onderzoek
naar debufferende capaciteiten reactiemechanismen van (ijzer)sulfiden indeondergrond.Overdepyrietvoorraden indebodem
ontbreekt nogveelgebiedsdekkende informatie.
Verwacht magworden dat pyrietoxidatie-enkalkoplossingfronten zichmaar langzaamzullen verplaatsen. Berekeningen
gevenaandarzulke fronren bij hoge
nitraatconcentraties enrelatieflagevaste
faseconcentraties zich indegroorte-orde
vancm'stot tientallen em'sperjaar
verplaatsen in infiltratiegebieden(d).Overigens isderelatie tussen toename vande
hardheid vangrond- en drinkwarer ende
toevoegingvandierlijke mest onder wetenschappelijke discussie.
Denitrificatie door pyrier isin principe
niet ergverzurend en hoeft dus niet te
worden gebufferd door kalk,hetgeen de
verhoogde hardheid zou moeten verklaren:
ir FeS2+ 30NO,_+ 10H 2 0 (4Fe(OH),+
7Fe2++ 22S04,„+ 15N2
Warwelduidelijk verzurend werkt is
pyrietoxidatiedoor zuurstofalsgevolgvan
het doordringen vanzuurstof in dediepe
ondergrond. Daarbij komt zwavelzuur vrij.
Daarnaast ishet zodat dierlijke mest
gemiddeld 5gDOC/kg bevat (dissolved
organiccarbon).Daarmeewordr reductor
aan degrond toegevoegd zodatde bufferende capacireit vandebodem bij denitrificatieslechts in beperkte mate wordt aangesproken in tegenstelling tot de significante
aantasting vandebuffercapaciteit alsgevolg
van verdroging.

Uitspoeling en verdroging
Frapporri eral.srellendat alsgevolgvan
verdroging deroevoer vanzuurstofaan het
grondwater stijgt, waardoor nitraatreductie
afneemt endenitraatuitspocling toeneemt.
Daarmee wordt dedynamiek van hydrogeochemischeprocessen indebodem centraal
gesteld.Eentweetal algemeen geaccepteerde
processen indehydrogeochemievormen het
uitgangspunt vandeze benadering:
• hoedieper degrondwaterstand (ofhoe
hogerdegrondwatertrap)hoe meer
nitraat erkan uitspoelen
• evapotranspiratie iseen belangrijk
procesdat destoffenconcentraties in
infiltrerend water met enfactor 1 tot
meer dan 5kan beïnvloeden.
Hetverdiepen vanhydrologische stromingssystemen zorgtervoordat het ondiepe
en soms nitraathoudende grondwater in
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grotere hoeveelheden naar dediepte wordt
getrokken.Devoedingvan het diepere
grondwater metondiepgrondwater neemt
daarmee toe.Daarnaast stellen Frapporti et
al.dat voedingvanhetdiepe grondwater
verder toeneemt doordat eendiepere grondwaterstand ertoeleidtdat deevapotranspiratie afneemt omdat het infiltrerende
grondwater tesnel uit het bereikvande
vegetatie komt(8).Eenvergrote onverzadigde (aërobe)zoneheeft ooktotgevolg,dat
meer organische stof(ookuit dierlijke mest)
wordt afgebroken alsgevolgvandebeluchting vandebodem.Hierbij komt onder
andere nitraat vrij. Incombinatie met een
minder efficiënte nutrientopname door
plantenwortels resulteren bovengenoemde
processen ineen verhoogdeuitspoeling van
nutriënten, waaronder nitraat.
Eenbevestigingdat ergeen eenduidige
relatie bestaat tussen bemestingsniveaus en
nitraatuitspoeling werdgevonden in het feit
datCl-concentratiesmet meer dan25
procent daalden in rojaar inplaats vante
stijgen. Indien het lineaire modelvan
uitspoelingen nitraattoename in het
dieperegrondwater correct iszouden Cl-en
Na+concentraties eveneensmoeten toenemen aangezien dezeookin mestvoorkomen.
Henkens heeft eenalternatieve verklaring naar vorengebracht vandedoorFrapportigeconstateetde tijdtrends indegrondwaterkwaliteit, waarin deovergangvan
kunst- naardierlijke mest centraal staatfp).
Henkens'richt zich inzijn benadering
primair opdebron en acht dehydrogeochemischetransportomstandigheden doorde
ondergrond vanminder belang.Eendaling
van chlorideconcentraties eneen stijging
van nitraatconcentraties indiep grondwater
kunnen zomin ofmeer rechtstreeks aan
elkaarwordengekoppelden in relatie
wordengebracht met een veranderend
bemestingsregime.Stofconcentraties in het
bovenstegrondwater worden indicatief
genomen voordeuitspoeling naar het diepe
grondwater. Het feit dat stikstofeenscala

aanchemische reactiesondergaat inde
bodemmatrix-hetgeen inde benadering
vanFrapporti explicietwordt meegenomenwordt indeverklaringvanHenkens niet of
onvoldoende meegewogen. Methet postulerenvandezealternatieveverklaringisde
verklaring van Frapporti geenszins komen
tevervallen(io).

Conclusies
Inonsvorigeartikelzijn enkele argumenten aangaande nitraat belicht dieinde
maatschappelijke discussie hierover nauwelijks aan bod komen.Inreacties hierop werd
herhaaldelijk vermeld dat wepleitenvoot
eenverhogingvandenitraatnorm. Ditis
niet hetgeval.Wijconstateerden opbasis
vanharde toxicologischegegevens dat
nitraat eenverwaarloosbaar volksgezondheidsrisico isenblijft. Deafwezigheid van
volksgezondheidsrisico's alsgevolgvan
exogenenitraatbelasting heeft niets te
maken met het handhaven vandenitraatrichtlijn maar alles met detoxicologische
eigenschappen vannitraat.De nitraatrichtlijn vraagt indiecontext eeninspanning die
niet meetbaar toevoegt aande verbetering
vandevolksgezondheid. Ofdit moet leiden
tot een anderewaarde voorde nitraarnorm
en keuzevan andere plaatsen waardeze
gehandhaafd zalworden iseen anderezaak.
Depolitiekopereert immers ineenveel
wijdere context dan het wetenschappelijke
inzicht.
Deuitspoeling van nitraat iseen
complexfenomeen, met denodige vragen
omgeven.Frapporti heeft met zijn promorieonderzoek eenaanzetgegeven om nader
onderzoek tedoen naar derelevante hydrogeochemische aspecten van uitspoeling naar
dediepereondergrond. Dat iseen stap
verder dan stofconcentraties in het ondiepe
grondwater indicatieftenemen voorde
uitspoeling naar het diepe grondwater.
Reacriesopons vorigeartikelgingen in
hoofdzaak overdehuidige vraagnaar
normen voor bemesting. De werkelijke
vragen spelen zichafopdelange termijn.

Wetenderen inNederland in toenemende
mate naar 'beheer' van grondwater. Gezien
deervaringen met hetbeheervanoppervlaktewater zou het goedzijn na tegaan
hoeveelhetgekost heeft dedaartoebenodigde kennis optebouwen. Kosteneffectiviteiten beleidsdoelmatigheid vraagt om het
meewegen vanallegegevensen modellen
zodat eenvolledigeanalysegemaakt kan
worden ten aanzien van het meststoffengcbruik inNederland in relatie tot het gebruik
van het grondwatersysteem voor drinkwaterproductie, f
Dr.J.Hanekamp (Stichting Heidelberg Appeal Nederland, Amsterdam)
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