ACTUALITEIT

REACTIE VEWIN OP ARTIKEL VAN HANEKAMP ET AL.

Kanttekeningenbij
'Nitraat,enkelekanttekeningen'
Eenkritischebeschouwingvanoverheidsbeleid,ofhetnagaatomnormsteliingsproceduresofom hetmestbeleid,isnatuurlijknooitweg. Kritiekhoudtonsscherp.Tochgaandeauteursvanhetartikel 'Nitraat,
enkelekanttekeningen'inH 2 0 nr.zi openkelecrucialepuntenindeJout.Datleidttotconclusies,die in
diversemediaendoorboerenleiderszijngckarakteriseerdalseen'bomondermestbeleid'.Volgensde
VEWINtrekkenHanekampetal. echterverkeerdeconclusies,omdatzeselectie/nietde/eirenomgaan.

drinkwater wordtgeleverd (omoverandere
continenten nogmaar niet tespreken).
Indien eenhogere normwaardcvoor nitraat
in drinkwater zou worden toegestaan zoude
controleopzuigelingen met maag-darminfecties moeten worden geïntensiveerd,
hetgeen invelelanden eenkostbare en
moeizamezaakis.
• Wat betreft het vaststellen van normen
wijzen deauteurs eropdat de onderliggende
getalswaarde met ingebouwde veiligheidsfactoren totstandkomen.Voordemeesteaan
drinkwater gerelateerde normwaarden geldt
inderdaad dat internationaal gehanteerde
veiligheidsmarges worden aangehouden bij
deextrapolatie van onderzoeksgegevens van
proefdier naar mens.Denormwaardevoor

Zoalsdeauteurs alaangeven zijn vele
gevallen van methemoglobinemie (blauwe
baby-syndroom) bij consumptie van drinkwater met hogere nitraatgehalten terug te
voerenop het feit dat het drinkwater tevens
bacteriologisch verontreinigd wasofde
zuigelingen (flesgevoed en meestaljonger
dandrie maanden) reedsmet een maagdarminfectie kampten, waarbij zowelde
omzetting vanexogeen(vanbuiten het
lichaam afkomstig) alsendogeen (in het
lichaam aangemaakt) nitraat naar nitriet
verhoogd kanzijn geweest.
In landenzoalsNederland,die drinkwater produceren met eengoede bacteriologischekwaliteit (envrijwelgeen normoverschrijdingen),zaleenhogere nitraatconcentratie nietdirect aanleiding (hoeven)geven
tot een verhoogd aantalgevallenvan
methemoglobinemie. Het isdan verleidelijk
om aaneenverhogingvande normwaarde
tedenken.Devolgendepunten geven echter
aandat men niet aandenormwaarde voor
nitraat van 50mg/l moet tornen:
• Hanekamp etal. stellen datde historische
basisvandehuidige nitraatnorm vande EG
gezochtdient teworden in het onderzoek
vanComly.Dezeconstatering isnietgeheel
juist.Denitraatnorm vandeEGisin eerste
instantie afgeleid vanderichtlijnen voorde
drinkwaterkwaliteit vande VN-wereldgezondheidsorganisatie WHOuit 1993.In1998
publiceerdezeeenaanvullingopdezerichtlijnen. Nitraat ennitriet zijn opnieuw
geëvalueerd omdat deJECFAADI's(acceptabledailyintake's) voor nitraat en nitriet had
opgesteld in 1995 endeUSNational
ResearchCouncileveneenseennieuw document had gemaakt. Dezenieuwe informatie

wasvoordeWHOgeenaanleidingomafte
wijken vandeoorspronkelijke richtlijnwaarde voornitraat van50mg/l.Ook het
adviserend wetenschappelijk comitévande
EuropeseCommissie(CSTE)heeft deze
waardeovergenomen.Voortsheeft deWHO
indezeaanvulling voor heteersteenvoorlopigerichtlijnwaarde voornitriet vastgesteld
van0.2mg/l voorchronische effecten (in
verband meteffecten ophart, longen en
nieren)eniseenrichtlijnwaarde voor nitriet
van3 mg/l vooracuteeffecten vastgesteld
(inverband met methemoglobinemie).
• Deauteurs stellen dat deafname inde
laatstedecennia van het blauwebabysyndroom inWest-Europa endeVS vrijwel
zeker istoeteschrijven aande verbetering
vandebacteriëledrinkwaterkwaliteit. Maar
het iszekernietzodat in heel West-Europa
opelkmoment bacteriologisch betrouwbaar

nitraat isechterdirectvaneffecten opde
mens afgeleid, zonder eenextraveiligheidsfactor (hetgeen ookniet altijd noodzakelijk
isomdat derisicogroep alinbeeldis
gebracht).Aangezien deeffecten vande
exogenenitraatinname nogsteedsnietgoed
in kaartzijn gebracht en dechronische
effecten vannitriet nog teweinig onderzocht, ishet verhogen vaneen normwaarde
niet verantwoord.
• Erzijn maar enkelestoffen bekend waarvandeblootstellingviadrinkwater relatief
hoogis.Vandemeestestoffen wordt de
grootstebijdrage vandedagelijkse inname
geleverd doordevoedingendelucht.Voor
nitraat kandebijdrage via drinkwater
echter 50 procent ofmeervandeaanvaardbare dagelijkse inname bedragen.Deze
bijdrage doordeverhoging vandedrinkwaternorm magniet noggroter worden.
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Grondwater
Hanekamp eral. gevenaandateenoverschrijding vandenirraatnorm van50mg/l
niet hoeft teleiden tot dezelfde hoge
nitraatconcentraries indieper grondwater
(enuiteindelijk het water darvoorde drinkwatervoorziening wordt gewonnen).Ineen
aantalgevallen klopt dat.Het isalgemeen
bekend dat deNederlandse ondergrond voor
eendeelbestaat uit sediment dat organisch
materiaal ensoms ookijzersulfiden bevar,
waardoor allereerstzuursrofen vervolgens
nirraar wordtgereduceerd.Dehoeveelheid
vandezezogenaamde reactieve materialen
(ookwelaangeduid alsnatuurlijke buffer) in
Nederlandse sedimenren verschilt enorm
vanplaats tot plaats.Met name zandgrondenbevatten relatiefweinigreacrieve materialen.Indergelijke gebieden kanenzal
nitraat ookuitspoelen naar het diepegrondwarer,omdar het nitraar nier omgezer kan
worden.
Dezesiruatie doetzichbijvoorbeeld voor
inZuid-Limburg (indekalk),en indezandgebieden waar sinds lange rijd sprakeisvan
een infdrrariegcbied (bijvoorbeeld de
Veluwcen het Montferland). Indezegebieden,ofwel de'enkelegevallen' merhoge
nitraatconcentraties indiepgrondwater van
Hanekamp era/.,zaleen normoverschrijding vannitraar inondiepgrondwater ook
leiden tot een normoverschrijding in diep
grondwarer.Eenvoorbode hiervanzijn de
stijgende nitraatconcentraties opcirca40
procent vandekwetsbare winningen oftewelop20procent vanhettotaal aantal
winningen (BeekmanenLaeven, 1996).
Dit heeft alles temaken met overbemesting,het ontbreken vanorganisch mareriaal
ensulfiden enniets met dedoor Hanekamp
eral.gesuggereerde mogelijke oorzaak,
namelijk een verstoorde waterhuishouding,
c.q.verdroging.Zij haken hierbij in opeen
veronderstelling vanFrapporri (1994),die
daarmeedeafnemende concenrrarie van
chloride in het ondiepe grondwater
verklaart. Korretijd later heefr Henkens
(1994)echter aangetoond dat deze verondersrellingonjuist is:dierlijke mest bevateen
hooggehalte aan kalium eneen laaggehalte
aanchloride;gebruik vandierlijke mest
maakt hetgebruik van K-kunsrmest (mengselvankalium, narrium enchloride)overbodig.Deafnemende concentratie van chloride
in herondiepegrondwarer wijst dusjuist op
hetgebruik van dierlijke mest.
OokdedoorHanekamp era/,genoemde
relatietussen eenvergrore onverzadigde
zone(dus verdroging),afbraak van meer
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organischesrofenvrijkomen van nirraar
hierdoor snijdt weinighout. Hoge nitraatconcentraries worden mername aangerroffen ophogedrogezandgronden, darwil
zeggenzandgronden waarde grondwaterspiegel altijd aldieper dandebeworrclingsdiepte isgeweest.Eenverdere verlagingvan
degrondwaterspiegel kandaar niet tot een
versnelde afbraak vanorganisch materiaal
leiden.Deversneldeafbraak van organisch
materiaal kanonder dergelijke omstandigheden dan ookniet deverklaring vooreen
roenemende concentrarie van nirraar in het
ondiepegrondwater zijn.
Voordehiervoor aangehaalde gebieden,
diekwetsbaar zijn voornitraar, isbeleid
gericht opbeperkingvan het mestgebruik
weldegelijk zinvol;her isinfeirezelfseen
vereisteomverdere invesreringen in (dure)
drinkwater- zuiveringsinsrallaties tevoorkomen.Maar isheraangehaalde beleid dan
zinloos voorderest vanNederland?Allerminst!Enwelomdevolgende redenen:
• Doorhet optreden van denitrificatie
vormen devannarure aanwezigereducriemiddelen een natuurlijke buffer tegende
uitspoeling van nitraar. Herspreekr vanzelf
dardezebuffer daarbij wordr verbruikt en
uiteindelijk zou kunnen worden opgesoupeerd (hoesneldirproces kan optreden
hangt afvandehoeveelheid vande natuurlijke buffer indeondergrond: inveen-en
kleigebieden zaltot in delengtevan dagen
geendiepedoorslagvannitraatoptreden;in
zandgebieden dienr men tedenken aan
enkeletientallenjaren).Omdar revoorkomen heefr derijksoverheid aangegeven dat
omdemilieudoelstellingen tebereiken niet
vandezebuffer gebruik mag worden
gemaakt.
• Denitrificatie kanweliswaar helpen om
her nitraatprobleem uir restellen (zievorige
punr), maar leidr vaakook tot eenvande
regen-in-dc-drup-situatie.Alsvoorbeeld
nemen wedeookdoor Hanekamp eral.
gebruikre situatie oppompstation Vierlingsbeek.Boukes etal. [1996] hebben inderdaad laten ziendarreVierlingsbeek de
drinkwaternorm voornitraar in het
onttrokkengrondwarer nierzal worden
overschreden. Debodem rond Vierlingsbeek
bevaropenigediepte(circa20m-mv) sulfiden.Onder invloed vandezesulfiden wordr
nitraatgereduceerd tot stikstofgas. Echter
dezesulfiden bevatten hogegehalten arseen,
kobalt,nikkelenzink.Denirnficarie brengt
hier merzichmeedat arseenenzware meta-

len worden gemobiliseerd, endateen
aanvullendezuiveringvoorde verwijdering
vannikkel moet worden geïnstalleerd.Ook
dehardheid blijkt indirect (mede)samen te
hangen met demestproblemarick.Doorde
toegevoegde hoeveelheid dierlijke mest
wordr eenevenredigehoeveelheid zuur
geproduceerd. Omeenbehoorlijke oogsr te
verkrijgen zaldelandbouw her geproduceerdezuur met behulp vaneen onderhoudsbekalking neutraliseren. Het oplossen
vandezekalk,ofvandevannature aanwezigekalk,leidt toteen hogere hardheid van
het grondwater. Dezeroenameisalmerkbaar op50procent vanalle Nederlandse
grondwarerwinningen (BeekmanenLaeven,
1996)en iszodanigdatdeinzet vaneen
onthardingsinstallatie noodzakelijk wordt.
• Oppervlaktewater wordt gevoeddoor
grondwarer, endus ookdoor grondwater
met een hogeconcentrarie nitraat. Onder
anderede hogeconcenrraties vannitraat in
grondwarer levereneen bijdrage aaneurrofiè'ring in oppervlaktewater, en vormen
daarmee dusookeenecologisch probleem.

Resumé
Anders dan Hanekamp etal. suggereren,
zijn ergeen redenen omdenorm voor
nirraat indrinkwater teverruimen.Datis
ookderecente (1995)conclusievandeWHO
enhet adviserend wetenschappelijk comité
vandeEuropeseCommissie.
Voorwarbetreft de nitraaruitspoeling
naar herdiepegrondwarer suggereren
Hanekamp eral. een relatiemer verdroging
dieperrinenr onjuisr is.Ook bagatelliseren
zijdeuitspoeling vannitraar uit mest naar
herdiepegrondwarer onder verwijzing naar
afbraak vannirraar inde ondergrond.
Hoeweldieafbraak een feir is,gaande
auteurs voorbij aan andere feiren, namelijk
dardecapaciteitvandebodem om nitraat af
tebreken eindigisendat dieafbraak op zijn
beurt leidt tot nieuwe problemen voorde
waterwinning, zoalseen toenemende hardheid enverhoging vandeconcenrraries van
anorganische microparameters. Daarnaast
negeren zeherfeit dat denormstelling voor
nirraat ingrondwater tevenseen ecologisch
doel dient.
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