Fosfaatbelasting van oppervlaktewater door grondwaterkwel
Deel 1:geohydrologische engeochemischeprocessen

Inleiding
Eutrofiëring wordt al jaren als één van de
belangrijkste waterkwaliteitsproblemen van
het Nederlandse oppervlaktewater gezien.
De voornaamste oorzaken van eutrofiëring
zijn de hoge stikstof- en fosfaatbelasting.
De fosfaat- en stikstofemissies naar het
oppervlaktewater door huishoudens en
industrie zijn de laatste jaren afgenomen
[ministerie V&W, 1994). Daarentegen blijkt
de basisbelasting met fosfaat relatief toe te
nemen. Deze basisbelasting bestaat vnl. uit
opkwellend nutriëntrijk grondwater, dat

bijdrage van nutriëntrijke kwel aan de
fosfaatbelasting van oppervlaktewater beter
te kwantificeren, is door TNO Grondwater
en Geo-Energie (nu: NITG-TNO) een
vierjarig onderzoek verricht in samenspraak met het ministerie V&W.
Dit artikel gaat in op de geohydrologische
en hydrochemische processen die de
bijdrage van grondwaterkwel aan de
fosfaatbelasting van oppervlaktewater
beïnvloeden. In een volgend artikel zullen
op grond van het verkregen inzicht in de
processen aanbevelingen worden gedaan
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vooral in de diepere polders en droogmakerijen van laag Nederland een rol van
betekenis speelt. Het kwellend grondwater
kan van nature een hoge concentratie aan
fosfaat, ammonium en chloride hebben, die
boven de grenswaarden uit de Derde Nota
Waterhuishouding van 0,15 mg P/l, 2,2 mg
totaal-N/l en 200 mg Cl/l kunnen liggen.
In diverse studies worden getallen gepresenteerd voor de bijdrage van kwel aan de
stofbalansen, zoals de ICW-studies van
Noord-Holland en midden West-Nederland [ICW, 1976; ICW, 1982].
De gemaakte berekeningen geven aan dat
de percentuele bijdrage vanuit kwel aan
de stofbalans van het oppervlaktewater,
kan oplopen tot enkele tientallen procenten.
In de desbetreffende studies wordt telkens
naar voren gebracht dat de cijfers tamelijk
onzeker zijn, zowel in het opstellen van de
waterbalans die vooraf dient te gaan aan
het opstellen van een stofbalans, als wel
in het opstellen van de stofbalans zelf. De
gesignaleerde knelpunten bij het opstellen
van de bijdrage van kwel aan de stofbalans
van oppervlaktewater zijn: het oppervlak
waarover kwel optreedt, de ruimtelijke
representativiteit van een grondwatermonster en de chemische interactie tussen
grondwater en waterbodem.
Om tegemoet te komen aan de behoefte de

voor het nauwkeuriger kwantificeren van
deze bijdrage [Hetterschijt etal., 1997],
Het inzicht in deze processen is verkregen
uit veld- en modelleeronderzoek
[Stuurman & Griffioen, 1992; Foppen en
Griffioen, 1994; Hetterschijt etal.,1995;
De Louw & Griffioen, 1995; Griffioen etal.,
1996], De veldwerkstudies zijn verricht in
de Schermerpolder, de Baarsdorpermeerpolder (beide in Noord-Holland), Polder
Groot-Mijdrecht in Utrecht en de
Oud-Noordbevelandpolder in Zeeland.
De veldwerkzaamheden bestonden uit
bemonstering en analyse van poriewater
in slootbodems, sedimentmonsters van
slootbodems en in drains, grondwater- en
slootwatermonsters, registratie van grondwaterstanden en waterpeilen en bepaling
van kwelintensiteiten door 'in-situ falling'
head tests.
Geohydrologie; kwel in diepe polders
Voor het optreden van kwel in diepe
polders in laag Nederland kunnen twee
soorten worden onderscheiden, te weten
lokale of dijkse kwel en regionale kwel.
De eerste wordt veroorzaakt doordat direct
aan de rand van de polder een hoger
gelegen gebied of een boezemwater ligt.
Hierbij kan dit hoger gelegen gebied
gevormd worden door een hoger gelegen

Samenvatting
Onzekerheden in de conventionele
bepaling van de bijdrage van
nutriëntrijke grondwaterkwel aan de
fosfaatbelasting van oppervlaktewater
waren de aanleiding tot onderzoek
naar de hydrochemische en geohydrologische processen bij kwel van
grondwater in diepe polders.
Uit veld- en modelonderzoek dat
verricht is in vier polders in laagNederland, is gebleken dat de intensiteitvan grondwaterkwel zowel ruimtelijk als temporeel zeer variabel is in
diepe polders. Aan de rand van een
diepe polder treedt het gehele jaar
kwel op en is de kwelintensiteit het
hoogst. Meer naar het midden van
een polder is de kwelintensiteit lager
en kan in de zomerperiode zelfs slootinfiltratie plaatsvinden. Het opstellen
van een waterbalans op jaarbasis voor
een polder zal dus weinig inzicht
geven in de werkelijke fosfaatbelasting van het oppervlaktewater
door grondwaterkwel in het groeiseizoen.
Uit veldwaarnemingen bleek ook dat
het grondwater tijdens het uittreden
door de slootbodems of drains als
gevolg van hydrochemische processen een kwaliteitsverandering ondergaat. De fosfaatbelasting van het
oppervlaktewater door kwel is
daarom niet direct te relateren aan de
fosfaatconcentratie van het kwellende
grondwater. Het belangrijkste proces
dat de fosfaatconcentratie beïnvloedt
tijdens het uittreden van diep grondwater is oxidatie van opgelost Fe(II)
en vervolgens neerslag van P 0 4 houdende ijzeroxides.

polder en kan de boezem ook bestaan uit
grote oppervlakken water zoals plassen of
meren. Regionale kwel wordt veroorzaakt
door een stijghoogteverschil over lange
afstanden tussen hoge, verder weg gelegen
infiltratiegebieden zoals de Noordzee, de
duinen en hooggelegen polders en de laaggelegen, diepe polders. Het belangrijkste
verschil tussen de twee typen kwel is dat
voor de eerste de kwelintensiteit een
functie zal zijn van de afstand tot de rand
van de polder en de weerstand van de
deklaag, terwijl voor de tweede de kwelintensiteit in een polder vooral een functie
zal zijn van de weerstand van de deklaag
en het verschil in afstand tot het infiltratiegebied verwaarloosd kan worden.
Voor lokale systemen zal in het algemeen
gelden dat de ruimtelijke dimensies
beperkt zijn en dat het infiltrerende water
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ook als kwelwater uittreedt. Er is dan
sprake van een stationaire situatie. Voor
regionale systemen hoeft dat in laag
Nederland lang niet altijd het geval te zijn.
De lengte van de stroombanen is meer dan
enkele kilometers en de snelheden zijn
enkele meters tot tientallen meters per jaar.
In de ondergrond kunnen waterlichamen
achtergebleven zijn die nu door de nieuwe
geohydrologische situatie van hun plaats
verdreven worden: brak of zout water kan
aan het oppervlak uittreden terwijl in het
infiltratiegebied zoet water infiltreert zoals
in de duinen. Voor kwel geldt dus niet
a priori een relatie tussen grondwatersamenstelling en infiltratiegebied.
Binnen de diepe polders treedt lokale of
dijkse kwel in een zone van enkele
honderden meters langs de polderdijken
op. De breedte van deze zone is een functie
van het verschil tussen het polderpeil en
het waterpeil in het infiltratiegebied, de
weerstand van de deklaag en de doorlatendheid van het eerste watervoerende pakket.
Daarnaast speelt de intreeweerstand van de
boezem en de drainageweerstand binnen
de polder een belangrijke rol. Voor een
deelgebied van de Schermerpolder is
berekend en gemodelleerd dat de boezem,
i.e. het Alkmaardermeer, op 1800 meter
nog de stijghoogte beïnvloedt.
De beïnvloeding van de stijghoogte is
echter na circa 500 meter slechts gering
[De Louw &Griffioen, 1995].
Op grotere afstand van het Alkmaardermeer bevindt zich een zone waar grondwater van regionale herkomst kwelt.
De kwelintensiteit is hier circa vijf keer
lager dan direct achter de dijk. Veldwaarnemingen met een 'kwelvanger'
[Hetterschijt etal, 1997] bevestigen dit
beeld.
In deze studie is met drie benaderingen
aangetoond dat ook in diepe polders infiltratie van slootwater kan optreden voor
een deel van het jaar in een deel van de
polder: 1) uit analyse van grondwaterstanden en waterpeilen is gebleken dat
slootinfiltratie kan optreden in de zomer
terwijl er een positieve stijghoogtegradiënt
is tussen het eerste watervoerende pakket
en het slootpeil, 2) uit het verloop van de
chloride-concentratie van het poriewater in
slootbodems is gebleken dat infiltratie van
slootwater plaatsvindt in de zomer en het
najaar en 3) uit numerieke modelleringen
is gebleken dat slootinfiltratie al plaats
kan vinden in de maand juni en zelfs nog
kan plaatsvinden tot in de maand oktober.
Buiten de invloedzone van de sterke lokale
dijkse kwel is de kans op slootinfiltratie in
een diepe polder dus reëel. De omslag van
kwel in infiltratie heeft een grote invloed
op de toelevering van nutriënten vanuit de
slootbodem naar het oppervlaktewater.

Aß. 1 - Verschillende
stromingscomponenten
in eenpolderperceel voor
eenwinter- eneen
zomersituatie.
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Uit het bovenstaande blijkt dat het optreden van kwel in een diepe polder een
seizoensafhankelijk proces is. Beschouwt
men slechts het verschil tussen de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket
en het polderpeil, dan wordt een nagenoeg
constant en positief verschil gevonden
gedurende het gehele jaar. Als de kwelintensiteit op basis hiervan wordt berekend
dan zou dat betekenen dat kwel een
constante post is in de waterbalans op
maandbasis. Bij deze gedachtegang wordt
voorbijgegaan aan het feit dat het diepe
grondwater dat van het eerste watervoerende pakket de deklaag instroomt kan
worden geborgen en/of verdampt. De mate

slootinfiltratie

waarin dit gebeurt is sterk afhankelijk van
het neerslag/verdampingsoverschot.
In deze studie wordt het diepe grondwater
dat de deklaag instroomt daarom niet kwel
maar 'deklaagvoeding' genoemd ([De Louw
& Griffioen, 1995],zie afb. 1).
In het groeiseizoen, wanneer de verdamping groter is dan de neerslag, zal de
grondwaterstand dalen waardoor diep
grondwater kan worden geborgen en zelfs
de wortelzone kan bereiken zodat het kan
verdampen. Het aandeel van het diepe
grondwater dat in sloten uittreedt (slootkwel) neemt hierdoor af. Wanneer er een
neerslagoverschot heerst zal zich tussen de
sloten een regenwaterlens vormen waar-

Afb. 2 - Procentuele verdeling van het neerslagoverschoten het kwelwater dat door drainbuizen wordt afgevoerd voor de
extreme situaties in doorlatendheid en weerstand zoals beschouwd door Foppen & Griffioen [1994].
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door het diepe grondwater niet kan worden
geborgen of kan verdampen en als het
ware naar de sloten wordt gedrukt
(zie afb. 1).
Het is gebleken uit modelleringen met het
grondwatermodel 'Modflow' dat ongeveer
90% van het neerslagoverschot en 30-80%
van het diepe kwelwater door drains wordt
afgevoerd (zie afb. 2). Vooral het percentage kwelwater dat door drains wordt
afgevoerd is sterk afhankelijk van het
neerslagoverschot: het neemt sterk af met
toenemend neerslagoverschot. Het aandeel
slootkwel neemt dan toe omdat de
gevormde neerslaglens het kwelwater
'dwingt' in de sloten uit te treden.
Het opkwellen van diep grondwater is een
niet-stationair proces en dient dan ook
niet-stationair berekend te worden. Daarbij
moeten alle stromingscomponenten, zoals
die staan aangegeven in afbeelding 1,
worden beschouwd. De wijze van het
uittreden van diep grondwater (via sloten,
via drains of via het maaiveld) moet liefst
afzonderlijk worden berekend. De vastlegging van fosfaat bij kwel door de slootbodem is hoogstwaarschijnlijk anders dan
bij kwel via drains.
(Bio)geochemie van fosfaat in
slootbodems en drains
Bij het bepalen van de bijdrage van grondwaterkwel aan de fosfaatbelasting van
oppervlaktewater moeten kwelintensiteiten
gecombineerd worden met een waarde
voor de concentratie van fosfaat. Om deze
waarde te schatten wordt veelal gebruik
gemaakt van kwaliteitsgegevens van het
ondiepe grondwater. Men gaat dan voorbij
aan de chemische processen die optreden
tijdens uittreden van kwelwater in sloten of
drains. Deze vereenvoudigde benadering
kan leiden tot onder- of overschatting van
de fosfaatbelasting van oppervlaktewater
door grondwaterkwel.
Kwellend grondwater in laag Nederland is
vrijwel altijd van neutrale pH en anaëroob.
Het uittreden van kwel in sloten of drains
gaat gepaard met beluchting van het
grondwater en mogelijk ontgassing van
C 0 2 , waardoor kwaliteitsveranderingen
geïnduceerd worden. Beluchting van het
anaërobe grondwater heeft oxidatie van het
opgeloste ijzer(II) tot gevolg waardoor
ijzer(III)oxides worden gevormd, C 0 2 ontgassing kan neerslag van Calciumcarbonaten en/of calciumfosfaten tot gevolg
hebben. Beide processen zullen binding
van in grondwater opgelost fosfaat aan het
sediment tot gevolg hebben. De concentratie opgelost fosfaat in grondwaterkwel
neemt dan af en daarmee samenhangend
zal de werkelijke fosfaatbelasting van het
oppervlaktewater geringer zijn.
Uit analyse van de chemische samenstel-
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Afb. 3 - Verdeling van P over de sequentiëleexlracliestappen uitgedrukt inppm enprocenten van eenslootbodem in
polder Groot-Mijdrecht.

ling van slootbodems volgens aangepast
extractieschema van Golterman & Booman
[1988] blijkt dat de hoeveelheid fosfaat die
gebonden is aan ijzeroxide meer variabel is
in de ruimte en de tijd dan die gebonden
aan Ca of makkelijk afbreekbaar organisch
materiaal [Hetterschijt etal, 1995]. Hieruit
werd afgeleid dat binding van fosfaat aan
ijzeroxide een dynamisch proces is. Verder
bleek uit de chemische samenstelling van
de slootbodem dat ijzeroxide in staat is
meer fosfaat uit het grondwater te binden
dan neergeslagen calciummineralen
(zie afb. 3).
Er waren echter wel aanwijzingen dat
binding van fosfaat aan calcium-mineralen
soms een belangrijk deel van de bindingscapaciteit van de slootbodem voor zijn
rekening neemt. Er werd gevonden dat
nabijverzadiging van het poriewater uit de
slootbodem en het slootwater met octacalciumfosfaat of ß- of tri-calciumfosfaat
kan optreden en dat zich oververzadiging
met hydroxyapatiet voordoet.
Tot nu toe is slechts gesproken over
processen met anorganische componenten
die fosfaat kunnen binden. Fosfaat kan
echter ook geassocieerd zijn met organische
componenten. Mineralisatie van organisch
materiaal kan een additionele bron zijn die
fosfaat meegeeft aan het langsstromende
kwelwater. In polder Groot-Mijdrecht
wordt in de zomerperiode het kwelwater
tijdens de stroming door de venige deklaag
eutrofer dan het in de aquifer was, doordat
het veen mineraliseert en fosfaat vrijkomt.
Mineralisatie zal het hoogst zijn onder
aërobe condities en bij hoge temperatuur.
De temperatuur lijkt een belangrijke factor
bij de afbraak van veen.
Bepaling van de bijdrage van mineralisatie
is moeilijk. Mineralisatie moet ook terug te

vinden zijn in een toename van het totaal
anorganisch koolstof (TIC) dat opgelost is
in het slootwater. Er wordt immers CO,
geproduceerd bij afbraak van organisch
materiaal. Het proces kan echter verdoezeld worden door secundaire reacties zoals
neerslag van kalk of ontgassing van C 0 2 .
Menging met TIC-arm (sloot)water kan
het proces ook maskeren. Kwantificeren
van de hydrochemische processen die P 0 4
en organisch materiaal aangaan is een
moeilijke optie, waar in deze studie niet
verder bij is stilgestaan.
De uittreevorm van grondwaterkwel is
mede bepalend voor de hydrochemische
processen die optreden tijdens passage.
Zo zijn er enkele markante verschillen aan
te wijzen tussen kwel via drains en kwel
via slootbodems. Meerdere ondiepe grondwatermonsters hebben aangetoond dat het
neerslagoverschot suboxisch kan zijn: het
water bevat geen 0 2 meer, maar wel N 0 3 .
Menging van het suboxische fosfaatrijke
grondwater met anoxisch ijzerrijk kwelwater in drains kan tot andere opname
van fosfaat door ijzeroxides leiden dan
beluchting van kwellend anoxisch grondwater. Daarnaast zal gebonden fosfaat bij
vorming van P0 4 -houdende ijzeroxides
rondom de drainbuis niet beschikbaar zijn
voor transport naar de sloot in tegenstelling tot vorming in de slootbodem.
Een aspect dat in de verrichte studie
weinig aandacht heeft gekregen is de rol
van organische zuren als humuszuren op
de binding van fosfaat. Humuszuren
kunnen zich ook aan ijzeroxides binden in
competitie met fosfaat. Desorptie van
fosfaat van ijzeroxide kan dus optreden
wanneer slootwater met een hoge concentratie opgelost organisch koolstof infiltreert.
Een aanwijzing voor nalevering van fosfaat
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vanuit de slootbodem door het reducerend
oplossen van ijzeroxides, is de gelijktijdige
toename van het opgelost ijzer en fosfaat
in het poriewater in de slootbodem
(zie afb. 4).
Uit afbeelding 4 blijkt dat de Cl-concentratie in de maanden juli en augustus met
toenemende diepte afneemt van een
concentratie die overeenkomt met de hoge
Cl-concentratie van het slootwater tot de
lagere Cl-concentratie van het grondwater.
Dit doet vermoeden dat in die periode
met verdampingsoverschot infiltratie van
slootwater optreedt tot circa een halve
centimeter per dag. Dit fenomeen werd ook
waargenomen in de andere studielocatie in
Noord-Holland, de Schermerpolder.
Tijdens deze situatie kunnen ijzeroxides
oplossen onder reducerende condities door
het inspoelen van opgelost organisch koolstof. Het oplossen van de ijzeroxides kan
alleen fosfaat mobiliseren in slootbodems
en niet in drains. Die zullen bij afwezigheid
van kwel in de zomer verder droogvallen,
waardoor oxidatie kan optreden en meer
ijzeroxides gevormd worden. Wanneer de
infiltratiesnelheid niet te hoog is, kan het
vrijgemaakte fosfaat in de sloot terechtkomen als 'nalevering'. Kwantificering van
dit proces is moeilijk omdat het afhangt
van de snelheid van de redoxreactie en de
infiltratiesnelheid afgezet moet worden
tegen de effectieve diffusiesnelheid voor
fosfaat en fenomenen als bioturbatie en
suspendering door wind.
Sleutelparameters van fosfaatbelasting
door grondwaterkwel
De bijdrage van nutriëntrijke grondwaterkwel aan de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater wordt hoofdzakelijk bepaald
door de kwelintensiteit, de verhouding en
concentratie van opgelost ijzer(II) en
fosfaat in het kwellende grondwater en de
chemische reacties die optreden tijdens het
uittreden van kwel via drains of slootbodems.
Eén van de belangrijkste chemische
processen die optreden wanneer grondwaterkwel uittreedt via drains en slootbodems is de oxidatie van opgelost Fe(II)
en vervolgens neerslag van P0 4 -houdende
ijzeroxides. Doordat fosfaat gedeeltelijk
gebonden wordt aan ijzeroxides zal slechts
een deel van het totale opgeloste fosfaat
doorslaan naar het oppervlaktewater.
Langs de rand van polders kwelt vaak
grondwater van lokale oorsprong met een
hoge intensiteit, terwijl in het midden van
polders grondwater met een regionale
herkomst kwelt met een relatief lage
intensiteit. De herkomst en de reistijd van
het grondwater bepalen mede de concentratie opgelost fosfaat. Uit deze studie is
dan ook gebleken dat de fosfaatbelasting
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van oppervlaktewater door grondwaterkwel
binnen één en dezelfde polder sterk kan
variëren door verschillen in kwelintensiteit
en de herkomst van het kwelwater.
Men moet hiermee rekening houden bij
interpretaties van waarden die zijn bepaald
uit een gemiddelde kwelintensiteit en
grondwaterkwaliteit van een polder.
In het groeiseizoen, wanneer de verdamping
groter is dan de neerslag, zal de grondwaterstand dalen waardoor diep grondwater, dat opkwelt, kan worden geborgen.
Het kan zelfs de wortelzone bereiken waardoor het kan verdampen. Er komt dan
minder nutriëntrijke kwel in het oppervlaktewater terecht. Buiten de lokale
invloedszone van de sterke dijkse kwel kan
in het groeiseizoen zelfs infiltratie vanuit
de sloten optreden. De directe fosfaatbelasting van het oppervlaktewater is dan
zelfs afwezig. Wel kunnen door inspoeling
van opgelost organisch koolstof ijzeroxides
oplossen. Het fosfaat dat aan ijzeroxide
gebonden is komt dan vrij (indirecte
belasting).
In het groeiseizoen is de toelevering van
nutriënten vanuit het grondwater naar het
oppervlaktewater dus geringer dan buiten
het groeiseizoen. Als hiermee geen
rekening wordt gehouden zal de bijdrage
van kwel aan de fosfaatbelasting van het
oppervlaktewater worden overschat.
In een volgend artikel [Hetterschijt etal.,
1997] zullen aanbevelingen worden gedaan
voor een methode waarmee de bijdrage van
grondwaterkwel aan de fosfaatbelasting
van het oppervlaktewater nauwkeuriger
kan worden bepaald door rekening te
houden met de ruimtelijke variatie en de
seizoenaliteit van geohydrologische en
hydrochemische processen.
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