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meereutrofiërende stoffen gingbevatten,
zoalsstikstof-enzwavelverbindingen. Dithad
vooralinnatuurgebieden invloedopdevegetatie.

Verzuring en eutrofiëringvan
de Veluwevanuitdelucht
KEES M E I N A R D I , R I J K S I N S T I T U U T VOOR V O L K S G E Z O N D H E I D EN M I L I E U (RIVM)

Hoesraarhermetdeverzuringai eutrofiëring vandeVeluwe?Iu1996isonderzoekverricht naarde
kwaliteit van hetwatervan de sprengen,de111 vroegereeuwengegravenwaterlopen langsdeoost- en
dezuidrand van de Veluwe.Dit waterisrepresentatief voorliet grondwater van de Veluwe.Hetheeft
eensamenstelling diehoofdzakelijk wordtbepaald doordeatmosferische neerslag.Gekeken isnaarde
verblijftijden vanhetgrondwaterdatdoorde sprengen wordtafgevoerd. Hieruitblijkt datdeconcentratiesnitraattoegenomenzijn van circao,3mg,l~'voor1950rot3 à5mg.l' indejaren 1990. Ze
zullen mdckomendeeeuwverdertoenemen totongeveer 10mg.h alsdehuidigeatmosferische neerslag nietverandert. Deaangevoerdestikstof wordtvoorcirca78 procentverwijderd doordeuirrifcatie
iudebodem;hetgrondwatervoertcircazz procentaf naar de sprengen. Deconcentratiesaan sulfaat
zijn toegenomen van 10 totongeveer20 mg.R Zekunnen verdertoenemen tot30 mg.K Dezuurgraad isafgenomen van circa6,5honderdjaargeleden totgemiddeld 5,51111.Verwacht wordtdatde
zuurgraad indekomendeeeuwzalafnemen tot4,5bijongewijzigde omstandigheden.
Eénvandemoeilijke punten indehydrologieisomuit temakenwaar hetgrondwater
datisbemonsterd vandaankomt,hoesnelen
inwelkerichting hetstroomtenwateronderwegmeeisgebeurd.Dezekennis isnodigom
hetonderzoek naardesamenstellingvanhet
waterindeVeluwsesprengen tekunnen
interpreteren. Sprengenzijn waterlopendie
eeuwengeledenaangelegd werdenomhet
grondwater tedraineren.Zezorgdenvoorde
waterkrachtommolensaan tedrijven voorde
plaatselijke nijverheid, zoalsdepapiermakcrijen opdeVeluweindevf eeuw. Die
gebruikten overigensookhetschonewater.
Nu wordendesprengen nauwelijks meer
gebruikt.HetcentraledeelvandeVeluweis
momenteel hetgrootste aaneengesloten
natuurgebied inNederland.Desprengen
vormendaarinzeerwaardevolleelementen.
Hetdoelvanhetonderzoek wasomnate
gaan hoedekwaliteit vanhet watervande
Veluweverandert onder invloedvanveranderingen indeatmosferische depositie,diede
belangrijkste bron isvoordestoffen inhet
grondwater. Deatmosferische depositie hangt
afvandehoeveelheid endesamenstellingvan
het regenwater envandedrogedepositie.
Vanafdejaren tachtigisdesamenstellingvan
deregenregelmatig bepaalddoorhetRIVM,
laterookdedrogedepositie.Vóórdietijd zijn
slechtsincidentelemetingengedaaninNeder-

land,bijvoorbeeld indejaren 1930 doorde
gemeenteAmsterdam (Leeflang, 1938] eninde
jaren 1970 doordeUniversiteit vanUtrecht
(ConradsenBuisman,1973). Hieruit bleekdat
deneerslagzuurder werdendatdedepositie
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Desprengen enhun mtrekgebieden.
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Hetbelangvanhetonderzoek uit 1996 is
groterdanloutereenbeschouwingvande
sprengen.Desprengendraineren eenaanzienlijkdeelvanhetgrondwater uitdeheuvels
vandeVeluwe(afbeelding 1)zodathetsprengwatereengetrouwbeeldgeeft vanhetwatet
indebodemvandatgebied.Eengrootvoordeelisbovendiendathetonderzoekaanwijzingenoplevertoverdeverblijftijden vanhet
bemonsterdewater indebodem.Ditmaakt
uitspraken mogelijk overdeinvloedvan
veranderingen vandeatmosferische depositie
indetijd. DeconclusiesvoordeVeluwezijn
ookvanbelangvoordekwaliteitvanhetwater
inandere natuurgebieden.
Hetonderzoeknaarveranderingen inhet
sprengwater rustoptweepijlers: eerder
onderzoekuit 1986 op dezelfdeplaatsenenhet
reedsgenoemdeonderzoek uit 1996, waarvan
deresultatenzijn vergeleken.Beideonderzoekenmakenhettevensmogelijk omde
herkomst vanhetdootdesprengen afgevoerdegrondwater endeverdelingvande
verblijftijden indebodem tebepalen,waardooreeneenduidige relatiemetdeatmosferischedepositiekanwordengelegd.Dezedepositiekomtvertraagd indesprengen tot uiting.
Voorhetbepalen vandeverblijftijd zijnde
concentraties aantritium gebruikt.
Vergelijking resultaten
Devergelijking vandewaarnemingen aan
desprengen in 1986 enin 1996 heeft niet tot
hardeconclusiesgeleid.Dehoofdreden isdat
desprengen mengselsafvoeren vangrondwaterdatsomskörtet,somslanger inde
bodem heeft doorgebracht.Het'oudste'water
stroomde honderdenjarendoordebodem,het
jongste'slechtsenkelejaren.Overeenperiode
vantienjaarveranderendemengselswel,
maardegemiddeldesamenstelling blijft
ongeveerdezelfde.
Deconcentraties nitraat inhetsprengwatervormeneenuitgesprokenvoorbeeld.In
delaatstevijftigjaar zijn deconcentraties in
deneerslagtoegenomen.Dewaarnemingen in
deoostelijke sprengen,waardeinvloedvan
mogelijke lokaleverontreinigingen het minst
is, zijn weergegeveninafbeelding 2.De
nummers verwijzen naarde desbetreffende
sprenginafbeelding 1, terwijldevolgletters
afzonderlijke monsterpunten aanduiden.
Volgensafbeelding 2iserinderdaadeen
vrijgoedeovereenstemming tussendewaarnemingen inbeidejaren.Openkeleuitzonderingen nazijn deafwijkingen nieterggroot.
De verschillen tussendesprengen worden
H2O
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veroorzaakt door veranderingen in deaard van
de intrckgebieden (bosen heide hebben
verschillende indamp-factoren) en door de
specifieke verblijftijden in de bodem van de
afzonderlijke monsters. De gemiddelde
waarde is in 15)5160.1 mg.h 1 hoger dan in 1986.
Demediane waarde van de verschillen is0.2
m g . K Hieruit kunnen geen conclusies
getrokken worden over veranderingen in de
depositie in recentejaren. De concentraties
zijn over het algemeen nog relatieflaag.Zowel
in 1986als in 1996wordt eenmaal een waarde
van 10mg.1 1 overschreden. In beide gevallen
is het opgrond van de lokale situatie aannemelijk dat er sprake isvan verontreiniging in
het intrekgebied.

vergelijking nitraat concentraties

oostelijke sprengen

Ajb.

Het verschilmconcentratieaan nitraat in 198661119960pdezelfde plaatsen.

Effecten door andere verblijftijd
Elkespreng ontvangt water uit een relatiefuitgestrekt intrekgebied. Het afgevoerde
water zal een samenstelling hebben die overeenkomt met de aard van dat gebied op de
verschillende momenten dat het water in de
bodem isgeïnfiltreerd. Van belang is het
verschil in begroeiing (onbegroeid, heide of
bos), omdat die de 'indamping' bepaalt van
stoffen die door de lucht aangevoerd worden.
Deconcentraties in grondwater onder bos zijn
bij gelijke depositie hoger dan onder heide.
Daarnaast is het verblijf in de bodem belangrijk, omdat de vegetatie in de loopder tijd
verandert (deVeluwe is in de laatste 150jaar
bebost), maar ook omdat de gedeponeerde
stoffen door processen in de bodem worden
beïnvloed. Bij de monsters uit de sprengen ligt
het nog ingewikkelder, omdat een monster
van een bepaalde plaats niet met de gemiddelde samenstelling vande spreng hoeft overeen te komen. Op de bemonsterde plek kan
water opwellen uit diepere lagen dat relatief
oud isofer kan andersom water uit ondiepe
lagen stromen dat tamelijk kort geleden in de
bodem is terechtgekomen.

chloride

oostelijke sprengen

Ajb.3

Vergelijking van.gemetenen berekendewaarden voorchloride indeoostelijkesprengen.
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oostelijke sprengen

Degemeten concentraties tritium en een
schema voor destroming van het grondwater
maakten het in 1986mogelijk om de verdeling
van de 'reistijden' te bepalen voor de
41monsters uit de sprengen. Voor ieder
monster kon bijvoorbeeld worden aangegeven
welk deel van het water langer dan 100jaar in
de bodem verbleefen welk deel korter dan
40jaar. Verder kon voor elk waterdeeltje de
plaats van infiltratie worden bepaald.Devegetatie in de tijd van infiltratie volgde uit de
bestudering van oude topografische kaarten.
Op elfplaatsen in de sprengen zijn in 1996
weer concentraties tritium bepaald. Op acht
locaties bleken de gemeten concentraties in
overeenstemming tezijn met de berekende op
basis van deverblijftijdenverdeling in 1986.
Daarom isaangehouden dat de verdeling voor
1986ook in 1996geldt. Een voorwaarde is dat
ïS H , O
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Vergelijkingvangemetenenberekendewaardenvoorsulfaatmdeoostelijkesprengen.

de monsters op exact dezelfde locaties zijn
genomen. In depraktijk isdit niet altijd
gelukt. Een controle isdat de waargenomen
concentraties aan chloride moeten kunnen
worden berekend uit deatmosferische depositie(3.5 mg.1-1 in het noorden en 2.5mg.f 1 in
het zuiden) en de vegetatie in de intrekgebieden. In afbeelding 3 blijken de berekende en de
gemeten waarden goed overeen te stemmen,
behalve voor desprengen 3en9. In het eerste
geval zijn dicht bij desprengkoppen (het
meest bovenstroomse gedeelte) bungalows in
het intrekgebied gebouwd. In het tweede geval
iseen camping in dedirecte omgeving aangelegd. Degebleken overeenkomst tussen metin-

gen en berekeningen geeft vertrouwen in de
gevolgde methode.
Behalve voor chloride kunnen uiteraard
ook waarden worden berekend voor de
verwachte nitraat- en sulfaatconcentraties in
de sprengen. Hierbij is het echter niet vanzelfsprekend dat er nietsgebeurt met deze stoffen
tijdens de stroming door de bodem. De atmosferische depositie vansulfaat varieert in tijd en
ruimte.
Alswaarden voor degemiddelde depositie
van sulfaat zijn aangehouden (Meinardi,1994;
luchtmeetnetRIVM):
voor 1890:4.5mg.1-1 in het noorden van de
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Ziiiiraraadenverblijftijden.

Vcluwcen4.5 mg.I"1inhetzuiden,
1890-1955:3 mg.1"'inhetnoordenvande
Veluween4 mg.1"1inhetzuiden,
1955-1985:9mg.11inhetnoorden vande
Veluween 10 mg.11inhet zuiden.
1985-1995:7mg.h1inhetnoorden vande
Veluween8 mg.1"1in hetzuiden.
Dewaardenvoordeperiode 1985-1995zijn
opbasisvandewaarnemingen inhet ondiepe
grondwater hogergenomen danzouvolgen
uitdegegevensvanhetRIVMin 1997. De
waarnemingen indeoostelijke sprengen
komen inveelgevallenovereenmetde
concentraties dievolgenuitde atmosferische
depositiealsdeeerderbepaaldewaardenvoor
deverblijftijd endevegetatiewordengebruikt
(afbeelding 4).Evenalsbijchlorideblijkt ook
voorsulfaat datberekeningenenmetingen
overeenkomstige waardenopleveren.Dit
houdt indaterindebodementijdens de
instromingindesprengengeenverdereveranderingen optreden.Inenkelegevallenzijnde
meetwaarden lagerdandeberekende waarden.
Ditwordt mogelijk veroorzaakt doorreducerendeprocessendichtbij desprengbodems.
Eenzelfde berekeningvoornitraat leidt
niet totovereenstemming tussendewaarnemingen enberekendewaarden opgrond van
deatmosferische depositie,ooknietalsmet
hettotaalvandestikstofverbindingen inde
sprengen wordtgerekend.(Inspreng 1 is veel

ammonium aanwezigenbijna geen nitraat,
misschien omdat hetwater nauwelijks
stroomde).Demeetwaardenzijn systematisch
lagerdandewaardendievolgen uiteenberekeningopbasisvandedepositie.Hetisechter
welzodatindewaarnemingen enindeberekendewaardendezelfde trend aanwezigis
(Meinardie.a., 1998). Deoorzaakisvermoedelijkdat indebodemafbraak van nitraat
plaatsvindt,zodateendeelervan nietverder
methetgrondwater naardesprengen wordt
getransporteerd. Heteffect vaneen dergelijke
denitrificatie indeondiepebodem kanvoorde
Veluwenaderwordenbepaalddoordewaarnemingen tevergelijken metdewaardenzoals
dievolgenuitdeatmosferische depositieen
daarnaconservatieftransport doorhetgrondwater.Devergelijking isuitgebeeld in afbeelding5waarineentrendlijn isgetrokkendie
aangeeft datgemiddeld 22procenrvandedoor
atmosferische depositieaangevoerdestikstofverbindingen indesprengen terecht komt.
Hetoverigedeelverdwijnr door denitrificatie,
vermoedelijk relatiefsnelenindeondiepe
bodem.Degevonden waardestemt overeen
metderesultaten vanBoumansenBeltman
(1992)enmerkwaardiggenoegookmetde
situatieonderzandigeenzwaarbemeste landbouwgronden, waareveneenscirca25procent
vandeopgebrachtestikstofuitspoelt bijdiepe
grondwaterstanden.
Eenuitwerkingvandegegevensoverde
zuurgraad metbehulpvandekennisoverde
verblijftijden vanhetwaterindebodem levert
interessante resultaten op.Dezuurgraadvan
deneerslagisvermoedelijk vooralnade
TweedeWereldoorlogafgenomen. Het effect
ophetwatervandesprengen komrtot uiting
alsdezuurgraad (veldmetingen) vanhetwater
indesprengkoppen, waarhetgrondwater
opwelt,wordruitgezet tegenhet berekende
deelvanherwaterdatkorterdan40jaar inde
bodem verbleef Waardenvoormeerbenedenstroomse plaatsenzijn weggelaten omhet
effect vaneenverhogingvandezuurgraad in
open watertevermijden. Uitafbeelding6
blijkt datdezuurgraad afneemt alshet
gedeeltejong' watergroter wordt.Het'oude'
water heeft eenzuurgraad vancirca6,5enhet
'jonge'watervanrond4,5.
Dezewaarden vormen blijkbaar demarges
waarbinnen dezuurgraad vanhetondiepe
grondwater isveranderd indeafgelopen eeuw.
Hoeweldaarovergeenbetrouwbaregegevens
bekendzijn, magwordenaangenomen datde
zuurgraad vandeneerslagvoordeTweede
Wereldoorlogmaarweinigminderdan6is
geweesr.Dehuidige neerslagheeft eengemiddeldezuurgraad vancirca5(Somhorste.a.,
1996). Waarden inhetbodemwater zullen
lagerzijn,omdat viadrogedepositieverzurendestoffen wordenaangevoerd,maarook

omdatdebegroeiingeenverdereverlaging
vandezuurgraad veroorzaakt.Eenwaardevan
ongeveer4,5isaannemelijk voordeVeluwse
bodem,zoalsblijkt uitdemetingen inhet
ondiepegrondwater (Meinardie.a.,:
Verwachtingen voor de toekomst
Opgrond vanhetvoorgaande kunnen
voorspellingen wordengemaakt vande
samenstellingvanhetwaterindesprengenop
iedergewensrmoment envooriederwillekeurigscenarioquadepositie.Dezelfde conclusies
envoorspellingengeldenvoordegemiddelde
samenstelling vanhetgrondwater inhet
centralenatuurgebied vandeVeluwe.Als
bijvoorbeeld deatmosferische neerslagende
begroeiingindetoekomstniet veranderen,
geldendevolgendeverwachtingen voorzowel
desprengen alsvoorhetgemiddeldegrondwater.
Deconcentraties nitraatzullen inde
komendedecenniaverderoplopen tot
circa 10 mg.1'.Voordeenesprengzaldar
snellergaan danvoordeandere.
Deconcentratiessulfaat zullen nietsterk
meerroenemen,maarkunnen binneneen
eeuwnogweloplopen totcirca30 mg.1'.
Dezuurgraad vanhetsprengwater enher
dieperegrondwater vandeVeluwekan
binnen eeneeuwverderdalen tot
circa4,5. f
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