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Her huidige mestbeleid iseropgericht om de
nutriëntenoverschotten op bedrijfsniveau terug
te dringen. Hoewel het beleid een aanzienlijke
terugdringing van de huidige overschotten
betekent, verbetert dewaterkwaliteit hierdoor
nog onvoldoende. Dit isvooral duidclijkgeworden in de rapportage van deNederlandse overheid aan deEG in het kader van de nitraatrichtlijn. Hieruit bleekdat voortzetting van het
huidige beleid in2005 leidt tot een overschrijding van dedrinkwaternorm in hetgrondwater
iueengebicd van m totaal ongeveer 348.000
hectare. Volgens deEG-nitraatnchtltjn moeten
voordeze hectares(280.000 hectare mhet zandgebied en68.000 hectare in lossen Heigronden)
additionele maatregelen wordengetroffen om
dedoelstelling te halen.
In het kader van de bescherming en herstel van natuur en landschap isook het antiverdrogingsbeleid in gang gezet. Dedoelstelling vandit beleid isdeverdroging, die in de
afgelopen decennia isopgetreden door verbeterde ontwatering voor de landbouw en door

droging en vermesting bestaan niet geheel
onafhankelijk van elkaar. Op natte gronden
treedt meer demtrificatie op in de bodem,
resulterend in lagere nitraatconcentraties in
het grondwater. Het isdus niet ondenkbaar
dat het anti-verdrogingsbclcid invloed zal
hebben op de verlaging van de nitraat-concentraties in het grondwater.
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de drink- en industriewaterwinning, terug te
dringen met 25procent in hetjaar 2000.Ver-

Samenvatting
Het mestbeleid in Nederland iseropgericht nutriêntenoverschotten op bedrijfsniveau terug
te dringen. Desondanks wordt de waterkwaliteit hietdoor onvoldoende verbeterd en zijn voor
348.000hectare additionele maatregelen nodig om de drinkwaternotm te halen. Het anti-verdrogingsbeleid, in het kader van de bescherming en herstel van natuut en landschap, zal door
meer denitrificatie de nitraatconcentraties in het grondwater doen afnemen. Onderdeel van
deWatersysteemverkenningen in het kader van deVierdeNota Watethuishoudingwas de
WSV-vermestingstudie die werd uitgevoerd door RIZA,SC-DLOen WLen die een schat aan
landsdekkende gegevens heeft opgeleverd. Hieruit werden regressiemodellen afgeleid om de
berekende nitraatconcentraties in het grondwater en de berekende N- en P-afvoer naar het
oppervlaktewater te relateren aan grondwaterstanden (Gt's).Uit de regressiemodellen werden
correctiefactoren afgeleid om het effect van veranderde grondwaterstanden afte leiden.Vernatting leidt tot lagere nitraatconcentraties in het grondwater en kan dus alsaanvulling op
het mestbeleid worden gezien.Alsvernatting wordt doorgevoerd, zal het areaal waarvoor aanvullend (strenger) mestbeleid nodig isom te voldoen aan de nitraatnorm in het grondwater
afnemen tot 290.000 hectate. Op veengronden leidt vernatting bovendien tot sterk verlaagde
stikstofconcentraties in het afgevoerde water. Opzand- en kleigronden was dit effect minder
sterk. Vernatting leidt in allegevallen tot een toename van de fosforafvoer naar het oppervlaktewater doordat minder fosfaat gebonden kan worden bij hogere grondwaterstanden.

behandeling (RIZA)het project Watersysteemverkenningen uitgevoerd. Onderdeel van dit
project was de studie WSV-vermesting.Deze is
uitgevoerd door het RIZA,het Staring Centrum en het Waterloopkundig Laboratorium
en gefinancierd door de ministeries van Verkeer enWaterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.Destudie heeft een schat aan
landsdekkende gegevens opgeleverd voor verschillende zichtjaren en bemestingsvariantcn.
Door deschaal waarop moest worden gewerkt,
bleken soms grote afwijkingen te zijn ontstaan in degesimuleerde watethuishouding,
resulterend in afwijkingen in de berekende
grondwatertrappen (Gt's) ten opzichte van
Gt's in het bodemkundig informatiesysteem
(BIS)(Boers era/., 1997).

WSV-vermestingstudie
Voor deWatersysteemverkenningen is de
histotische en toekomstige belasting van het
Nederlandse oppervlaktewater onderzocht in
de WSV-vermestingstudie (Boers et al, 1997).
Het gebruikte instrumentarium voor de berekening van uit- en afspoeling van stikstof en
fosfaat uit het landelijk gebied bestond uit de
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volgende vier onderdelen (afbeelding 1):

Deinvloed van degrondwatetstanden op de

- de landelijke schematisering in deelgebie-

afvoer van stikstof naar het oppervlaktewater

den. Op basis van informatie over de geohy2

drologie,bodemkenmerken, grondgebruik

is tweeledig. Door diepere grondwaterstanden

# '

neemt doot minder denitrificatie de stikstofaf-

en kwel/wegzijgingsklassen werd Neder-

voer toe.Doordat echter tegelijkertijd bij die-

land ingedeeld in deelgebieden;

peregrondwatetstanden de afvoer van water

- het DEMGEN-model voor de berekening

zal afnemen, ishet op voorhand niet te zeggen

van de hydrologie van de onverzadigde/ver-

ofde stikstofafvoer toe dan wel afzal nemen.

zadigde zone tot een diepte van zeven meter

Voor fosfaat, dat in de bovenste bodemlagen in

onder maaiveld;
- een model voor de verdeling van de mestgif-

degrootste concentraties aanwezig is,zullen
A/b.2

Verbondtussende nitraatconcentratie inhet

diepere grondwaterstanden resulteren in lage-

grondwaterendeGHGvoorenkcerdbodems,

re belastingen van het oppervlaktewatet.

ten in de tijd en de ruimte;
- het ANIMO-model voor de berekening van

bodemtype12(Wöstenetai.(1988))voorde

destikstof- en fosfaatuitspoeling naar

boderngebruiksvormerimaïs,bouwland,

grond- en oppervlaktewater.

natuurengrasland.

Demodellen werden opgesteld voor de
natuurlijke logaritme van deze grootheden
omdat deconcentraties en afvoeren lognormaal

Naast allerlei andere technische tekortko-

verdeeld waren en geen negatieve waarden

mingen van de studie, bleek dat vooral de

concentratie in het grondwater vastgesteld

kunnen aannemen. Door stapsgewijze regressie

hydrologische berekeningen op regionale

(afbeelding 2).

(OudeVoshaar, 1994)werden verklarende varia-

schaal grote afwijkingen vertoonden. Dit uitte

belen geselecteerd. Hierbij isgepoogd het aan-

Bij diepere grondwaterstanden neemt

zich in plaatselijk grote verschillen tussen de

door afnemende denitrificatie de nitraatcon-

tal verklarende variabelen zogering mogelijk

gesimuleerde Gt's en de informatie in het

centratie in het grondwater toe (afbeelding 2).

tehouden en die variabelen teselecteren waar-

bodemkundig informatiesysteem (BIS).In een
vervolgonderzoek werden degevolgen hiervan
op deafvoer van stikstofen fosfaat naar het

Tabel 1

Significanteverklarendevariabelenvoordegevondenregressievergclijkingcnenhetpercentageverklaarde

oppervlaktewater onderzocht. Hieruit bleek

variantievoor1985

dat de landelijk totale belastingen voor stikstofredelijk betrouwbaar waren, maar de fos-

Verklarende variabelen

faatresultaten met ongeveer 25procent werden onderschat. Deverschillen tussen de

Verklaarde variabele

bodem gewas
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GLG neerslag kwel N-org 1 P-org1

R2

bemestingsvarianten bleken systematisch te
zijn, zodat de reductiepercentages op landelij-
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keschaal als bruikbaar konden worden aange-
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merkt. Voorde regionale schaal bleken de oor-

1 m -GLG

spronkelijke resultaten zondet correctie niet

water afvoer

bruikbaar te zijn voor (regionale) waterbeheer-

stikstofafvoer
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Er werden regressiemodellen opgesteld
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HetorganischedeelvandeN-enP-bemesting

voor de correctie van deafvoer van water, stikstofen fosfor naar het oppervlaktewater. Om
de landelijke berekeningen te kunnen toetsen

Tabel2

aan de tesultaten van het mestmeetnet (Swin-

Berekendenitraatconcentratiesop1 m-GLGniveau(mg.b'NO ),huidig(1985),toekomstig(2015)enbtj
vernattingin2015,gemiddeldpergrondsoort.

deren era/., 1994)werden ook regressiemodellen voor de correctie van nitraatconcentraties

2015 (vernatting)
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in het grondwater opgesteld.

Grondsoort
Afleiding regressiemodellen

{%)

concentratie
(mgl 1 )

afnar

{%)

Voorde afleiding van tegressiemodellen
werden relaties gelegd tussen de te voorspellen
parameters en de basisgegevens voor de
modelberekeningen, gebruikmakend van het

klei
veen
zand

gegevensbestand van de tesultaten van het
jaar 1985.Voordeanalyse van de nitraatconcentraties in het grondwater werd een selectie
uit dit bestand gemaakt door alleen plots te

Tabel3

Oppervlakte(ha)van hetareaalwaardedrinkwaternormvoornitraatvan50mg.I-iop1m-GLGniveau
wordtoverschredenvoorde huidigesituatie(1985),indetoekomst(2015)enbijvernattingin2015.

beschouwen die netto wegzijging hadden, om
te voorkomen dat de resultaten zouden wot-

Grondsoort

huidig (1985)

2015

2015(+vernatting)

den beïnvloed door de ruimtelijk variabele
kwelconcenttaties. Om richting tegeven aan
dit ondetzoek werden de resultaten grafisch
geanalyseerd. Zo werd bijvoorbeeld het verband tussen GHG, bodemgebrtiik en nitraat36
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PLATFORM

Correctiefactoren
CF [NO„CLCJ=exp [Ci(bodem) * (0,136G H G »—-0,136G H G•••")]
CF [NO,, GLG - 1 m]=exp [C2(bodem)*(o,215 G H G »'-»-0,215G H C '""')]
CFwamr-afr.=exp [-0,51 (GLGcOTmcuw- GLGcor0ud) + i,o8E - 3 (GLGcorn,Cuw *netkw

(3)

- GLGcor ou d *netkw))]
CFN-afr.=exp [(i,56E-3 (GLGcornieuw*netkw - GLGcor ou d *nctkw) +

(4)

C, (bodem) * (0,24 G H G "'""'-0,24G H G »«!)]
CFp-ifv.=exp [(9,14F-4 (GLGcornieuw*netkw ~GLGcor ou d *netkw) +
2,41 (o,21 G H G m i , „ _ 0 | 2 1 GHG„„d]]

H i e r i n zijn:

(5)

de correctiefactor (-) voor de nitraatconcentratie (mg.f 1 ) in het

CF:

g r o n d w a t e r op GLG en 1m - GLG niveau, voor de waterafvoer

moet worden vermenigvuldigd om de nitraatuitspoeling van de betreffende Gt te vinden.
Degevonden range van correctiefactoren voor
de acht zandgronden uit de WSV-studie blijken voor de natte bodems t/m Gt IV goed overeen te komen met de resultaten van deze
auteurs (afbeelding 3). Voor de Gt's Vt/m VIIis
er een goede overeenstemming met de resultaten vanSteenvoorden en Breeuwsma en geeft
Boumans hogere waarden (afbeelding 3).
Voor hetjaar 1992zijn de aldus gecorrigeerde nitraatconcentraties voor de zandgebieden getoetst aan degegevens uit het mestmeetnet (Van Swinderen et al, 1994).In tegenstelling tot de toets met de oorspronkelijke
waarden (Boers era/., 1997)werd nu een bevredigend resultaat verkregen.

(mm.j"'), de stikstofafvoer (kg.ha" l .j _1 ]en de fosforafvoer (kg.ha~1.j"');
c

:

(bodcm]

GHG

:
mouw

bodemafhankelijke regressieconstanten (-);

Vernatting

gecorrigeerde GHG fm - maaiveld];

In het bodemkundig veldonderzoek wordt
de grondwatertrap vastgesteld en in het BIS
opgenomen. Door verdroging zijn in de loop
der tijd degrondwaterstanden door grondwaterwinning en verbeterde ontwatering voor de
landbouw verlaagd. Rolf(1989)beschrijft een
grondwaterstandsdaling van gemiddeld 30cm
in 'hoog-Nedcrland' gedurende de periode tussen 1950en 1986.Ook in de 'laag-Nedcrland',
in de peilbeheerste poldergebieden, heeft
waarschijnlijk verdroging plaatsgevonden.

0

0

^

;'

GHG oü(1 :

ongecorrigeerde GHG (m - maaiveld];

GLGcor:

GLG m e t een m a x i m u m waarde van 4 (m - maaiveld);

GLGcor n i c u w : gecorrigeerde waarde voor GLGcor;
GLGcor oii[1 :

ongecorrigeerde waarde voor GLGcor (m - maaiveld);

netkw:

n e t t o kwel (kwel - wegzijging) (mm(j~').

In de formules (1) t / m (5) zijn de w a a r d e n van de coëfficiënten geldig voor de r e s u l t a t e n van
1985 ingevuld. Voor andere j a r e n en varianten m o e t e n deze waarde n o p n i e u w w o r d e n bepaald.

van verwacht werd d a t ze niet veranderden bij

factoren de vorm van een exponentiële functie,

gewijzigde g r o n d w a t e r s t a n d e n (tabel 1).

(zie kader)
De correctiefactoren voor n i t r a a t c o n c e n-

Uit de aldus ontwikkelde regressiemodellen w e r d e n correctiefactoren afgeleid o m d e

traties i n h e t g r o n d w a t e r zijn te vergelijken

oorspronkelijk berekende waarden te corrige-

m e t denitrificatiefactoren die zijn berekend

ren voor de afwijkend berekende Gt. Doordat

door Steenvoorden (1988), B o u m a n s (1989) en

de natuurlijke logaritme werd g e b r u i k t voor de

Breeuwsma era/.(i99i). Dit zijn factoren per Gt

afleiding van de modellen, h e b b e n de correctie-

w a a r m e e de n i t r a a r u i t s p o e l i n g van Gt VII*

A/b.3

Denitnjïcaticfaetorcn volgensSteenvoorden [1988), Boumans (1989),Breeuwsmaetal.[ip<)i)'en derangevoor
dezandgronden uitdeWSV-bcmesriiystudievoor2015

Steenvoorden
Boumans
Breeuwsma
«mmm wSV-studie

Door bovengenoemde onzekerheden in de
aannames moeten de gepresenteerde resultaten worden opgevat als een inschatting van de
orde vangrootte van de effecten van vernatting. Deresultaten worden gerelateerd aan de
gegevens van 1985in de verdroogde situatie
(BISGt-30 cm),ervan uitgaande dat dit de huidige situatie benadert.

I

I
I

!

I

II

II*

III

III*
IV
V
Grondwatertrap

V*

VI

Doordat de bodemkartcring in fasen is
uitgevoerd zijn degrondwaterstanden uit het
BISveelal verouderd. Deels isal een Gt-actualisatie uitgevoerd (Finkc et si, 1996).Door deze
onvolledige informatie ishet moeilijk om aan
tegeven waar in Nederland de verdroging
welke omvang heeft. Om de orde van grootte
van effecten van verdroging op eutrofiëring in
te schatten iser daarom hier van uitgegaan
dat de huidige BIS-informatie de oorspronkelijke 'natte' situatie betreft. Voor de huidige
'verdroogde' situatie is aangenomen dat deze
30cm lager ligt. Deze grondwaterstandsdaling
is waarschijnlijk een onderschatting van de
verdroging in hoog-Nederland en een overschatting in Laag-Nederland en voor de al
geactualiseerde kaartbladen.

VII

Effect op de iiitraatconcentratie in het grondwater
Het effect op de nitraatconcentratie in het
grondwater van het huidige mestbeleid resulteert erin dat gemiddeld de drinkwaternorm
op 1m -GLGniet meer wordt overschreden
H20
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PLATFORM

LEGENDA
mtraatconcentratjes inmg/1

0 10 20 30 10 50 60 70

Aß).4

Gebieden metoverschrijding van dedrinkwatemorm in2015methuiditj mestbeleid fa)
en in2015methuidig mestbeleid envernattnig(b).

EG-drinkwaternorm in 348.000 hectare, waarvan 280.000 hectare in het zandgebied. In de
WSV-studie werden voor 2015 vergelijkbare
oppervlakten berekend (tabel 3).Bij vernatting
in 2015werd een kleiner areaal berekend met
overschrijding van dedrinkwaternorm. In
afbeelding 4is tezien dat in de droge zandgebieden in het oosten en in het zuiden van
Nederland de norm in 2015nog wordt overschreden. Bij vernatting wordt het areaal met
normoverschrijding behoorlijk verkleind,
maar er blijven noggebieden in Drenthe, het
oosten van Gelderland en Overijssel en NoordBrabant waar de norm overschreden wordt.

dit door een minder sterke,volledig reversibele
binding van fosfor in de diepere bodemlagen.

Degetallen in de laatste kolom van tabel3
en afbeelding 4bgelden voor een vernatting in
rooprocent van het areaal.Claessen en Kors
(1996)berekenden echter een reductie van 26
procent van het verdroogde areaal in 2015 bij
het huidige beleid. Dit zou betekenen dat bij
het huidige mestbeleid met daarnaast het
doorvoeren van vernatting met het huidige
anti-verdrogingsbeleid ongeveer 290.000 hectare in plaats van 348.000hectare de drinkwaternorm overschrijdt. Het areaal waar aanvullende maatregelen nodig zijn om de drinkwaternorm te halen zou dus verminderd kunnen
worden wanneer het anti-verdrogingsbeleid
zou worden doorgezet.

Conclusies en discussie

Effect op de stikstojconcentratie in het
afgevoerde water
Bij vernatting werd gemiddeld een geringe daling van de stikstofconcentratie in het
afgevoerde water berekend (tabel 4).Alleen bij
veengronden is het effect van vernatting groter dan het effect van het mestbeleid. Een
afname van de stikstofconcentratie in het afgevoerde water bij vernatting is te verklaren
door een toename van de denitrificatie. Dit
effect wordt gedeeltelijk weer tenietgedaan
door hogere stikstof-concentraties hoger in
het profiel. Wanneer vernatting plaatsvindt
wordt relatief meer water en dus stikstof vanuit een ondieper deel van het profiel afgevoerd
(Hendriks, 1993).Het mestbeleid leidt in de
klei-en zandgronden tot een sterkere reductie
van destikstofconccntratics dan vernatting. In
de veengebieden lijkt vernatting meer succes
te hebben, maar 30cm vernatting isvrij veel in
deze gebieden.

LEGENDA
nitraatconcentraties inmgI

10 20 30 40 50 60 70 80 30
KlOTete'S

Effect op deP-concentratie in het ongevoerde
water
(tabel 2).Het gemiddelde extra effect van vernatting (verhoging van de grondwaterstand
met 30cm) levert nog een geringe extra afname op van vijf tot zeven procent van de
nitraatconcentraties.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM)berekende voor 2005bij het
huidige mestbeleid een overschrijding van de
38
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Vernatting heeft een forse toename van de
fosforconcentratie tot gevolg (tabel 5).Dit
geldt in versterkte mate bij veengronden. Bij
ondiepere grondwaterstanden kan minder fosfor gebonden worden aan aluminium- en
ijzeroxiden in debodem. Hendriks (1993)vond
evenwel een toename van de fosforbelasting op
het oppervlaktewater bij een peilverliging van
50cm in enkele veengronden. Hij verklaarde

Vernatting zalgeen aanvullende maatregel kunnen zijn als het gaat om de beperking
van P-concentratie in het water dat afgevoerd
wordt naar het oppervlaktewater. Bij vernatting mag zelfs een negatief effect verwacht
worden. Dit zal worden versterkt in perioden
waarin het grondwater langdurig in fosfaatverzadigde lagen aanwezig is,waardoor ijzerreductie optreedt en meer fosfaat in oplossing
kan gaan (Schoumans en Kohlenberg, 1997).

Het effect van vernatting op de belasting
van nutriënten op het oppervlaktewater kan
op eenvoudige wijze met regressiemodellen
onderzocht worden. Het gaat echter alleen om
een eerste inschatting van het effect van vernatting. Wanneer de effecten van vernatting
opgedetailleerd niveau onderzocht moeten
worden is het gebruik van deze regressiemodellen niet voldoende, onder andere omdat de
dynamiek in de regressiemodellen ontbreekt.
Een inzicht in de rol van processen die spelen
bij de doorgerekende maatregelen wordt verkregen met dynamische modellering.
Door de vernatting nemen de nitraatconcentraties in het grondwater af Dit betekent
dat het areaal waar additionele maatregelen
getroffen moeten worden om de drinkwaternorm van 50rng.f 'NO, te halen met ongeveer 60.000ha verkleind kan worden, wanneer
vernatting doorgevoerd wordt. Na vernatting
in 2015zullen er m dedroge zandgebieden
toch nog delen zijn waar extra maatregelen
genomen moeten worden.
Het winnen van grondwater, met als
gevolg verdroging, leidt tot verhoogde nitraatconcentraties in het grondwater.
Destikstofconcentratie in het afgevoerde
water naar het oppervlaktewater kan zowel
toe- alsafnemen bij verlaging van de grondwaterstanden. In de berekeningen was de toeofafname sterk afhankelijk van het bodemtype.Deverlaging van de stikstofconcentratie
werd veroorzaakt door een toename van de
denitrificatie bij vernatting. Verhoging van de
stikstofconcentratie zou kunnen worden toegeschreven aan de relatief meer afvoer vanuit
geringere diepte. Ondiep in het profiel bevinden zich hogere concentraties dan dieper.
De fosforconcentratie in het afgevoerde
water neemt toe door vernatting. Bij hogere
grondwaterstanden ishet fosfaatbindend vermogen lager en bovendien komen hoger in het
profiel hogere concentraties voor.
Het is mogelijk dergelijke regressiemodellen (metamodellen) in een GIS-systeem te han-
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gen, waardoor op eenvoudige wijze de effecten
van beleidsmaatregelen ruimtelijk zichtbaar
kunnen worden gemaakt. Dit zou voor (regionale) waterbeheerders een bcslissingsondersteunend systeem kunnen zijn, om een selectie
te maken voor nader te onderzoeken maatregelen. Een beslissingsondcrsteunend systeem
kan onderzoek naar effecten van maatregelen
niet vervangen, maar kan een hulpmiddel zijn
om het onderzoek te sturen.

Deverdroging isover heel Nederland op
dezelfde wijze toegepast, dat wilzeggen zowel
deGHG alsde GLGwerden 30cm dieper verondersteld. In hoog-Nedcrland kan dit een
onderschatting zijn van de verdroging, terwijl
in de rest van Nederland dit een overschatting
zou kunnen zijn. Devernatting werd als het
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Summary
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Swmderen, E.C. van, WJ. Willems, G.H.G. Daatselaar, T. de

The Dutch manure policyaims to reduce nutrient surpluses offarming systems. For about
34S.00hectares the formulated policy is insufficient to improve water quality and additional
measures are required for this area to comply to the nitrate drinking water norms.The Dutch
policy tocombat lowering ofgroundwater tables in the framework ofprotection and restoration ofnature and landscape will also reduce nitrate concentrations in the groundwater due to
higher dcnitrification rates.Aspart ofthe Water Systems Evaluation in the framework ofthe
Fourth Water Management PolicyReport the effects ofseveral alternative manure policies for
theNetherlands wereevaluated byRIZA,SC-DLOand DH.This resulted in an enormous database for the Netherlands, which was used toderive regression models relating nitrate concentrations in the groundwater and N- and P-loads to the surface water togroundwater levels.
Using these regression models correction factors werederived toestimate the effects ofchanging groundwater levels.An increase ofgroundwater levelswith about 30cm leads to lower
nitrate concentrations in the groundwater and can thus be regarded asstrengthening the manure policy. Ifgroundwater levels are raised to this extent, the acreage for which additional
(more strict) manure policies have tobe introduced will be halved to approximately 290.000 ha.
For peat soils increased groundwater levelsalso leads to strongly lowered N-concentrations in
the surface water discharge. For sandy and claysoils this effect was lesspronounced. In all cases
the increase ofgroundwater levels leads to an increased P-load to the surface water, due to the
fact that lessphosphate can beadsorbed in the soils when groundwater tables are increased.
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