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gericht werkenenoutput gerichte bedrijfsvoering.
Ondanks hetfeit datbeidebedrijven het
alseenbusinessmodel zienwarenerookverschillen:bijDZHbeschiktmenreedsovereen
ISO9001 kwaliteitssysteem,bijWMOheeftISO
geenprioriteit. "ISOheeft alleenzinalsjehet
goedoppakt",aldusdeheerVanDijk.BijDZH
heeft men baatbij het kwaliteitssysteem,
medeomdat ookhetmodelNederlandse
Kwaliteitvraagtomhetmanagementvan
processen.
Eenanderverschilwashet feitdatDZHal
eenpositiebepaling volgenshetmodelhad
uitgevoerdenWMOniet.Hetdoenvaneen
positiebepaling iszoietsalshet maken vaneen
foto,eenmomentopname omvasttestellen
waarjejealsbedrijfbevindt.Hieruit komtper
aandachtsgebied eenscore,hoelagerdescore,
hoemeerdenoodzaakomverbeteringen door
tevoeren.BijDZHheeft ditookgeleid toteen
zelfevaluatierapport, een rapport waarinde
uitkomsten vandepositiebepalingworden
onderbouwd.
Nahetinterviewontstondernogeen
kortediscussie,waarbij vooralwerd ingegaan
ophetnut vanISO.
DeconclusiewasdatISOeenkrachtig
middel wasomverbeteringen indeprocesvoeringteverankeren endaarmeeteborgenin
een kwaliteitssysteem.
Overhetmoment waaropmetISOzou
moeten worden begonnen,verschildemen
echtervanmening.Ditmoment wordt
immers bepaald doordegekozenstrategie.
Namelijk eerstdegewensteorganisatie vande
voortbrengingsprocessenrealiserenendan
deze'soll-situatie'borgen,ofdehuidige
'ist-situatie'borgenalsbasisvoorverbetering.
Meerderestrategieën blekengoed tebevallen.OokEricssonbevestigdedat binnen het
modelNederlandse KwaliteitookISO van
belang blijft.
Aanheteindvandeworkshopheerstebij
veledeelnemerseenduidelijk enthousiasme
omzosnelmogelijk methetmodel
NederlandseKwaliteitaandeslagtegaan.
AlsvervolgopISObiedthetmodel
Nederlandse Kwaliteitveleaanknopingspunten omdewegnaareenexcellenteonderneminginteslaan.Hetmodelisbovendien
een'doe'-methodickdiezichuitstekend leent
ommet ISO bereiktebasisresultaatgericht uit
tebouwen.
VoormeerinformatieoverhetmodelNederlandseKwaliteit,zieookhetartikel'Spelenderwijs
echtverbeteren',eldersinditnummervanH,0. f
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Verwijderingvanstikstofen
fosfordoorhufferstroken
langsdeMosbeek
DlEDERlK T. VAN DER MOLEN, RIZA
ROEL KRUIJNE, DLO-STARING C E N T R U M
E. J A N B. U U N K , W A T E R S C H A P R E G G E E N D I N K E L

Eenbufferstrook iseenstrookcjroiid tussenland
en water,waarvan beheeren/ofinrichting zijn
aangepast tengunstevan de ecologischewaarde
van hetland-watersysteem.Bujferstroken verminderen de kansdatstoffen mhetwater
komen,diebedoeldzijn voorhetland.
Tedenkenvaltaan bestrijdingsmiddelenen
meststoffen van de landbouw.Destrokenverminderenzoweldedirectebelastingvanhet
water, maarvormenookeensoort/titer, waardoorindirecte belastingdoorafspoeling overoj
uitspoeling doordebodem kanverminderen.
Daarnaast vormen bufferstroken groene linten'
in hetlandschap.Zevormen eenbiotoopvoor
veelplanten en dieren. Allerleidiersoorten
kunnenzichrelatiefveiligverplaatsen via de
strokenendaardoorwordenverschillende leejgebicdeu metelkaarverbonden. Destroken
wordendaarom ookwe!'ecologischesnelwegen'
genoemd.
Inditartikelgaan weinopdefilterwerkingvan
bujferstroken voordemeststoffenfosforen
stikstoj. Hiertoe isveldonderzoekverrichtop
landbouwkundiggebruiktepercelenenop
bestaande bufferstroken langsde Mosbeekin
NoordoostTwente.Daarnaastzijn modelberekeningen uitgevoerd omdemetingente
interpreteren enteveralgemeniseren.Een uitgebreide beschrijving vanhetonderzoek') is te
vinden 111 Hendriksetal.f1596]enKruijne
{1996}.

Wat zijn bufferstroken?
Indeafgelopenjaren isveelonderzoek
verricht naarbufferstroken, vooralinhet
buitenland [bijv.Osborne&Kovacic, 1992;
Muscutt etal, 1993; Haycocketal.,1997;
Kronvangetal.,1997J. Ineen literatuuronder-

Het onderzoek iseensamenwerking tussen het Waterschap
Regge enDinkel, het Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer enAfvalwaterbehandeling te Lelystad,
de provincie Overijssel, DLO-Staring Centrum te
Wapeningen, de Waterleiding Maatschappij Overijssel en
de eigenaar van delandbouwpercelcn. Het project maakt
deel uit van het plan van aanpak 'gebiedsgericht beleid
Noordoosr-Twerue' [Uunk & Schmidt, i£95J,

zoekisdetoepasbaarheid vandeze informatie
voorNederland onderzocht [Orleansetal,
1994].Zijonderscheiden verschillende vormen
vanbufferstroken: eenstrookgrond dieniet
wordt bemest,eenstrookgrondwaarop
(bovendien)devegetatieafwijkt eneenstrook
grond waarvan(bovendien)devormisaangepast.Mogelijke vegetatietypen zijngras,
struiken en bomen.Eenmogelijke aanpassing
vandevorm iseenverlagingvanhet talud,
waardoor hetwatereentijdje kanworden
vastgehouden.Daarnaast zijn specifieke vormaanpassingen mogelijk opplaatsenwaar
drainbuizen hetperceelverlaten.
Deprocessendiezichmeen bufferstrook
afspelen zijn inprincipenietandersdandie
eldersophet landplaatsvinden. Meststoffen
gebonden aandeeltjes dieafspoelen kunnen
bezinken.Doordevormvandestrookenhet
typevegetatiekanhetbezinkenwordengeoptimaliseerd.Doorniet tebemesten wordtde
aanvoervanvoedingsstoffen naarde bufferstrookverminderd enkandevegetatieeendeel
vandeopgelostemeststoffen opnemen,die
vanafhetvoedendeperceelwordenaangevoerd.Verderkunnen opgeloste stoffen
wordengebondenaan het bodemcomplex.
Vaakwerktditprocestweekanten op:onder
bepaaldeomstandigheden kunnen de stoffen
weerloslatenenalsnoghet oppervlaktewater
bereiken.Tenslottekanstikstofwordenverwijderd dooromzetting vannitraat-stikstofin
stikstof-gas (N,enNO).Doorhet watervast
tehouden indebufferstrook endoordeconditiesvoordenitrificatie tebevorderen kande
stikstofverwijdenng worden geoptimaliseerd.
Denitrificatie vanstikstofenafvoer van
voedingsstoffen metdevegetatiezijndeenige
ptocessenwaardoor voedingsstoffen echt uit
destrook verdwijnen.
Het proefproject langs de Mosbeek
DeMosbeekontspringt opeenstuwwal
nabij deNederlands-Duitsegrens.Langsde
beekiseenonderzoeklocatiegekozenwaar
landbouwgrond directgrenst aandebeeken
waarookvannaturebufferstroken aanwezig
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zijn (zieafb. i). Het landgebruik op de onderzoeklocatie betreft een perceel met extensief
gebruikt grasland en percelen niet intensief
gebruikt gras-en maïsland.Tussen het maïsperceel en de beek bevindt zich een bufferstrook in de vorm van een elzenbroekbos;
tussen het extensiefgebruikte grasland en de
beek ligt een strook met adelaarsvaren.
Debodems die worden aangetroffen zijn velden laarpodzolen op de hellingen (de percelen
hellen gemiddeld 3%)en moerige eerdgronden
en beekeerdgronden m de lagedelen langs de
beek. Een ondiep gelegen keileemlaag (varieert
van 0,7tot ca.2meter onder het maaiveld)
vormt een hydrologische basis.Door de
helling en degeringe dikte van het doorlatend
pakket iser alleen sprake van ondiepe afvoer
van het grondwater.
Erzijn aan het begin van het onderzoek
diverse bodemfysische en bodemchemische
karakteristieken bepaald. Daarnaast zijn in de
periode december 1993-juli 1995veldexperimentcn uitgevoerd, bestaande uit
metingen van de neerslag, de grondwaterstand in peilbuizen en het oppervlaktewaterpeil.
bepaling van desamenstelling van het
grondwater (geleidingsvermogen, zuur-

Afb.]

graad, chloride, kalium, sulfaat, nitraat-,
nitriet-, ammonium- en Kjeldahl-stikstof
ortho- en totaal-fosfaat en totaal-ijzer),
gemeten in vier raaien van peilbuizen
loodrecht op de beek (zieafb. 1).
bepaling van de hoeveelheid en samenstelling van oppervlakkig afspoelend
water (chloride, kalium, sulfaat en de
stikstofen fosfaat-fracties in gefiltreerde
en ongefiltreerde monsters),gemeten door
middel van een speciaal hiervoor ontworpen mcetgoot.
Door middel van bromide tracer-experimenten is vastgesteld dat het grondwater via
de raaien met peilbuizen van de hogere delen
naar de beek stroomt. Hierbij kwam ook naar
voren dat preferente stroombanen door de
ondergrond een belangrijke invloed hebben op
de transportprocessen.
Naast de
aemetingen zijn er 1 :ook modelberekeningen uitgevoerd. Hiermee kunnen de
meetresulratcn worden verklaard en geëxtrapoleerd naar een ander landgebruik (gewas en
bemesting) ofeen gewijzigde inrichting
(wel/geen bufferstrook, omvang en begroeiing
van destrook).Tevens kunnen effecten op langere termijn en andere klimatologische condities worden ingeschat. Er iseen hydrologisch

model gebruikt in combinatie met een model
dat de processen van fosfor en stikstof
beschrijft [VanDam etal., 1997;Groenendijk &
Kroes,1997J.

t

Resultaten
Degrondwaterstand fluctueert rond de
0,5m beneden het maaiveld. Op de hogere
delen worden soms lagere waarden gevonden
(> 1,5 m onder het maaiveld), terwijl nabij de
beek her grondwater soms tot aan het maaiveld staat. Meting van de oppervlakkige
afstroming van water werd bemoeilijkt door
de vorming van zeer lokalecrosiegeulen. Uit
fc>

o

de metingen en modelberekeningen blijkt dat
de afspoeling slechts een klein percentage van
de uitspoeling is.
Totaal-fosfor bestaat bij hogere concentraties bijna volledig uit ortho-fosfaat. De fosforconcentraties in het bodemwater van het
extensiefgebruikte grasperceel zijn laag en
liggen onder de waterkwaliteitsnorm voor het
oppervlaktewater (0,15mgP 1"'). In het maïsperceel variëren de concentraties van 0,2 tot
1,0 mgP f1. Er heersen aërobe condities, waardoor ijzer in een vorm aanwezig is waarbij
veelfosfaat gebonden kan worden. De hoge
concentraties die desondanks gemeten zijn,

Liggingvande raaien, de peilbuizen endebufferzone,gewastypeengronâwatertranop de onderzoehlocatk.
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corresponderen met de hoge gemeten
fosfaatverzadigmgsgraad van de percelen
[Schoumans, 1994].In de bodem van de bufferstroken en in de lagedelen van het intensief
gebruikte grasperceel heerst anaerobic, gezien
de verhoogde concentraties opgelost ijzer.
Hierdoor zijn er veel minder mogelijkheden
voor fosfor om zich aan de bodemmatnx te
binden. De fosforconcentratie in de bufferstrook isdaardoor toegenomen tot ongeveet
1,0 mgP 1 ' en in het natte gedeelte van het
intensiefgebruikte grasperceel zijn fosforconcentrades gemeten van meer dan
1,0 mgP 1 '.
Nitraat-stikstof is in het algemeen de
belangrijkste stikstofcomponent. De gemeten
nitraatconcentratie in het extensiefgebruikte
grasperceel is meestal lager dan 5mgN 1 '.
Uitschieters van rond de 20mgN 1 ' komen
voor,doch niet in de bufferstrook. Op de
representatieve punten in het maïspcrcecl is
degemiddelde nitraatconcentratie meer dan
30mgN I"1,terwijl in de aangrenzende, relatief
natte, bufferstrook geen nitraat meer is gevonden. In het intensiefgebruikte grasperceel
worden concentraries gevonden van rond
20mgN l"1in het droge deel en nagenoeg
omgN f' in het laaggelegen, natte deel bij de
beek.
Uit de meetresultaten blijkt dat intensief
gebruik van de landbouwpercclen leidt tot
verhoogde fosforconcentraties in het grondwater en dat de bestaande bufferstrook niet in
staat isde concentraties te reduceren. Intensief
gebruik van de percelen vertaalt zich eveneens
in hoge nitraatconcentraties in het grondwater. In de bufferstroken, maar ook in het
natte deel van het grasperceel dat grenst aan
debeek, is het nitraat nagenoeg verdwenen.
Vermoedelijk komt dit door omzetting in stikstofgas door denitrificatie. Op deze plaatsen
wordt de Mosbeek wel belast met uitspocling
van enkele milligrammen per liter ammonium-stiksto£
Via modelberekeningen is nagegaan wat
het effect isvan bufferstroken op de belasting
van de beek in hetjaar 2024,bij 'gemiddeld
weer' en bij verschillende bemestingsvarianten. Het blijkt dat de effectiviteit van een
bufferstrook bijna lineair toeneemt met de
breedte ervan. Een tien meter brede bufferstrook levett een vermindering van de stikstofbelasting van 2% tot 28%.Devetmindering
voor fosfor bedraagt -6% tot 22%.De vetmindering van de belasting doot de bufferstrook
wordt verklaard door een verkleining van het
bemeste areaal,afvoer van stikstof en fosfor
met gewas van de strook en denitrificatie van
stikstof Een grasbuffer iseffectiever dan een
bosbuffer, omdat afvoer van gras en niet van
hout ofbladmatcriaal is verondersteld.
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Demaatregel van een bosbuffer na het maïsperceel resulteert zelfs in een verhoogde belasting van de beek met fosfor. De opname van
fosfaat door de vegetatie van de bufferstrook is
veelgeringer dan bij maïs, waardoor de evenwichtssituatie van dereferentie isgewijzigd in
een situatie met een gering overschot voor fosfor. Verschillen tussen het maïs- en grasperceel
worden toegeschreven aan verschillen in de
ontwateringssituatie en niet zozeer aan het
gewastypc. Bij het maisperceel isde uitstroming geconcentreerd in het onderste deel
van het watervoerend pakket, terwijl de waterafvoer in het grasperceel gemiddeld hoger in
de bodem plaatsvindt.

wat het effect isvan het voorkómen van
direcre bemesting van de beek alsgevolg van
de mesttoediening. Verder kunnen buffersttoken pickbclastingen van afspoeling van
meststoffen opvangen. Deaanleg van een soort
drempel in de bufferstrook, vooral in dit soort
hellende gebieden, zal dit bevorderen.
Tenslotte, hoewel de onderzoeksresultaten
dus slechts een beperkt milieuhygiënisch
rendement van de bufferstroken tezien geven,
vergroten zezeker de functionaliteit van niet
intensief landbouwkundig behectde stroken
langs beken. Deze functionaliteit hoeft niet
langet alleen te worden gebaseerd op ecologische en landschappelijke motieven.f"

Perspectief voor bufïerstroken?
Deeffectiviteit van de bufferstroken langs
de Mosbeek als filter voor meststoffen ligt in
het algemeen ruim lager dan die gerapporteerd uit het buitenland. Desituatie in Nedetland wijkt afvan de meeste buitenlandse
studies, doordat de mestgiften hier veel hoger
liggen. Bij een gelijk blijvende absolute verwijderingscapaciteit pet meter bufferstrook is
het procentuele effect daardoor kleiner.Voor
wat betreft hydrologie, morfologie en bemesting komt de situatie bij ons goed overeen met
die in Denemarken en daar worden vergelijkbare resultaten gevonden. Verder geldt dat de
onderzoeksresultaten betrekking hebben op
een lokale situatie, die onder meer wordt
gekarakteriseerd door hellende percelen en
preferente stroombanen. Deze en andere
karakteristieken moeten in ogenschouw
worden genomen bij extrapolatie van de resultaten naar degehele Mosbeek. Vervolgens isde
Mosbeek in Nederland weer hooguit representatiefvoor een aantal beken. Dit laat onverlet
dat de resultaten, diegebaseerd zijn op een
degelijke, procesmatige onderzoeksbenadering, aanduiden dat men in de Nederlandse
situatie met hoge meststoffenbelasting en
opgeladen bodems geen wonderen mag verwachten van met name de fosfotverwijdering
in stroken, dievoothcen in landbouwkundig
gebruik waren.
Deeffectiviteit van bufferstroken voor
fosfor neemt toe alsde fosfaatverzadigde
bodem van de bufferstrook wordt vervangen
door fosforarme grond en de zuursrofcondities
goed zijn; de effectiviteit voot stikstof kan toenemen door verlenging van de verblijftijd van
het watet en zuurstofarme condities in de
bufferstrook. Beidemaatregelen gelden evenwel niet uitsluitend voor bufferstroken, maar
zijn ook van toepassing op landbouwgrond.
De inrichting van de bufferstrook isdus mede
afhankelijk van de keuze ofhet accent moet
liggen op de verwijdering van fosfor, dan wel
stikstof In bovengenoemde percentages met
betrekking tot de reductie van de belasting
met meststoffen komt niet tot uitdrukking
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