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Integratiestrategie

Bodem-engrondwaterkwaliteitinDrenthe:
demeerwaardevaneen
integraleinterpretatie
HARRY BOUKES, ADVIESEURO HARRY BOUKES

Devijfgenoemde meetnetten hebben
inmiddels zo'n 85,000analyseresultaten opgeleverd, verdeeld over de tijd (meerjaren), ruimte(gebiedstypen in de hotizontaal en compartimenten in de verticaal) en parameters.Bij de
verwerking van dezeenorme berg aan analyseresultaten hebben twee aspecten centraal
gesraan:
•

de actuele toestand van debodem en het
grondwater
Hiervoor ishetjaar 2000gekozen, omdat
het op het moment van verwerking de meest
recente meetronde was.Om een oordeel te
kunnen geven overde toestand,zijn de analyseresultaten vergeleken met normen dievoor
de betreffende parameters gelden;
•

detrend overde laatste vijfàachtjaren
voorafgaand aan2000
Opdeze wijze kan worden vastgesteld of
sprake isvan verbetering ofverslechtering van
de toestand, ofdat desituatie stabiel is.

PAUL BAGGELAAR, ICASTAT STATISTISCH ADVIESBUREAU
ANTON DRIES, PROVINCIE DRENTHE

IVIL' M I probleem denkt te hebben, doet erverstandig aan om teonderzoeken hoegroot dat probleem
15. Dat 15dan ookprecieswatprovinciale overheden alsverantwoordelijke voorde kwaliteit van het
grondwaterdeajgelopenjaren hebbengedaau. Zo zijn mdemeeste provincies meetnettengrondwaterkwaliteit en bodemkwaliteit ingericht. Met enige regelmaat wordtgerapporteerd overhet
specifieke beeld dat zo'n meetnet oplevert overde toestand van het milieu endeontwikkeling daarin.
De meetnetten hebben metelkaargemeen dat zezich richten opde interactie tussen mens. bodem-en
grondwaterkwalitcit. Het ligt daarom voordehand tebezien o\hunsamengevoegde meetresultaten
een breder beeldverschaffen van detoestand van het milieu endeontwikkeling daarin, dat wellicht
ook leidt tot meer inzicht uidesamenhang van milieuproblemen. Voordeprovincie Drenthe is
onlangs zo'n integrale rapportage torstandgekomen. Dit artikel beschrijft deaanpak diedaarbij is
gevolgd en het beeld dat daaruit ontstond.
In 1992heeft deprovincie Drenthe een
meetnet grondwaterkwaliteit ingericht. Het
betreft een 50-talgtondwaterbuizen met filtersop negen en 24meter onder maaiveld. De
gegevens van dit meetnet kunnen gecombineerd worden met degegevensvan de25à30
inDrenthe geplaatstebuizen vanhet Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit van het
RIVM.
Dezebuizen wordenjaarlijks bemonsterd.
Alleen dediepere filters diejaar opjaar vrijwel
dezelfde kwaliteit geven worden nu om devier
jaar bemonsterd.
Het provinciedekkend meetnet bodemkwaliteit isin 1996ingericht. Het bestaat uit
93meetpunten dieallemaal in landbouwgebieden liggen.Jaarlijks wordt hier het bovenste(freatische) grondwater bemonsterd en
eens in de vierjaar worden ook bodemmonsters genomen.
Parallel aan dit meetnet fungeert het
meetnet Verzuring.Ook hier wordt het bovenstegrondwaterjaarlijks bemonsterd en de
bodem eensindevierjaar. Het isin 1993ingericht en bestond tot 1999uit zeven meetpun2.6
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ten diein natuurgebieden liggen. Bewust is
gezocht naar locaties waardeverzuring het
duidelijkst waarneembaar zalzijn. In 2000zijn
zeven meetpunten aan dit meetnet toegevoegd.
Tenslotte zijn degegevens van het meetnetDrentseAa/Elpetstroom meegenomen. Het
meetnet is in 1994ingericht om te controleren
ofhet specialebeleid wat hier van kracht is
(ROM-bcleid)ook tot een verbetering van de
bodem- engrondwaterkwaliteit leidt. Het
betreft 6ymeetpunten, dieop dezelfde wijze
worden onderzocht alsdemeetpunten van het
meetnet bodemkwaliteit.
Binnen elk vandeze meetnetten wordt
ondetscheid gemaakt naar gebiedstypen,gedefinieerd door combinaties van landgebruik
(bijvoorbeeld bouwland ofgrasland) en grondsoort (zoalszand ofveen)en naar compartimenten (bodem, freatisch grondwatet, ondiep
ofdiepgrondwater).In enkelegevallen konden
degebiedstypen nog verder worden ingedeeld,
opbasis van deoverheersende richting van de
verticalegrondwaterstroming (infiltratie, kwel
ofintermediair).

Verwerking
Omdetoestand compact samen tevatten,is
de'box-whisker-plot'gebruikt.Dezetoont de
belangrijkste kenmerken vande kansverdeling
vandemeetwaardenvaneenbepaaldeparameterineenbepaaldjaar vooreen bepaald compartiment ineen bepaaldgebiedstype(ziekader).
Dekracht van de'box-whisker-plot' isdat
deze in slechtséén lijn de toestand (formeel: de
kansverdeling,ofnogstrikter:de belangrijkste
percentielen) toont vandegehele bemonsterde
populatie,zoals die isgeschat uit de meetwaarden van de steekproef
Om een eerste indruk tekrijgen van de
trend, zijn de'box-whisker-plots' voor dezelfde
combinatie van parameter, compartiment en
gebiedstype perjaar in één afbeelding achter
elkaargezet (afbeelding 2).
Depositie vaneen 'box-whisker' ten
opzichte van de norm geeft aan welk percentagemeetpunten met normoverschrijding we
zouden vinden als binnen dat gebiedstype een
oneindig aantal meetpunten geplaatst zou zijn
met dezelfde karakteristieken (diepte, filterlengte, etc). Indiezingeeft de positie van de
'box-whisker' dus direct een raming van het
percentage oppervlak van dat gebiedstype waar
het betreffende compartiment verontreinigd is
met de beschouwde parameter.Zoduidt de
vierde'box-whisker' in afbeelding 2erop dat
in 50tot 75procent van het gebied het freatisch
gtondwater verontreinigd ismet nitraat.
Wespreken van een trend alsoverdegeheleperiode waarover meetwaarden beschikbaar
zijn,een eenduidigeverandering optreedt in
degemiddelde concenttatie van de betreffende
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overmeer dan zesmeetjaren beschikbaar
waren, isdetrendanalyse geobjectiveerd met
een statistische techniek. Daarvoor isde

parameter en deze verandering bovendien relevant isten opzichte van het gemiddelde
niveau.Voorde situaties waarvan gegevens

De 'box-whisker-plot'
Het middendeel, de'box'(doos],loopt van het 25-percentielnaar het 75-percentiel,terwijl het
50-percentieloftewel demediaan isaangegeven alseen dikkestreep.De'whiskers' (snorharen)
lopen van debox naar debijna-uiteinden van de kansverdeling, namelijk het 5-percentiel en
het95-percentiel.Alsextreme meetwaarden voorkomen in desteekproef, worden deze apart
weergegeven.
A/b.1:

De'box-whisker-plot'alsweergavevande belangrijkstepercentielenvoneenkansverdeling. Linksdetoelichtingopdebetekenisvande verschillendeonderdelenenrechtsdewijzewaarop dezewordtgepresenteerd:verticaal,zodat verschillende'box-whisker-plots'naastelkaarhmnenworden.geplaatst(zieverderopmditartikel)

Kansverdeling
(bv van fosfaat in bodem,akkerop zandgrond,in 1997)

Ajb.2:

Voorbeeldvaneenchronologischereeksvan'box-whisker-plots'.Inditgevalisdeontwikkeling vande
nitraatconcentratiem hetjreatischgrondwater onderbouwlandopzandweergegeven,zoalsvastgesteld is
metdemeetpuntenvanhetprovinciedekkendmeemet bodemkwaliteit.Indeajbeelding isookdebetretende
normweergegeven(hier50mg/l).
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methodiek van deTheil-hellinggebruikt (zie
kader).Voorelk meetpunt isde helling uit te
drukken in één getal,en voorelkegroep van
meetpunten (gebiedstype) isdan een 'boxwhisker-plot'van de kansvetdeling van die
hellingen te maken. Eénvan dedrie volgende
oordelen kan vervolgens worden geveld:de
situatie verslechtert, desituatie blijft constant
ofdesituatie verbetert.
Aldeze bewerkingen leveren per combinatievan parameter, meetnet, gebiedstype en
compartiment oordelen op over de toestand en
de trend. Om deze informatie integraal en
toch compact weer tegeven,iseen palet van
toestanden en trends ontwikkeld (ziehet voorbeeld in afbeelding 4),dat perparameter de
toestanden en trends van allecombinaties van
gebiedstypen en compartimenten van de
meetnetten weergeeft.
Elkecelin het palet bevat een kleurcode
voor het oordeel overófde toestand ("Ts")ófde
trend ("Tr")vandebetreffende parameter in
een bepaald compartiment binnen een
bepaald gebiedstype dat door een bepaald
meetnet isbeschouwd. Voorwat betreft de
toestand duidt eengroene kleur op "niets-aande-hand" (geen meetpunten met notmovcrschrijding). Niet-groene kleuten duiden daarentegen opgebiedsoppervlak met
normoverschrijding: het percentage gebiedsoppervlak met normoverschrijding neemt
daarbij toe in devolgordegeel, geelbruin,
oranje, rood. Envoor wat betreft de trend
duidt een lichtblauwe kleur op "niets-aan-dehand" (geen trend),terwijl een geelbruine
kleur opeen verslechtering duidt en een lichtgroene kleur opeen verbetering.
Het palet integreert zodus de oordelen
overde toestand en de trend. Het stelt daarbij
niet alleen in staat om visueel direct designaalpunten teonderkennen -dit zijn namelijk
de niet-groen gekleurde toestanden ofdegeelbruin gekleurde trends -,maar het stelt ook in
staat om snel situaties te vergelijken, van verschillende compartimenten binnen hetzelfde
gebiedstype (van boven naar beneden in
dezelfde kolom) én van verschillende gebiedstypen binnen hetzelfde compartiment (van
links naar rechts in dezelfde rij).
Alslaatste stap isper milieuthema vastgesteld welkesignalen optreden voorde daarbij
relevante parameters.Vervolgens is getracht
een verklaring tegeven voor het proces dat die
signalen heeft veroorzaakt,waarbij ookzoveel
mogelijk informatie isbetrokken van deanderemeetnetten, gebiedstypen en compartimenten die vermeld isin dat palet, evenals van
paletten van andere parameters die informatie
over het betreffende milieuthema kunnen
geven.Ook ishierbij zomogelijk aandacht
besteed aan de samenhang vande onderscheiden milieuthema's.
H2O
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Theil-helling
DeTheil-helling isde mediaan van allemogelijke hellingen die wekunnen berekenen tussen
deafzonderlijke meetwaarden in een tijdreeks 2 ^. Vooracht meetpunten zijn bijvoorbeeld 28
hellingen teberekenen. DeTheil-helling isdan de mediaan van die 28hellingen. Vooralalsde
meetwaarden niet afkomstig zijn uit een normaal verdeelde kansverdeling, wat bij bodem- en
waterkwaliteitsgegevens eerder regeldan uitzondering is,isdit eengeschikt middel om informatie over tedragen oververanderingen inde tijd. Het isookeen robuuste schatter in het
gevalvan uitschieters (zieafbeelding 3).Verder ishet een zuivere schatter,dus zonder systematische fout, die alefficiënter isdan dehellingschatter volgens lineaire regressie alszelfs nog
maar geringe afwijkingen van normaliteit optreden1).

Meetpunt K12A21. filler 1
bouwland-intermediair-zond

i 5-5
5.0

Voorbeeldvan eenTheil-helling.Duidelijk tezien 15dat dezenietisbeïnvloeddoordeuitschieterin 19.97.

Resultaten vermesting
Vermesting isontstaan toen de landbouw
door middel van kunstmest de mineralen van
verkon aanvoeren, waardoor enerzijds meer
mestproducerende dieren per oppervlakre
konden worden gehouden en anderzijds de
behoefte aan dierlijke mest in deakker- en
tuinbouw afnam. Een mineralenoverschot
ontstond, waardoor de kwaliteit van het
grond- en oppervlaktewater fundamenteel
veranderde.In de bodem en het oppervlaktewater leverden verhoogde concenttaties fosfaat
problemen op;in het grondwater bleek vooral
nitraat de probleemstof
Uit de meetnetten blijkt dat de situatie
met betrekking tot vermesting de afgelopen
jaren niet verslechterde. Inhet bovenste
grondwater worden opveelplaatsen te hoge
nitraatconcentraties gemeten, vooral onder
landbouwgronden opzand met een diepe
grondwaterstand, maar ook onder onbemeste
natuurterreinen.
Naarmate het grondwater dieper wegstroomt, wordt op meer plaatsen het nitraat
afgebroken door het bodemmateriaal. Op
negen meter onder deoppervlakte wordt opde
meeste plaatsen geen nitraat meer aangetoond, maar alsdat wel het geval is,ligt de
concentratie bijna altijd boven de norm. Op
2ö

Vandeandere parameters die in relatie
met vetmesting worden waargenomen, geeft
eigenlijk alleen kalium normoverschrijdingen
tezien.Dezenormoverschrijdingen zijn nog
niet tot het diepegrondwater doorgedrongen.
Dat isconform deverwachting. Kalium kan
tijdelijk worden vastgehouden door het
bodemmateriaal, waardoor deverplaatsing van
kalium naar dediepte een stuk trager verloopt
dan die van chloride en nitraat.

Resultaten verzuring

6.0

Afb.3:

Waarschijnlijk komt fosfaat vrij bij de
afbraak van humusachtige stoffen in de
bodem.Dit iseen natuurlijk proces.Alsdit
inderdaad de voornaamste bron van fosfaten in
het grondwater is,zal het niet ergeffectief zijn
om de fosfaatconcentraties in het grondwater
door middel van mestbeleid te beïnvloeden.
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24meter onder de oppervlaktezijn de nitraatconcentraties nog wat lager dan op negen
meter diepte.Op 24meter dieptezit 'ouder'
water uit dejaren zeventig, toen het
bemestingsniveau lager lagdan in dcjaren
tachtigen negentig. Bovendien istussen negen
en 24meter diepte nitraat door het bodemmateriaal afgebroken.
Voorhet bovenstegrondwater ziet het er
naar uit dat menselijke activiteit en de nitraatnorm in principe niet samengaan. Omdat de
bodem op veelplaatsen het nitraat afbreekt,
blijven deschadelijke gevolgen hiervan gelukkig beperkt. Het betekent echter weldat geen
enkele vorm van beleid er toezal leiden dat
overal opelk moment de nitraatconcentratie
onder de norm blijft.
Deconcentraties fosfaat (afbeelding 5)in de
bodem onder landbouwpercelen overschrijden
de normen regelmatig.Eendetailanalyse leert
dat het behoorlijk wat uitmaakt ofhet in de
periodevoorafgaand aande meting veelofweinigheeft geregend, maar inzijn algemeenheid
zijn deconcentraties hoger dan gewenst.Desondanks vinden wein het bovenste grondwater
nauwelijks fosfaat. Alleenonder veengronden
wordt fosfaat in het grondwater aangetoond.
Naarmate het grondwater dieper wegstroomt,
neemt defosfaatconcentratie toe.

Het probleem van deverzuring stamt
eigenlijk aluit de 19eeeuw, toen met de uitlaatgassen van fabrieken ook verzurende stoffen in de atmosfeer terechrkwamen. Inde20e
eeuw namen die hoeveelheden zuur alleen
maar roe.Bovendien blijkr ook bemesting een
minstens zoverzurend effect op de bodem en
het grondwater te hebben. Omdat de boeren
willen voorkomen dat de bouwvoor van hun
percelen tezuur wordt, zullen bemeste percelen doorgaans ook bekalkt wor- bekalkt
worden.Hierdoor zijn dezuurste gronden niet
dezwaarst belaste landbouwpercelen, maar de
natuurterreinen waar deze bekalking niet
plaatsvindt.
In afbeelding 6istezien wedat de zuurgraad onder natuurterreinen in het bovenste
grondwatet opgeen vandemeetpunten voldoet aan denorm. Onder landbouwgronden
voldoen depH-waarden in drogejaren niet aan
denorm, in nattejaren wel.Dit verschil tussen
natuur- en landbouwpercelen wijst erop dat
zuurbuffering onder landbouwpercelen het
gevolgisvan bekalking doorde boeren.
Voornaamste uitkomst isdat het diepere
grondwater steedszuurder wordt.Dit iszowel
onder natuurterreinen alsonder bouwland het
geval.Mogelijk raaktdezuurbufferende werkingvande bodem uitgeput ofpassen boeten al
dan niet bewust minder bekalking toe.Mogelijk ishet eengevolgvanhet middels injectie op
het land brengen vanmest in plaatsvan het uitrijden pergiertank. Omdat deverzurende mest
dieper indebouwvoor wordt ingebracht, spoelt
het eerder uit naar hetgrondwatet en hoeven
boeren het niet meer tebufferen. Deverwachtingisdat dekomendejaren dezeverzuring van
hetgrondwater zal doorzetten.
Vooraluminium geldt dat met name in
verzuurd ondiep grondwater concentraties ver
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Het beleid ten aanzien van verzuring richt
zich vooralop het terugdringen van emissies
naar deatmosfeer en het verplaatsen van
ammoniak-emitterende bedrijven naar gebieden dieminder kwetsbaar zijn voor verzuring.
Dezuurvracht onder bouwland lijkt echter
voor het grootste deelafkomstig van dierlijke
mest.Zonder dezezuurvracht van demest bij
het beleid te betrekken,zullen de inspanningen niet voldoende zijn om degewenste eindsituatie terealiseren. Uiteindelijk zijn reducties vandezuurvracht nodig in deorde van
een factor ro.Dat isnauwelijks realiseerbaar.
Daarom zou opzijn minst onderzocht moeten
worden ofhet zuurbufferend vermogen van de
bodem niet versterkt kan worden, bijvoorbeelddoor bekalking teverplichten. Dit zou
ookvoor natuurgebieden als optie onderzocht
moeten worden,omdat sterk verhoogde aluminiumconcentraties anders niet tevoorkomen lijken te zijn.

verslechterend

Resultaten verspreiding

Toestandenentrendstenaanzienvandezuurgraad.

boven denorm waargenomen worden.Bijtoenemende diepte slaat het meeste aluminium
neer in het bodemmateriaal. In het diepe water

Bekalking wordt door demeeste mensen
gezienalseen vorm van bemesting.In principeishet niet wenselijk om een natuurlijk
systeem tebemesten. Daarom bestaat weerstand tegen het toepassen van bekalking op
natuurterreinen. Eenbelangrijk argument
om toch tot bekalking te besluiten isdat op
dit moment onnatuurlijke hoeveelheden
zuur in de natuurgebieden terechtkomen.
In het buitenland zijn alwat ervaringen
met bekalking opgedaan.Daarbij bleek
deze vorm van bestrijding van verzuring
soms tot vermesting tekunnen leiden.
Doordat organisch materiaal moeizaam
verteert in zuur milieu,zijn de afgelopen
jaren veelonverteerde bladeren en takken
opdegrond blijven liggen.Alsin die situatiebekalkt wordt, zaldit organisch materiaal alsnogversneld verteren en zullen
allerleimineralen als fosfaat en nitraat vrijkomen.Aande andere kant zalelke andere
vorm van verzuringsbestrijding vroeg of
laat tot dezelfde afbraak van het organisch
materiaal leiden. Mogelijk moet daarom
eerst een laagorganisch materiaal verwijderd worden voordat bekalkt kan worden.

(25m-mv) wordt nergens normoverschrijding
vastgesteld,

Onder verspreiding verstaan wehet probleem dat allerleistoffen terechtkomen op
plaatsen waar weze liever niet hebben. Het
blijkt dat deDtentse meetnetten geen compleet beeld geven van dezezeer brede problematiek. Voorcadmium, nikkel en zink komen
H2O
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welenkelenormover-schrijdingen voor,maar
nieraltijd isduidelijk ofhiersprakeisvaneen
verontreinigingofdatdezestoffen vrijkomen
bijminofmeernatuurlijke bodemprocessen.
Hetisnietuittesluitendatdeprocessenzelf
natuurlijk zijn,maardatdematewaarinze
optredenonderinvloedvanvermestingenverzuringzodanighoogis,datdeconcentraties
metalenongewensthoogworden.InDrenrhe
komenPAK'slokaalvoorindebodemen
bestrijdingsmiddelen inhetgrondwater.
Conclusies
UitdeintegraleanalysevandeDrentse
meetnetten blijktdatdevermestingm
Drentheminofmeerstabiel is,zolangweons
beperken totdeparametersdiedoorgaansmet
vermestinginverband wordengebracht.De
verzuring inhetdieperegrondwater neemt
echter weltoeenvooreenbelangrijk deelis
dattewijten aandemest.
Bijhetbestrijden vandieverzuring lijkt
hetvergroten vandebuffercapaciteit vande

bodemeeneffecriever middeldanemissiereductie.Daarbij moetenweweloppassendat
wehiermeegeenvermestingsprobleemcreëren.Metbetrekkingtotverhoogdeconcentratieszwaremeralenishettemakkelijk omdit
probleemonderhetkopje'verspreiding'te
scharen.Bijverstoringvandebodemevenwichtenzoudetoenemendeverzuringen
mineralenrijkdom (alsgevolgvanvermesting)
eenveelwaarschijnlijker oorzaakzijn.Een
integraleanalysevanallebeschikbarebodemen grondwatergegevens brengt nietalleende
afzonderlijke problemeninbeeld,maarookde
samenhang.Aangezienvermesting,verzuring
enverspreidingzeernauwmetelkaarsamenhangenenelkaarbeïnvloeden,iseenanalyse
permilieuthema perdefinitie onvoldoende.
Dieonderlingebeïnvloedinggeldtookvoorde
mogelijkeoplossingen voorgenoemdeproblemen.Hetmilieubeleid zaldaaromalleen effectiefkunnenzijn alsheroplossingen biedtvoor
deinhun samenhangbeschouwde milieuproblemen. «
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Stichting Postacademisch
Onderwijs (PAO)organiseertkorte
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Milieutechnologie. Dezeactuele
cursussen biedende laatstestand
van zaken in wetenschapen
techniek, onderzoekenpraktijk.
In PAOparticipereno.a. universiteiten, KIVI, kennisinstellingen,
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overheden. Cursusleiders en
docenten zijn autoriteitenop hun
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mg Membraanfiltratie bij dewaterbereiding [15, 16 april] KIWA
1
Waterresearch, Nieuwegein
- Cursus in samenwerking met KIWAWaterresearch Recenteontwikkelingen op het gebied van membraanfiltratie voor de
bereidingvan drinkwater, proceswater en afvalwater, nieuwetechnieken
voor micro-en ultrafiltratie. Door: Prof.ir. J.C.van Dijk, TL)Delft/KIWA,
Dr.ir. S.G.J. Heijmanen Ir.J.Q.J.C. Verberk, TUDelft, € 860
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PAO:Kennis, Kunde, Kwaliteit
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Rioleringsbeheer [15, 16april]TL) Delft
Ingegaanwordt op het spanningsveld tussende uitvoering enhet
opstellen van plannen voor de rioleringen en hoe hier in depraktijk
slagvaardigop ingespeeld kanworden Door: Prof.drir. F.H.LR.Clemens,
TUDelft/Witteveen+Bos en Ir.J.G.Langeveld,TUDelft, € 860
De meerwaarde van samenwerking inde waterketen
[8,9 mei] TU Delft
Welke vormen van samenwerking in dewaterketen zijn er mogelijk?
Wat isdewerkelijke meerwaarde? Hoewordt deze meerwaardekwantitatief en kwalitatief onderbouwd?Belemmeringen.
Door: ir.J.G.Voorhoeve,Tndeau B.V., €860
Wetlands en havens:economie en ecologie in balans
[13, 14 mei] TU Delft
Het inpassenvanwetlands op eenzowel economisch alsecologisch
verantwoorde manier bij deontwikkeling van havens enscheepvaartwegen. Door: Prof. dr. ir. E.W. Bijker en mevr. Ir.M. GeenseCUR/TU
Delft, €820
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Ç Risicobenadering bij waterkeringen [11,18, 19juni] TU Delft
Overstromingsrisicobenadering,overstromingskansen en degevolgen
vanoverstromingen. Door: Mw.ir. A.M.de Leeuw, ProjectbureauVNK
Rijkswaterstaat DWW, Prof.drs. ir J.K. Vnjling, TUDelft, €970
Zie voor het volledige en actuele programma
www.pao.tudelft.nl

