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Bemestinghoofdoorzaakvan
eutrofeveensloten?
ROB H E N D R I K S , ALTERRA

IndeNederlandseveenweidegebiedenishetoppervlaktewatermomenteel veelalcmroof: hetbevat
hogeconcentratiesstikstof en/os|or.Denormenvooroppervlaktewaterkwaliteit wordenmeestal
ruimschootsoverschreden.Vaakwordtdezeslechtewaterkwaliteit directverbondenaanuit/a/spoeImgvanovertolligemeststoffen. Deveenbodemzei/ennutriëntennjke kwelvormenechterook
belangrijke bronnen van nutriëntenbelasting. Inditartikel wordtonderzocht mhoeverredeiiiitricutenbelastingkandalendoorvermindering vandebemesting.Bijbemestingsniveausdievoldoen aan
deMINAS-vcrdcsnormenisbemesting waarschijnlijk eenevengrotebronalsdeveenbodem.Verder
reducerenvan debemesting tot'evenwichtsbemcstingsniveau'resulteert inmestbtjdrageuomgerekendnaar uitspoclingsconcentratiesindeordevandeMTR-waardcii.Zoudermestmvloed bedraagt
demitneureiibclasting alsuitspoclingsconcentratieséén totvelemalendeMTR-waarden,ajTtankelijkvandeaard vandeveenbodemendekwclcondities.Doordegrotevariatie iubepalende
omstandigheden vergtdeaanpakvandeciirrojïcrmgsproblcmutick iuvecuweidcgcbiedenmaatwerk.
Inhetlandelijk veenweidegebied vormtde
diffuse nutricntenbelastingvanuitdebodem
debelangrijkste bronvannutriënten voorhet
slootwater.Algemeenwordtdezebroninde
eersteplaatsgeassocieerdmet uit-enafspoelingvan(overtollige]meststoffen. Doorde
hogegrondwaterstanden kunnen deze stoffen
relatiefsneluit-enafspoelen. Inveenweidegebiedenzijn echternoganderediffuse bronnen
vanbelang:deveenbodemen nutriëntenrijke
kwel1!.Veenbodemsbevattenvannatureeen
grootpotentieelaannutriënten indevorm
vanvasteorganischeverbindingen.Door
afbraak vanhetveengaan(an)organischestikstof-enfosforverbindingen inoplossing.Een
deelhiervanspoeltuitnaargrond-enoppervlaktewater.Uitspoelingvannutriënten naar
hetoppervlaktewater vanuitdediepereondergrondviakwelvormtvoorgrotedelenvanhet
veenweidegebied eveneenseenbronvaneutrofiëring.Deveenbodemalsnutriëntenbron valt
slechtsweinigtesturendoorveranderingvan
dedroogleggingbinnenvoorveenweidegebiedenrealistischemarges(20-70cm-mv)1).Datis
welmogelijkvoordenutriëntenaanvoervia
kwel.Opzettenvanhet oppervlaktewaterpeil
kandezeaanvoersterkonderdrukken.Peil
opzetten leidtechtertottoenamevandeuitenafspoelingvanmeststoffen doorvernatting
vanhetbodemprofiel1).Peilverlagenvermindertdebijdragevandeze nutriëntenbron,
althansopkortetermijn. Oplange termijn

wordthetveenprofiel nutriëntenrijker door
opslagvanniet-uit/afgespoelde mestnutriënten.Uiteindelijk komendezeopgeslagenmestnutriënten doorafbraak vanhetveenweervrij.
Bovendienbrandtdootdiepereontwatering
hetveenprofiel versneldopmetalleongewenstegevolgenvandien.Verminderingvande
bemestinglijktdaaromdeaangewezenweg
omdebijdragevandezenutriëntenbron te
reduceren.Ofinvelerogen,omdatdezebron
alsenigeofiniedergevalalsgrootstebronvan
eutrofiëring wordtgezien,zelfsdéoplossing
voorheteutrofiëringsprobleem vanveensloten.Datlaatstegeeft aanleidingtotenkelekritischevragen.Isbemestingweldehoofdoorzaakvaneutrofe veensloten?ofandersgesteld:
hoehoogzoudediffuse nutriëntenbelasting
zijnzonderbemesting?Enwatvalttebereiken
metmestreductietoteen,methetoogop
behoud vanhetveenweidegebied, voordeveehouderij acceptabelniveau?Inditartikel
wordendezevragenopbasisvananalysemet
simulatiemodellen beantwoordvoortwee
vootbeeldgebieden inhetwestelijkeveenweidegebied:peilgebiedBergambacht(Krimpencrwaard)enpolderRozendaal(Lopikerwaard).
Systeemanalyse
Deuitspoelingsroutesvannutriënten zijn
inveenweidegebieden zeermoeilijkdoor
metingentetracerenzonderdeoorspronkelijke(hydrologische)situatieteverstoren.Dit

maakthetlastigdebijdragen vandeverschillendebronnenvannutriëntenbelasting te
ontrafelen. Door hetbodem-water-plant-systeemteanalyseren metgevalideerde simulatiemodellen kanwélinzichtworden verkregen
indegroottevandebronnenafzonderlijk. Een
geschiktmodelinstrumentarium hiervooris
doorAlrerraontwikkeld,gevalideerdentoegepastomdeachtergrondbelasting met stikstof
enfosfor vanhetoppervlaktewater inveenweidegebieden endeinvloedvanbemestingen
ontwateringopdezebelastingte kwantificeren1).HetbestaatuitANIM02l-3),eennutriëntenhuishoudingmodel voorhetdynamisch
simulerenvandeuit-enafspoelingvan
stikstofenfosfor naargrond-enoppervlaktewater,gecombineerd metFLOCR3),eendynamischhydrologischmodelvoordeonverzadigdezonevankrimpende/zwellende klei-en
veengronden.Indiversestudiesisditmodelinstrumentarium gebruiktbinneneenmodellenketenvoorbodemenoppervlaktewaterom
dediffuse water-ennutriëntenbelasting te
berekenen alsbasisvoorberekeningenvande
water-ennutriëntenhuishouding vanhet
oppervlaktewater.Voor'ProjectBergambacht'4)zijn hietmeeeffecten vanbeheersmaatregelenopdenutriëntenconcentraties in
hetoppervlaktewaterdoorgerekends).Ineen
project inhetkadervan gedifferentieerde
normstelling'')ishet modelinstrumentarium
ingezetbinnenzo'nmodellenketen omdehistorische(1950-1998)diffuse nutriëntenbelastingvanhetoppervlaktewater teberekenen
voorvierproefgebieden inlaagNederland,
waaronderdeveenweidcpoldersBergambacht
enRozendaaV).Ineenvervolgproject8) zijn
voordezetweepoldersscenarioanalysesverrichtomdelangetermijneffecten vangenomenmaatregelen teonderzoeken,zoalshet
teducerenvandebemesting.Demodeluitkomsten vandelaatstetweestudieswotden
hiergebruiktvoorhetbeantwoordenvan
bovengesteldevragen.
Modelberekeningen
Voordehistorischediffuse nutriëntenbelastingzijndevoorbeeldgebiedcndoorgerekendmethistorischegebiedsgegevensvan
bemestingenweersM.Metdescenarioberekeningen8! isnagegaanhoeverdenutriëntenbelastingvanhetoppervlaktewater indetwee
gebiedenopdelangetermijn kanworden
teruggedrongen doorreductievandebemestingtoteenniveaudateconomisch rendabel
landgebruikinveenweidegebieden paartaan
zogeringmogelijke verliezennaargrond-en
oppervlaktewater. Inhetproject Bergambacht
isditevenwichtsbemcstingsniveau opbasis
vankennisvanhetRegionaalOnderzoekscentrumZegveldvastgesteldop260kiloN-effectief(382kilostikstofexclusiefdeammoniakstikstofdievervluchtigt tijdens toediening)en
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ïookilo P;0 5 (44kilo fosfor) per hectare per
jaard 8 ). InBergambacht isdeze maatregel
doorgevoerd vanaf1995.In 2000ishier gemiddeld een niveau gerealiseerd van 356kilo stikstof(exclusiefammoniakvervluchtiging)en39
kilo fosfor per hectare landbouwgrond per
jaar. In descenario's zijn detwee gebieden
doorgerekend met dit gereduceerde niveau
vanBergambacht en met hun werkelijke
bemestingsniveaus van 1995.De scenarioperiode bedraagt 30jaar (1995-2024)opbasis van een
reeks van 13 werkelijke weerjaren (1988-2000),
waarvan dedrie meestgemiddelde weerjaren
zijn gebruikt voor het einde van descenarioperiode.Descenarioresultaten van het laatste
jaar (het meest gemiddelde weerjaar) zijn
onderling vergeleken.Om de bijdrage van de
drie bronnen bodem, kwel en mest afzonderlijk zichtbaar temaken,zijn aanvullende
modelberekeningen gedaan.De bodembijdrage isverkregen uit berekeningen zonder
bemesting en zondet nutriënten in het kwelwater,demestbijdrage doorderesultaten van
extra berekeningen zonder bemesting afte
trekken van de reguliere berekeningsresultaten en de kwelbijdrage doorde berekeningen
zonder bemesting teverminderen met de
bodembijdragc. Deberekende uitspoelingsvrachten vertonen een zeerpiekerig verloop
(afbeelding 1),door degrote verschillen tussen
dejaren in neerslag(overschot) als drijvende
kracht voorde nutrié'ntcnuitspoeling. Het verloopvandeberekendejaargemiddelde uitspoelingsconcentraties isveelgeleidelijker en
maakt daardoor de bijdragen van de afzonderlijke bronnen aande nutnê'ntenbelasting
beter duidelijk. Dezebijdragen zijn voor verschillende bemestingssituaties geanalyseerd
(afbeelding 2).

de kwel (36à46procent).Incidenteel vormt
bemesting weldegrootste bron. De maximaal
berekende mestbijdrage bedraagt voor stikstof
en fosfor bij Bergambacht respectievelijk 34en
29procent en bij Rozendaal 39en 36ptocent
(maximum in despreiding in afbeelding 2).De
spreiding in mestbijdragen ishetgevolg van
spreiding in mestgiften en vatiatiein neerslag
tussen de weerjaren. Afhankelijk van neerslag
en mestgift spoelt0,3tot 4,1procent van de
meststoffen uit en af Degrotere mestbijdragen van Rozendaal in vergelijking met Betgambacht hebben hun oorzaak in hogere
(minerale) mestgiften in het verleden, eengroter aandeel veenbodem en een gemiddeld
geringere drooglegging bij Rozendaal.
Indescenarioberekeningen zijn debemestingsniveaus van 1995in deautonome ontwikkeling(AUTin afbeelding 2)vergeleken met de
evenwichtsbemestingsniveau van Bergambacht in 2000(EVEin afbeelding 2)voor het
verschil in nutriëntenbelasting op de lange
termijn (30jaar).In 1995waren in Bergambacht de topbemestingsniveaus van 1985al
tuim gehalveerd tot mestgiften waarvan in de
modelberekeningen deoverschotten ruimschoots voldoen aan deMINAS-vetliesnormen 8 l Deverminderinggerealiseerd in2000
ten opzichte van 1995bedtoegdaarom slechts
zestot acht procent. Dezegeringe reductie
geeft nauwelijks een afname vande mestbijdragen en leidt tot een vetwaarloosbare vermindering van denutriëntenbelasting. Door
reductie van de bemesting nemen gewasopname en denitrificatie af, en neemt deintering op
defosforvoorraad in debodem toe.In Rozendaal wasdebemesting in 1995met 22ptocent
afgenomen ten opzichte van de topniveaus in
1985,tot een niveau dat in de modelberekenin-

gen voor stikstofnét aan deMINAS-verliesnormen voldoet en voor fosfor daar nog ruim
boven zit8'.Deze niveaus liggen echter 60procent hoger dan die van Bergambacht. Daarom
isin Rozendaaldereductie van de mestgiften
van 1995met 34à35procent tot deniveaus van
2000van de landbouwgronden van Bergambacht wel relevant.Deze bemestingsteductie
geeft een substantiële vermindering (27à37
procent) van demestbijdtage eneen duidelijke
verlaging(8à 13 procent) van de belasting.Ten
opzichte van devermindering in mestgiften is
deze afname in uit/afspoeling van meststoffen
echter zeergering (voor stikstofen fosfaat
respectievelijk 3,3en 1,3procent van de vermindering in mestgiften). Delagere mestgift
leidt bij stikstofvootal tot verminderde denitrificatie en lageregewasopname, en bij fosfaat
vooral tot afname van deopslag in de bodem.
Denutriëntenbelasting zonder invloed
van bemesting isverkregen door alleberekeningen zonder bemesting te middelen ovet de
periode 1950-2024(NULin afbeelding 2].Deze
belasting bedraagt alsjaargemiddelde uitspoelingsconcentratie voor Bergambacht 5,0 mg
stikstofen 0,55mg fosfor per liter,en voor
Rozendaal 7,0mg stikstofen 0,48mg fosfor per
liter.Despreiding in de uitspoelingsconcentraties isvoornamelijk hetgevolg van spreiding in de kwelbijdragen door verschillen tussen de weerjaren in het aandeel van dekwel in
detotale waterafvoer. Develschillen tussen de
gebieden worden vooralveroorzaakt door verschillen in kwelcondities. Bergambacht heeft
hogere fosforconcentraties in het kwelwater en
Rozendaal hogere stikstofconcentraties?). De
bodemopbouw van beidegebieden isin grote
lijnen gelijk:vier tot zeven meter eutroof
(voedselrijk) bos-en broekveen met een kleidek

Nutriëntenbelasting afhankelijk
van mestniveaus
Demestbijdrage aan de nutriëntenbelasting isgroter naarmate de bemesting hoger is
(zieafbeelding 2).Omdat de basis van de nutriëntenbelasting, debodem- en kwelbijdrage,
(alsuitspoelingsconcentratie) vrij constant in
detijd is,weerspiegelt dezerelatie de relatie
tussen nutriëntenbelasting en mestgift: de
belasting ishoger bij hogere mestgiften. De
top van debemesting ligt voor beide gebieden
in deperiode 1980-1989.Door de bufferende
werkingvan deveenbodem valtde top van de
mestbijdrage aan de nutriëntenbelasting vijf
totzevenjaar later.Deperiode 1980-1994is
daarom representatiefvoor de historische
periode met degrootste mestbijdrage (TOP in
afbeelding 2).Gemiddeld bedraagt in deze
periode debijdrage van de bemesting ruim een
kwart (Bergambacht) tot eendetde (Rozendaal)
van de totale nutriëntenbelasting van het
oppervlaktewater. Degrootste bron van nutriënten vormt in deze twee voorbeeldgebieden

A/b. 1

Voorbeeldvanhetverloopindetijdvandeberekende nutriëntenbelasrirujvanhetoppervlaktewater.Getoond
zijndestikstojvrachten-uitspoeiingsconcenrratie, opgesplitstnaardedriebronnenvannutriëntenbodem,
kwelenmest,overdeperiode1970-1998voorRozendaal.Vrachtenzijnoppervlakte^ewocjengebieds^emiddcldejaartotalenenconcentraties oppervlaktegewotjen^cbicds^emiddeldejaargemiddelden(nutriëntenvracht^edeelddoor watervrachtopjaarbasis].
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van circa40cm.Welkent Bergambacht een
veelgrotere variatie in dikte van het kleidek
(van 20 tot 110anfl. Ditverklaartde (geringe)
verschillen in bodembijdragen.

lingsconcentraties liggen in alle gevallen
bovendenormen voor oppervlaktewaterkwaliteit (maximaaltoelaatbaar risicoMTR)van2,2
mg totaalstikstofen 0,15mg totaalfosfor per
liter in het zomerhalfjaar. Datgeldt eveneens
voorde resultaten van een extra doorgerekend

Deberekendejaargemiddelde uitspoe-

2:

Berekendenumëntenbelastingvan hetoppervlaktewater alsjaargemiddelde stikstof-en fosfomitspoelmgseoncentratics,opgesplitst naarde drie bronnenvan nutriënten bodem,kwelenmest,en stikstof-enjosjormestgiften,voorvier bemestingssituatiesvanBergambacht enRozendaal. Tevenszijn demetdetotale uitspoclingsconcentraties corresponderende uitspoelingsvrachtenweergegeven.Vrachtenzijn oppervlaktegewogen
gebiedsgemiddcldejaartotalenen concentraties oppervlakregewogengebiedsgenuddeldejaargemiddelden
(nutriëntenvracht gedeeld doorwatervracht opjaarbasisj voorhetrurale deelvan eikgebied. Hetruralegcbied
vanBergambacht bestaat nietvolledig uit landbouwgronden; dat van Rozendaal wel.Debemestingssituatics
(srikstojhemesting isexclusief deammoniakstikstojdievervluchtigt tijdens toediening):
TOP = topbemesting,gemiddelden voordeperiode 1980-1994,representatie)voordeperiode metde grootste
mestbijdragc
AUT = autonomeontwikkeling, bemesringsniveauvan 1995,resultaten vanhet laatste (30e)scenanojaar
EVE = evenwichtsbemestingsniveau, niveaugerealiseerd voordelandbouwgronden van Bergambacht in
2000 (gemiddeld bedraagt dit298kilostikstoj"en33,7kilofosfaat perhectareperjaar), resultaten
van het laatste (30s) scenariojaar
NUL = nulbemesting,gemiddeldenvoordeperiode 1950-2024.
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natuur-scenario (nietgepresenteerd in afbeelding 2),waarin de bemesting isbeëindigd en
dekwel isonderdrukt dooropzetten van het
peil tot het traditionele hoge niveau in veenweidegebieden van 20cm -mv. In 2024bedragen dezejaargemiddelde uitspoelingsconcentraties4,2mg stikstofen0,49mg fosfor per
liter voor Bergambacht, en4,5mg stikstofen
0,39mg fosfor per liter voorRozendaal. Dit
impliceert dat zelfs in het meest vergaande
scenario,waarin demenselijke invloed is
geminimaliseerd, in beide veenweidepolders
het uit/afspoelende water een potentiële bron
vaneutrofiëring vormt.

Discussie en conclusies
Volgens deberekeningen vormt inde twee
voorbeeldgebieden debemesting gemiddeld
gezien niet degrootste bron van nutriëntenbclasting van het oppervlaktewater.Kweldomineert in beidegebieden licht deze belasting.
Debijdrage vandemest ligt in dezelfde orde
van grootte alsdebodembijdrage (25 à35procent).Zonder invloed van bemestingzijn de
jaargemiddelde uitspoelingsconcentraties nog
tweetot vier keerzo hoogalsde MTR-waarden
voor oppervlaktewaterkwaliteit. Reduceren
van de bemesting tot evenwichtsbemestingsniveau,een minimaal niveau dat voorde
veehouderij nog acceptabel is,resulteert in
mestbijdragen omgerekend naar uitspoelingsconcentraties indeordevan de MTR-waarden.
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Inandere veenweidegebieden kan het aandeel van de bemesting aan de nutriëntenbelastinggrotet zijn.Alsnuttiëntenrijke kwel ontbreekt in vergelijkbare eutrofe veengebieden
alsdevoorbeeldgebieden zalde bemesting
ruwweg dehelft van de belasting vormen.
Betreft het voedselarmcre(mesotrofe ofoligotrofe]veengronden zonder nutriëntenrijke
kweldan kan, afhankelijk van het bemesringsniveau,debemestingdegrootste bron zijn.
Daarnaast zijn er nogandere omstandigheden
diede bemestingsbijdrage kunnen vetgroten,
zoals eengeringere drooglegging ofanderszins hogeregrondwaterstanden, slechter doorlatende toplaagen geringer fosfaatbindend
vermogen'!.Dezeomstandigheden, en vooral
ook dekwelbijdrage, kunnen sterk wisselen in
deNederlandse veenweidegebieden. Bemesting isindezegebieden echter nooit de enige
bron van nutriënten. Bij bemestingsniveaus
die voldoen aandeMINAS-verliesnormen is
bemesting waatschijnlijk geen veel grotere
bron dan deveenbodem.Verderreduceren van
de bemesting tot het evenwichtsbemestingsniveau isalleen effectief bij niveaus die veel
hoger zijn dan dit evenwichtsniveau. Bij
niveaus die nét voldoen aan deMINAS-verliesnormen ismet deze maattegel voor stikstofde
mestbijdrage nog substantieel te reduceren.
Voorfosfor lijkt dit minder het geval.Met
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reductietotevenwichtsniveau kunnende
mestbijdragen wordenverlaagdtotuitspoelingsconcentraties indeordevandeMTRwaarden.Ofdezereductiesrelevantzijnvoor
deverminderingvande nutriëntenbelasting
hangtmedeafvandebijdragen vanbodemen
kwel.
Verderverlagentotevenwichtsniveauvan
mestgiften dieslechtsenkeletientallenprocentenhogerliggendanditniveau,isuitoogpunt vanterugdringen vandenutriëntenbelastingweinigeffectief Wellichtdatditmet
hetoogopdevoorzienetoekomstigeklimaatsveranderingmetgrotereneerslaghoeveelhedenindezomerperiodewelzinvolkanzijn.
Ookvoorhetterugdringen vanhetbroeikasgasN 2 0,datontstaat bijnitrificatievan
ammoniummeststoffen endenitrificatievan
nitraatmeststoffen, iseenverlaginginhetlage
traject wellichtwelzinvol.Ditbehoeft nader
onderzoek.Volledigstoppen metbemesten
geeft bijhethuidigemestbeleid[MINAS]naar
verwachtingoplangetermijn (naveledecennia)maximaal-alsnuttiëntenrijke kwelontbreekt-eenruimehalveringvandenutriën-

advertentie

H,O

tenbelasting.Deresulterendenutriëntcnbelastingzalintermenvan uitspoelingsconcentratiesééntotvelemalendeMTR-waardenbedragen,afhankelijk vandeaardvandeveenbodem
endekwelcondities1).Insituatiesmet nutriëntenrijke kwelkandebelastingverderworden
tetuggedrongen doorhet oppervlaktewaterpeil
optezetten.

kedclaysoil with the FLOCR/ANIMO model combination.J. Hydrol. nr. 215, pag.£4-115.
Twisk W.enW. Buning {100^).Gebiedsgerichte aanpak
verbetering waterkwaliteit in polder Bergambacht, zie
artikel op pagina 30.
DrentJ., R. Hendriks,J. van derKolken R. Groen{1997).
Maattegelen terverbetering van dekwaliteit van het
oppervlaktewater m Bergambacht. H^Onr. 3,pag. 70-71.
Liere L.van (15198].Projectdocument: Gedifferentieerde

Samenvattend kanwordengestelddatde
aanpakvandeeutrofiëringsproblemen inde
veenweidegebieden eencombinatievraagtvan
bemestings-enhydrologischemaatregelen.De
keuzedaarinverschiltvangebiedtotgebied.

normstelling voornutriënten in oppervlaktewater. Een
voorstel vooronderzoek en modellering.RIVM,RIZA,
RIKZ, SC-DLO.IBN-DLO en IKC-N.
HendriksR., R. Kruijne.J. Roelsma, K.Oostindie, H. Oosterom enO. Schoumans(2002). Berekening van denutrientenbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden in vier poldergebieden. Analysevan debronnen.
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