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Doelvanditverkennendeonderzoekwashet
verkrijgen vaneenindicatievandeemissievan
zwaremetalen uitlandbouwgronden. Gedurendedewintermaanden van2000en2001 zijn
daartoemetingenverrichten watermonsters
genomenopeenlocatiewaartweeweidepercelendoorsnedenwordendooreenkopsloot.
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Destofbalansen van hetstroomgebied van de
Reggevertonen forsegaten.Metnamevoorde
probleemstollenkoper,nikkelenziukzijngrote
negatievesluitpostengevonden.Minderdun de
hel/tvandekoper-, nikkel-enzinkvrachtenkan
verklaardwordenopbasisvan bekendeemissies.
EigensinlierRegge-systeemwordtdusecubron
onderschato( overliethoojdgezien.Opbasis
vanwee verkennendestudieslijkt hetlandelijke
gebied inTwenteecurelevante,niereerder
onderkende bron.OokeldersinNederland blijkenwaterkwaliteitsbeheerders knelpunten met
metalen inhetlandelijkgcbicd tekennen.Om
dekomendejaren inhetkadervandeKaderrichtlijn Waterrealistischecmissicbeheerplanueueneffectieve maatregelpakketten optekunnenstellen,ishetwenselijk opregionaal niveau
kwantitatiefinzicht tekrijgen indebijdrage
vanhetlandelijkgcbicd aan demctalenproblematick.Vanwege hetbchccrgcbiedoveistijgcudc
karaktervanditvraagstuk is metmeerdere
waterkwaliteitsbeheerders hetinitiatie/genomentoteengezamcnlijkonderzoeksvoorstel.
ParallelaandeontwikkelingvanhetuitspoelingsmodelvanAlterraverrichttehet
WaterschapReggeenDinkel,met ondersteuningvanhetRIZA, tweeverkennende waterkwaliteitsonderzoeken naarhet landelijk
gebiedalsbronvanzwaremetalen:éénopperceelniveauenéénopstroomgebiedniveau.
Aanleidingvoordezestudiesvormdendegrote
negatievesluitposten voorde probleemstoffen
koper,nikkelenzinkindestofbalansen van
hetstroomgebied vandeRegge.
Slechts40procent vandekopervracht, 20
procentvandenikkelvrachten40procentvan
dezinkvrachtisverklaarbaar opbasisvan
bekendeemissies.Dezenegatieve sluitposten
makenhetaannemelijk dateenbroninde
stofbalansen isonderschatofnietisonderkend.
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Onderzoek op perceelniveau
Hetonderzoekopperceelniveau isuitgevoerdinhetstroomgebied vandeRegge.

Inhetoppervlaktewater vandekopsloot
overschrijden deconcentratieskoper,nikkelen
zinkhetMTR-niveau frequent. Doordeafwezigheidvanbronnendiebijhetopstellenvan
destofbalansen verantwoordelijk zijn gehoudenvoordebelastingvanhetoppervlaktewater,isgeconcludeerddatdenormoverschrijdendeconcentratieshetgevolgzijnvan
afspoelingenuitspoeling.Aangeziendeperceelslootgevoedwordtdooruittredend grondwater1',lijktafspoelingopdebetreffende locatieminderrelevantdanuitspoehng.
Gelijktijdig metdebemonsteringvanhet
oppervlaktewaterzijnmengmonsters samengesteldvanhetondiepegrondwater (totdrie

Bovenloopvandejufferbeekinhetlaniielykgebtedvannoordoost-Twente.
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meter beneden maaiveld) onder deweidepercelen.Deconcentraties koper, nikkelenzink in
het grondwater komen overeen met ofliggen
hoger dan deconcentraties in het oppervlaktewater (zieafbeelding i).Dit bevestigt de veronderstelling dat vooral uitspoeling verantwoordelijk isvoordemetalenbelasting van de
perceelsloot.
Om uit te kunnen spoelenmoeten de
metalen in de bodem aanwezigzijn en in
oplossing kunnen gaan. Koperen zink blijken
vooral met deorganische mest teworden aangevoerd. Dekoperbelasting van landbouwpercelen isvoor88procent het gevolg van het
gebruik vandierlijke mest.Voorzink ligt dit
op73procent2'.Vannikkel wordt aangenomen
dat het van nature aanwezig isin de bodem.
Demate waarin metalen in oplossinggaan,
wordt vooralbepaald door fysisch/chemische
processen.Naast de hoeveelheid Disolved
OrganicCarbon (DOC)isdezuurgraad een
belangrijke verklarende factor. Onder beide
weidepercelen isrelatiefzuur grondwater aangetroffen. Deverzurende werking van de
bemesting en de afwezigheid van kalk zijn
hiervan deoorzaak.Zoweldemetalen die aangevoerd worden met demest alsde metalen die
van nature in debodem aanwezigzijn gaan
onder zure omstandigheden in oplossing. Uitspoeling naar deperceelsloot isdus een reële
belastingsroute.
Deonderzoekslocatie ligt in een gebied
waarvoor het streefbeeld basiswatergeldt. Dit
betekent dat in 2012het MTR-niveau behaald
moet zijn. Gezien degeringe mate waarin het
MTRoverschreden wordt, lijkt realisatie van
het streefbeeld op debetreffende locatie haalbaar.Zowelbronmaatregelen (veevoersamenstelling)alsend-of-pipe oplossingen (verminderen mestgift, bekalken) kunnen effectief
zijn. Realisatievan een kwaliteitsniveau dat
hoger ligtdan het MTRzalechter problematisch worden.
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Afb. 1:

Concentratieskoper,zinkennikkelingrond-m oppervlaktewater.

Evenals in destudie opperceelniveau zijn
in het stroomgebied vande Reutumerbeek
koper, nikkel enzink déprobleemstoffen in
het oppervlaktewater. Genoemde metalen
overschrijden op meerdere locaties het MTR,
zowel hoog in het systeem, nabij de bronnen,
alslager in het systeem.Alleen het oppervlaktewater ineen kwelgcbied aan devoet van
destuwwal heeft een kwaliteit die hetVRniveau benadert.
Voor het grondwateronderzoek is gebruik
gemaakr van peilbuizen van deprovincie en
het drinkwaterbedrijf Dezepeilbuizen steken
aanmerkelijk dieper (zestot 30meter beneden
maaiveld)dan de buizen die tijdens het onderzoek opperceelniveau zijn gebruikt. In het
stroomgebied van de Reutumerbeek zijn in het
grondwater tot tien meter beneden maaiveld
koperconcentraties aangetroffen die lager
liggen dan inhet oppervlaktewater.Zink en
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nikkel
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nikkel daarentegen zijn wel in concentraties
gemeten diedekwaliteit van het oppervlaktewater kunnen verklaren.Dekwaliteit van het
diepegrondwater geeft een divers beeld.Aan
de voetvan destuwwal wordr kwalitatiefgoed
grondwater aangetroffen terwijl op de stuwwal,diep onder de oude esgronden, hoge concentraties koper, nikkel en zink zijn gemeten.
Overdeprocessen dieten grondslag liggen aan
deze hogeconcentraties,lopen de meningen
uiteen (denitrificatie). Het landbouwkundig
gebruik van de bovengrond wordt echter altijd
alsoorzaak genoemd.
Geohydrologisch kenmerkt de stuwwal
vanReutum zich door aanwezigheid van twee
watervoerende pakketten diedoor breuken in
descheidende kleilaagmet elkaar in verbinding staan.Hetgrondwater in het ondiepe
pakket komt via relatiefkorte stroombanen
aan deoppervlakte en voedt de bovenlopen van
de beken.Aan devoetvan destuwwal komt het

Schetsvan degeohydrologischesituatieonderdestuwwalmetdaarindeliggingvan depeilbuizen.
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Onderzoek op stroomgebiedniveau
Diversegebieden zijn in het Overijsselse
provinciale waterhuishoudingsplan aangewezen alskwaliteitswatergebieden. In dergelijke
gebieden geldt voorde waterkwaliteitsbeheerders een inspanningsverplichting om in 2018
tevoldoen aan hetVR-niveau.In Twente
betreft het vooralde stroomgebieden van
beken dieontspringen opde stuwwallen.
In 2001 en 2002isverkennend onderzoek
verricht in het stroomgebied vande Reutumerbeek om een beeld te krijgen van de metalenproblematiek in eengebied waarvoor het
streefbeeld kwaliteitswater geldt. Het 14km z
grote stroomgebied in noordoost-Twente kenmerkt zichdoor een afwisseling van natuur en
landbouw.
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grondwateruithetdiepewatervoerendepakketaande oppervlakte.Afhankelijk vande
kleilagenmengthetdiepegrondwaterzich
methetondiepegrondwater omvervolgensvia
debekenafgevoerd teworden.
Alshetvuilegrondwateronderdeessen
zichverplaatstnaarde kwelgebiedenaande
voetvandestuwwal,zalditoptermijn resulterenineenlangdurigeaanvoervankwelwater
methogeconcentratiesmetalen.Geschat
wordtdathetwateronderdeessencirca 100
jaaronderweg isalvorensdevoetvandestuwwaltebereiken(zieafbeelding 2).Langdurende
uitspoelingzalhetrealiserenvanhetwaterkwaliteitsstreefbeeld belemmeren.Uitgaande
vandelandelijke streefwaarden lijkt hetinhet
stroomgebied vandeReutumerbeek danook
nietzinvolteinvesteren inhetbereikenvan
eenkwaliteitsniveau dathogerligtdanhet
MTR.
Problematiek herkenbaar
Deverkennendeonderzoeken hebbenop
regionaalniveaueenindicatiegegevenvande
bijdragevanhetlandelijkgebiedaandebelastingvanhetoppervlaktewater.Niettemin blij-

vennogvelegeochemischeengeohydrologischevragenonbeantwoord. Beantwoording
vandezevragen inde contextvanhetwaterkwaliteitsbeheer vergtsamenwerkingvanspecialistenmetverschillende achtergronden.
Vooreendergelijkewetenschappelijke studieis
samenwerking op grotereschaal noodzakelijk.
Beginditjaariseentientalwatetkwaliteitsbeheerders bijeengeweestomtebepalen
ofdeinTwentegesignaleerde problematiek
eldersinNederland herkend wordt.Eeninventarisatietondeonderhentoondeaandatzowel
indeklei-,veen-alszandgebieden knelpunten
metmetaleninhetlandelijk gebiedbestaan.
Koper,zinkeninminderematenikkel,vormendaarbij debelangrijkste probleemstoffen.
Meerderebeheerdershebbenbijhetopstellen
vanstofbalansen negatievesluitpostenvoor
genoemdemetalen.Geenvandeaanwezigen
heeft totop hedenvanuiteensysteembenaderingonderzoekuitgevoerd naardeherkomst
vandemetalen.

toekomstigedoelstellingen voortvloeiend uit
deEuropeseKaderrichtlijnWater,achtenalle
aanwezigewaterkwaliteitsbeheerders hetwenselijkomovereenmethodeenkenniste
beschikkenomopregionaalniveau kwantitatieveemissieanalyses tekunnenuitvoeren,die
hetopstellenvantealistischeemissiebeheerplannenenmaatregelpakketten mogelijk
maken.Tijdens hetoverlegisdaarombesloten
initiatieftenementothetopstellenvaneen
gezamenlijk onderzoeksvoorstel.Vanwegehet
beheergebiedoverstijgende kataktervaneen
dergelijk onderzoekiseeneersteaanzettoteen
voorstelvoorgelegdaandeprogrammacommissievandeSTOWA.Ditnajaar wordtbekend
ofnadeteuitwerkingvanhetvoorstelin
STOWA-verbandzalplaatsvinden.
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