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maatregelen genomen omdestikstof-en
fosfaat-uitstoot uitdelandbouw teverminderen.Maarvooralsnoglijken dieniethet
beoogdeeffect tebereiken.Nieuwemaatregelenzijn inontwikkeling,maar hetis
moeilijk omheteffect vaneenbepaaldemaatregelopvoorhand inteschatten.Hetgebruik
vansimulatiemodellen kandaarbij eenhulpmiddelzijn.

Bufferstrokenopgrasland
om destihtofbelastingvan
hetoppervlaktewater te
verminderen

Recentelijk isdoorAlterraenPlant
ResearchInternationaleenmodelontwikkeld
dateenvolledigbodem-gewas-systeem simuleert.Ditmodelistotstandgekomendooreen
koppeling tusseneenbodemfysisch model
(FUSSIMz)eneen grasland-managementmodel(CNGRAS). Doordezekoppelingishet
mogelijk gewordenomheteffect in stikstofbelastingvanhetoppervlaktewater vanverschillendebeheersmaatregelen doorrerekenen.
Hetbodemfysisch modelisreedsmetsucces
toegepast indeglastuinbouw endeakkerbouw.
Hetbodemfysische modeliseentweedimensionaal simulatiemodel voorwatertransport,Stoffentransport, wortelopnamevan
waterennutriënten in verzadigde-onverzadigde,poreuzemedia.Hetgrasland-managementmodel isgeschiktvoorkoolstof-enstikstofstromen opperceelsschaal.Inditmodel
wordttevensdeorganischestofdynamiekin
debodemgesimuleerd, diemetnamevoor
stikstofeenbelangrijke rolspeelt.
Terillustratievanhetmodeliseen
eenvoudigesituatiegeanalyseerd:destikstofbelastingvanhetoppervlaktewater bijaan-en
afwezigheid vaneenbufferstrook op eengraslandperceel.Daartoeisgewerktmeteen fictief
perceelvan 12 metetbreedopeenzandgrond.
Optweemeterdieptebevindtzicheen
ondootlatende laagwaatdoorgeen transport
kanplaatsvinden.Vetderwordtzevenkeerper
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Debelasting vanhetoppervlaktewater metstikstojenfosfaat uitdelandbouw bedraagt naarschatting ongeveerdehel/tvandetotale belasting. Het huidige mestbeleid is eropgerichtomdebelasting
doordelandbouw drastisch teverminderen,maai'deeffectiviteit vanveelmaatregelen ismetduidelijk.Experimenteel onderzoek iseentijdrovende bezigheid. Hetdoorrekenen vandeeffectenvan
verschillende maatregelen metsimulatiemodellengaat veelsneller, waarbij vervolgens een selectie
van veelbelovende maatregelen experimenteelivordtgetoctst.luceugezamcnlijk project van Alterra
en Plant Research International isecu modelontwikkeld waarmee maatregelen tervermindering
van de stikstof enfosfaatbelasting vanhetoppervlaktewater kunnen worden doorgerekend.
Indezestudiewordteeneenvoudigesituatiegeanalyseerd;destikstofbelasting vanhet
oppervlaktewater vaneenperceelmeteen
onbemestestrook(bufferstrook) langsde
slootrand.Desimulatieberekeningen laten
ziendatdezebufferstroken zorgenvooreen
lagerestikstofbelasting vanhetoppervlaktewater.Zetonenookaandat nitraatuitspoeling
slechtseenfractie isvandetotalehoeveelheid
stikstofinomloop.Destikstofbelasting van
hetoppervlaktewater indesituatiemet
bufferstroken wasnatweejaar met 20 procent
afgenomen tenopzichtevandeoorspronkelijkesituatie.Diteffect bleekechterbeïnvloed
tezijn dooreenzekereaanlooptijd vande
bufferstrook. Perkilotoegediende mestwasde
bufferstrook pasinhettweedejaar effectief.
MethetsimulatiemodelFUSSIM2-CNGRAS
kunnen nogtalvananderestrategieën
wordendoorgerekend voorstikstofen fosfaat.
Insamenspraak metondermeer waterbeheerders,boerenorganisaties enlandbeheetders
lijkt hetgenoemdesimulatiemodel bruikbaar
omstrategieën terverminderingvandestikstof-enfosfaatbelasting vanhetoppervlaktewater teontwerpen.
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Deconcentraties stikstofenfosfaat inhet
oppervlaktewater liggeningrotedelenvan
Nederland tehoog.Zeleiden totexcessieve
algenbloeienvervolgenstotverstikkingvan
hetwatermilieu.Delandbouw ishiervoor
medeverantwoordelijk. Erzijn reedsveel
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Het modclpro/ïcl en de beschouwde processen schematisch weergegeven.
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ondergrond. Debovengrond heeft andere fysische eigenschappen dan de ondergrond. Aan
weerszijden van het perceel iseen sloot van
1,30 m diep.In verband met symmetrie kan
volstaan worden met de simulatie van een half
perceel.In de afbeelding komt de rechterzijde
dus overeen met het midden van het profiel.

jaar uitsluitend gemaaid tussen halfapril en
halfoktober. Bemesting vindt steeds drie
dagen na iedereoogst plaats;na de laatste
oogst wordt niet bemest. Een bemesting
bestaat uit 46kgstikstofin gelijke delen
verdeeld over nitraat en ammonium.
Het beschouwde perceel is schematisch
weergegeven in afbeelding 1.Onderscheid is
gemaakt tussen de bovenste 30cm en de
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In deze studie zijn twee berekeningen
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gemaakt:één met volledige bemesting en één
met een onbemeste strook langs de sloot van
anderhalve meter breed.Bij de berekeningen
iservan uitgegaan dat de stikstofconcentratie
van het slootwater nul is,zodat bij infiltratie
van slootwater geen stikstofwordt toegevoegd
aan de bodem. Uitspoeling van nutriënten is
beschouwd als belasting van het oppervlaktewater. De berekeningen werden voor tweejaar
uitgevoerd, waarbij dagelijks de weersgegevens van 1988werden ingelezen. Ditjaar is
gekozen, omdat 1988een vrij gemiddelde
neerslag(verdeling)heeft. Voorafgaand aan de
berekeningen werd het model tweejaar doorgerekend (zonder bufferstrook) om een initiële
stikstofverdeling te bepalen. Ook hierbij
werden de weersgegevens van 1988gebruikt.
Het effect van een bepaalde maatregel
wordt meestal aangegeven als een (procentuele)reductie in de totale nitraatbelasting per
jaar. In het geval van een bufferstrook isde
totale bemesting echter lager dan in de referentiesituatie (bij een gelijke bemestingsintensiteit), wat sowieso al leidt tot een vetminderde belasting. Een andere methode is om
het effect van een bufferstrook uit te drukken
als nitraatbelasting per kilobemesting per
jaar. Deze methode houdt wel rekening met
een lagere mestgift m de situatie met bufferstrook, maar geeft minder inzicht in de
grootte van de belasting. Om zoveel mogelijk
inzicht in de resultaten te krijgen, zijn in deze
studie beide methoden toegepast.

Resultaten
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In afbeelding 2iszowel het verloop van de
nitraatbelasting (links) als de nitraatbelasting
per kilo mest perjaar (rechts) weergegeven
voor tweejaar. Uit de linketafbeelding blijkt
dat verreweg het meeste nitraat in de periode
oktober-maart uitspoelt. De bufferstrook
reduceerde de totale nitraatuitspoeling met 20
procent ten opzichte van de referentiesituatie,
maar dit effect kan voor het grootste deel
toegeschreven worden aan het tweedejaar. De
nitraatbelasting per kilo bemesting viel in het
eerstejaar hoger uit voor de situatie met
bufferstrook dan voor de referentiesituatie. In
het tweedejaar wasde nitraatbelasting per
kilo bemesting wel lager in desituatie met
bufferstrook dan in de referentiesituatie en
werd een reductie bereikt van zeven procent
(rechterafbeelding).
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504

Uit bovenstaande blijkt dat het effect van
een bufferstrook veelminder groot isals rekening wordt gehouden met de lagere mestgift.
Bovendien heeft een bufferstrook een aanlooptijd van tenminste eenjaar. Voordie tijd is de
bufferstrook weinig effectief en leidt zelfs tot
een hogere belasting per kilo toegediende
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mest.Ditkomtomdat initieel dezelfde
hoeveelheid stikstofuitspoelt inbeidesituaties,maat indesituatiemet bufferstrook
dooteenlageremestgift wordtgedeeld. De
bufferstrook heeft paseffect als deconcentratieverdeling indebodemzichheeft aangepast,
zodanigdatdeconcentratieaandetandvan
deslootlaagis.

eenkleinepostisopdebalans,zullenonzekerhedeninanderebalansposten leiden totgrote
verschillen indeberekende nitraatuitspoeling.
Bovendien leidteenbufferstrook nietalleen
toteenlagerebelastingvanhetoppervlaktewater,maarooktoteenlageredrogestof
opbtengst (nietintabelopgenomen). De
opbrengst wasongeveerzesprocent lagerinde
situatiemetbufferstrook dan indeteferentiesituatievoorbeidejaren.

Inafbeelding 3 isderuimtelijke verdeling
vandenitraatconcentratie weergegevenaan
hetbeginvandesimulatiefboven), naéénjaar
(midden)ennatweejaar (onder).Linksstaat
desituatiezonderbufferstrook afgebeeld en
rechtsdesituatiemetbufferstrook. Uitdeze
afbeelding blijktduidelijk dateen bufferstrook leidttoteenandere nitraatverdeling
metaanderand vandeslooteenlagenittaatconcentratie,watleidttoteenverminderde
uitspoeling.
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Conclusie
Dezevoorbeeldberekening laatziendat
hetaanleggen vanbufferstroken toteensterke
verminderingleidtvandeabsolute stikstofuitspoelingdoorgraslandopzandgrond.Perkilo
toegediendemestisdevetminderingechter
veelkleiner.Deuitspoelingvanstikstofnaar
heroppervlaktewater isslechtseenfractieop
destikstofbalans vanhettotalebodem-gewassysteem,waardoordeonzekerheid vande
uitkomsten grootis.

Nitraatuitspoeling isslechtseen fractie
vandemassabalansvanhettotalesysteem. In
detabelisdemassabalans weergegevenvoor
hettweedejaar.Doordatuitspoeling slechts
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Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjems nemen graag en deskundig detotale
zorgvoor bodem,watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden dezevoor u in de hand.
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