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Dedrinkwatenvinningeninhetgrotegrondwaierreservoirvande Veluweworden beschouwd als
goed beschermd, omdat de iutrekgebiedeu vooral bosen heide omvatten. Uit onderzoek naarde
nitraatuitspoeling onder bosblijkt dat dit beeld maar betrekkelijk is.Ondanks dat verzuring en
vermesting al meerdan tienjaar hoog opde beleidsagenda staan isdedepositie van stikstof,grotendeelsajlcomstig van delandbouw, onverminderd hoog. En juist degrotestuwwal van deVeluwe met
zijn uitgestrekte naaldbossen endiepe uitgeloogde zandpakketten blijkt zeer kwetsbaar voor nitraat.
Destiksto/depositie ismeen naaldbos 50 tot 100 procentgroter dan 111 een loofbos. Bovendien brengt
dehydrochemischesituatie met zich meedat nitraat slechts voor ecu klem deel wordt afgebroken in
de watervoerende pakketten van deVeluwe.
Uit een vierjaar durend onderzoek van de
Universiteit vanAmsterdam en Nuon Water,
ingebed m het nationale onderzoeksprogramma stikstof, komt naar voren dat stikstofukspoeling onder bos een serieuze bedreiging van de drinkwaterkwaliteit vormt.
Omdat bossen verschillend reageren op stikstofdepositie isallereerstgezocht naar de
belangrijkste variabelen in het ecosysteem, die
degrootte van de stikstofuitspoeling bepalen.
Naast dedepositie bleken de ouderdom van
het bos en de boomsoort de belangrijkste
factoren. Hoe ouder een bos,des tegeringer de
stikstofopname door debomen, en des te
groter de nitraatuitspoeling. En bij de boomsoorten bleek een overduidelijk verschil
tussen loofhout en naaldhout. Eikenbos en
met name beukenbos bleek nauwelijks nitraat
door te laten, terwijl alle naaldhoutsoorten
een aanzienlijke nitraatuitspoeling lieten
zien. Dit gold niet alleen voor de donkere
naaldhoutsoorten alsdouglas en fijnspar,
maar evengoed voor de lichtere soorten als
groveden en lariks.
Waarschijnlijk filteren naaldbomen veel
meer stikstofuit de lucht dan loofbomen en
spelen verschillen m microbiologische processen in de wortelzone een rol. Uit een vergelijking van bossen in heel Europa bleek verder
deC/N-verhouding in het organisch deel van
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de bosbodem karakteristiek voor de nitraatuitspoeling.Tussen deC/N-verhouding en de
nitraatuitspoeling bleekeen significante relatie te bestaan, die debasis vormde voor diverse
modelbenaderingen.
Alsvolgende stap in het Veluwse onderzoek isgetracht in het intrekgebied van de
winning Edese Boseen vlakdekkend beeld van
de nitraatuitspoeling teverkrijgen. Daartoe is
het model WANDAgebouwd binnen een GISomgeving.Afbeelding 1 geeft het modelconcept. Debelangrijkste invoervariabelen voor
WANDAzijn de depositie, de boomsoort, de
ouderdom en de C/N-verhouding in de bosbodem. Debelangrijkste uitvoer bestaat uit de
nitraatuitspoeling onder de wortelzone en de
groeisnelheid van de bomen.
De pijlen staan voor: 1.ammonium in de
doorval; 2.mineralisatie van organisch stikstof
tot ammonium vanuit de minerale bodem;3.
opname van ammonium door de bomen;4.
restant van fluxen en omzettingen 1-3:5.
immobilisatie ofopname van ammonium
door micro-organismen in de organische laag;
6.nitrificatie; 7.nitraat in de doorval;8.
opname van nitraat door debomen;<).restant
van fluxen en omzettingen 7en 8;10.immobilisatie ofopname van nitraat door micro-organismen in de organische laag; 11. nitraatuitspoeling.

In het Edese Boszijn in 75percelen de
C/N-verhoudingen bepaald en voor de berekening vlakdekkend geëxtrapoleerd. De uitkomsten van deWANDA-berekeningen zijn geconfronteerd met analyses van het bodemvocht op
een dertigtal percelen. Bodemvochtmonsters
opeen diepte rond 1,4 m beneden maaiveld
bleken daarbij een betrouwbaar beeld op te
leveren van de gemiddelde nitraatuitspoeling
naar het grondwater.
Afbeelding 3 geeft de met WANDA voorspelde nitraatgehaltes in het bodemvocht
weer. Deresultaten van de bodemvochtmetingen op de dertig locaties,teruggerekend naar
een gemiddeld hydrologischjaar en uitgedrukt in mg/l NO3,staan in afbeelding 4. Op
alledouglaspercelen, en de meeste grove den-,
lariks en fijnsparpercelen wordt de drinkwaternorm van 50mg/l overschreden. Enkele
percelen overschrijden de 100mg/l. Het hoogst
gemeten gehalte was in een fijnsparperceel:
308mg/l.Alleen voor de beukenbossen zijn de
resultaten gunstiger. Opvallend ishet grote
aandeel organisch stikstof(DON) in het
bodemvocht, dat bij metingen in het freatische grondwater altijd afwezig blijkt. Aangenomen wordt dat NH4 en DON in de dikke
aërobe zone boven het grondwater geheel
omgezet worden in nitraat.
Dat aan een dergelijke modelbenadering
de nodige haken en ogen zitten blijkt uit
afbeelding 5,waarin degemeten en gesimuleerdestikstofflux tegen elkaar uitgezet zijn.
Een kritische facror vormt de aanname over de
waterflux, dieje in geval van validatie van
modelberekeningen altijd moet doen. De relatie in afbeelding 5blijkt niet significant te
zijn. Waarschijnlijk doet de modelbenadering
van WANDAnog onvoldoende recht aan de
complexiteit van de bosecosystemen en vormt
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Structuurvan WANDA. Depijlengevende
jliaen enomzettingenvanstikstofweer.
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Landgebruik
in intrekgebied
Edesebos
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De doorWANDA.gesimuleerdenitraatconcentratieinrelatietotdeboomsoort.
De nitraatconcentratie van enkele landbouwgebiedenvaltbuitendeschaal(tot250 mg
NO, k ) .
Vegtype orginee!
Onbekend
Grove Corslcaanse Oostenrijkse den
Douglas

degrote ruimtelijke variabiliteit van bodemen vegetatiekenmerken een probleem bij het
verkrijgen van betrouwbare cijfers, zowel van
de nitraatconcentraties in bodemvocht als van
de C/N-verhouding in de bosbodem. Hiervoor
zijn veel uitgebreidere meetreeksen noodzakelijk.
De beperkte voorspellende waarde van het
model neemt niet wegdat degevonden stikstofconcentraties zorgelijk zijn. De gevonden
stikstofflux kan een sterk negatieve invloed
hebben opdrinkwaterwinningen en kwelafhankelijke natuurgebieden. Uit het onderzoek
op de Veluwcis in iedergeval komen vast te
staan dat ook hier deC/N-verhouding gecorreleerd isaan destikstofuitspoeling naar het
grondwater (hoe lager de C/N-verhouding,
hoegroter de uitspoeling) en dat de stikstofuitspoeling onder loofbos velemalen kleiner is
dan onder naaldbos. Deveelgrotere invang
van atmosferische stikstofdoor de dichte
kronendaken van naaldbossen is hiervoor
verantwoordelijk. Donkere naaldbossen (met
name douglas] spannen hierbij de kroon.

Ajb. 4:

EuropeseenJapanse Eariks
HJnspar ensttkaspar
Omorikaspar ensparoverig
Tsugaablesgrandisenchamaecyparis
Inlandseanamerikaanseelk
Beuk
Beritprunusen loofbomenoverig
IKapvlakte
Bebouwing
Landbouwmals
Landbouwgras
Landbouwoverig
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• Hel <30%
• Hel >30% <70%
• Hel > 70%
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A/b. 2:

Landgebruikronddewinning Edese bos. Hetonderzochtegebiedbeslaatco. 10 km2enomvatecu grootdeel
van de25-jaarszonc.

Dit onderzoek maakt duidelijk dat een
gericht beheer van deNederlandse bossen,
(met name wat betreft kappen, begrazen, en
verjongen) de nitraatuitspoeling zou kunnen
verminderen. Dit onderzoek vormt ook een
extra reden om de stikstofdepositie in Nederland met kracht terug te dringen, en om
gestaag door tegaan met deomvorming van

Concentratiesnitraat,ammoniumen DONinhetbodemvochtouderde
wortelzoneinde dertigonderzochtebossen. Deconcentratieszijngebaseerd
op de injanuan 1999gemetenconcentraties,vertaaldvan hetextreemnatte
jaar 1998(1235 mm) naareengemiddeldhydrologischjaar (800 mm neerslag).Voordefijnsvarlocatiediebuitendeschaalvaltzijnrespectievelijk
281,19en8mg NOjl-iberekendvoornitraat,ammoniumenDON.

A/b. 5:

monocultures naaldbos naar gevarieerde
bostypen met een gemengde
leeftijdsopbouw.

De relatietussendegesimuleerdeengemetenconcentratievan totaalanorganischstikstof. De nitraatconcentratieis berekenduit de doorWANDAgesimuleerdenitraat/luxen devooreengemiddeldhydrologischejaarberekende
water/lux.De lijnen de vergelijkingzijn het resultaatvan eenlineaireregressie, waarbij de hogejijitsparlocarie nietismeegenomen.
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