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Sulfaatgehalten inhetgrondwaterzijn deafgelopen decenniasterkgesugendoormetnameoxidatie
van pyrietdoorverdroging en nitraatuitspoeling uit landbouwgronden.Verhoogde sulfaatgehalten
kunnen uiterstnegatieveeffecten hebbenopdoorgroudwatergevoedeecosystemen,waaronderclzcnbroekbosseu,hetgeenconsequentiesheeftvoorhet waterpeübeheer.Inelzenbroekbossenleiden
verhoogdesulfaatgehalten teneerstetotdevorming vanpyriet indetoplaag waardoorde verdrogmgsgevoeligheid, metnamevandekwelplekken, wordtverhoogd.Tentweedeleidtinauti-verdrogingsprojecteu hetpermanent hoogopzetten van hetgroudwater»'aarbijstagnatievandewaterlaag optreedt, totsterkesulfaatreductie indezomergepaardgnande metfos/aatmobilisatieen
Josfaatverrijking vandewatcrlaag.Hiernaast wordtdemethaanproductie euophopiugvan
mcthaanbellctjes indebodemgestimuleerd. Dezeprocessengaangepaard metsterkeontwikkeling
vaneendekroosalsmede hetopdrijven van bodemmatcriaalcahetomvallen enafsterven vande
zwarteels,wat ten kostegaatvandeoorspronkelijkeelzeubroekvegetatie.
Deafgelopen decenniazijn desulfaatgehalten inhetgrondwater sterkgestegen.De
oorzakenhiervanzijn verhoogde atmosferischedepositievanzwavel,hetgebruikvan
sulfaatrijk rivierwater terbestrijding van
verdrogingmaarvooralookdeoxidatievan
pyrietdoorverdrogingen/ofnitraatuitspoelinguit landbouwgrond?)l2L
Opveelplaatsen inNederland is de
aanwezigheid vaneenpyrietlaagindediepere
ondergrond aangetoond.Inoost-Brabantwerd
pyrietoxidatiedoornitraatuitspoelingverondersteld omdatcirca20 meterbenedenmaaiveldeensterketoenamevanhet sulfaatgehalteoptrad terwijl nitraat vanafdezediepte
verdween*")'s).Recentelijk isoxidatievan
pyrietdoornitraat indediepereondergrond
daadwerkelijk aangetoond inveld-isotoopstudies1)11)enveldmassa-balansberekeningen^).
Pyrietwerdhierbijgezienalseenbuffer ter
voorkomingvanhogenitraatgehalten inhet
dieperegrondwater alsgevolgvanoverbemestingenhiermedealseengunstigprocesmet
betrekking totdeeutrofiëringsproblematiekï).
Dezegedachtengang isechterinveel
gevallenonjuist, omdat hetbij pyrietoxidatie
gemobiliseerde sulfaat uiterstnegatieve effec28 H 2 0 - 25/2<5-200

tenheeft opdoorgrondwater gevoedeecosystemen.Aandehand vanonderzoek in
Limburgseelzenbroekbossen vanaf1998,
zullendezeongewensteeffecten alsmedede
consequentiesvoorhet waterpeübeheer
wordenbeschreven.
Sulfaataanvoer en pyrietvorming in
elzenbroekbossen
Inanaërobeorganische sulfaatrijke
bodemstreedt reductieopvansulfaat2).Hierbijvindtproductievansulfide plaatsdattesamenmetgereduceerd ijzer leidttotde

Tabel 1:

Elzenbroekbossen wordengevoedmet
grondwater datnaastsulfaat vaakhoge ijzergehalten bevat,hetgeenzichtbaar isaande
roestvormingopdekwelplekken waargereduceerdijzer uit hetkwelwateroxideertenneerslaat.Doordetoevoervanijzer isdevorming
enaccumulatievanpyriet in elzenbroekbossen
hoog.Pyrietaccumulatie indezegebiedenis
aantoonbaar doorbodemskunstmatigdroog
telatenvallen,waarbij hetpyrietoxideert.In
tabel1 isteziendatineentypischekwellocatievanhetDubbroek(gemeenteMaasbreeen
Venlo)tengevolgevaneentijdelijke, experimenteledalingvanhetgrondwaterpeil tot
tiencentimeter beneden maaiveld,een
toenamevan 14mmol h1(1345mgh1)sulfaat
optreedt,waarbijdezuurgraad vanhet
bodemvochtdaaltvan7.32naar3.70. Opeen
locatieinditgebiedwaardekwelinvloed
minder is,isdesulfaattoename 2mmoll1
(192mgl'1],waarbijdezuurgraad vanhet
bodemvochtdaaltvan7.06naar5.75.
Verdrogingsgevoeligheid door
pyrietaccumulatie
Dematewaarinverzuringoptreedt ten
gevolgevandroogvalenpyrietoxidatie hangt
afvandehoeveelheidpyriet inverhouding tot
hetbufferend vermogenvandebodem.Hetis
bekenddatMiddenLimburgvannaturesoms
hogegehalten aannikkel,zink,kobalten
arseenbevat,waardoor naastpyrietookvele
anderemetaalsulfiden ontstaan.Doorverdrogingzalnaastpyrietoxidatieookoxidatievan
dezemetaalsulfiden optreden.Indiendezuurgraaddoorverdrogingbeneden4.5daalt,
zullendezemetalengemobiliseerd worden,
omdatdecarbonatenenhydroxiden waaraan
zeondergeoxideerde toestandineersteinstantiegeabsorbeerd worden,gaanoplossens).
Vorigjaar isineenverspreidingsonderzoek in
Limburgdegevoeligheidvanelzenbroekbossenvoorverzuringtengevolgevanverdroging
enpyrietoxidatieonderzocht.Degevoeligheid
werdgetestdoorbodemsgedurendetwee
maandenbijkamertemperatuur geleidelijk te

Zuurgraadengehaken bicarbonaat ensulfaat inhetbodemvocht,afkomstig vaneen kwel-eneenmet-kwellocarieuit hetDubbroek, wanneerhetwaterpeil 10cmbovenmaaiveldgehandhaafd blijft eneenkunstmadgeverlaging van hetwaterpeil tot tiencentimeterbeneden maaiveldoptreedt.Weergegevenzijn degemiddeldeconcentratiesenSEM(in [jrnol h1)(n=4).
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verdrogen en de chemische parameters, na
hervernatting tot het oorspronkelijke vocht
percentage, te vergelijken met in het veld
anaëroob verzameld bodemvocht.

verdroging in het laboratorium enigszins kan
evenaren, zal in het veld enkel optreden door
drainage ofgedurende extreem droge zomers.
Dit zal met name verzuringsproblemen geven
op de typische kwelplekken, omdat deze
normaliter nooit droog vallen. In de rest van
het broekbos zal verdroging minder effect
hebben, omdat zich hier door natuurlijke
schommelingen van het waterpeil geen grote
hoeveelheden pyriet hebben kunnen ophopen.

In afbeelding ï isde zuurgraad en de
concentratie van diverse zware metalen onder
geïnundeerde veldcondities en na kunstmatige droogval zichtbaar. Duidelijk isdat ten
gevolge van verdroging opde meeste locaties
een (zeer) sterke daling van de zuurgraad
optreedt. Degemiddelde zuurgraad van het
bodemvocht in de onderzochte elzenbroekbossen bedraagt 6.65 ± 0.54met een maximumwaarde van 8.11en een minimumwaarde van
4.98.Degemiddelde zuurgraad na droogval
bedraagt 4.97 ± 1.33 met een maximumwaarde
van 7.78en een minimumwaarde van 1.96.
Verder blijkt dat na hervernatten van de
drooggevallen bodems de concentratie aan
zink, cadmium, nikkel, kobalt, lood en koper
in respectievelijk 73,40, 27,23,4 en 5procenr
van het aantal locaties de C-normstelling voor
grondwaterkwaliteit10) overschrijdt. Het is
bekend dat dit kan leiden tot problemen voor
het ondiepe grondwater bij het afvoeren van
bodem naar depots ten behoeve van ecosysteemrestauratieprojecten.

Sulfaatreductie en interne fosfaatmobilisatie
Het sulfide dat gevormd wordt tijdens
sulfaatreductie in anaërobe organische
bodems reageert in eerste instantie met het
vrije tweewaardig-ijzer uit het bodemvocht
tot ijzersulfide. Indien deze concentratie hierdoor sterk afneemt kan sulfide ijzer-fosfaatcomplexen reduceren waarbij fosfaat gemobiliseerd wordt. Hierdoor neemt zonder fosfaattoevoer van buitenaf het fosfaatgehalte in het
bodemvocht en de waterlaag toe^W*12)1').
Gebleken isdat deze interne eutrofiëring in
elzenbroekbossen sterk optreedt indien
sulfaatrijk grondwater stagneert. Dit
verschijnsel doet zich al bijna twee en driejaar
voor in respectievelijk het Kaldenbroek
(gemeente Grubbenvorst) en het Koelbroek
(gemeente Venlo) ten gevolge van in 1997en

Extreme droogval van bodems, die de

Ajb.i

1998gestarrte anti-verdrogingsmaatregelen.
Door het plaatsen van een stuw door het
waterschap, in de waterafvoerende sloot, staat
het waterpeil in het Kaldenbroek permanent
hoog waardoor nauwelijks nog doorstroming
met versgrondwater optreedt. In afbeelding
2ais tezien dat in de zomer, wanneer de
temperatuur alsmede de microbiële activiteit
hoog is,een sterke afname van sulfaat in de
waterlaag optreedt van 1000naar 250pmol f1
door sulfaatreductie in debodem. Het sulfaatgehalte van het grondwater blijft hierbij hoog.
Deze toename in sulfaatreductie gaat gepaard
met een toename van fosfaat in de waterlaag
tot 7en 15pmolV1 in dezomer van vorig en
ditjaar.
In het Kaldenbroek gaan deze hoge
fosfaatgehalten in dezomer gepaard met een
massale ontwikkeling van onder andere
cendekroos,mannagras en liesgras.De daadwerkelijk gemobiliseerde fosfaatfractie in de
zomer is in feite dus nog hoger, omdat een
gedeelte van het fosfaat uit de waterlaag opgenomen isdoor het eendekroos. Deze ontwikkeling is ten koste gegaan van de oorspronkelijke elzenbroekvegetatie waaronder de dotterbloem,de elzenzegge en vele andere soorten.
In het eerstejaar na de anti-verdrogings-

Dezuurgraadvan het bodemvocht van 125locatiesuit 17elzenbroekbossenonderveldcondities

Destuw indewaterafvoerendeslootvan hetKaldenbroek diehet

ennakunstmatige droogval (A) enhetpercentage locatiesdat nadroogval deNederlandse B-en

waterpeil inhet brockbosgedurendetweejaar opgestuwd heeft tot

C-nomivoorgrondwaterkwaliteit overschrijdtvoorzware metalen(Bj.

16.70en 16.50mbovenNAP,waardoor deinvloedvan kwelwater
afgenomen isenpraktischgeen doorstroming enperiodieke droogval
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meerplaatsvindt. Opdefoto [vanaugustus2000)staat het waterpeil
tot 16.50mbovenNAPopgestuwd, hetgeen ongeveer30cmhogeris
danhetregionalegrondwaterpeil.
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VerloopvanhetgemiddeldeJos/aat-(A]ensuljaatgehaltc (°) indewaterlaag enhetsul/aatgefialte inhetgrondwater('•] vanhetKaldenbroekenhetDubbroekgedurende
hetseizoen 19951-zooo.Waardenzijngemiddelden vanrespectievelijkzeimonitonngspunten.

maatregelen namslangewortel inhetKaldenbroekinaantalengroottesterktoe,maarin
dezomervanditjaarisookopdezelocaties
eenalgemeneverruigingaanhetoptreden
waardoor dezesoortweerdreigt teverdwijnen.Ondernatuurlijke hydrologischeconditieszaldeverhoogdesulfaatreductie dieinde
zomeroptreedt inveelminderemate tot
fosfaatmobilisatie leiden.Ditisbijvoorbeeld
zichtbaar inhetDubbroekenhetBeeselsbroek
(gemeenteBeesel)waarnogeen natuurlijk
doorstromend waterregimeheerst.Inde
zomerstaathetwaterpeil relatieflaagendaalt
hetgrondwaterpeil lokaaltotbenedenhet
maaiveld.Hierdoor treedt tijdelijk oxidatie
vanpyrietopindetoplaagvandebodem.
Doordeoxidatievanpyrietstijgt deconcentratieaanijzer(hydr)oxiden indebodemwaardoorfosfaat indeaërobetoplaagvande
bodem wordtgebonden endemobilisatienaar
dewaterlaagbeperkt.Hetfosfaat datwelde
waterlaagbereiktwordtdoor doorstroming
afgevoerd. Doordezeprocessen treedt,

ondanksdesulfaatreducerende processeninde
zomer,geensterkeverrijking vanfosfaat inde
waterlaagop.Fosfaatconcentraties zijn ookin
hetDubbroek indezomerietshogerdaninde
winter maarblijven relatieflaag(kleinerdan
0.5Limoll"1,zieafbeelding2b).
Bijeffecten van permanent hoge
waterpeilen
Eennegatiefbijeffect vaneenpermanent
hoogwaterpeil indezomerisdatdoortoenemendesulfaatreductie het sulfaatgehalte
dusdanigafneemt dat methaanproduktie
gestimuleerd wordt.Ingeïnundeerde bodems
kandit methaan moeilijker ontsnappen danin
drooggevallen bodemswaardoor het methaan
indevormvangasbelletjes ophoopt.
Hetgevolghiervanisdatdebodemgaat
uitzettenenopdrijven hetgeen inhet centrale
permanent nartegedeeltevanhetKaldenboek
heeft geleidtotdevormingvandrijftillen en
hetomvallenenafsterven vandezwarteels.

HetKaldenbroek,voor(links)entweejaarna(rechts)hetopstuwenvanhetwaterpeilinhetkadervananti-verdrogingsmaatregclen.Zichtbaar isdemassaleontwikkelingvaneendekroosenmannagrasenhetverdwijnen vandedotterbloem.

Consequenties voor het waterpeilbeheer
Omtekunnen omgaanmetdeinNederlandhogesulfaatgehalten inhetgrondwater
zalbij hetuitvoeren vananti-verdrogingsmaatregelen indoorgrondwatergevoede
ecosystemen,rekeningmoetenwordengehoudenmetdeeffecten vansulfaat opdegevoeligheidvoorverzuringeneutrofiëring ten
gevolgevanextremeverdrogingenvernatting.
Hiervoorzullenextreemlage waterstanden
alsmedestagnerende,permanent hogewaterstandenvermeden moetenworden.Dit houdt
indatbijopstuwen vanhetwaterpeil,ten
behoevevananti-verdrogingsmaatregelen,een
continueringvandedoorstroming gestimuleerdmoetwordendoorhetwaterpeillager
dandestijghoogte vanhetgrondwater opte
stuwen.Doorcontinuedoorstromingzalhet
gemobiliseerde fosfaat afgevoerd wordenzodat
geenophoping indewaterlaagopzaltreden.
Verderzalaanvoervanijzer viahet kwelwater
plaatsblijven vindenwaardoor fosfaat inde
bodem kanwordenvastgelegd als ijzerfosfaat.
Datdezemaatregelvancontinuedoorstromingdaadwerkelijk lijkt teleiden toteen
goedewaterkwaliteit blijkt uitdeopkorte
termijn spontaneontwikkeling vanverscheidenesoorten kranswierenen fonteinkruiden
nauitbaggeren vangedeelten vanhetBeeselsbroekinaprilditjaar waarbij doorstroming
gehandhaafd werd.
Naastcontinueringvandedoorstroming
zaleennatuurlijk waterregime gehandhaafd
moetenworden.Dithoudt indatindezomer,
wanneerdetemperatuur endemicrobiële
activiteitrelatiefhoogzijn, hetwater niet
extraopgestuwd moetworden.Hetwaterpeil
zalhierdooropdehogergelegengedeeltenvan
hetterrein benedenhetmaaivelddalen.Hierdoorwordtdebodemgedeeltelijk aërooben
zaldesulfaatreductie geremd,endeoxidatie
vanpyrietgestimuleerd worden.Omdatdeze
locatiesvannaturealtijd periodiekdrooggevallenzijn, isopdezelocatiesweinigpyriet
geaccumuleerd waardoorgeensterkeverzu-
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotaie
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstaliatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand.
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