Stikstofbelasting van oppervlaktewater door snel stikstoftransport
op klei- en veengronden

Inleiding
De stikstofbelasting van het oppervlaktewater in Nederland is omvangrijk en zal
drastisch moeten worden teruggebracht.
In het kader van het Noordzee-actieplan
[Ministerie van V & W, 1990] en het Rijnactieplan [Internationale Commissie ter
bescherming van de Rijn tegen verontreiniging, 1987] is als inspanningsverplichting voor 1995 een reductie van
50% ten opzichte van 1985 vastgesteld.
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Deze verplichting geldt voor alle sectoren
die het oppervlaktewater met stikstof
belasten. Verreweg het grootste deel van
de belasting (67%) werd in 1985 veroorzaakt door stikstofverbindingen uit de
landbouw [Kroes etal, 1990].
De Commissie Stikstof heeft in het in
december 1990 gepubliceerde eindrapport
[Goossensen &Meeuwissen, 1990] een
aantal ingrijpende maatregelen voorgesteld ter vermindering van de oppervlaktewaterbelasting door de landbouw.
Eén van deze door de Commissie Stikstof
voorgestelde maatregelen is een uitrijverbod van dierlijke mest in (een deel
van) het winterhalfjaar. De effectiviteit
van een dergelijk uitrijverbod staat echter
ter discussie. In deze discussie zijn twee
verschillende benaderingswijzen te onderscheiden. Enerzijds is er de berekening
van Kroes etal [1990] met modellen uit
het PAWN-instrumentarium (ANIMO/
SWATRE). Zij berekenden dat door een

Samenvatting
De belasting van het oppervlaktewater door stikstofverbindingen uit de landbouw
moet aanzienlijk worden teruggebracht. Op zand-, dal en lössgronden worden
stikstofverbindingen uit de mest vooral afgevoerd naar het grondwater; op klei- en
veengronden lijkt dit veel minder het geval. De vraag is echter in welke mate deze
stikstofverbindingen hier naar het oppervlaktewater worden afgevoerd en via
welke transportwegen dit gebeurt. Met gegevens over omvang van stikstofverliezen naar het oppervlaktewater en de transportwegen waarlangs deze
verliezen optreden is voor klei- en veengrond het belang ingeschat van snel
stikstoftransport (transport via afspoeling, interflow, drains en ondiep
grondwater). De relatie van de stikstofverliezen met het toedieningstijdstip en de
maximale reductie van deze verliezen door verschuiving van de uitrijperiode zijn
bepaald.
Van het neerslagoverschot wordt op kleingronden 50 tot 100% (voornamelijk via
drains) en op veengronden meer dan 50% via snel transport afgevoerd.
De maximale verliezen naar het oppervlaktewater via dit snelle transport zijn
aanzienlijk: op veengrond kan 30 tot 40 kg N-ha-1, op kleibouwland 50 tot 60 kg
N-ha-1 en op kleigrasland tot 178 kg N-ha-' via snel transport verloren gaan.
De omvang van de verliezen is afhankelijk van het bemestingstijdstip en hoogte
van de mestgift. De verliezen op bouwland zijn met name groot bij uitrijden in de
periode augustus-november, op grasland bij uitrijden in de periode septemberjanuari. Door verschuiving van de uitrijperiode kan een maximale reductie in
stikstofverliezen naar het oppervlaktewater van 30% worden gehaald.

uitrijverbod een effectieve vermindering
van de oppervlaktewaterbelasting van
maximaal 1%bereikt kan worden. In een
latere berekening van Roest etal.[1991]
met dezelfde modellen, waarbij de kunstmestgift wordt aangepast aan de veranderende bemestingspraktijk, blijkt een
reductie van 6 tot 8% haalbaar.
Anderzijds is er de benadering van
Van der Meij &Ter Keurs [1991].
Zij rekenden uit dat een uitrijverbod de
stikstofbelasting van het oppervlaktewater
met 15-25% kan reduceren.
Het voert te ver de verschillen tussen de
beide berekeningswijzen hier in detail te
behandelen. Het belangrijkste verschil is
dat Van der Meij &Ter Keurs, in tegenstelling tot Kroes etal, rekening houden
met het aandeel van snel transport
(transport waarbij water en meststoffen
binnen een periode van enkele weken tot
een halfjaar het oppervlaktewater
bereiken). Van der Meij &Ter Keurs

Afb. I- Transportwegen van wateren stikstofnaarhetoppervlaktewater.
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deden dit naar aanleiding van uitkomsten
van onderzoek naar het belang van snel
stikstoftransport bij zandgrond in de
stroomgebieden van de Lunterse en
Hierdense beek [Nijboer, 1986].Op grond
van waterbalansgegevens op veengrasland
[Pankow etal, 1985;Wind, 1986]
concludeerden zij dat dit snelle stikstoftransport ook op andere grondsoorten de
belangrijkste transportweg is.
In dit artikel beantwoorden we de vraag of
deze conclusie gerechtvaardigd is.
Met gegevens over de omvang van de
verliezen naar het oppervlaktewater, en de
wegen waarlangs deze verliezen vooral
optreden, hebben we hier voor de klei- en
veengronden het belang ingeschat van
snel transport, ook in relatie tot het
toedieningstijdstip. Daarnaast hebben we
de maximale reductiepercentages in
stikstofverliezen bepaald, die door
instelling van een uitrijverbod bereikt
zouden kunnen worden. Er wordt geen
uitspraak gedaan over eventuele inpasbaarheidsproblemen die bij de instelling
van een uitrijverbod kunnen ontstaan.
Een beperking van vrijwel al het
besproken onderzoek voor kleigrond is
dat het in het buitenland is uitgevoerd.
Toch is de overeenkomst met Nederlands
onderzoek bij zandgronden groot. Daarom
valt niet te verwachten dat soortgelijke
onderzoeken op kleigrond in Nederland
sterk afwijkende resultaten te zien zullen
geven. Voordat we overgaan tot de
bespreking van de geanalyseerde
literatuur behandelen we eerst kort de
verschillende wegen waarlangs stikstof
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naar het oppervlaktewater verloren kan
gaan.

TABEL I- Oppervlakte bouw-en graslandop verschillendegrondsoorten (absoluut enals percentage vande totale
oppervlakte cultuurgrond), enhetdeeldaarvandatisgedraineerd (absoluut ena/s percentage van de totale
oppervlakte indiecategorie) [LEI & CBS,1989;Van derMeer, Landinrichtingsdienst, mond. med.].

Water- en nutriëntentransport in de
bodem
Bij het transport van water (en de daarin
opgeloste stoffen) naar het oppervlaktewater kunnen vier transportwegen worden
onderscheiden (afb. 1);
- afspoeling over het perceeloppervlak;
- interflow door de onverzadigde zone;
- ondiep lateraal grondwatertransport
(OLG) door het bovenste grondwater
(onder andere via buizendrains en
scheuren en gangen in de bodem) en
- diep lateraal grondwatertransport
(DLG) door het diepe grondwater.
Voor interflow en ondiep lateraal grondwatertransport tezamen wordt vaak de
term subsurface runoff (SSR) gebruikt.
Snel transport van stikstof vindt plaats via
de eerste drie transportwegen.

Grondgebruik

Het belang van snel stikstoftransport
Uit diverse onderzoeken blijkt dat ook bij
bouw- en grasland op klei en veen een
aanzienlijk deel van het neerslagoverschot
via snel transport wordt afgevoerd.
Uit onderzoek van Harris etal. [1984] en
Callebaut [1985] blijkt dat op kleibouwland
50 tot 100% van het neerslagoverschot
gedurende de wintermaanden via drains
wordt afgevoerd. De drains kunnen zeer
snel na de start van een neerslagperiode
tot waterafvoer overgaan en in korte tijd
(uren tot dagen) een groot gedeelte van
het neerslagoverschot verwerken [Harris
etal, 1984; De Boer etal, 1991]. Daarnaast
is op kleigrond vrijwel alle cultuurgrond
voorzien van buizendrains (tabel I).
Op veengrond is de gedraineerde oppervlakte veel kleiner. Hierdoor vindt op
veengrond een omvangrijk deel van het
watertransport naar het oppervlaktewater
plaats via andere wegen van snel transport
(meer dan 50%). Dit blijkt uit onderzoek
van Wind [1986] en Pankow etal.[1985].
Ook bij klei- en veengronden is snel
transport de belangrijkste factor bij het
transport van het neerslagoverschot naar
het oppervlaktewater. We gaan er vanuit
dat een evenredig deel van de stikstof via
deze transportwegen verloren gaat. Omdat
snel transport de overheersende vorm van
waterafvoer is, behandelen we in dit
artikel alleen de stikstofverliezen via deze
transportwegen. De verliezen via de langzame transportwegen laten we buiten
beschouwing.
De omvang van de stikstofverliezen
Kleibouwland
In diverse onderzoek(i) en op kleibouwland is aandacht besteed aan de
stikstofafvoer via drains gedurende het

Gedraineerd oppervlak

Totaal opp ervlak

Grondsoort

(%)

(1.000 ha)

(%)

U.000 ha)

bouwland

zeeklei
rivierklei
veen

18
1
1

367
28
27

80-90
40-50
< 10

293-330
11-14
<2,7

grasland

zeeklei
rivierklei
veen

(.

112
96
330

80-90
40-50
< 10

90-101
38-48
<33

5
16

TABEL II - Stikstofverliezen naarhetoppervlaktewater inkgN-ha'1 viadrains op kleigrondvolgens verschillende
auteurs [Callebaut, 1985; Harrisetal., 1984; Henkern, 1971].
Auteur
Callebaut, 1985
Harris et al, 1984
Henkens, 1971

Mestgift
(kg N-ha-1:

Meetperiode

440
?
?

nov.-juni
nov.-apr.
sept.-maart

Stikstofvracht
(in kg N-ha-1)

Neerslagoverschot
(in mm)
307
150
300(?)

50
51
II

bij 250 mm drainafvoer

TABEL III - Stikstofverliezen naarhetoppervlaktewater inkgN-ha'1 via afspoeling, cusub-surface runoff (SSR),
exclusiefdrains, opkleigrondvoordeperiode november totaprilvolgens Harris etal. [1984].
Drainagetoestand

Afspoeling

SSR

Totaal

1

11

15
9

ongedraineerd
gedraineerd

TABEL IV - Stikstofverliezen naarhetoppervlaktewater inkgN-ha'1 bijverschillende mestgiften opgedraineerd
enongedraineerdkleigraslandvolgens verschillende auteurs[Ganvood& Ryden,1986;Macduffetai,1990].
Auteur
Garwood &Ryden, 1986

Mestgift
(kgN-ha-1)
200

N-verlies via afspoeling N-verlies via drains
(in kg N-ha-1)
(in kg N-ha-1)

ongedraineerd
gedraineerd
ongedraineerd
gedraineerd
ongedraineerd
gedraineerd
ongedraineerd
gedraineerd

400

Macduff etai, 1990

Drainage

200
100

16
1
55
2
23

-

58

-

160

-

60*
IS

-

178*

*N-verliezen via afspoeling en drains samen.

TABEL V- Stikstofverliezen naarhetoppervlaktewater inkgN-ha'1 op veengrond
[Oosterom &'Van derToorn, 1982; Pankow etai, 1985].
Auteur

Oosterom &
Van der 'Toorn, 1982
Pankow et al, 1985

Mestgift
ikg N-ha- 1 )

2

339
507

Meetperiode

N eerslagoven ;chot
cin mm)

jaar
sep.-ium
sep.-juni

300
392
278

Stikstofvracht
(in kg N-ha" 1 )
Hoog peil Laag peil
36,5
17,5
28,8

55,5
27,0
47,7

'TABEL VI - Uitspoelmgsverliezen naarhetgrondicatcr inkgN-ha'1 bij veld-lysimeterproeven op klei-en
zandbouwlandbij verschillende bemestingsregimes (dunnemest bevat 375 kgNu„-ha'1); voorjaarsbehandeling in
april. Naar Bertilsson [1988].
Voorjaarsbehandeling
Geen N
100 kg N-ha-1 (KAS)
200 kgN-ha-1 (KAS)
dunne mest
100 kg N-ha-1 (KAS)
100 kg N-ha-1 (KAS)
100 kg N-ha-1 (KAS!
100 kg N-ha-1 (KAS)

Najaarsbehandeling

Uitspoeling (kg N-haKlei
36
43
45

dunne mest, augustus
dunne mest, september
dunne mest, november
dunne mest, augustus met groenbemester

48
156
128
150
50

Zand
6')
75
62

91
239
283
148
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winterhalfjaar (tabel II). Uit deze onderzoeken blijkt dat tussen 40 en 50 kg
N-ha- 1 via de drains wordt afgevoerd.
De verliezen via andere snelle transportwegen zijn kleiner (tabel III): op
ongedraineerde percelen rond de 15 kg
N-ha -1 en op gedraineerde percelen rond
de 9 kg N-ha-1. Voor gedraineerd kleibouwland komt het totale verlies via snel
transport daarmee op 50 tot 60 kg N-ha-1.

TABEL VII - Stikstofopname door hetgewas enstikstofverliezen viaafspoelingendramsinkgN-ha~' op
Meibouwlandbijtoedieningvan kunstmest op verschillende tijdstippen bijwintertarwe enzomertarwe [Jaakkola,
1984J.

Kleigrasland
Voor de stikstofverliezen via snel
transport bij kleigrasland beschikken we
over twee onderzoeken. Uit onderzoek
van Garwood & Ryden [1986] en van
Macduff etal. [1990] blijkt dat ook op kleigrasland de verliezen via snel transport
aanzienlijk kunnen zijn (tabel IV).
Hier zien we ook dat naast de aanwezigheid van drains ook het bemestingsniveau
een belangrijke factor is voor de hoogte
van de stikstofverliezen. De totale
verliezen via snel transport liggen hier
tussen 16kg N-ha -1 op ongedraineerd
grasland met lage mestgift (200 kg N-ha-')
en 178 kg N-ha-' op ongedraineerd grasland met hoge mestgift (400 kg N-ha-').

stellen. Uit onderzoek op zandbouwland
[Vetter &Steffens, 1981;Duynisveld &
Strebel, 1984; Bertilsson, 1988;Van Erp
etal.,1991] is bekend dat het uitrijden van
dierlijke mest in de periode augustus/
september de grootste uitspoelverliezen
naar grond- en oppervlaktewater geeft.
Deze verliezen lijken af te nemen naarmate het bemestingstijdstip dichter bij het
begin van het groeiseizoen ligt.
Dat bemesting met dierlijke mest in het
najaar ook bij bouwland op klei tot grote
stikstofverliezen naar het grondwater kan
leiden (rond 150 kg N-ha- 1 ), blijkt uit het
lysimeteronderzoek van Bertilsson [1988].
De in dit onderzoek gemeten totale
uitspoelverliezen bij verschillende
bemestingsregimes staan vermeld in
tabel VI.
Voor stikstofverliezen naar het oppervlaktewater op kleibouwland wordt
eenzelfde verband met het uitrijtijdstip
gevonden. Jaakkola [1984] vond dat bij
gelijke mestgiften (100 kg N-ha- 1 uit KAS)
bij mesttoediening in het najaar de
stikstofbenutting door het gewas kleiner
en de stikstofverliezen naar het oppervlaktewater via drains en afspoeling groter
zijn dan bij toediening het het voorjaar
(tabel VII). Hier lijkt door invoering van
een uitrijverbod een maximale reductie in
de stikstofverliezen naar het oppervlaktewater van 30% mogelijk.
Op zandgrasland ligt het verband tussen
uitrijtijdstip en de omvang van de

Veengrond
Als we de veenkoloniën niet tot de veengronden rekenen, dan is de hoeveelheid
bouwland op veengronden te verwaarlozen (minder dan 1%totale oppervlakte
cultuurgrond). Wij besteden hier alleen
aandacht aan de stikstofverliezen op veengrasland. Op veengronden zullen door het
vrijwel ontbreken van drainage (tabel I)
de grootste verliezen optreden via de
andere wegen van snel transport.
Over de stikstofverliezen op veengrasland
zijn ons twee onderzoeken bekend. Hierin
zijn de stikstofafvoeren naar het oppervlaktewater gemeten [Pankow etai, 1985]
en berekend [Oosterom &Van der Toorn,
1982]. In beide onderzoeken is daarbij
onderscheid gemaakt tussen percelen met
hoog en met laag slootpeil. De gemeten
en berekende waarden zijn opgenomen in
tabel V. Bij percelen met hoog slootpeil
liggen de verliezen via snel transport rond
de 30 kg N-ha- 1 ; bij percelen met laag
slootpeil rond de 40 kg N-ha -1 .
Het verschil in stikstofverliezen tussen
beide ontwateringsniveaus is volgens de
auteurs het gevolg van een hogere
mineralisatie van organische stikstof bij
diepere ontwatering.

'76-'77 (wintertarwe)
opname door het gewas (kg N-ha-1)
verliezen via drains en afspoeling (kg-N-ha 1 )
'77-78 (zomertarwe)
opname door het gewas (kg N-ha-1)
verliezen via drains en afspoeling (kg N-ha-1)

60

70
54
19
6

100
75

103
73

122
58

32
25

59
6

75
7

verliezen anders dan op bouwland [Kolenbrander, 1969; Stadelmann, 1978].Door de
permanente aanwezigheid van een gewas
is de stikstofuitspoeling bij toediening in
het vroege najaar (augustus/september)
lager. Onderzoek naar deze relatie voor
klei- en veengrasland is ons niet bekend.
Uit het onderzoek van Bertilsson [1988]
blijkt echter dat de grondsoort alleen
invloed heeft op de omvang van de
verliezen en niet op het verband tussen
toedieningstijdstip en de grootte van de
verliezen (tabel VI). Er is geen reden om
aan te nemen dat op grasland op dit punt
wel verschil bestaat tussen zandgronden
enerzijds en klei- en veengronden anderzijds. Daarom nemen we aan dat ook op
klei- en veengrasland eenzelfde verband
tussen uitrijtijdstip en omvang van de
verliezen bestaat als op zandgrasland.
Ter illustratie is het verband tussen uitrijtijdstip en uitspoelingsverliezen zoals
beschreven door Kolenbrander [1969]
overgenomen in afb. 2. De hoogste
uitspoelingsverliezen worden verkregen
bij mesttoediening in november. Ook hier
is door een uitrijverbod een maximale
reductie in de stikstofverliezen van 30%
haalbaar.
Conclusie en discussie
Snel zijdelings transport blijkt zowel op
klei- als op veengrond de belangrijkste
transportweg van water en, naar wij
aannemen, ook van stikstof te zijn.

N-ultspoellng(%)

40

30

20

/

10

De invloed van het bemestingstijdstip
op de omvang van de stikstofverliezen
Om de doeltreffendheid van een uitrijverbod te bepalen is het van belang de
invloed van het tijdstip van uitrijden op de
omvang van de stikstofverliezen vast te

100 kg N-ha-1

:en N

Afb. 2 - Verband lussen
toedieningstijdstip en de
extrauitspoeling (in%
tenopzichte van de
laagste uitspoelingswaardc inmei) op
zandgrasland.
[Kolenbrander. 1969].
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Daarnaast zijn op beide grondsoorten de
stikstofverliezen via snel transport
aanzienlijk.
In geen van de hierboven besproken
onderzoeken op kleibouwland is rekening
gehouden met het feit dat door kortsluiting via krimpscheuren ook 's zomers
water via de drains wordt afgevoerd.
Met dit water kan ook 's zomers stikstof
worden afgevoerd. Mogelijk zijn dein
diverse onderzoeken op kleibouwland
gevonden verliezen dan te laag geschat.
Dit leidt tot een onderschatting van de
stikstofverliezen met maximaal20%
[Steenvoorden etal, 1987; Wind, 1986].
Omdat snel zijdelings stikstoftransport de
belangrijkste vorm van transport is, lijkt
de conclusie gerechtvaardigd dat de
berekening vanVan der Meij en
Ter Keurs de effectiviteit van een uitrijverbod beter benadert dan de
berekeningen van Kroes etal.en Roest
etal Vanwege het door Van der Meij &
Ter Keurs niet onderkende grote aandeel
van gedraineerde kleigronden in de
belasting van het oppervlaktewater, is de
werkelijke reductie door een uitrijverbod
mogelijk zelfs groter dan de 15tot 25%die
zij berekend hebben. Uit de door ons
geanalyseerde literatuur blijkt dat de
werkelijke reductie in stikstofverliezen die
bereikt kan worden door instelling van
een uitrijverbod maximaal 30% bedraagt.
Dit lijkt te gelden voor zowel bouw- als
grasland op klei- en veengronden.
Voor het zeer nauwkeurig bepalen van de
periode waarin een uitrijverbod zou
moeten worden ingesteld zijn te weinig
gegevens voorhanden. Bovendien zalbij
instelling van een uitrijverbod rekening
moeten worden gehouden met inpasbaarheidsproblemen in de landbouwbedrijfsvoering.
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Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
Mededelingen van
NVA-Slibcommissie
Op dinsdag 11 februari 1992 isde
NVA-Slibcommissie voor de eerste maal
in 1992bijeen geweest.
Slibenquêtes CBS
Er zijn nu twee verschillende slibenquêtes
die door het CBSworden uitgevoerd,
namelijk slib afkomstig van openbare
rioolwaterzuiveringsinrichtingen en één
van bedrijven en instellingen.
Het CBSis verheugd dat vrijwel alle
berichtgevers medewerking hebben
verleend aan de gewenste versnelling van
dit onderzoek. Hierdoor is de publikatie
van de (voorlopige) kerncijfers met
ongeveer 5maanden versneld ten
opzichte van het vorige jaar. De produktie
van de publikatie 'Waterkwaliteitsbeheer
deel b:Zuivering van afvalwater 1990' zal
nu voortvarend ter hand worden
genomen.
Bij de enquêtering van de bedrijven en
instellingen is gebruik gemaakt van twee
vragenlijsten. Een uitgebreide vragenlijst
is verstuurd naar circa 360 bedrijven
waarvan bekend is dat zijeen afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) van enige
omvang in gebruik hebben en dus in de
meeste gevallen slib afvoeren. In deze
enquête wordt gevraagd naar de onderdelen van de zuiveringsinstallatie en naar
de hoeveelheden, samenstelling en
bestemming van het zuiveringsslib.
Ongeveer 600 andere bedrijven ontvingen
een verkorte vragenlijst, de zogenaamde
bestandsenquête. Dit zijn bedrijven
waarvan onvoldoende gegevens bekend
zijn maar die volgens diverse bronnen,
zoals de CBS-milieukosten en/of bedrijfsafvalstoffen-enquêtes, hetzij investeringen
hebben gedaan in een awzi hetzij slib
hebben afgevoerd. In de verkorte vragenlijst wordt onder meer gevraagd ofhet
bedrijf een awzi in werking heeft enzo
ja, hoeveel slib er jaarlijks wordt geproduceerd. De vragenlijsten zijn eind
september verstuurd. De respons op de
bestandsenquête is inmiddels door uitgebreid telefonisch rappelleren opgelopen
tot bijna 90%.Aan circa 90 bedrijven is op
basis van de bestandsenquête alsnog een
uitgebreide vragenlijst verzonden. De
respons op de uitgebreide enquête
bedraagt inmiddels (stand per 1-1-1992)

