Algengroei bestrijden met minder stikstof: een zaak van lange adem

Inleiding
Eutrofiëring is een waterkwaliteitsprobleem in vele oppervlaktewateren.
In de zoete wateren, de meren, plassen,
sloten en kanalen, bestaat het probleem al
langer en uit het zich onder andere in een
overmatige algengroei, dominantie van
cyanobacteriën en het verdwijnen van
vissoorten en ondergedoken waterplanten.
Ook in het zoute water, de Noordzee en
de Waddenzee, worden de gevolgen van
een toegenomen eutrofiëring zichtbaar
(afb. 1) [Beukema en Cadeé, 1987;
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Claussen et al., 1991]:toename van de
algenbiomassa [Lancelot et al., 1987];
frequenter zuurstofgebrek in de stratificerende delen van de Noordzee [Niermann
et al., 1990], verschuivingen in de algensoortensamenstelling naar kleinere,
waaronder sommige giftige soorten
[Tangen, 1990; Peperzak, 1990] en
infecties van mosselen [Kat, 1983; Cadeé,
1990].
In alle gevallen is de oorzaak gelijk: een
sterke toename van de aanvoer van de
nutriënten fosfaat en stikstof door
menselijke activiteiten. Zowel de mate van
toename van de belasting als de ernst van
de gevolgen verschilt echter van plaats tot
plaats en van jaar tot jaar. Naar schatting
is de belasting met fosfaat op de Nederlandse kustzone van de Noordzee met een
factor 6 tot 7 en die met stikstof met een
factor 4 toegenomen ten opzichte van de
jaren dertig. Deze toename is voor 80%
afkomstig van de rivieren. Omdat verder
factoren als meteorologie en morfometrie
invloed hebben, heeft eenzelfde toename
van de belasting niet overal dezelfde
gevolgen.
Remedie: stop de vermesting
Het ligt voor de hand maatregelen tegen
eutrofiëring allereerst te zoeken in het
terugdringen van de belasting met
nutriënten. Er is daarbij een wezenlijk
verschil in aanpak tussen Noordzee en
binnenwateren.
In de Noordzee wordt de algengroei van

Samenvatting
Eutrofiëring is een waterkwaliteitsprobleem in vele zoete en zoute oppervlaktewateren. De oorzaak is een toegenomen belasting met fosfaat en stikstof.
Bestrijding van de eutrofiëring moet dan ook plaatsvinden door terugdringing
van de belasting met nutriënten. Voor de zoute wateren is zowel fosfaat als stikstof
van belang, voor de zoete wateren ligt het accent op fosfaat.
Een aanzienlijk deel van de stikstofbelasting van de Noordzee is afkomstig van de
Rijn en Duitsland is de grootste stikstoflozer op de Rijn. Het Nederlandse aandeel
komt vooral op rekening van de landbouw.
Het huidige beleid, zoals neergelegd in het NAP en het RAP, leidt tot een
halvering van de stikstoflozingen tegen 2000 en een reductie tot circa 30% rond
2030. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit beleid zal leiden tot een herstel van
de Noordzee. Daarvoor is er nog teveel onzekerheid in de relaties tussen belasting
en effecten. Om iets zinnigs te zeggen over de effecten op de meren is meer
onderzoek naar het gedrag van stikstof in deze systemen nodig.
Ondanks de onzekerheden over het effect van het huidige beleid, moet de
vermindering van de stikstofuitstoot echter onverminderd worden doorgezet.

nature vooral door de beschikbaarheid
van stikstof gereguleerd [Pearl, 1988]. Uit
onderzoek is gebleken dat daarnaast ook
de beschikbaarheid van fosfaat een rol kan
spelen [Peters and Peperzak, 1990].
Daarom is voor de Noordzee gekozen
voor een reductie van de belasting met
fosfaat èn stikstof [Rijkswaterstaat, 1989].
Dit heeft geleid tot het Noordzee
ActiePlan (NAP) en het Rijn ActiePlan
(RAP): internationale afspraken om de
bijdragen van de aan de Noordzee
grenzende landen aan de nutriëntenbelasting van de Noordzee en de lozingen
op de Rijn in 1995 te halveren. 1985 is het
referentiejaar. Deze afspraken zijn een
tussendoel: naar verwachting zijn uiteindelijk verdergaande verminderingen van
de lozingen nodig.

In de binnenwateren is fosfaat de primaire
groeibeperkende factor voor de algengroei. Bovendien bestaat de vrees voor het
ontstaan van stikstoffixerende blauwalgen
bij het uitsluitend verminderen van de
stikstofaanvoer [Smith, 1983]. Deze algen
zijn ongewenst: door hun vermogen
stikstof uit de atmosfeer te binden trekken
zij zich niets aan van een vermindering
van de belasting met stikstof. Daarom
heeft Nederland, zoals alle landen in de
wereld ervoor gekozen de eutrofiëring van
de zoete wateren te bestrijden door de
fosfaatbelasting te verminderen [Rijkswaterstaat, 1989]. Stikstof wordt echter
voor het grootste deel niet rechtstreeks op
de Noordzee geloosd, maar op de binnenwateren. Inzicht in het gedrag van stikstof
in die binnenwateren is nodig om het
uiteindelijke effect van maatregelen op de

Afb. 1- Onderzoeksschip 'Holland'van directieNoordzee ineen Nocücula bloei, 20juni 1989.
(Foto: BertBackus,directie Noordzee).
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Afb. 2 - Overzicht van de stikstofvrachten op deNoordzee van devoornaamste rivieren. Hetaandeelvan deRijn\
verreweg hetgrootst.
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Noordzee in beeld te krijgen. Daarnaast is
ook de vraag interessant of die binnenwateren zelf niet toch beter worden van
een verminderde toevoer van stikstof.
Dit geldt vooral voor gebieden waar
uitspoeling uit de landbouwgronden een
belangrijke fosfaatbron is, daar deze niet
gemakkelijk kan worden verminderd.
Belangrijke stikstofbronnen
De Rijn is verantwoordelijk voor 55% van
de stikstofaanvoer via rivieren naar de
gehele Noordzee (afb. 2 en 3). Lokaal kan
dit percentage sterk variëren. Een vermindering van de stikstofvracht van de

Aß. 3 - Stikstoflozingen
vanuit de verschillende
landen opde Rijn en de
relatieve bijdmgen vanuit
verschillende bronnenper
land. Letop de relatief
grote bijdrage vande
Nederlandse landbouw.

Rijn, zoals vastgelegd in het RAP, is
noodzakelijk voor het verbeteren van de
kwaliteit van de Noordzee. De medewerking van Frankrijk en Duitsland is doorslaggevend voor het slagen van het RAP.
Hoewel de Nederlandse bijdrage aan de
stikstof in de Rijn tamelijk beperkt is,
moet Nederland ook zijn bijdrage leveren
aan het RAP. Hiervoor zijn naast maatregelen voor rioolwaterzuiveringen vooral
maatregelen voor de landbouw noodzakelijk. Een aanzienlijk lagere stikstoflozing door de rioolwaterzuiveringen is
technisch mogelijk. Via een Algemene
Maatregel van Bestuur wordt gemiddeld
een halvering afgesproken. Ook de andere
Rijnstaten nemen dergelijke maatregelen.
De lozingen vanuit de landbouw zijn
vooral diffuse lozingen door uit- en
afspoeling van meststoffen, die veel
lastiger zijn aan te pakken. Een vermindering van de mestgift is de enige manier
om deze emissies werkelijk terug te
dringen. Dergelijke maatregelen resulteren al snel in mestoverschotten en een
lagere gewasopbrengst en stuiten daarom
op weerstand bij de boeren. Recente voorstellen voor de mestregelgeving leiden tot
een halvering van de emissies door de
landbouw in 1998 en een verdere daling
naar 30% van de huidige emissie rond
2030. Het doel van RAP, het halveren van
de stikstofemissies in 1995, wordt dus met
enkele jaren vertraging gerealiseerd.
Het verwezenlijken van eventuele verdergaande doelen wordt echter een zaak van
de lange adem.
Wat kunnen we van het huidige beleid
verwachten?
De vraag is in welke mate de kwaliteit van
de verschillende ecosystemen verbetert
door de stikstofemissies geleidelijk te
verminderen.
Verschillende onbekende factoren maken
het moeilijk deze vraag te beantwoorden
(afb. 4). Allereerst is de koppeling tussen
de belangrijkste maatregelen, namelijk
mestregelgeving, en effecten in de opper-

Afb. 4 -Enkelebelangrijke onderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen
Erzijn nogallerleiwitte plekken indekennisvandestikstofhuishouding van merenende
Noordzee.Demeestbelangrijke zijn:
- Hoebelangrijkzijnallerlei niet of moeilijk stuurbare bronnenvanstikstof,zoalsdeoceaanen
de atmosfeer?
- Inwelke mateverwijdert denitrificatie nogstikstof onder 'nitraatloze'condities ofwordtde
bodem ook een bronvananorganisch stikstof?
- Zijner alternatievewegenwaarlangs stikstof uithetsysteem kanworden verwijderd?
- Hoebelangrijk wordtfixatievanatmosferisch stikstof door blauwalgen enbacteriën bij
vergaande reductievande stikstofbelasting?
- Zijnerandere 'stuurvariabelen'dande beschikbaarheidvanstikstofdie matevanstikstoffixatie bepalen?
- Watiservaneengecombineerde aanpak vandetoevoer vanfosfaat enstikstof te
verwachten?
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vlaktewateren erg indirect. Er zijn
onderweg vele omzettingsprocessen in de
percelen en de slootbodems, die de
effecten van maatregelen sterk
beïnvloeden. Veel van die processen zijn
nog slecht bekend. Verder zijn er, naast de
rechtstreekse lozingen, nog andere vaak
slecht gekwantificeerde stikstofbronnen.
Enkele voorbeelden zijn de atmosferische
depositie en het transport van stikstofverbindingen vanuit de Atlantische
Oceaan naar de Noordzee. Inzicht in de
grootte van deze niet beïnvloedbare
stikstofbronnen is belangrijk voor het
beoordelen van de effecten van de wèl
beïnvloedbare. Tenslotte weten we nog te
weinig van de veranderingen in alle typen
ecosystemen na het verminderen van de
stikstofaanvoer. Blijft de verwijdering van
stikstof door denitrificatie belangrijk?
Vindt er nalevering van stikstofverbindingen door de waterbodem plaats en hoe
lang gaat dat duren? Belangrijke vragen,
die het uiteindelijke effect van de maatregelen in de ecosystemen bepalen.
Onderzoek op dit terrein is gaande of
wordt gestart.
Naast deze algemene problemen zijn er
nog een aantal specifieke voor de zoete en
de zoute wateren. Voor de zoete wateren
zitten we nog steeds met de principiële
vraag of er in zoete systemen wel iets te
bereiken valt door alleen de toevoer van
stikstof te verminderen. Aanvankelijk
veronderstelden onderzoekers dat het in
de vaak troebele Nederlandse meren te
donker is voor stikstoffixatie [Zevenboom,
1980]. Uit recent veldonderzoek blijkt dat
er toch snel problemen met stikstoffixerende blauwalgen zouden kunnen
ontstaan [Burger-Wiersma, 1991]. Nader
onderzoek richt zich vooral op de effecten
van een lagere stikstofaanvoer in combinatie met een lagere fosfaataanvoer.
Verder is de mate van stikstofverrijking
voor elk zoetwatersysteem verschillend.
Net als in het verleden voor fosfaat, is een
halvering van de aanvoer van stikstof
meestal onvoldoende om de waterkwaliteit flink te verbeteren. Zeker
wanneer de belasting met stikstof voor
een belangrijk deel uit de landbouw komt
zijn drastische landinrichtingsmaatregelen
nodig. Dit vergt nog veel onderzoek.
De verwachting is dat er in de zoute
wateren geen problemen met stikstoffixatie zullen ontstaan, maar dit is niet
helemaal zeker. Ook dit vraagt verder
onderzoek. Voor de Noordzee is nog
onvoldoende duidelijk welke vermindering van de belasting met stikstof moet
worden nagestreefd. Vermoedelijk is de
belasting met een factor vier toegenomen
sinds de jaren dertig, maar een terugkeer
naar deze situatie is onmogelijk. Maar
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welke vermindering is wel nodig?
De onzekerheid is niet alleen het gebrek
aan kennis over veranderingen in het
systeem bij vermindering van de stikstofbelasting, er is ook nog te weinig kennis
van het systeem zelf: in hoeverre waren
de nu waargenomen problemen er altijd al
en zijn ze dus niet te vermijden?
Alternatieven?
Het streven de stikstofbelasting op de
oppervlaktewateren te verminderen kent
nog vele onzekerheden. Voor de zoete
oppervlaktewateren hebben we nog altijd
het alternatief van het verminderen van
de fosfaatbelasting, waarmee echter
ondanks twintig jaar inspanningen nog
niet veel succes is geboekt. Een belangrijke reden is dat het nauwelijks mogelijk
is de fosfaatuitspoeling uit landbouwgebieden te verminderen. Modelberekeningen wijzen uit dat fosfaat zelfs bij het
volledig stoppen van de mestgift nog
tientallen jaren zal uitspoelen, terwijl de
uitspoeling van stikstof snel minder wordt.
Verder zijn er problemen doordat de
waterbodem fosfaat nalevert [Uunk, 1990].
Dit alles is voldoende reden voor nader
onderzoek naar mogelijkheden om de
eutrofiëring in de binnenwateren te
bestrijden door de stikstofbelasting te
verminderen. Dit ondanks de mogelijk
optredende problemen met stikstoffixatie.
Voor de Noordzee zijn er geen alternatieven. Uiteindelijk komt alle geloosde
stikstof in de Noordzee. We verwachten
dat die wel beter wordt van minder
stikstof, maar we weten nog niet hoeveel beter en met hoe weinig stikstof.
Desondanks is het niet wenselijk de
pogingen om de toevoer van stikstof naar
de Noordzee stop te zetten. Hoever de
stikstoftoevoer terug moet kunnen we
alleen aan de weet komen door dit proces
in de gang te zetten en de Noordzee aan
de monitor te leggen. Omdat we maar één
Noordzee hebben, zijn er géén mogelijkheden om via proefprojecten meer zekerheid te krijgen over de resultaten van
maatregelen. Uitstel van de maatregelen
tot duidelijk is wat de einddoelen zijn zal
onherroepelijk leiden tot afstel en het
voorgoed verloederen van de Noordzee.
Het is verstandiger te zoeken naar een
economisch verantwoorde landbouw,
zonder dat het milieu zwaar wordt belast
met de restprodukten. Daar wordt de
Noordzee uiteindelijk veel beter van.
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