NITSOL-PHOSOL: modellen voor het gedrag van stikstof en fosfor
in de bodem en effecten op de waterkwaliteit

Inleiding
De eutrofiëring van oppervlaktewateren,
meestal gekenmerkt door overmatige
algenbloei, een lage zuurstofconcentratie
en een algehele verarming van het
ecosysteem, vormt nog steeds een
probleem. De strategie voor de bestrijding
van dit vermestingsverschijnsel is reeds
lang gericht op het zodanig verlagen van
de fosforconcentraties in het oppervlaktewater, dat deze voedingsstof' algen in hun
groei beperkt. Maar nu de fosfaten uit
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wasmiddelen lijken te verdwijnen en de
belasting via de Rijn afneemt, blijkt naast
de nalevering van fosfaat vanuit de waterbodem, met name de overmatige mestproduktie een verdere verbetering van de
oppervlaktewaterkwaliteit in de weg te
staan. Met behulp van de modellen
NITSOL en PHOSOL (NITrogen en
PHOsphorus SOiL model) wordt getracht
de oorzakelijke verbanden tussen
bemesting en grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te beschrijven en te
kwantificeren. Momenteel lijken de
resultaten van modelberekeningen reeds
bruikbaar voor de onderbouwing van het
beheer van watersystemen.

Samenvatting
NITSOL en PHOSOL zijn deterministische numerieke modellen die het gedrag
van stikstof en fosfor in bodem en grondwater beschrijven. In combinatie met een
model voor lokaal oppervlaktewater vormen deze modellen een geschikt
instrument voor het analyseren van de oorzakelijke relaties tussen
landbouwkundige activiteiten en de eutrofiëring van oppervlaktewateren.
NITSOL en PHOSOL zijn toegepast op lokale schaal in het Hortsche beek gebied.
De resultaten van de toepassing op het Horstsche beek gebied illustreren hoe het
ontstaan van hoge nitraatconcentraties in het grondwater en de verzadiging van de
bodem met fosfaat zijn gerelateerd aan bodemgebruik, mestgift en hydrologie.
De berekende stikstof- en fosforconcentraties voor het grond- en oppervlaktewater zijn weergegeven en er wordt aangegeven hoe de resultaten gebruikt
kunnen worden voor integraal waterbeheer.
Water-Landbouw-Milieu studie
Aansluitend op de Policy Analysis of
Water management for the Netherlands
(PAWN) wordt sinds 1985 in opdracht
van Rijkswaterstaat (Toegepast Onderzoek Waterstaat) de Water-LandbouwMilieu studie (WLM) uitgevoerd.
Nadat in PAWN verband tussen 1975 en
1985 voornamelijk instrumenten zijn
ontwikkeld ten behoeve van waterkwantiteitsbeheer, richt WLM zich
evenals andere PAWN vervolgstudies
[Hopstaken et al., 1986,1987,1988;
Brinkman et al., 1987] op het beheer van
de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.
WLM is daarbij toegespitst op de relatie
van de waterkwaliteit met landbouwactiviteiten, mede naar aanleiding van de
enorme hoeveelheid dierlijke mest (circa
95 miljoen kubieke meter) die jaarlijks in
Nederland wordt geproduceerd. Door de
sterke stijging van de mestgiften sinds
1970 worden de beheerders van
oppervlaktewateren en natuurgebieden in
toenemende mate geconfronteerd met
allerlei aan vermesting gekoppelde
verschijnselen zoals:

Afb. 1 - Gebiedvan onderzoek voorderegionale enlokale toepassing, respectievelijk deNWVeluwe
(PAWN-district 29) endeHorstsche beek.

- overmatige algenbloei en zuurstofloosheid in het oppervlaktewater;
- hoge nitraatconcentraties in grondwater;
- zure regen en aantasting van bosgebieden;
- bedreiging van oligotrofe (voedselarme)
milieus.
Wat is vermesting? Onder vermesting
wordt verstaan de toename van de
hoeveelheid voedingsstoffen in het milieu,
die ontregeling van ecologische processen
tot gevolg heeft. De voedingsstoffen waar
het om gaat zijn stikstof en fosfor.
De toename van de stikstoftoevoer aan
het milieu houdt direct verband met de
overschrijding van drinkwaternormen
voor nitraat, zure regen en eutrofiëring,
terwijl de toename van de fosfortoevoer
gevolgen heeft voor de eutrofiëring van
oppervlaktewateren en voedselarme
terrestische milieus. Het begrip
vermesting omvat niet alleen de mestproblematiek. Toevoer van-voedingsstoffen vanuit vast afval, afvalwater, grensoverschrijdend oppervlaktewater en
atmosferische depositie dragen ook bij aan
vermesting. De bijdrage via de landbouwTABEL I- Belasting op de randmeren vanuit
district 29.
District 29
(beken + gemalen
N (inlO 3 kg-j- 1 '
P (in HPkg•j"1)

Gemeten

Berekend

400,1
33,6

382,1
36,8

meststoffen is echter in de laatste jaren,
als gevolg van de intensivering van de
landbouw in vele delen van Nederland,
ten opzichte van de andere bronnen
enorm toegenomen.
De WLM studie richt zich primair op het
kwantificeren van:
1. de toevoer van potentieel schadelijke
stoffen naar de bodem;
2. de effecten van chemische en microbiologische processen in het onverzadigde
deel van de bodem.;
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3. het stoftransport via afspoeling, snelle
en langzame drainage;
4. de resulterende belasting op
oppervlakte- en grondwater.
Deze aandachtspunten zijn grotendeels
verwezenlijkt voor stikstof en fosfor via de
ontwikkeling van de modellen NITSOL en
PHOSOL en toepassing van deze
modellen op regionale en lokale schaal.

toevoer N Rn P

bodemtyp e .

i

hydrologie
transport
bodemvocht
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concentratie

PHC

1
belasting vanuit boden

Eerdere toepassing van NITSOL
en PHOSOL
In 1986 is het WLM instrumentarium op
regionale schaal toegepast [WL, 1986]
voor het PAWN district Noord-WestVeluwe (afb. 1).De resultaten van deze
eerste toepassing kwamen tot stand met
een op regionale schaal berekende toevoer
van stikstof en fosfor naar de bodem en
geschematiseerde water- en stoftransporten door de onverzadigde zone
van de bodem. Met dit instrumentarium
bleek het mogelijk een eerste invulling
aan de doelstellingen van de WLM studie
te geven. Afb. 2 geeft een overzicht van de
resultaten, terwijl tabel I aangeeft dat de
resultaten overeenkomen met gemeten
balansen in de periode 1976-1983
[PER, 1982,1986]. Hierbij moet worden
aangetekend dat de gemeten belasting
wegens de meetmethode een onderschatting geeft, terwijl de berekende
belasting voor met name fosfor mogelijk
te hoog is omdat de retentie in de beken
nog niet in de berekening was
opgenomen.
De eerste toepassing van het ontwikkelde
instrumentarium geeft duidelijke
verschillen te zien tussen het gedrag van
stifstof en fosfor in de bodem, waarbij is
vastgesteld dat:
- de modelberekeningen voor zowel N
Afb. 2 -Resultaten van deregionale toepassing op de
NW Veluwe voor(a) stikstofen (b)fosfor.
grasland 11935 H
bouwland 1381
natuurland 1611 M

al: 248.4
b): 1337
c): 382.1

randmeren y(
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a) = drainage

1639.2

b) = afspoeling
A

B

in tonN/IMF

c) = totaal

concentratie
in lokaal
opp. water

modellering beeksysteem

belasting regionaal opp. water

Aß. 3 - Overzicht van degeïntegreerde modelopzet endeinputenoutputvan berekeningen.

als P inzicht geven in de oorzakelijke
verbanden tussen landbouwactiviteiten en
waterkwaliteit, waardoor voorspellingen
voor de toekomstige situatie mogelijk zijn,
die aangeven dat,
- na een verlaging van de mestgift de
stikstofbelasting op grond- en oppervlaktewater snellerzal verminderen dan de
fosforbelasting,
- de fosforbelasting mogelijk pas zal
verminderen na een verlaging van de
mestgift tot op het niveau van de gewasopname; ook wel aangegeven met milieuhygiënischenorm.
Algehele opzet van het modelinstrumentarium
De resultaten van de regionale toepassing
bleken nog niet het gewenste detail te
bevatten om te dienen als basis voor het
initiëren van maatregelen door de
regionale en nationale waterbeheerder.
Een verfijning van het modelinstrumentarium en een uitbreiding met
de modellering van het beeksysteem leken
noodzakelijk om te komen tot de
benodigde specifieke informatie op lokaal
niveau. Derhalve is in het kader van
enerzijds het BOVAR onderzoek
(Bestrijding Overmatige Algenbloei
Veluwe Randmeren) en anderzijds een
voortgang van het WLM onderzoek, het
bestaande modelinstrumentarium
vergaand verbeterd. Een overzicht van de
componenten waaruit het instrumentarium is opgebouwd en de lokale
toepassing ervan in het stroomgebied van
TABEL II - Toevoer van stik

het Horstsche beekgebicd zullen worden
gegeven om de functie van de modellen
toe te lichten. Afb. 3 geeft via een schema
weer welke modelonderdelen bijdragen
tot de uiteindelijke berekeningen van de
stikstof- en fosforbelasting op grond- en
oppervlaktewater.
Stikstof- en fosfortoevoer
naar de bodem
Als basis voor de stikstof- en fosfortoevoer naar de bodem wordt de CBS
landbouw meitelling gebruikt [CBS,1983].
Momenteel is een gegevensbestand voor
1983 geheel bewerkt, waarbij per diersoort
een mestproduktie wordt berekend.
Deze produktie wordt gecorrigeerd voor
mesttransport en zuivering. Mest van
grondgebonden vee wordt apart onderscheiden en komt geheel op grasland
terecht. De resterende dierlijke mest,
kunstmest en eventueel zuiveringsslib
worden toegedeeld aan gras- en
bouwland, uitgaande van de landbouwpraktijk in het betreffende gebied
[WL, 1986,1987a].
Naast de meest gebruikelijke nominale
mesttoevoer en toedelingssituatie kunnen
scenario's worden onderscheiden die
meer specifiek zijn voor de betreffende
regio of tot stand zouden komen bij
naleving van bestaande of toekomstige
regelgeving. Hierbij kan aan winteruitrijverboden of normering van de totale
fosfaattoevoer via (dierlijke) mest worden
gedacht (bijvoorbeeld via de AMvB
gebruik dierlijke meststoffen).

stofen fosfor voor het Horstsche
stikstof
kg N-ha-i

beekgebicd in 1983.

)-'

kg

5

fos or
2 0 5 •ha ï . j - i

grasland

bouwland

grasland

bouwland

kunstmest
atm. depositie
dierlijke mest

194
48
360

74
48
1052

11
1
164

15
1
888

totaal

602

1174

176

904
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(DEMand GENerator) gebruikt; een
model dat tijdens de PAWN studie
[Abrahamse et al., 1982] is ontwikkeld
voor waterkwantiteitsdoeleinden.
Om DEMGEN beter toepasbaar te maken
voor de berekening van de waterkwaliteit
werden processen als oppervlakkige
afspoeling en snelle drainage gemodelleerd binnen DEMGEN. Daarnaast wordt
voor alle segmenten, die in een bodemgrondwaterprofiel zijn onderscheiden
(afb. 4), het vochtgehalte berekend.

8
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Afb. 4 - Hydrologische schematisatie van degekoppelde
modellen DEMGEN-NITSOL/PHOSOL.

Buiten de toevoer via bemesting vindt
tevens een belasting van de bodem plaats
via atmosferische depositie, die met name
voor stikstof een belangrijke bron vormt,
'label II geeft de totale jaarlijkse toevoer
van stikstof en fosfor weer voor het
Horstsche beekgebied voor de huidige
situatie (1983). Het overzicht geeft niet de
verdeling van de toevoer over het jaar en
de historische toename van de mestgiften,
die wel in de modelinvoer zijn
opgenomen.
Hydrologie
De hydrologische gegevens, die NITSOL
en PHOSOL gebruiken voor de
berekening van concentraties en transport
van stoffen in de bodem, worden
verkregen door hetzij balansgegevens
hetzij de output van een hydrologisch
model. Voor de toepassing op de
Horstsche beek is output van DEMGEN

De oppervlakkige afspoeling wordt
berekend met behulp van neerslagintensiteit, infiltratiecapaciteit, grondwaterstand, vochtgehalte en en oppervlakkige berging van 10 mm. De snelle
drainagecomponent geeft de hoeveelheid
water die minder dan circa 10 dagen in de
verzadigde zone van de bodem verblijft en
uittreedt ter hoogte van de grondwaterstand. Dit proces treedt op bij snelle
grondwaterstijging en wordt gestimuleerd
met behulp van een gemodificeerde
Kraayenhof-v. d. Leur relatie.
Het aantal segmenten in het bodemgrondwaterprofiel wordt bepaald door de
gewenste nauwkeurigheid en de vorm
waarin de hydrologische gegevens worden
aangeleverd. De DEMGEN-NITSOL/
PHOSOL schematisatie (afb. 4) bestaat uit

NITSOL
NITSOL is een deterministisch numeriek
model (in EORTRAN 77) dat de concentraties van verschillende stikstofcomponenten in de bodem berekent op
basis van procesformulering voor
chemische en microbiologische processen.
De processen en stoffen zijn in aft. 5
schematisch weergegeven. Vooral de
microbiologische processen mineralisatie,
nitrificatie en denitrificatie domineren het
gedrag van stikstof in de bodem.
De beschrijving van deze processen vindt
plaats met behulp van eerste orde
formuleringen, waarbij de coëfficiënten
temperatuur, vocht en organisch koolstof
afhankelijk zijn (tabel III).
De coëfficiëntwaarden zijn in eerste
instantie afgeleid uit literatuur
[Van Veen, 1977; Donigian et al., 1983;
e.a.] en daarna binnen de gevonden
ranges gecalibreerd aan de hand van

TABEL III - NITSOL/PHOSOL coëfficiëntwaarden voorhet Horstsche beekgebied.
mineralisatie
nitrificatie
denitrificatie
adsorptie
desorptie
oplossen
precipitatic

dC = k*(l-l**(T-20«C:))

* [C]

kg h a ' dag'

k (langz.) = 0,002
k (snel) =0,025
k= 0,03
k= 0,011

Nref
Norg
NH4
N03

dag'
dag'
dag'
dag-'

k = 0,25
k= 0,0001
maximale ads = 8350
k= 0,05
kverzadiging = 90

0-P04
Pads
Pads
CaMgP
0-P04

dag'
dag'
kgP205-ha'
dag'
mgP04-Pl-i

Aß). 6- Gesimuleerdeprocessen voorfosfor in PHOSOL.

Afb. 5- Gesimuleerdeprocessen voorstikstofin NITSOL.
NITSOL

PHOSOL
dierlijke mest
kunstmest

Liitspoeltng

zeven of acht segmenten in verticale
richting; zeven segmenten in gevallen met
een hoge grondwaterstand. Het onderste
segment geeft een representatief beeld
van het bovenste deel van het grondwater
en geeft daarmede in geval van voeding
aan het diepere grondwater tevens de
randvoorwaarde voor de concentraties die
in het diepere grondwater kunnen
ontstaan.
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meetgegevens. Debelangrijkste gevonden
coefficiëntwaarden vertonen daarbij veel
overeenkomst met dewaarden in procesformuleringen voor aquatische modellen
[WL, 1980].Zo vonden DeVriesen
Hopstaken [1984) voor denitrificatic in het
Grevelingenmeer eveneenseen
coëfficiëntwaarde van 0,011.
Behalve degenoemde processen zijnde
formuleringen voor gewasopname,
ammoniakvervluchtiging en ammoniumadsorptie van groot belang. Met namedit
laatste proces heeft een belangrijke
bufferende invloed ophet stikstofgedrag
in debodem enspeelt naarmate er meer
cation uitwisselingscapaciteit inde bodem
aanwezig iseen steeds belangrijkere rol bij
veranderingen in mestgift.
PHOSOL
Voor een aantal fosforcomponenten in de
bodem berekent PHOSOL op dezelfde
wijze als NITSOL deconcentraties en de
getransporteerde hoeveelheden.
Het gedrag van fosfor wordt echter voornamelijk bepaald door deadsorptie van
orthofosfaat aan ijzer- en aluminiumcomponenten indebodem. De specifieke
eigenschappen van hetadsorptiedesorptieproces [Van Riemsdijk etal.,
1984] hebben ertoe geleid om een
kinetische formulering tekiezen met een
adsorptiemaximum (tabel III).

DECADE-JAAR

Afb.8- Calibratie van dehydrologische berekeningen met DEMGEN voorlaaggelegengrasland (plot I).

chemische processen kunnen grote
veranderingen indestofstroom vanuitde
bodem inderichting van hetregionale
oppervlaktewater tengevolge hebben.
In demodellering van deHorstsche beek
zijn vergelijkbare chemische enmicrobiologische processen opgenomen alsin
NITSOL enPHOSOL. Daarnaast vindt
een berekening van sedimentatie en

dat werd gekozen voor een lokale toepassing. Dekeuze werd gebaseerd op de
beschikbaarheid en concentratiemetingen
in debeek endegeringe omvang van
circa 340 ha. Het gebied kan worden
verdeeld ineen lager enhoger gelegen
deel, die grote verschillen in hydrologie
vertonen. Alleen opdehogere gronden
komt bouwland voor, terwijlhet
bodemtype inhet gehele gebied als zandgrond met een organische toplaag
gekarakteriseerd kan worden.
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Afb. 7- Geografie van hetHorstsche heekgebiedmeionderverdeling intwee hydrologische eenheden.

Een dergelijke formulering lijkt op een
Langmuir isotherm, zoals voorde
ammoniumadsorptie inNITSOL wordt
gebruikt. Afb. 6geeft de gesimuleerde
fosforcomponenten enprocessen weer.
Modellering van beeksystemen
Wanneer met behulp van NITSOLen
PHOSOL debelasting vanuit debodem is
berekend, isdaarmee niet de uiteindelijke
belasting ophet regionale oppervlaktewater bekend. Ieder lokaal hydrologisch
systeem heeft zijn manier van afwateren.
Sommige gebieden voeden slechtshet
diepere grondwater, terwijl andere via
sloten, beken, kanalen of boezemvaarten
afwateren opeen grotere regionale
oppervlaktewatereenheid. Fysischeen

resuspensie plaats opbasis vaneen
berekende stroomsnelheid. Organischen
aan slib gebonden stikstof en fosfor
sedimenteert bij lage enresuspendeertbij
hoge stroomsnelheden. Daardoor vindt
een herverdeling over het jaar plaats van
de door NITSOL enPHOSOL berekende
belasting vanuit debodem. Doorde
gemiddeld hoge stroomsnelheden en
korte verblijftijden vindt opjaarbasisin
beken zoals deHorstsche beek nauwelijks
stikstof- offosforverwijdering plaats.
Voor minder snel stromende oppervlaktewateren kan ditwel het geval zijn.

De volgende plots werden tenbehoeve
van berekeningen onderscheiden.
plot 1:grasland, hoge grondwaterstand,
(150 ha).
plot 2: grasland, lage grondwaterstand,
(175 ha).
plot 3: bouwland, lage grondwaterstand,
(15 ha).
De hydrologische berekeningen voor deze
plots geven aan datdegrondwaterstand in
het lager gelegen deel van hetgebied
gemiddeld circa 1meter hoger is (ten
Afb. 9-Berekeningvan de P-verzadigingvan de
onverzadigdezonevan debodem onder bouwland
(Plot 3).
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Berekeningsresultaten voor fosfor
Een juiste voorspelling van de huidige
fosfaatverzadiging van het onverzadigde
deel van de bodem is van zeer groot
belang voor de resultaten van de modellering. Uit tabel II blijkt dat verreweg de
hoogste gift van fosfor op bouwland
plaatsvindt. In een historische berekening
is de mestgift vanaf 1930 opgevoerd tot
het niveau van tabel II in 1983. In afb. 9 is
weergegeven wat het berekende effect is
op de verzadigingstoestand van de bodem.
Momenteel is nog niet de gehele onverzadigde zone van de bodem onder
bouwland (circa 120 cm) met fosfor is
verzadigd. Bij een continuering van de
huidige gift zal deze verzadiging
omstreeks 2020 plaatsvinden.
Wanneer echter de huidige fosfaatnorm
van 350 kg P 2 0 5 /ha (AMvB dierlijke
meststoffen) voor maïsland wordt
nageleefd zal het verzadigingsproces nog
30-40 jaar langer in beslag nemen.
De grasland bodem is nog nauwelijks
verzadigd met fosfor, maar daarentegen is
de onverzadigde zone en derhalve het
fosfaat bergend vermogen van plot 1zeer
klein (20-40 cm). Wanneer alle ruimte
voor fosforbemesting die op grasland
resteert wordt benut, de wet noemt 250 kg
P 2 0 5 /ha, terwijl nu 175 kg P 2 0 5 / h a wordt
opgebracht, neemt de P verzadiging van
de bodem sneller toe. In dit scenario
wordt voor 2020 een sterk toenemende
fosforbelasting vanuit plot 1berekend.
De getoonde berekeningsresultaten van
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4/S- 10 - Berekende totaal fosforconcentraüe in de
Horstsche beek voor 1978. Vergelijk met PER
meetgegevens voor debielen groter dan duizend kubieke
meter per dag, met gecorrigeerd voor lozing verenspoelbedrijf.

opzichte van het maaiveld) dan in het
hoger geleden deel. Afb. 8 geeft het op
peilbuisgegevens gecalibreerde
berekeningsresultaat van DEMGEN voor
plot 1.Uit de berekeningen volgde dat
3 mm kwel per decade optreedt. Op de
hogere gronden, plot 2 en 3, treedt noch
kwel noch wegzijging naar het diepere
grondwater op. Afb. 8 geeft tevens de
extreem droge zomer van 1976 weer.

16

780

Jaar

Afb. 11 - Berekende nitraatconcentraties in de bodem voor grasland (a) en bouwland (b). Berekende grondwaterconcentraties (segment 8) voor bouwland zonder wegzijgmg (e) en met 100 mm/jaar wegzijging (d); beide met de
resultaten van een scenarioberekening waarbij een reductie van de N toevoer met 50% op 1januari 1976 heeft
plaatsgevonden.

PHOSOL konden nauwelijks worden
gecalibreerd. Metingen van de
P verzadigingstoestand van de bodem
ontbreken en het merendeel van de tot
dusverre beschikbare meetgegevens voor
de beek worden sterk beïnvloed door
lokale lozingen vanuit onder meer een
verenspoelbedrijf [PER, 1982].Afb. 10
geeft de berekende en gemeten
concentraties in de beek weer. De lage
berekende concentraties geven de invloed
van landbouwactiviteiten mogelijk goed
weer. Vergelijking met kleinere meetcampagnes in 1981 [Uunk, 1983] en 1985
[Rietveld, 1986] geven aan dat de
concentraties aan totaal P inderdaad
meestal lager zijn dan 0,15 mg P/l bij lage
bcekafvoeren met sterke uitschieters naar
boven bij hoge bcekafvoeren. Een verdere
calibratie van de PHOSOL berekeningen
zal plaatsvinden aan de hand van meetgegevens uit 1987.
Berekeningsresultaten voor stikstof
Voor zowel fosfor als stikstof zijn de
berekende concentraties in de
onverzadigde zone van de bodem
afhankelijk van de vochtomstandigheden.
De berekende concentraties voor het
droge jaar 1976 zijn hoger dan voor 1978.
Afb. lla-llb geeft de berekende nitraatconcentraties voor het bodemprofiel in
1978, waarbij de lage concentraties in het
grondwatersegment in het oog springen.
Afb. llc-lld geven de berekende nitraatconcentraties in grondwater onder
bouwland in meer detail weer. De lage

concentraties zijn een gevolg van de
effectieve denitrificatie in de bodem en de
grote uitwisseling met het oppervlaktewater. Er vindt vanuit het Horstsche beek
gebied geen wegzuiging plaats naar het
diepere grondwater, zodat de concentraties in het diepere grondwater niet
worden beïnvloed door landbouwactiviteiten.
Twee scenarioberekeningen zijn uitgevoerd, specifiek gericht op de nitraatconcentraties in het grondwatersegment.
Afb. lic geeft aan wat het effect is van een
reductie van de N toevoer naar de bodem
op 1 januari 1976 tot 50%. Afb. lid geeft
ditzelfde scenario in combinatie met een
hydrologie van een hoger gelegen bodem
waar 3 mm/decame wegzijging naar het
diepere grondwater optreedt.
De resultaten geven enerzijds aan dat
naarmate de wegzijging groter wordt (tot
10-20 mm/decade op de hoge Veluwe) de
nitraatconcentraties in het grondwater
toenemen. Anderzijds reageert het
stikstofgedrag in de bodem zeer snel op
veranderingen in N toevoer, zodat na circa
vier jaar de maximaal haalbare reductie
bijna is bereikt. Zowel de berekeningen
voor de Horstsche beekgebied als voor
hogere gronden met een geringe wegzijging geven geen overschrijding van de
drinkwaternorm (11,3 mg NOJ-N/1) te
zien.
De berekeningsresultaten voor stikstof
kunnen beter dan die voor fosfor worden
gecalibreerd op beekgegevens na be-
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modellen. Anderzijds kunnen optimale
datasets slechts worden benut wanneer
meer procesmatige kennis is verzameld
omtrent de C-N-P cyclus in de bodem en
met name in de toplaag van de bodem.
Alleen op deze wijze kunnen procesformuleringen meer afgestemd worden op
gekoppelde microbiële processen
[WL, 1987b]. De toplaag van de bodem is
als het ware de reactor van het bodemsysteem waar de grootste processnelheden
en omzettingsfluxen kunnen voorkomen.

rekeningen met het ontwikkelde beekmodel, omdat de invloed van lozingen
voor stikstof van minder belang is.
Afb. 12a geeft de resultaten voor de
concentratie aan totaal stikstof in de beek,
waarbij afb. 12b de resultaten geeft van de
scenarioberekening met een reductie tot
50% van de N toevoer aan de bodem.
Betrouwbaarheid van de modellering
De betrouwbaarheid van de modelresultaten hangt af van de mate waarin de
van belang zijnde processen op een
adequate wijze door de modellen worden
beschreven. Daarnaast is de beschikbaarheid van goede en betrouwbare meetgegevens van groot belang voor de
calibratie van verschillende procescoëfficiënten. De in NITSOL en PHOSOL
gekozen procesformuleringen bieden een
goede basis voor de simulatie van het
stikstof- en fosforgedrag in de bodem.

Betekenis voor het waterbeheer
NITSOE en PHOSOL zijn zeer geschikte
instrumenten voor de modellering van de
onverzadigde zone en het ondiepe
grondwater met als doel de beschrijving
van de effecten van vermesting door
landbouwactiviteiten op grond- en
oppervlaktewater. In combinatie met het
hydrologische model DEMGEN en de
PAWN dataset (1400 plots in Nederland)
kan in principe op lokale, regionale en
nationale schaal gerekend worden.

Voor de modellering van het lokale
oppervlaktewater is het nog wat
prematuur om een dergelijke conclusie te
trekken. De voor de Horstsche beek van
1976-1979 beschikbare PER meetgegevens
bieden een te onzekere basis. Voor 1987
en 1988 worden wekelijks nieuwe
gegevens verzameld. Een optimale dataset
voor beken bestaat echter uit een continue
debietmeting met debiet-proportionele
bemonstering voor analyse van de
waterkwaliteit. In 1988 worden dergelijke
metingen uitgevoerd in de nabij gelegen
Schuitenbeek.

randmeren

horstsche
beek
hoge veluwe
laag
hoog
N-t-P belasting

Afb. 13 - Geografische enhydrologische interpretatie
van modelresultaten aandehandvan een doorsnede
van hetbestudeerdegebied.

Naast bemonstering van de beek zijn
gegevens over de P verzadiging van de
bodem en de N en P concentraties van het
ondiepe grondwater (op 2-5 meter diepte)
van groot belang voor de calibratie van

De modellen zijn vooralsnog uitsluitend
gecalibreerd op zandgronden.
Ondanks onzekerheden en beperkingen
kunnen NITSOE en PHOSOL een onder-

steuning bieden voor het beheer van
watersystemen. Gebruikersvriendelijke
PG versie's zijn beschikbaar om de
effectiviteit van deze ondersteuning te
vergroten.
De berekeningsresultaten voor het
Horstsche beek gebied kunnen ten
behoeve van het beheer als volgt worden
samengevat (aft. 13).
1. Hoger gelegen delen van de Veluwe
- Onder de hogere delen van de Veluwe
zullen bij hoge mestgiften de nitraatconcentraties in het diepere grondwater
snel stijgen. Dit wordt onderbouwd door
afb. llc-d. Wanneer de wegzijging groter
is dan 6-10 mm/decade of de N toevoer
toeneemt kan dit leiden tot overschrijding
van de drinkwaternorm.
- De grote onverzadigde zone verhindert
bij de meeste bodemtypen een snelle
P verzadiging, zodat grond- en oppervlaktewater nauwelijks worden beïnvloed
door P uitspoeling.
2. Laag gelegen delen langs het
randmeer
- Het grondwater wordt beschermd tegen
nitraat, omdat kwel optreedt. Daarentegen
komt stikstof wel in grote hoeveelheden in
het oppervlaktewater terecht.
- De onverzadigde zone is van geringe
dikte, zodat de fosfaatverzadiging in korte
tijd kan optreden. De P belasting op het
oppervlaktewater is vooral een gevolg van
afspoeling en snelle drainage, waarbij de
hoge grondwaterstanden in de winter van
groot belang zijn.
- Verplaatsing van mest naar de lager
gelegen delen zal de fosfaatverzadiging
versnellen. Dit leidt door te grote
• Slot oppagina 271.

A/b. 12 - Berekende totaalstikstofconcentratic inde Horstsche beek.Vergelijk metPER meetgegevens voordebictengroterdanduizendkubiekemeterperdag, metgecorrigeerd
voorlozingverenspoelbcdrijf. (b)Scenarioberekeningvoorreductie van de N toevoer met 50%.

TOTAAL-N IN MG N/L
: NITSOL SCENARIO. 5 0 * N TOEVOER
VANAF 1 - 1 - 1 9 7 6

18

36

54

72

90

DECADE ( 1 9 7 6 - 1 9 7 9 )

IC

126

144

54

72

90

DECADE ( 1 9 7 6 - 1 9 7 9 )
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b. Als men van het produkt een daarvan
niet redelijkerwijs te verwachten gebruik
maakt (men wast bijvoorbeeld in het
water spullen die geen water kunnen
verdragen) is de aansprakelijkheidsregeling ook niet toepasbaar.
c. Ze geldt evenmin als het tijdstip van
levering een rol gaat spelen, omdat het
water langdurig en onzorgvuldig werd
bewaard.
Het is dus wel duidelijk, dat de nieuwe
regeling de aansprakelijkheid van de
waterleidingbedrijven voor het geleverde
water in verschillende opzichten zal
verscherpen. Welke rol kan laboratoriumcertificatie spelen om die aansprakelijkheid binnen de perken te houden?
Ik dacht dat deze rol tweeledig zou
kunnen zijn:
1. door ccn geloofwaardige vastlegging
van gegevens omtrent de drinkwaterkwaliteit. De kwestie van de aansprakelijkheid zal zich namelijk toespitsen
op de vraag, öf het drinkwater de schade
kan hebben veroorzaakt. Een ook voor de
rechter aanvaardbare laboratoriumanalyse zal in sommige gevallen uitkomst
kunnen bieden.
2. door een als het ware gecertificeerde
procesbewaking. Al eerder gaf ik aan, dat
laboratorium-onderzoek bij die bewaking
een vitale rol speelt. Het goede niveau van
het gecertificeerde laboratorium-onderzoek zal eerder aanleiding geven tot het
signaleren van gebreken in de produktieen distributieketen. Het verhelpen
daarvan is natuurlijk het beste middel om
aansprakelijkheid te vermijden.
Ik ben overigens niet van mening, dat de
nieuwe regeling een fundamentle verandering in de aansprakelijkheid van de
waterleidingbedrijven zal teweegbrengen.
Hun verantwoordelijkheid voor een goede
drinkwatervoorziening is immers al groot,
en in voorkomende gevallen zal de rechter
daarvan uitgaan: de kansen om zich te
kunnen verontschuldigen zijn klein.
Er is echter ten opzichte van de huidige
situatie één verschil: als de schade in feite
aan een ander te wijten is, bijvoorbeeld
door het persen van vuil water in het
leidingnet, is het waterleidingbedrijf tóch
aansprakelijk. Dit hangt samen met de
introductie van het begrip 'risicoaansprakelijkheid', waaraan men óók in
overmachts-situaties gebonden is.
Het bedrijf zal in zulke gevallen moeten
trachten de schade op de dader te
verhalen.
Samenvatting en conclusie
Normalisatie en kwaliteitsborging winnen
hand over hand terrein en zijn onder meer
noodzakelijk om in 1992 in Europees ver-

band een vrije markt te bewerkstelligen.
De certificatie van laboratoria zal daarbij
een belangrijk rol moeten spelen omdat
alleen langs die weg op overtuigende
wijze kan worden vastgesteld of Produkten aan de daaraan te stellen eisen
voldoen. Daarnaast is, eveneens in
Europees verband, een uitbreiding van de
produkt-aansprakelijkheid aan de orde die
leidt tot een nauwletterder bewaking van
produktie- en distributieprocessen.
Ook daarbij spelen laboratoria een
belangrijke rol.
Eén en ander kan ook de waterleidingwereld niet ongemoeid laten. Zowel de
ontwikkeling van Europese regelgeving
betreffender drinkwater als de verscherpte
produkt-aansprakelijkheid maken
certificatie van waterleidinglaboratoria
noodzakelijk. De Stichting 'Sterlab' biedt
daartoe thans de gelegenheid.
• • •
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interactie met het oppervlaktewater tot
een hogere P belasting op de randmeren.
3. Intermediaire delen, hoge gronden
Horstsche beekgebied
- De fosfaatverzadiging van het maïsland
op de hoge gronden zal zich bij
continuering van de huidige gift gaan
manifesteren rond het jaar 2020.
De verzadiging wordt door invoering van
de 350 kg P 2 0 5 -ha- | -j- 1 norm slechts
vertraagd met 20-40 jaar.
- Grasland zal ook bij verhoging van de
mestgift tot 250 kg P 2 0 5 -ha- 1 -j-' pas op
langere termijn (> 200 jaar) fosfaatverzadiging gaan vertonen.
- Het grondwater wordt vanuit dit deel
van de Veluwe nauwelijks belast met
nitraat. De huidige stikstofbelasting op het
oppervlaktewater is lager dan die vanuit
de lager gelegen delen en zal bij verhoging van de mestgift wel een stijging
vertonen, maar in mindere mate dan bij
een mestgiftverhoging op de lagere
gronden.
4. Algemeen
- Gelet op het bovenstaande is het
waarschijnlijk dat in de huidige situatie de
fosfaatbelasting vanuit de landbouw vooral
wordt veroorzaakt door afspoeling (vanuit
alle gebieden) en snelle drainage vanuit
de lage gronden.
- Het verdient aanbeveling om bij het
nemen van beslissingen omtrent het
waterbeheer of het ontwerpen van wetgeving, specificaties aan te brengen voor:

de toevoer van zowel stikstof- en fosforhoeveelheden aan de bodem (dus ook
voor N), de hydrologie en het bodemtype.
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