De huidigeentoekomstigenitraat-ensulfaatbelasting vangrond-en
drinkwatervandeNederlandsepleistocenezandgebieden

Inleiding
Een groot deel van de drinkwaterproduktie
uit grondwater vindt plaats inde pleistocene
zandgebieden. Het grondwater is daar
vanouds bijzonder geschikt voor de drinkwaterproduktie en bereiding vanwege de
gunstige winningsmogelijkheden ende goede
chemische en bacteriële kwaliteit. Naar
verwachting isde goede kwaliteit van het
grondwater mede tot stand gekomen, doordat
menselijke activiteiten op de zandgronden,
althans tot het beginvandezeeeuwslechtsin
beperkte matetotontwikkelingzijn gekomen.
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De bodems zijn, in aanleg, arm aan
plantevoedende stoffen, zodat slechts
marginale landbouw mogelijk was. Het
bebouwd gebied isrond 1900 eveneens
bescheiden te noemen ten opzichte van het
oppervlak van de uitgestrekte natuurgebieden (oligotrofe milieus), waar
menselijke invloeden op bodem en grondwater zich beperkten tot de afvoer van
natuurprodukten. Het totale oppervlak
voedselarme milieus op de pleistocene
zandgronden bedroeg in 1900nog ca.
l
h miljoen ha. Sindsdien isdit oppervlak,
voornamelijk door de toename van het
bebouwde gebied en landbouwontginningen,
gehalveerd [STOM, 1983].
Daarbij komt dat vooral de laatste decennia
de produktie en het gebruik van meststoffen
in de landbouw sterk istoegenomen.Om een
overzicht te verkrijgen van de invloed van
genoemde veranderingen in ruimtegebruik
zijn door de STOM* de waarden geïnventariseerd van enkele macro-parameters van het
grondwater van de zandgronden, alsmede
van het drinkwater gewonnen uit freatisch
water van 70 grondwaterwinplaatsen (dit is
ruim V* van het totaal aantal winplaatsen in
Nederland).

afkomstig zijn van zwaveldioxide-emissies
vooral in stedelijke en industriële gebieden.
Na een overzicht van de ontwikkeling van de
produktie en het gebruik van stikstof in de
landbouw (1)volgen eerst enkele resultaten
van het STOM-onderzoek betreffende de
relaties tussen bodemgebruik en grond- en
drinkwater (2),daarna de ontwikkeling van
het nitraat- en sulfaatgehalte van drinkwater
gedurende de laatste 20jaar (3) en tenslotte
de verwachtingen ten aanzien van de
toekomstige gehalten (4).
1. De produktie en hetgebruik vanstikstof
in de landbouw
De laatste decennia isde produktie van
dierlijke mest en het landbouwkundig
gebruik van deze mest sterk toegenomen
(zie afb. 1).Bovendien issedert 1950 het
landelijk stikstof-kunstmestgebruik vervijfvoudigd tot ca. 250 kg/ha cultuurgrond per
jaar (zie afb. 2). Als wordt aangenomen dat
alle dierlijke mest gelijkmatig over de
cultuurgrond wordt verspreid [v. Riemsdijk
e.a., 1982;CBS, 1982]dan iser op 56% van
de cultuurgronden in de zandgebieden
Afb. 1- Stikstofproduktie indierlijke mest inde periode
1965-1980, per CBS-zandgebied inkg NIhacultuurgrond
(naar gegevens van het CBS).
Noord-Brabant
Gelderland
Overijssel
Drenthe

Dit artikel beperkt zichtot de resultaten
betreffende nitraat en sulfaat. Nitraat kan in
het grondwater terechtkomen door uitspoeling van stikstof uit landbouwmeststoffen. Sulfaat in grondwater kan
* Studiegroep Toekomstverkenning Oligotrofe Milieus,
een groep onderzoekers tijdelijjk geformeerd uit de
Vakgroepen Fysische Geografie en botanische Oecologie
der Rijksuniversiteit te Utrecht.
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Afb. 2 - Stikstof-kunstmestgebruik vanaf 1920inkg N/ha
cultuurgrond tnaargegevens vanhet CBS).

sprake van een stikstof-overschot. Bij deze
berekening isuitgegaan van landbouwkundige bemestingscriteria, waarbij onder
meer verondersteld wordt dat circa 50% van
de toegediende stikstof wordt opgenomen
door het gewas. Van de niet opgenomen en
met het gewas geoogste stikstof zaleen deel
kunnen uitspoelen in de vorm van nitraatstikstof.
Wijnands e.a. [1983] geven een
schatting van het kunstmestgebruik per
gemeente. De in tabel Iweergegeven stikstof
mestoverschotten zijn tot stand gekomen
door combinatie van de dierlijke mest- en
kunstmestgegevens van de vier CBS-zandgebieden. Worden deze overschotten
gerelateerd aan de respectieve oppervlakken
cultuurgrond, dan blijkt in het Noordelijk
zandgebied een relatief laagoverschot voor
te komen. De overige zandgebieden hebben
een N-overschot van ca. 275 kgper hectare
cultuurgrond. Worden de overschotten
betrokken op het totale oppervlak van de
zandgebieden dan heeft niet alleen het
Noordelijke, maar ook het Centrale
zandgebied een relatief laag stikstofoverschot. Het laatste wordt veroorzaakt
door hetgroteoppervlak natuurgebied opde
Veluwe. Voor het totale Zuidelijke en
Oostelijke zandgebied bedraagt dan het
N-overschot respectievelijk 142en 166kg
per hectare.
2. Grondgebruik en grondwaterkwaliteit
Omdat inNederland dejaarlijkse neerslagde
verdamping overtreft zullen meststoffen,
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T A B E L I - Stikstofoverdracht per CBS-zandgebied.
Zandgebied

Noord

OosI

N-overschot van dierlijk mest (1.000ton N)
N-overschot van kunstmest (1.000 ton N)
Totaal (1.000 ton N)*
Oppervlakte cultuurgrond (1.000 ha)
Totaal oppervlak (1.000 ha)
N-oversehot/ha cultuurgrond
(kg)
N-overschot/ha zandgrond
(kg)

-23.4
63.9
32.4

15.6
38.6
54.3

Centraal
10.5
11.3
21.9

Zuid
31.8
48.8
80.6

254
361

201
327

78
267

294
569

128
90

270
166

279
82

274
142

Voor het totale mestoverschot in het Noordelijk zandgebied isgenomen: 80% van het deelvan de kunstmestgift.
dat overblijft na aanvulling van het dierlijk mesttekort.
Voor het totalemestoverschot indeanderezandgebieden isgenomen: hetdierlijkemestoverschot plushet N-overschot
van kunstmest dat gesteld isop 80% van de kunstmestgift.

voorzover uitspoelbaar en niet opgenomen
door de vegetatie of het gewas, kunnen
uitspoelen tot beneden de doorwortelde
zone. Een drietal processen in de
onverzadigde zone isvan belang voor het
nitraatgehalte inde verzadigde zone:
—ontwijking van ammoniak naar de
atmosfeer;
—omzetting van nitraat tot gasvormige
stikstofverbindingen (denitrificatie): dit
proceswordt bevorderd bijhoge grondwaterstanden en de aanwezigheid van organische
stof;
—uitspoeling van nitraationen naar de
verzadigde zone.
Kolenbrander [1981]geeft een samenvatting
van onderzoek betreffende de uitspoeling
van nitraationen naar het grondwater als
functie vandestikstofbemesting met dierlijke
mest. Het blijkt dat een verhoging van de
mestgift een toename van de uitspoeling van
nitraationen tot gevolg heeft. De uitspoeling
isbijzandgronden groterdanbijkleigronden.
Tot een bemestingvan 1.000kgN/ha/jr isde

uitspoeling onderbouwland groterdan onder
grasland. Daarboven isergeenverschil meer.
Bij een voor een goede gewasproduktie op
bouwland noodzakelijke dierlijke mestgift
van 200 kgN/ha inhetvoorjaar ofvan350kg
N/ha in het najaar, blijkt ongeveer de helft
van de toegediende stikstof naar het
grondwater uit te spoelen. Voor grasland is
dit 5à 10%.
Zoals uit tabel Iisgebleken, staan in vrijwel
alle zandgebieden grotere hoeveelheden
mest ter beschikking.
Uit gegevensafkomstig van het RID-meetnet
voor de grondwaterkwaliteit [v. Duyvenbooden, 1979] blijkt dat alsgevolg van
genoemde uitspoeling in het grondwater
onder bouwland op zandgronden hoge
nitraatconcentraties voorkomen. De gemiddelde nitraatgehalten van grondwater
onder zandgronden zijn weergegeven in
afb. 3. De meetpunten zijn gegroepeerd naar
drie typen landgebruik: natuurgebied,
grasland en bouwland. Uit de afb. blijkt dat

Afb. 3 - Nitraat in hetgrondwater onder drietypen landgebruik op zandgronden [STOM, 1983].
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het gemiddelde nitraatgehalte in deze
volgorde toeneemt.
Het gemiddelde nitraatgehalte in ondiep
grondwater (minder dan 15meter diep)
onder bouwland op zandgronden bedraagt
26 mg NO3-N per liter. De maximaal
toelaatbare concentratie (EG-norm,zietabel
II) wordt hier met een factor 2Vi overschreden.
In dieper grondwater (15-30meter onder
maaiveld) ligt de gemiddelde concentratie
onder deze EG-norm (zie afb. 3B).
Mogelijke verklaringen voor het optreden
van lagere nitraatconcentraties inhet diepere
grondwater zijn:
—het optreden van chemische en biochemische reacties waarbij nitraat afgebroken
wordt tot gasvormige verbindingen;
—de verdunning met grondwater van een
andere samenstelling en/of herkomst;
— de vertraagde reactieopactiviteiten ophet
aardoppervlak. Bijeen verplaatsing van
enkele decimeters tot enkele meters per jaar
komt op grotere diepte water voor, dat is
geïnfiltreerd in een periode waarin over het
algemeen lagere mestgiften gebruikelijk
waren.
De regionale verschillen in mestoverschotten
(tabel I) kunnen gerelateerd worden aan
regionale verschillen inhetnitraatgehalte van
grondwater onder cultuurgronden. Dit wordt
geïllustreerd in tabel III waarin voor de vier
CBS-zandgebieden enkele nitraatwaarden
worden gegeven. Omdat voor het Centrale
zandgebied nog geen systematische gegevens
van het RID-meetnet voorhanden waren,
zijn hier de resultaten van twee regionale
onderzoeken genomen.
Op regionaal niveau zijn de gemiddelde
gehalten van nitraat indiep grondwater lager
dan inondiep grondwater. Inhet Noordelijke
zandgebied ishet nitraatgehaltewederom het
laagst (tabel III). Onder Koudhoorn
(Veluwe) ishet nitraatgehalte onder
cultuurgrond zelfs in diep grondwater erg
hoog, namelijk 14milligram N0 3 -N/1. Deze
hoge gehalten worden in dit gebied aangetroffen op een diepte van 60 meter en
meer, hetgeen volgens Appelo e.a. [1982]
waarschijnlijk hetgevolgisvan hetter plaatse
ontbreken van voldoende organische stof in
de ondergrond voor denitrificatie.
De relatief hoge standaarddeviaties van het
nitraatgehalte kunnen onder meer worden
veroorzaakt door lokale verschillen in
mestgebruik, geohydrologische situatie en
denitrificatie. Door systematisch detail-
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INatyurGrasland
!gebieden
MTC= maximaal toelaatbare concentratie
rn—richtniveau
(EG-normen)

TABEL II - Normen voor nitraatensulfaat in drinkwater
volgens EG-voorstel [EG. 1976].

Bouwland
nitraat
sulfaat

Richtniveau (RN)

Maximaal toelaatbare
concentratie (MTC)

25 mg NO,"/L

50 mg N O / / L

5.6 mg N O , ' - N / L

ll.3mgN03~-N/L

25 mgSOÜVL

250 mg SO*"/!.
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TABEL III - Nitraatconcentraties (mg Nil) inondiep endiep grondwater onder cultuurgronden ibouwland engrasland)
in de vier zandgebieden.
Ondiep grondwater
Gemiddelde

Maximum

Standaarddeviatie

Diep grondwater
Aantal

Gemiddelde

Noordelijk zandgebied

1

34

3

24

0.1

Oostelijk zandgebied

8

53

14

32

2.6

Zuidelijk zandgebied

14

81

21

47

1.3

Centraal zandgebied
Veluwe (Koudhoorn)
Utrechtse Heuvelrug

30
44

123

14
62

14(5)*
21

14
0.7

Maximum
0.8
21

Standaarddeviatie

Aantal

0.3

26
33

5.6

6.0
7.4

45

5.5

18(2)*

2.(1

0.91

4

* Meerdere monsters per locatie.
Het aantal locaties staat tussen haakjes.

onderzoek kan hierin meer inzicht worden
verkregen.
Nitraat- en sulfaatgehalte in drinkwater
Naast degegevensvan het RID-meetnet isin
het onderzoek ook betrokken een aantal
analysegegevens van het reinwater (drinkwater) van een 70-tal grondwaterpompstations op de zandgronden.
Uit de door Van Duyvenbooden en Busz
[1978) gemaakte classificatie zijn voor dit
onderzoek die pompstations geselecteerd
die:
—in 1970of eerder in bedrijf zijn gekomen
(dit inverband metde trendanalyse,zie3)èn
—freatisch grondwater winnen of
—semi-spanningswater gecombineerd met
freatisch water winnen en/of
— gelegen zijn in of aan de rand van
stuwwalcomplexen dan wel in het dekzandgebied van oostelijk Noord-Brabant.
De geselecteerde pompstations zijn
vervolgens ingedeeld naarhet overheersende
landgebruik in de 10-en 25-jaars
beschermingszones van hun intrekgebieden.
Deze indeling maakt het mogelijk de relatie
tussen het grondgebruik en de kwaliteit van
het gewonnen grondwater te bestuderen.
Voor deze relatie isook de geohydrologie
van de ondergrond van belang. Zo iseen
relatief geringe denitrificatie te verwachten
bij lage grondwaterstanden, grofkorrelige
sedimenten en een laagorganisch stofgehalte. Deze situatie komt veelal voor in
stuwwalcomplexen (Veluwe, Utrechtse
Heuvelrug, Holterberg. e.a.) en in het
hoogterras van de Maas.
Met behulp van de Wilcoxon-toetsisop een
niveau van 9 5 % betrouwbaarheid inderdaad

aangetoond, dat het reinwater van pompstations op stuwwalcomplexen ten opzichte
van de overige een hoger nitraatgehalte
heeft. Uit tabel IVblijkt vervolgens dat voor
de groep, gelegen op stuwwalcomplexen
('gestuwd'), een afname van het aandeel
natuurgebied binnen het beschermingsgebied
gepaard gaat met een toename van het
nitraatgehalte.
Voor sulfaat iseen vergelijkbare relatie
aanwezig (zie tabel V).Van de pompstations
waarvan het beschermingsgebied voor meer
dan 90% uit natuur bestaat iszowel het
gemiddelde als het maximale sulfaatgehalte
laag. De uitschieters tot 118mg S0 4 2 "/1die
voorkomen bij minder dan 50% natuurgebied houden verband met het voor deze
pompstations relatief hoge aandeel
bebouwde kom in hun intrekgebied.
De relatie tussen sulfaatgehalte en
bebouwing isweergegeven in afb. 4.
Geconcludeerd kan worden dat het grondgebruik van invloed isop het nitraat- en
sulfaatgehalte van grond- en drinkwater.
Gezien de tragegrondwaterstroming endete
verwachten verdere stijgingen van het
mestgebruik en het SO z -gehalte van de
atmosfeer kan eveneens een temporele
ontwikkeling van het nitraat- en sulfaatgehalte van grondwater worden verwacht.
Dit zalinde volgendeparagrafen aande orde
komen.

3. De recente ontwikkeling vanhet nitraaten sulfaatgehalte indrinkwater
Voor de bepaling van trends ishet noodzakelijk te beschikken over tijdreeksen van
grondwateranalyses van vaste waarnemingspunten. Het meetnet van het Rijksinstituut
voor de Drinkwatervoorziening bestaat voor
dit doel nog te kort. Van pompstations
bestaan wel zulke reeksen. Het voor de
drinkwatervoorziening gewonnen grondwater (althans het reinwater) wordt immers
regelmatig bemonsterd en geanalyseerd.
Voor de trendanalyse isdaarom gebruik
gemaakt van dezelfde selectie (zie 2) uit de
pompstations op de Nederlandse zandgronden.
Indien betrouwbare trends in de historische
ontwikkeling worden gevonden, kan door
extrapolatie ook een indicatie van de
toekomstige ontwikkelingworden verkregen.
Het toekomstige nitraatgehalte kan ook
berekend worden uit gegevens over uitspoeling, nuttige neerslag, grondgebruik en
geohydrologische gesteldheid (zie 4).
Voor beide benaderingswijzen dient
uitgegaan te worden van een aantal
aannamen, met name van de toekomstige
ontwikkeling van de mestoverschotten en de
S0 2 -emissie.
Ontwikkeling indeperiode 1968-1981
Door middel van lineaire regressie isvan de
geselecteerde pompstations nagegaan of er
een trendmatige verandering inde waarde
van de geanalyseerde parameters te
constateren isin de periode 1968-1981.
TABEL V - Het verband tussen hetsulfaatgehalte in
drink waterenhetaandeelnatuurgebied inhetbeschermingsgebied van de onderzochte pompstations.
Sulfaatgehalte
Aandeel
mg SO'"/]
natuurgebied in
beschermingsgebied gemiddeld maximum
meer dan 90%
50-90%
minder dan 50%

13
21
39

Afb. 4 - Sulfaat ingrondwater onder viertypen landgebruik op zandgronden [STOM. I9cij\.

A. ONDIEP
GRONDWATER

B.DIEP
GRONDWATER

Bebouwing

100
TABEL IV - Het verbandlassenhetnitraatgehalteindrinkwateren
helaandeel natuurgebied inhetbeschermingsgebiedvande
onderzochte pompstations-

> 90%
75-90%
50-75%
< 50%

0.6
2.6
2.7
3.7

Bouwland

'Ongestuwd'

'Gestuwd"
Aandeel
Gemiddeld
natuurgebied
nitraatin besehermingsgehalte
gebicd
(mgN/l)

18
48
118

Aantal
pompstations
4
5
10
6

Gemiddeld
nitraatgehalte
(mgNVl)
•)

•)
*)
0.7

*) Niet berekend i.v.m. het gennge aantal pompstatic

Aantal
pompstations
1
1
3
25

Grasland

I

Natuurlijke
gebieden

Aantal
pompstations
6
16

27
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De zwaveldioxide wordt in contact gebracht
met neerslagwater, deels in de lucht en deels
na droge depositie op de bodem en begroeiing,omgezet totsulfaationen. Dit wordt
bevestigd door recente regionale onderzoeken [Appelo, 1982;Van Duyvenbooden.
1980].

mg NCL - M/l
3
^^.Il
1.5 I-

4. De toekomstige ontwikkeling
Sulfaat in drinkwater
Voor de toekomstige sulfaatgehalten in
drinkwater kan de ontwikkeling zoals
geschetst in afb. 6worden geëxtrapoleerd.
Indien de ontwikkeling zichvoortzet zoalsin
de periode 1975-1981 isgeconstateerd dan
zal het sulfaatgehalte van nu gemiddeld 33
mg S 0 4 oplopen tot 53 mg S0 4 71in het jaar
2000 en tot 79 mgS 0 4 7 1in hetjaar 2025.
Deze waarden liggen boven die van het EGrichtniveau maar nog beneden de maximaal
toelaatbare sulfaatconcentraties (zietabelII).

1.0

0.5

-

1968

1981

1975

I 1968-1981 :y- 1 . 0 2 + 0.32 x (44 pompstations)
II 1975-1981 :y - .68 + .065 x (39 pompstations)
Afb. 5 - Degemiddelde stijging vanhet nitraatgehalteindrinkwater voordeperioden 1968-1981 ftlen 1975-1981 lil)
van een aantalpompstations op de zandgronden [STOM, 1983, mede naargegevens vanhetRijksinstituut vande
Volksgezondheid].

Aangezien het voor de extrapolatie naar de
toekomst van belangkanzijn inwelkdeelvan
dezeperiodeeen trendzichheeft voorgedaan
en/of er sprake isvan een toename van een
trend, istevens voor de perioden 1968-1974
en 1975-1981 een lineaire regressie-analyse
toegepast. Per periode kunnen de resultaten
in vier groepen worden ingedeeld:
—pompstations met een stijgend gehalte;
—pompstations met een dalend gehalte;
—pompstations waar de concentratie niet
significant (betrouwbaarheidsgrens: 95%)
toe- of afneemt, en
—pompstations waar de concentratie
niet boven de detectiegrens uitkomt
(0,11 mg N0 3 -N/l).
Uit tabel VI blijkt dat de toename van de
nitraatconcentratie, die over de gehele
periode 1968-198 1 geconstateerd kan
worden, zich vooral afspeelt in de tweede
helft. Het aantal pompstationswaareerst nog
een dalende tendens kan worden waargenomen of die waar het nitraatgehalte niet
boven de detectiegrens uitkomt, blijkt in de
laatste periode sterk verminderd, In afb. 5
zijn de gemiddelde trends nogmaals weergegeven.
De stijgende tendens kan verklaard worden

uit het toegenomen mestgebruik in de
landbouw (zie par. 1). Een andere, bijkomende oorzaak kan zijn dat door
produktietoename inde analyseperiode het
relatieve aandeel cultuurgrond binnen het
intrekgebied is toegenomen.
Recente ontwikkeling vanhet sulfaatgehalte
Voor sulfaat iseveneens een toenemende
tendens waar te nemen. Over de periode
1968-1981 vertonen 39 van de 62 pompstations een toenemend sulfaatgehalte. Bij 13
van de 39 pompstations wordt een
gemiddelde jaarlijkse toename van meer dan
1.0 mg S 0 4 7 1 gevonden. Zie tabel VI.
Het gemiddelde verloop van het sulfaatgehalte van allepompstations tezamen wordt
weergegeven in afb. 6.Over de periode
1968-1981 wordt een gemiddelde stijging
gevonden van 0,53 mg S0 4 71/jaar. Over de
meest recente deelperiode 1975-1981 blijkt
de gemiddelde jaarlijkse stijging te zijn
verdubbeld (lijn III in afb. 6).
De verklaring van de stijging van het
sulfaatgehalte zoals die zich in de laatste
jaren intoenemende mateblijkt voorte doen,
moet gezocht worden in een hoger
S0 2 -gehalte van de atmosfeer.

TABEL VI - Aantal pompstations waarvan hetnitraat-ensulfaatgehalte inhetgeproduceerde drinkwater toegenomen,
afgenomen of constant gebleven is.
Onderzoekperiode
toename
afname
geen significante
verandering
constant op niveau
detectiegrens

le Deelperiode
1 9 6 8 - 1974
nitraat

sulfaat

2e Deelperiode
1 9 7 5 - 1981
nitraat

Gehele periode
1 9 6 8 - 1981

sulfaat

nitraat

sulfaat

4
6

16
6

34
2

16
2

35
5

39
4

31

37

23

43

19

19

16

-

3

-

3

-

Nitraat in drinkwater
De toekomstige gemiddelde nitraatconcentratie in drinkwater afkomstig van de
zandgronden isgeëxtrapoleerd uit de
tijdreeksen vanaf 1968.
Voor een drietal pompstations zal bij gelijkblijvende trend de maximaal toelaatbare
N 0 3 - N waarde van 11,3mgN/l (richtlijn
EG) vóór het jaar 2000 worden overtroffen.
Voor 9 pompstations zal dit geschieden
tussen 2000 en 2020.Meer pompstations
lopen gevaar als uitgegaan wordt van de EGrichtwaarde die de helft isvan de maximaal
toelaatbare geachte concentratie. In dat
geval geven de trends aan dat negen
pompstations deze richtwaarde vóór 2000
overschrijden en in totaal 16stations vóór
2020.
Berekende nitraatgehaltes inhet grondwater
Landbouwmeststoffen, die door uitspoeling
in het grondwater geraken, volgen de
stroombanen van dat grondwater, op vergelijkbare wijze alsde van 'punt'-bronnen
(zoals vuilstorten) afkomstige stoffen.
Waar deze stroombanen zich precies
bevinden isveelal niet bekend, zodat het
moeilijk iste voorzien waar welk effect van
een lozing op degrondwaterkwaliteit zichzal
voordoen.
Bijkomende problemen zijn hetoptreden van
dichtheidsstromen en processen als
(bio)chemische omzetting, vastlegging en
diffusie en dispersie.
Aangezien echter bemesting over grote
oppervlakken plaatsvindt, komen eenmaal
uitgespoelde meststoffen inzoveel stroombanen tegelijk terecht, dat gehele
grondwaterreservoirs in kwaliteit beïnvloed
worden. Dit doet zich vooral voor in
neerslag-infiltratiegebieden met veel
cultuurgrond, een combinatie die in
Nederland veel voorkomt.
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Het in pompstations benutte grondwater is
tegelijkertijd afkomstig van verschillende
diepten en daarom van verschillende
herkomstgebieden. De ontwikkeling van het
nitraatgehalte in het grondwater, voorzover
veroorzaakt door uitspoeling van nitraatstikstof uit meststoffen, kan derhalve onder
gebruikmaking van de regionale mestoverschotten (zie tabel I) uit de volgende
formule berekend worden:

-

20

t Q

C,
15
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0

7

960
1968
: y- 1 9 . 8 + 0.53x ( x - 0 - 1 9 6 0 )
I: y - 1 5 . 8 + 0.78x (x-O-1960)
1I: y - 11.2+1.04x ( x - O - 1 9 6 0 )

1975

1981

(r-.86)
(f—-92)
(r—.81)

Afb. 6 - De gemiddelde stijging vanhelsulfaatgehalte in drinkwater voor deperioden 1968-1981 (I), 1968-1981 lil) en
1975-198111111 vaneenaantalpompstations op dezandgronden [STOM, 1983,mede naargegevensvanhet Rijksinstituut
van de Volksgezondheid].

concentraties in het grondwater verbeteren.
In werkelijkheid kunnen ruimtelijke verschillen in belasting optreden, zowel tussen
natuur- en cultuurgebieden als tussen
cultuurgebieden onderling. Een vrijwel
volledige menging van grondwater vindt
echter wel plaats bij het oppompen en het
samenvoegen van het water uit verschillende
pompputten.

Voor deze gebieden laat zich de toekomstige
belasting van het grondwater met nitraat
berekenen door uit te gaan van volledige
diffusie. In feite iser veeleer sprake van
verdringing van relatief schoon grondwater
door verontreinigd water, dan van vermenging van deze twee. De aanwezigheid
van omvangrijke natuurgebieden zal in de
hier gevolgde werkwijze de berekende

Afb. 7 - De verwachte ontwikkeling van denitraatconcentratieinhetgrondwater vande vierCBS-zandgebieden bij
gelijkblijvende stikstofoverschotten op de cultuurgronden (overschotten berekend volgenslandbouwkundige nonnen). De
gearceerde vlakken worden begrensd door de verwachteontwikkeling bij50% en 80% denitrificatie fresp. boven- en
ondergrens}. De drie tijdschalen tx-as) corresponderen met 3 veronderstelde dikten (D) vande grondwaterreservoirs.
B
mg N/l
| Oostelijk en Zuidelijk zandgebied
J Noordelijk en Centraal zandgebied

1980
1980
M T C = m a x i m a a l t o e l a a t b a r e concentratie
rn=richtniveau
(EG-normen)

2002( D - 25m)
2025( D - 50m)
2070(D= 100m)

(l-a)N
Q

+ Cr

(l-o-)N
Q

fD

waarbij:
C t = concentratie (kg m"3)
Q = neerslagoverschot (m • j~ 3 )
•m" 3 )
C 0 = concentratie optijdstipt = 0(kg•
t = tijd (j)
D = dikte van het reservoir (m)
e = porositeit van het reservoir(—)
N = stikstofoverschot (kgm"2 • j" 1 )
a = denitrificatiefactor (—)
(a = 0: geen denitrificatie;
(a= 1: 100% denitrificatie).
Bij de uitwerking voor een grondwaterreservoir worden de volgende aannamen en
veronderstellingen gehanteerd:
—In het grondwaterreservoir treedt
volledige menging op.
—In natuurgebieden en bebouwd gebied
wordt geen stikstof toegevoegd.
—Het mestoverschot isconstant in de tijd en
isgelijkmatig verdeeld overalle cultuurgrond
in het beschouwde gebied.
—Het neerslagoverschot bedraagt voor
cultuurgronden 300 mm perjaar en voor de
overige gronden 200 mm per jaar.
—De porositeit bedraagt 0,30.
—De beginconcentratie isnul.
—De reservoirs worden opgevat als gesloten
hydrologische eenheden.
De uitkomsten zijn weergegeven inafb. 7.
Afhankelijk van de denitrificatie wordt bij
een dikte van het watervoerend pakket van
50 m, in 2025 onder cultuurgrond in het
Noordelijk zandgebied een concentratie
gevonden van 5 (80% denitrificatie) tot 12,5
(50% denitrificatie) mg N0 3 -N/1. De drie
overige zandgebieden geven in 2025 onder
cultuurgrond een concentratie tezien van
circa 11mg N0 3 -N/1bij 80% denitrificatie
en circa 27mgN0 3 -N/1bij50% denitrificatie
(zie afb. 6A). Indien rekening gehouden
wordt met de 'verdunning' door de aanwezigheid van natuur- en bebouwd gebied,
zal- uitgaandevan50%denitrificatie en een
watervoerend pakket van 50mdik- de
concentratie in 2000 in het Centraal en
Noordelijk zandgebied circa 5mg N0 3 -N/1
bedragen en in het Oostelijk en Zuidelijk
zandgebied circa 10mg N0 3 -N/1. In 2025
zullen deze concentraties opgelopen zijn tot
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concurrentiepositie tussen 'schone' en
vervuilende bedrijven kunnen worden
rechtgetrokken.
De EG-commissie isoverigens niet van plan
actie te ondernemen.
7. Conclusies
Het milieu-overleg in IRC-kader en
EG-kader beïnvloeden elkaar onderling
sterk.
De aanpak van de zwarte-lijststoffen komt in
de EG slecht van de grond, dit heeft een
nadelig effect op de totstandkoming van
aanbevelingen in de Rijncommissie.
De informatie-uitwisseling ende bestudering
van maatregelen betreffende zwarte-lijststoffen moeten in Rijnkader echter
onverminderd worden voortgezet.
Het feit dat er in de Rijncommissie overleg
plaatsvindt over bepaalde stoffen heeft op
zich reedseffect en leidt totverminderingvan
de belasting van de Rijn.
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respectievelijk 10mgen 18mgN0 3 -N/l,
hetgeen boven de maximaal toelaatbare
concentratie (EG-richtlijn) uitstijgt
(zie afb. 6B).
Bij een hogere denitrificatie (80%) liggen
deze concentraties lager: circa 2,3 mg N 0 3 N/l in 2000en4,1mgN0 3 -N/1in2025inhet
Centraal en Noordelijk zandgebied. In het
Zuidelijk en Oostelijk zandgebied zou men
dan in 2000 een concentratie aantreffen van
circa4mgN0 3 -N/1enin2025vancirca7mg
N0 3 -N/1. Opgemerkt dient te worden dat
naar verwachting de feitelijke concentraties
hoger kunnen zijn, omdat inde berekeningen
is uitgegaan van N-overschotten volgens
landbouwkundige normen (zie paragraaf 1).
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Het hier beschreven onderzoek maakt deel uit van een
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De piekbelastingen op de rwzi worden
hydraulisch gezien langzaam groter, zonder
dat het aantal i.e.'seen overeenkomstige
stijging te zien geeft. Het creëren van een
grotere hydraulische capaciteit iszeer
kostbaar.

Door gebruik te maken van neerslagspreiding
en van de beschikbare berging inde rioolstelsels, wordt de aanvoer naar de rwzi
gereduceerd tot minderdan de gesommeerde
verplichtingen, zonder dat dit de
overstortingsfrequentie van de aangesloten
stelsels nadelig beïnvloedt.
In West-Friesland-Oost verwachten wij met
de realisatie van het besturingssysteem, een
goede en economisch verantwoorde
oplossing gevonden te hebben.
Literatuur
1. Kuggelijn. C. H. De afvalwaterbehandeling in WestFriesland-Oost. H 2 0 (6) 1973.nr. 23.609-617.
2. Walter. J. en Hartong. H. Neerslag; interpretatieten
behoeve van afvalwatersystemen, bijzondere aspecten.
Stichting Postacademische Vorming Gezondheidstechniek
Cursus'Riolering' 1981/1982.
3. Bakker. K.. Hartong, H.J. G. en Walter. J. Verschillen
in neerslaghoogte en de invloed op de benodigde capaciteit
vanrwzi's. H 2 0 ( 1 6 ) 1983.
nr. I. 17-21.
4. Schenkeveld, M. (1976).Analyse vande5 minutenregencijfers van De Bilt. Intern rapport. DHV Raadgevend
Ingenieursbureau BV, Amersfoort.

• •

•

KlVI-bijeenkomst over het Plan
Waterman
De Sectie Waterbeheer van het KIVI
(Koninklijk Instituut van Ingenieurs) houdt
op 17 mei 1984 een avondbijeenkomst over
de waterhuishoudkundige aspecten van het
Plan Waterman. De invloed op de
(Grond)waterhuishouding van het oude land
is één van de belangrijke deelaspecten van
het onderzoek naar de realiseerbaarheid en
de gevolgen van een kustuitbreiding voor
Zuid-Holland.
Tijdens de bijeenkomst zal ir. P. Hellinga
(RWS-Directie Noordzee) eerst een
algemeen overzicht geven van de resultaten
van het eind vorigjaar afgerond onderzoek.
Daarna zal ir. R. H. C. M. Awater
(RWS-DIV) nader ingaan op de gebruikte
grondwatermodellering en de problemen
daarbij ontmoet.
Tenslotte zal drs.J. W. Stellingwerff
(P.W.-Zuid-Holland) spreken over de
toepassing van demodellen bijhet onderzoek.
De avond zal onder leiding staan van
ir. F. Rutgers (lid bestuur Sectie Waterbeheer).
De aanvang is 19.30 uur.
Plaats KlVI-gebouw, Prinsessegracht 23.
Den Haag. Toegang gratis.
Gaarne tevoren telefonisch aanmelden bij
het secretariaat van de Sectie Waterbeheer,
de heer Van der Spiegel, tel. 070 -88 93 70.
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