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VOORWOORD
In opdracht van de Rijksplanologische Dienst CRPD) is door
de Vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit te
Utrecht een studie verricht naar de ruimtelijke effecten
van bemesting via ondiep grondwater. In de studie is een
analyse gemaakt van de belasting van het ondiepe grondwater
met meststoffen en de effecten op waterwingebieden en
grondwaterafhankelijke natuurgebieden van de Nederlandse
zandgronden.
De studie is voor de RPD van belang om een overzicht te
krijgen van de omvang en ruimtelijke differentiatie van
bovengenoemde problematiek. Het accent heeft daarbij gelegen op de bemesting met dierlijke meststoffen en de eff ecten via ondiep grondwater op de functies waterwinning en
natuur. Het onderzoek vormt een belangrijke bouwsteen voor
de studie "Ruimtelijke visie op de intensieve veehouderij
in zone C", zoals die op dit moment door de Werkgroep intensieve veehouderij binnen de RPD wordt afgerond.
Het onderzoek is begeleid door een wetenschappelijke begeleidingscommissie met de volgende samenstelling:
dr.ir. B. Beltman:
vakgroep botanische oecologie, Rijksuniversiteit
Utrecht
ir. W. van Duijvenbooden
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
prof.dr.ir. F.A.M. de Haan: vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding, Landbouwhogeschool Wageningen
drs. A.F. van de Klundert
Ministerie van VROM,
(voorzitter)
Rijksplanologische Dienst
drs. B.H. van Leeuwen
Ministerie van Landbouw en
Visserij, Directie Natuur,
Milieu en Faunabeheer
drs. P.W.M. Veelenturf
Ministerie van VROM, Rijksplanologische Dienst
drs. W.J. Willems
Ministerie van VROM, Directoraat
Generaal
voor
de
Milieuhygiëne
De begeleidingscommissie is van mening dat; het rapport een
duidelijk signaal geeft van de mate waarin de drinkwat'erwinningen en grondwaterafhankelijke natuurgebieden in hun
functioneren worden bedreigd door bemesting via ondiep
grondwater. De commissie merkt daarbij op dat de kaarten,
die de belasting van het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater weergeven, globaal van karakter zijn omdat de
kaarten gebaseerd zijn op berekende waarden. Onderbouwing
met grootschalig veldonderzoek heeft niet plaatsgevonden.
Voor locale en regionale toepassingen zal dan ook vrijwel
altijd aanvullend (veld)onderzoek noodzakelijk zijn.

Ondergeteke nden willen de begeleidings commissie dank zeggen
voor de stimulerend e begeleiding van het onderzoek.
Daarnaast is dank verschuldig d aan onderstaand e personen en
instellinge n, zonder wie het onderzoek niet uitgevoerd had
kunnen worden:
- Drs R. van Oostenbrugg en, werkzaam bij de Regionale Inspectie van de volksgezond heid voor de Milieuhygië ne te
Maarssen, voor het ontwikkelen van de basisprogram matuur
ten behoeve van de mestoversch otberekening en;
- Drs. A. Kooman, voor de floristische inventarisa tie van
enige natuurgebie den in kwelzones;
- De studenten T. Gorter en B. de Leeuw, die een grondwater
en
Utrecht
in
verrichtten
(kwaliteits) onderzoek
nt;
Noord-Braba
- De studenten A. Brombacher, A. Jellema, M. de Jonge, M.
Mennen, R. Meijers, E. Ruygh en R. Smolders, die onderzoek verrichtten in een aantal gebieden in Noord-Braba nt;
- Drs. J. van Eekeren en Drs. R. Hitzert, voor hun begeleiding en ondersteuni ng van diverse studenten-ve ldwerken;
- Dhr. W. van Cooten, dhr. J. van der Schoot, Mr. C. graaf
van lijnden van Sandenburgh en de Stichting Utrechts
Landschap, voor hun welwillende toestemming voor onderzoek op hun terreinen;
- Dr. Ir. W. van Riemsdijk, Ir. Th. Lexmond en Mevr. B. van
Loenen van het laboratorium van de vakgroep Bodemkunde en
Plantevoedi ng van de Landbouw Hogeschool te Wageningen,
die de fosfaatsorp tiecapacite it van bodemmonste rs bepaalden met de fosfato-sta t methode;
- Het kartografisc h laboratorium van het Geografisch Instituut voor het tekenen van de kaarten en figuren;
- De schrijfkame r van de Rijksplanol ogische Dienst o.l.v..
mevr. Th. Nieuwenhuij sen voor de tekstverwer king en het
uitvoeren van de vele correcties;
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Het rapport bevat veel interessant materiaal over de ruimtelijke effecten van bemesting op waterwinnin gen en natuurgebieden via ondiep grondwater. Moge dit rapport dan ook
een bijdrage leveren aan het beleid dat zich richt op de
afweging van belangen met betrekking tot intensieve veehouderij, waterwinnin g en handhaving c.q. ontwikkelin g van
waardevolle natuurgebie den.
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INLEIDING
Aanleiding
In het rapport van de Studiegroep Toekomstverkenning Oligotrof e Milieus (STOM): "Lange termijnontwikkelingen van
voedselarme milieus en grondwater van de pleistocene zandgronden" ( 1983) wordt melding gemaakt van een onrustbarende
achteruitgang van de voedselarme (oligotrofe) milieus op de
zandgronden in Nederland en tevens van de kwaliteit van het
grondwater dat voor drinkwatervoorziening wordt gebruikt.
Daarbij is naar voren gekomen dat door diverse maatschappelijke activiteiten een diffuse belasting van het milieu
optreedt, waardoor niet alleen landschapsecologische waarden in natuurreservaten, maar ook de kwaliteit van het
drinkwater vrijwel onomkeerbaar zal worden geschaad indien
beleidsmaatregelen uitblijven. Van de diverse bronnen
blijkt met name de (intensieve) veehouderij een relatief
belangrijke rol te spelen in de belasting m&t plantevoedende stoffen <nutriënten). In het STOM-rapport werd
verontrustende
de
tussen
gelegd
relatie
een
reeds
nutriëntenbelasting en de mestproduktie.
Probleemstelling
Van de nutriënten is het met name stikstof (nitraat) dat
een groeiend probleem vormt voor de drinkwaterbereiding
(KIWA, 1984). Deze stof spoelt, na toediening via bemesting, gemakkelijk uit naar het grondwater. De concentratie
ervan in het grondwater is hoger, naarmate de mestgift groter is.
Van de nutriënten, die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van voedselarme natuurgebieden (water- en landecosystemen), wordt vooral gewezen op de werking van fosfor
(fosfaat), welke eveneens als meststof op het land wordt
gebracht. Fosfor spoelt echter niet zonder meer uit. Pas na
langdurige hoge mestdoseringen kan dit het geval zijn, en
dan nog in eerste instantie op plaatsen met ondiepe grondwaterstanden (Lexmond, et al, 1982).
Hoewel reeds veel onderzoek heeft plaatsgevonden naar het
gedrag van deze twee nutriënten in de bodem is er
(relatief) weinig aandacht besteed aan de ruimtelijke
aspecten van de belasting van het grondwater. Eenmaal in
het grondwater aangekomen kunnen door grondwaterstroming,
op afstand van de agrarische gebieden, ook andere vormen
van ruimtegebruik worden beïnvloed. In natuurgebieden,
gelegen in zones waar het grondwater opkwelt, zijn de
planten voor hun vochtvoorziening ten minste een deel van
het jaar afhankelijk van de aanvoer van grondwater. Door
toestromende
het
in
nutriëntengehalte
toenemend
een
grondwater zullen deze gebieden van functie veranderen,
omdat bijzondere plantesoorten worden verdrongen door zeer
algemene soorten. Derhalve zijn beschermende maatregelen
noodzakelijk.
De drinkwaterbereiding uit grondwater, afkomstig van gebieden met een landbouwkundig bodemgebruik, kan op den duur
problemen ondervinden als gevolg van de hoge mestdoserin-
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gen. Het betreft hierbij vooral de toenemende nitraatgeha lten in het te winnen grondwater.
Uit onderzoek is gebleken dat de hoogste mestgiften voorkomen op de zuidelijke, centrale en oostelijke zandgronden .
Voor het toekomstig ruimtelijk beleid op landelijk niveau
acht de Rijksplanol ogische Dienst het van groot belang om
binnen deze gebieden een overzicht te verkrijgen van de
omvang en spreiding van deze problematie k en de hiermee
samenhangen de bedreiging van verschillen de ruimtegebru iksfuncties. Dit leidde tot de volgende onderzoeks doelstellingen.
Doelstelling en:
1.

Het vervaardige n van overzichten van de mestprodukt ie
in de drie pleistocene zandgebiede n, waar de mestgiften
het grootst ziJn (oostelijk, centraal en zuidelijk
zandgebied) , op zo'n manier dat tevens een indruk ontstaat van eventuele plaatselijk e verschillen binnen die
zandgebiede n (hoofdstuk 1).

2.

Het samenstelle n van een overzicht van de ligging en
omvang van bedreigde drinkwaterw inningen en van grondwaterafhank elijke ecosystemen , die behoren tot de actuele natuurgebie den of potentiële waardevolle voesdelarme milieus (hoofdstuk 2 >•

3.

Het ontwikkelen van een ruimtelijk beeld van de belasting van ondiep grondwater en oppervlakte water in de
genoemde zandgebiede n, rekening houdend met de lokale
(geo)hydrol ogische gesteldheid en ruimtegebru ik (hoofdstuk 3).

4.

Een beschrijvin g van de mate waarin de drinkwaterw inningen en natuurgebie den in kwelzones in hun f unctioneren worden Qedreigd, uitgaande van de berekende aanvoer
van nitraat en fosfaat via grond- en/of opperv'lakte water (hoofdstuk 4).

5.

Het aangeven van mogelijkhed en om de in doelstellin g 2
genoemde bedreiging te beperken en het aangeven van
lokaties waar. na het treffen van maatregelen , waardevolle milieus tot ontwikkelin g kunnen komen (hoofdstuk
5).

6.

Het verkrijgen van een globale indruk van de vegetatiesamenstellin g in een aantal natuurgebie den in kwelzones, verspreid over de drie zandgebiede n.
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HOOFDSTUK 1

1.1

KWANTIFICERING VAN MESTOVERSCHOTTEN

Inleiding

Door bemesting worden voedingsstoffen (stikstof, fosfor en
kaliwn) en andere mestbestanddelen toegevoegd aan het
milieu van het landelijke gebied in Nederland. Door de
sterke toename van de veestapel ten opzichte van het areaal
cultuurgrond en de· daarmee gepaard gaande produktie van
dierlijke mest, wordt op veel plaatsen meer mest over landbouwgronden verspreid dan voor de gewasproduktie nodig is.
Deze toch als "bemesting" aangewende mestoverschotten veroorzaken een toenemende belasting van bodem en grondwater
met meststoffen CSTOM, 1983; Brinksma en Koppers, 1983;
Lexmond, et al, 1982). De grootte van de mestoverschotten
bepaalt in belangrijke mate het niveau van deze belasting.
Essentieel voor de berekening van de mogelijke belasting
van bodem en grondwater in de verschillende delen van de
zandgebieden door grondgebruik verbonden aan de intensieve
veehouderij, is derhalve het bepalen van de omvang van die
overschotten.
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe mestoverschotten
zijn berekend, en wat daarvan de uitkomsten zijn voor de
gehele zandgebieden en voor delen daarvan. De berekeningen
zijn uitgevoerd volgens twee onderling sterk verschillende
manieren.
In de berekeningswijze volgens landbouwkundige criteria
(par.1.2.) wordt mest aangewend voor een zo groot mogelijke
gewasproduktie, waarbij de maximaal toelaatbare dosering
wordt gevonden op het niveau, waarbij de gezondheid van
gewas en/of vee in gevaar komt. In een tweede, voor dit
onderzoek ontwikkelde, rekenmethode (par.1.3.) wordt uitgegaan van een gemiddelde gewasproduktie bij een minimale
belasting van bodem en grondwater. Alle meer geproduceerde
mest wordt, volgens deze als milieuhygiënische benadering
aangeduide methode, als overschot aangemerkt. De "landbouwkundige" methode is uitgevoerd voor de vergelijking met
eerdere studies, waarbij eveneens landbouwkundige normen
zijn aangehouden (Lexmond, et al, 1982; Brinksma en Koppers, 1983). Tevens kan zo een indruk worden verkregen van
het verschil tussen deze, tot dusverre gangbare, berekening
volgens landbouwkundige normen en de "milieuhygiënische"
methode.
1. 2

Berekening van mestoverschotten volgens landbouwkundige normen

Mestoverschotten worden berekend op grond van het verschil
tussen enerzijds het aanbod van voedingsstoffen in de vorm
van dierlijke mest en kunstmest binnen een bepaald gebied
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en anderzijds de landbouwkun dige behoefte aan voedingssto ffen van land- en tuinbouwgew assen die in datzelfde gebied
worden verbouwd.
In deze studie is bij de omgrenzing van die gebieden, waarvoor de mestoversch otten zijn berekend, uitgegaan van administratieve grenzen. Als kleinste gebiedseenh eid is gekozen
voor de gemeente, aangezien het basismateri aal (de gegevens
van de landbouwtel ling ("mei "-telling) van het CBS niet
gedetaillee rder worden gepubliceer d. Geen rekening is gehouden met het eventueel transport van meststoffen , omdat
gegevens aangaande mesttranspo rt over de gemeentegre nzen
ontbreken. In paragraaf 1.2.5 zal wel de invloed van mesttransport op regionaal niveau ter sprake komen.
Als basis voor de berekening heeft gediend de mei-telling
van 1983 (CBS, 1984), daar deze de meest recente inventarisatie weergeeft. Gegevens over het kunstmestge bruik per
gemeente zijn verzameld door Wijnands, et al (1983) voor de
situatie 1979-1980. Hoewel niet van dezelfde datum als de
gebruikte mei-telling zijn deze gegevens toch in de berekening gebruikt, omdat het de enige beschikbare gegevens
zijn. Daarbij is aangenomen, dat het kunstmestge bruik in de
t;ussenligge nde vier jaren niet sterker is veranderd dan de
aangegeven berekenings fout (zie par.1.4.)
1.2.1

De produktie van dierlijke mest in 1983

In de landbouwtel ling wordt een groot aantal categorieën
dieren per diersoort onderscheid en (tabel l; Van Dijk,
1984). Aan elk van deze categorieën kan een bepaalde omrekeningsfact or toegekend worden (tabel 1) . Hierdoor is het
mogelijk de verschillend e categorieën per diersoort gewogen
te sommeren. Bij het onderzoek zijn alle in de mei-telling
onderscheid en diersoorten betrokken.
Elke diersoort produceert een voor die soort specifieke
mest met een karakterist ieke samenstellin g. In tabel 2
wordt per diersoort het gemiddelde N, P en K-gehalte van de
mest weergegeven (Van Dijk, 1984). Uit de tabel blijkt dat,
vanwege verschillen in samenstelli ng, bij de berekening van
de mestprodukt ie niet kan worden volstaan met de mestproduktie per diersoort (CBS, 1980). Berekening van de mestproduktie vindt daarom plaats, op basis van de in de mest
aanwezige voedingssto ffen (N, P en K), door vermenigvul diging van het aantal standaard eenheden per diersoort per
gemeente met de mineralenpr oduktie. De (gewogen) totale
hoeveelheid geproduceer de mest (in kg N, P20s en K2 0)
wordt vervolgens verkregen door sommering van deze gegevens
per gemeente voor alle diersoorten . Bij deze waarde moet
dan nog worden opgeteld de hoeveelheid kunstmest die in de
desbetreffen de gemeente wordt gebruikt.

s
Factoren voor de omrekening van de onderscheiden categorieën dieren naar standaardeenheden van die diersoorten
op basis van de mestporduktie per dierplaats.

Tabel 1

Categorieën dieren

Standaardeenheden

Rundvee

Rundvee-eenheid

Jongvee,
Jongvee,
Jongvee,
Melk- en
Stieren,
Mest- en

jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar en ouder

kalfkoeien
2 jaar en ouder

weidekoeien, 2 jaar en ouder

0,3
0,5
0,7
1,0
0,8
1,0

Varkens

Varkens-eenheid

Biggen, tot 20 kg bij de zeug
Biggen, tot 20 kg, gespeend
Mestvarkens, 20-50 kg
Mestvarkens, 50 kg en meer
Opfokzeugjes en -beertjes, 20-50 kg
Opfokzeugen, 50 kg en meer
Gedekte zeugen
Zeugen bij de biggen
Overige fokzeugen
Opfokberen, 50 kg en meer
Dekrijpe beren

0
0

1,0
1,0
1,25
1,25
2,5
2,5
2,5
1,25
2,5

Legkippen

Kippe-eenheid

Moederdieren van slachtrassen, jonger
0,3
dan 6 maanden
Moederdieren van slachtrassen, 6 maanden en
1,0
ouder
0,3
Leghennen, jonder dan S maanden
1,0
Leghennen, 5 maanden en ouder
Schapen

Schape-eenheid

Lammeren
Overige schapen

0,5
1,0

Bron

Van Dijk, 1984.
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In de mest aanwezige mineralen per dierplaat s per jaar.

Tabel 2

Bron

Diersoort

kg

N

kg P20s

kg K20

36
28
5,2
5,2

100
89
13
13

Grondgebonden vee
1
2
2
2

Rundvee (drijfmes t)
Paarden (vaste mest)
Schapen (vaste mest)
Geiten (vaste mest)

89
83
13,5
13,5

Niet-gron dgebonden vee
Mestkalve ren (drijfmes t)
Varkens (drijfmes t)
Legkippen (drijfmes t)
Slachtkui kens (vaste mest)
Eenden (vaste mest)
Kalkoenen (vaste mest)
Ganzen (vaste mest)

1
1
1
1
2
2

2

Bron 1
Bron 2
Tabel 3

=
=

6,6
11,2

o.,n

0,16
0,70
0,18
0,70

5,3
6,4
0,36
0,11
0,48.
0,16
0,48

2,9
7,5
0,75
0,15
0,50
0,18
0,50

E.G.-rapp ort no. 47 (Sluijsma ns et al, 1978).
E.G.-rapp ort no. 48 (Meander et al, 1978).
Gemiddelde optimale stikstofg iften (kg N per ha) voor
verschille nde gewassen in veeljarig e proefve.ld en.

Consumpt ieaardapp elen
Fabrieksa ardappele n
Suikerbie ten
Tarwe
Gerst/har ver/rogge
Handelsge wassen
Snijmais
Kunstweid en (alleen maaien)

Kleigrond

Zandgrond

215

190
160
170
170
105
150
200
450

130
125
90
150
200
450

Bron

Sluijsman s et al, 1978.
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1.2.2.

Bepaling van de
cultuurgrond

plaatsbare hoeveelheid mest

op

De door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB)
(Sluijsmans et al, 1978) ontwikkelde berekeningsmethode
gaat uit van de veronderstelling dat de mest van de grondgebonden veestapel (runderen, paarden, schapen, geiten) ten
goede komt van het grasland en de mest van de niet-grondgebonden veestapel (alle overige diersoorten) aan bouwland.
Daarnaast dient op basis van opbrengst- en kwali tei tsoverwegingen de mestdosering van grasland te worden afgestemd
op kalium, voor bouwland op stikstof.
1.2.2.1. Bemesting van grasland
Een te zware kalium-bemesting kan, vooral bij de op grasland niet ongebruikelijke hoge stikstofgiften, de minerale
samenstelling van het gras ten aanzien van magnesium en
calcium ongunstig beïnvloeden, hetgeen kan leiden tot hypomagnesemie bij rundvee. Hoewel daarvoor preventieve maatregelen bekend zijn, ligt het voor de hand de toelaatbare
mestdosering op grasland af te stemmen op de kalium-behoefte <Sluijsmans, et al, 1978). Bij het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid CIB) berekent en motiveert men de kalium-behoefte als volgt <Sluijsmans, et al, 1978).
De K-behoefte is afhankelijk van de (rund)veebezetting,
uitgedrukt in groot-vee-eenheden (GVE) per ha grasland, in
verband met de ruwvoerproduktie (hooi en kuilgras). Ten
behoeve van de ruwvoervoorziening van het rundvee tijdens
de stalperiode <180 dagen) wordt 0,4 ha gemaaid per GVE,
waarvoor 80 kg KzO nodig wordt geacht. De maximaal haalbare maaifrequentie bedraagt 1,2 maal per jaar, zodat voor
maximaal 3 GVE/ha in de eigen ruwvoerbehoefte kan worden
voorzien. Onafhankelijk van de veebezetting wordt bij uitsluitend beweiding van grasland een additionele bemesting
van 60 kg KzO per ha geadviseerd. Ook tijdens de weideperiode wordt kalium onttrokken. De K-behoefte in deze periode wordt gedekt door de bemesting door het grazend vee:
GVE x 50 kg KzO/ha grasland. Rekenkundig kan men één en
ander als volgt weergeven:
K-behoefte

= 60+0,4xGVEx80+GVEx50

kg KzO/ha zandgrasland

Op zandgronden zal echter een deel van de benodigde kalium

uitspoelen, zodat de toelaatbare K-dosering hoger wordt
gesteld. Op grond van gegevens van Henkens (1975) en het
Ministerie van Landbouw en Visserij (1984) kan worden aangenomen dat deze verliezen ca 15% bedragen.
Vergelijking van de K-behoefte met de K-produktie in rundveemest (100 kg KzO/GVE/jaar) leert dat bij veebezettingen van ongeveer 3, 4 GVE/ha de K-behoefte gelijk is aan
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de produktie. Dit houdt in dat bij een veebezettin g groter
dan 3, 4 GVE/ha het• restant rundveemest moet worden afgevoerd (naar bouwland). Bij een veebezettin g van minder dan
3 GVE/ha kan de resterende K-behoef te worden aangevuld met
mest van de niet-grondge bonden veestapel. Deze hoeveelheid
kan nog met de helft worden vergroot, wanneer maatregelen
tegen hypomagnese mie worden genomen.
De grens van de eigen ruwvoervoor ziening wordt bereikt bij
een veebezettin g van 3 GVE/ha. Een grotere veebezettin g
betekent aankoop van ruwvoer en ook extra krachtvoer van
elders. Daardoor stijgt de K-produktie in de mest tot ca.
110 kg KzO/GVE/jaa r (Lexmond, et al, 1982, Ministerie van
Landbouw en Visserij, 1984). Om deze reden is bij een veebezetting van meer dan 3 GVE geen plaats meer voor mest van
de niet-grondge bonden veestapel. Samenvatten d ziet een en
ander er als volgt uit:
Veebezettin g (GVE/ha) K-produktie /K-behoefte zandgraslan d
minder dan 3,0:
3,0 - 3,4:
groter dan 3,4:

aanvullen met mest niet-grondge bonden
veestapel;
evenwicht door verhoogd K-gehal te in
de mest;
overschot afvoeren (naar bouwland).

Voor de consequenti es van de gevolgde benadering op de
technische details van de overschotbe rekeningen wordt verwezen naar par·.1. 2. 3.
1.2.2.2. Bemesting van bouwland
De gemiddelde stikstofbeh oefte van akkerbouwge wassen is
door het IB vastgesteld op basis van veeljarige proefveldonderzoekin gen (tabel 3; Sluijsmans, et al, 1978). De in
deze tabel vermelde hoeveelhede n zijn weergegeven in kg
minerale N <=kunstmes t N).
In dierlijke mest is stikstof niet volledig in deze voor
planten direct opneembare vorm aanwezig. Een deel van de
stikstof (ca. 50%> is vastgelegd in verteerbare organische
stof (tabel 4: fracties Ne + Nr; Sluijsmans, et al, 1978;
Steenvoorde n, 1983a). Door mineralisat ie komt de stikstof
weer vrij. Omdat mineralisat ie een geleidelijk proces is,
wordt een deel van de vastgelegde stikstof buiten het
groeiseizoe n vrijgemaakt . Aangezien in het winterseizo en
uitspoeling opti;-eedt, zal deze stikstof niet geheel voor
een volgend gewas beschikbaar zijn (zie ook par.1.3.1).
Een (groot) deel van de minerale stikstof in dierlijke mest
is aanwezig in de vorm van anunonium. Tijdens en kort na het
uitrijden van de mest op het land zal daarom stikstof vervluchtigen in de vorm van ammoniak. Als gevolg van beperkte
opslagmoge lijkheden op de landbouwbe drijven, het relatief
grote volume van de meeste mestsoorten (vooral drijfmest)
en ten behoeve van een betere arbeidsverd eling zal de mest
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gedeeltelijk al tijdens het najaar en de winter op het land
worden gebracht, waardoor extra uitspoelingsverliezen optreden. Dierlijke mest wordt dus niet alleen gegeven wanneer het gewas daar optimaal profijt van zou hebben, zoals
bij het gebruik van kunstmest, die in het voorjaar wordt
toegediend.

Tabel 4

Verdeling van de stikstof in dierlijke mest over
de fracties Nm, N. en Nr in %.

Soort mest
Rundveedrijfmest
Varkensdrijfmest
Kippedrijfmenst
Kalverdrijfmest
Varkensgier

Nm
Na

=
=

Nm
50
50
70
80
94

Ne
25
22
20
9
3

Nr
25
28
10
11

3

minerale stikstof
organisch gebonden stikstof die het eerste jaar vrij komt door mineralisatie.
organisch gebonden stikstof die na langere tijd vrij komt door mineralisatie.
Bron

Sluijsmans, 1978.
Steenvoorden, 1983a.
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Tabel 5:

Onttrekking van voedingssto ffen door landbouwgewassen

Gemiddelde onttrekking per
ooqst (kg/ha)

Opbrengst bij een
goede oogst Ckg/ha)
Gewas

Granen
Tarwe
Rogge
Gerst
Haver
Mais

Stikstof
N

5.500
3.500
5.000
4.500
5.500

5.000
5.000
3.500
4.000
21

Peulvruchte n
Knol- en wortelgewas sen
Consumptie- aardappelen
Fabrieksaar dappelen
Suikerbiete n
Voederbiete n
Stoppelknol len
Koolrapen

2)
2)
35.000
15.000
40.000
8.000
40.000

40.000
40.000
50.000
80.000

~ndelsgewassen

Groenvoeder gewassen
KlaverCle snede) hooi
Luzerne(le snede) hooi
Grasland(le snede) hooi
Snijmais
1)
2)

4.000
5.000
5.000
50.000

fosfaat
PzOs

kali

KzO

131
65
85
92
70

56
32
44
48
31

63
83
108
17

150

40

70

120
120
266
156
117
112

55
55
102
76
51
47

221
184
339
378
176
199

65

50

80

102
128
108
188

24
30
32
81

85
149
128
232

K heeft betrekking op de korrel, resp. knol; L op het stro of loof.
Het loof komt voor het grootste deel op het land terug
Bron : Handboek voor de Akkerbouw, 1973.
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Al deze factoren leiden ertoe, dat er meer dierlijke mest
nodig is om een bepaalde hoeveelheid werkzame stikstof te
verkrijgen dan bij het gebruik van uitsluitend kunstmest
nodig zou zijn. De verhouding tussen de werkzame stikstof
in dierlijke mest ten opzichte van die van kunstmest wordt
de werkingscoëfficiënt genoemd. De grootte van deze coëfficiënt is door het IB afgeleid uit experimenten en varieërt
van 45% bij toediening in het najaar tot 75% bij toediening
in het voorjaar. Omdat zowel in najaar, winter als voorjaar
mesttoediening optreedt, wordt algemeen een gemiddelde werkingscoëfficiënt van 60% aangenomen CSluijsrnans, et al,
1978). Dit betekent dat de in tabel 3 vermelde waarden met
10/6 moeten worden vermenigvuldigd om de landbouwkundig
gewenste stikstofgift middels dierlijke mest te verkrijgen.
De hoeveelheid dierlijke mest die op bouwland in een gemeente kan worden geplaatst wordt nu berekend door per gewassoort het bebouwde areaal <in ha> te vermenigvuldigen
met de landbouwkundig gewenste stikstofgift (kg N/ha) en
deze waarden te sommeren (kg N/gemeente). In navolging van
Brinksma en Koppers C1983) is de stikstofbehoefte in de
vollegronds-tuinbouw gesteld op 130 kg kunstmest-N per ha
C= 220 kg N-totaal >. De tuinbouw onder glas is gezien de
zeer specifieke omstandigheden (zowel ten aanzien van het
gebruik van die.rlijke mest als bijvoorbeeld klimaatregulatie) en het zeer kleine areaal op de zandgronden, niet in
het onderzoek betrokken.
1.2. 3

Kwantificering van mestoverschotten per gemeente

Een mestoverschot is aanwezig wanneer na optimale bemesting
van gras- en bouwland, zoals die boven is omschreven, een
hoeveelheid mineralen resteert. Bij de berekening van het
eventuele mestoverschot wordt allereerst in de mestbehoefte
van grasland voorzien. Daartoe wordt de omvang van de
grondgebonden veestapel afgezet tegen het areaal grasland
in elke gemeente, resulterend in een bepaalde rundveebezetting CGVE/ha). Is deze groter dan 3,4 dan moet een hoeveelheid mest worden afgevoerd naar bouwland. Omdat op bouwland
de mestbehoefte wordt afgestemd op stikstof, bedraagt deze
hoeveelheid Cx-3,4) x 89 x a kg Ntot:
waarin:
v = de veebezetting in GVE/ha
89 = jaarproduktie van Ntot. Ckg/GVE)
a =areaal grasland (ha).
Deze hoeveelheid is dus met de mestproduktie van de nietgrondgebonden veestapel beschikbaar voor de bemesting van
bouwland. Is de veebezetting kleiner dan 3 ,0 dan kan op
grasland een hoeveelheid mest van de niet-grondgebonden
veestapel worden geplaatst. Deze hoeveelheid bedraagt:
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312 x (KB(x) - KPROD(x))

waarin:
312

=

KB(x)

=

KPROD(x)

factor voor een extra hoeveelheid plaatsbare
K20 als gevolg van preventieve maatregelen
tegen hypomagnesemie
Kalibehoefte van grasland bij gegeven
veebezetting x (kgK20>
kaliproduktie in rundveemest bij gegeven
veebe~etting x (kg K20) (x kleiner of gelijk
aan 3.0).

=

Eventueel plaatsbare hoeveelheden mest van de niet-grondgebonden veestapel worden in het rekerunodel aangewend in
een volgorde, bepaald door het aflopend watergehalte van de
diverse mestsoorten: mestkalvermest- varkensmest-plu imveemest. Dit heeft als voordeel, dat eventuele mestoverschotten zullen bestaan uit de best-transporte erbare mestsoorten. Als geheel in de mestbehoefte van grasland is voorzien, is de nog resterende mest beschikbaar voor de bemesting van bouwland + tuinbouwgrond.
Ook bij de opvulling van de N-behoefte van bouwland + tuinbouwgrond is rekening gehouden me de samenstelling van de
diverse mestsoorten. De volgorde van toediening is echter
ten opzichte van grasland gewijzigd. Als eerste mestsoort
is nu genomen de kunstmest-N, omdat aangekochte kunstmest
in elk geval zal worden aangewend zodat in het eventuele
overschot geen kunstmest is vertegenwoordig d.
1.2.4

Resultaten

De uitkomsten van de berekeningen geven het volgende beeld.
(kaart l, figuur l en bijlage 1).
Binnen de zandgebieden zijn duidelijke concentratiegeb ieden
van mestoverschotte n te onderscheiden: Oost-Brabant (Peelgebied) en de Gelderse Vallei. De gemeenten met de hoogste
mestoverschotte n (kg N/ha cultuurgrond) liggen dan ook in
deze regio's: Son en Breughel (663 kgN), Boekel (517 kgN),
Mierlo (475 kgN) en Ede (471 kgN). Slechts aan de randen
van de drie zandgebieden zijn nog gemeenten zonder mestoverschotten te vinden. Met name Het Gooi en het Land van
Montfort (nabij Roermond) vallen in dit verband op. Tezamen
echter omvatten al deze 30 gemeenten slechts 5,55% van het
totaal oppervlak cultuurgrond op de zandgronden. Op 94,45%
van het totaal oppervlak cultuurgrond bestaat een mestoverschot.
De door het IB ontwikkelde rekerunethode heeft feitelijk tot
gevolg dat er op grasland in theorie geen overschot kan
bestaan. Uitgangspwit van deze methode is optimale bemesting van grasland. De consequentie hiervan is dat het volledige mestoverschot naar het areaal bouwland moet worden
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toegerekend. Deze situatie is weergegeven in kaart 2, figuur 2 en bijlage 2. Als gevolg van een relatief klein percentage bouwland.- in het totaal oppervlak cultuurgrond zijn
het met name gemeenten in de Gelderse Vallei, die de grootste mestoverschotten (kg N/ha bouwland + tuinbouwgrond)
hebben. Ermelo (2995 kgN), Barneveld (2627 kgN), Putten
(2531 kgN) hebben mestoverschotten van meer dan 2500 kgN/ha
bouwland + tuinbouwgrond.
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KAART 1
Mestover schotten. berekend volgens landbouw kundige normen,
voor de gemeente n in het Oostelijk - ,Centraal - en Zuidelijk
zandgebied (1983).

/

0

LEGENDA

3-100 kg N/ha cultuurgrond
100-200 kg N/ha cultuurgrond
200- 300 kg N/ha cultuurgrond
300 - 400 kg N I ha cultuurgrond
400-500 kg N/ha cultuurgrond

schaal 1:1.900.000.

500-600 kg N/ha cultuurgrond

R.U.Utrecht, 1985.

600- 663 kg N/ha cultuurgrond

Gegevens:CBS/LEl, 1984.
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Oppervlakte cultuurgrond per mestoverschotklasse Cl983),
volgens landbouwkundige criteria
CIB-norm)
inclusief
kunstmest, in Oostelijk-, Centraal- en Zuidelijk zandgebied.

Figuur 1
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76-100
101-125
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126-150
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201-225

1
1
1

226-250
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1

276-300
301-325

1

326-350

1

351-375

1

376-400

1

401-425

1

426-450

1

451-475

1

476-500
501-525
526-550

D

551-575
576-600
601-625
626-650
651 -675 .

D

kg N/ha

0

5

1%

= 5697,52

ha cultuurgrond

10

15 %
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KAART 2
Mestoverschotten.berekend volgens landbouwlcundige ·normen,
voor de gemeenten in het Oostelijk - ,Centraal - en ZuideUik
zandgebied (1983).

LEGENDA

~

0 - 200 kg N/ha bouwland+ tuinbouwgrond

~

200- 400 kg N/ha bouwland+tuinbouwgrond

~

400- 700 kg N/ha bouwland+tuinbouwgrond

~

700- 1000 kg N/ha bouwland+ tuinbouwgrond

~

1000-1500 kg N/ha bouwland+ tuinbouwgrond

-

1500- 2000 kg N /ha bouwland +tuinbouwgrond

llllllllJ

schaal 1; 1.900.000.

2000-2500 kg N/ha bouwland+tuinbouwgrond

R.U.Utrecht, 1985.

-

2500-2995 kg N/ha bouwland+tuinbouwgrond

Gegevens: CBS/ LEI, 1984.
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Oppervlakte bouwland + tuinbouwgrond per mestoverschot-.
klasse (1983), volgens landbouwkundige criteria (IB-norm)
inclusief
kunstmest,
in
Oostelijk-,
Centraal- en
Zuidelijk zandgebied.

Figuur 2
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J
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1%
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ha bouwland + tuinbouwgrond.

10

15 %
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Het totale mestoverschot berekend volgens landbouwkundige criteria en uitgedrukt in m3 mest van de diverse
diersoorten.

Figuur 3
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In totaal 94,57% van het areaal bouwland + tuinbouwgrond is
belast met een mestoverschot. Omdat bij de berekeningen
rekening is gehouden met een volgorde van mesttoediening is
het mogelijk om aan te geven uit welke mestsoorten het
overschot is samengesteld. Voor het totale studiegebied
bedraagt het landbouwkundige mestoverschot (zie figuur 3):
9.500.000 ton varkensdrijfmest (8,0% droge stof)
2.600.000 ton kippendrijfmest (16,0% droge stof)
250.000 ton rundveedrijfmest (9,5% droge stof)
150.000 ton mestkalvendrijfmest (2,0% droge stof)
450.000 ton afgedragen champignonmest. 1 '
In totaal bevat deze hoeveelheid van circa 13 miljoen m3
mest 95 miljoen kgN-totaal. Dat is 40% van de totale hoeveelheid in dierlijke mest geproduceerde stikstof (238 miljoen kg in 1983). Uitgedrukt in tonnen varkensdrijfmest van
gemiddelde samenstelling komt het totale overschot overeen
met ongeveer 13,5 miljoen ton.
Vergelijking van de resultaten van deze berekening met eerdere berekeningen (Lexmond, et al, 1982) is niet zonder
meer mogelijk als gevolg van:
ontbreken van kunstmestgegevens;
een andere berekeningswijze voor de stikstof-behoefte
van bouwland;
het weglaten van bepaalde diergroepen uit de berekeningen.
Om toch een indruk te kunnen krijgen van de ontwikkeling
van de mestoverschotten over de afgelopen 4 jaar, is de
berekeningswijze van Lexmond (zie: Lexmond, et al, 1982)
toegepast op de mei-telling van 1983. De uitkomsten voor de
gemeentelijke mestoverschotten zijn lager dan de cijfers,
die volgens de in dit onderzoek gehanteerde methode zijn
berekend (figuur 4). De gemeenten Son en Breughel, Boekel,
Mierlo en Ede hebben overschotten van respectievelijk 584,
530, 439 en 434 kgN-totaal/ha cultuurgrond. Het areaal cultuurgrond waarop geen mestoverschot bestaat is bij de "methode Lexmond" groter (14,64% versus 5,55%; zie figuur 4).
Ten opzichte van 1979 echter is er een duidelijke toename
van het mestoverschot te constateren. Zowel de absolute
hoogte van het mestoverschot als de relatieve toename van
het areaal cultuurgrond met een groter mestoverschot zijn
hier bewijzen van (figuur 5). Het totale overschot, zoals
dat op deze wijze wordt berekend, is in vier jaar tijd toegenomen van 7 ,2 miljoen ton varkensdrijfmest in 1979 tot
11,2 miljoen ton in 1983. Dit betekent een toename van het
mestoverschot met maar liefst 56%.

20

Oppervlakte cultuurgrond per mestoverschotk lasse (1983)
volgens landbouwkundige criteria (IB-norm) inclusief
kunstmest, en volgens Lexmond, et al, (1982) in het Oostelijk-, Centraal- en Zuidelijk zandgebied.

Figuur 4

/ /

0

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/

/1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/J

À

1-25

2B-5D

î

/

/

/

/

/

/

/

J

.,.._.,.
51-75

"///l

"1-T2S
121-1'51)

?51-175

1'lll-2'11D
21111-225
7.21-250
/ /

251-215

/

/

]

2?&-D

J

301-325 ~/ /

~

326-350
351 -375

/ /

/i

3'6-400
«>1-C25

~///À

l/'f

4216-460

461-475

47'-500

501-525
526-560
5151-575

. ~1-625

§z

e

626-850
861-675

~

kg N/ha

0

5

1%

= 5697,

52 ha cultuurgrond

IB-norm

V/".J

IB-norm "methode Lexmond"

10

15 %

////////////1

0

///1
/////////À

1-25
26-50
51-75

//////////////!

76-100
101-125
126-150
176-200
201-225
226-250

~/7/ / Á

251-275
276-300

/)

301-325

326-350

.....

N

351-375

i/J

376-400
401-425
426-450
451-475
476-500
501-525

526-550
55.1-575
576-600

~
~

kg N/ha

6

0

V/ZZJ
1

1

10

)

1979
1983

22

1.2.5

Afvoer door mestbanken en mesthandel

Gegevens omtrent het transport van mest in en tussen gemeenten zijn niet voorhanden. Door de mestbanken wordt het
transport van mest gesubsidieërd wanneer de af te leggen
weg meer dan 50 1an bedraagt (Stichting Brabantse Mestbanken, 1984). Met behulp van gegevens van de mestbanken kan
een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid mest, die
uit de drie zandgebieden in 1983 is afgevoerd.
De Stichting Brabantse Mestbanken CSBM) subsidieërde in
1983 het transport van 142.533 m3 mest, voornamelijk bestaande uit drijfmest van varkens (51%) en legkippen (45%).
Van deze hoeveelheid is 134. 500 m3 mest buiten het zuidelijk zandgebied afgezet in NW-Brabant en de Biesbosch,
Zuid-Holland, Zeeland en België. CSBM, 1984). De afgevoerde
mest blijkt voor ruim 95% afkomstig van het Zuidelijk- en
Noordelijk Peelgebied en de Meijerij samen. De Stichting
Mestbank Limburg CSML) subsidieërde in 1982 het transport
over minimaal 20 1an van 93. 500 m3 mest en in 1983 over
minimaal 50 1an van 89. 400 m3 CSML, 1983). De Stichting
Mestbank Gelderland CSMG) subsidieërde in 1983 de grootste
207.200 m3 ; deze mest bestond voor
hoeveelheid mest
bijna 80% uit pluimveemest CSMG, 1984).
Over af standen kleiner dan 50 1an wordt geen subsidië gegeven. Op grond van enquete-gegeven s schat de Commissie van
Advies inzake de Mestproblematie k (CAM) deze niet-gesubsidieërde mestafzet op ca. 1,5 miljoen m3 (CAM, 1984).
Het totale mesttransport in 1983 komt daarmee op ca. 2 miljoen m3 , ofwel ca. 15% van het landbouwkundig mestoverschot in het studiegebied {zie par .1. 2. 4.). Overigens mag
hieruit niet worden geconcludeerd dat het feitelijke mest11,5 miloverschot in het studiegebied daarmee 13,5 - 2
3
immers
is
joen m bedraagt. Bij de overschotbereke ningen
gemeente;
een
binnen
uitgegaan van een optimaal mestgebruik
heeft een gemeente een mestoverschot, dan bestaat dit overschot gemiddeld op alle cultuurgrond binnen deze gemeente
(vgl. par.1.4.2.). In feite is in de overschotbereke ning
dus een (groot) deel van de getranspo~teerd mest verdisconteerd en wel met name de over korte afstand vervoerde mest
(namelijk binnen een gemeente of tussen aangrenzende gemeenten, wanneer zij alle een mestoverschot hebben).

=

De hoeveelheid mest die afgevoerd wordt tot buiten het studiegebied wordt het beste benaderd door de omzet van de
mestbanken, die hun inspanningen richten op afzet buiten de
structurele overschot-gebie den (SBM, 1984). Deze 440.000
m3 mest vormen slechts 3, 3% van het totale overschot in
het studiegebied.
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1.3.

mestoverschotten
van
Berekening
hygiënische benadering

volgens

milieu-

In de voorgaande paragraaf is bij de mestoverschotberekeningen uitgegaan van een dosering van meststoffen afgestemd
op een maximale gewasopbrengst. Beperkingen in de toelaatbare hoeveelheid te gebruiken mest vloeiden daarbij voort
uit het voorkomen van voor de gezondheid van mens en/of
dier schadelijke concentraties van stoffen in het geoogste
produkt en/of aanzienlijke opbrengstdepressies. Feitelijk
is dit een benadering van het "maximaal toelaatbare".
In deze paragraaf zal voor de berekening van de mestoverschotten de toelaatbare dosering van meststoffen worden
afgestemd op die hoeveelheid, waarbij de gevolgen voor bodem en (grond) water zo gering mogelijk zijn. Belangrijk
uitgangspunt bij deze benadering van het "minimaal vereiste" is de gemiddelde onttrekking door het gewas bij een
"goede oogst" (Proefstation voor de Akkerbouw, 1973). Dit
betekent dat, uitgaande van een goede bodemvruchtbaarheid,
de maximaal toelaatbare hoeveelheid te doseren voedingsstoffen de opname door het gewas niet overtreft. Immers de
hoeveelheid voedingsstoffen, die wordt gedoseerd boven de
hoeveelheid die het gewas opneemt, vormt in principe een
belasting van bodem en/of grondwater. Hierbij wordt voorbij
gegaan aan het feit dat het opnamerendement niet altijd
100% is (zoals bijvoorbeeld bij stikstof). Dit betekent dat
de, volgens de milieuhygiënische benadering berekende,
maximaal toelaatbare meststoffen niet moeten worden gezien
als norm-giften, maar als een benadering om de belasting
van bodem en grondwater te kunnen kwantificeren (zie par.
3.3.)
Stikstof en fosfor zijn de belangrijkste voedingsstoffen in
mest waarvan schadelijke milieu-effecten bekend zijn. Het
gedrag van deze stoffen in de bodem met betrekking tot de
beschikbaarheid van het gewas is derhalve het tweede uitgangspunt in deze benadering. Stikstof en fosfor gedragen
zich in de bodem nogal verschillend. Ook de gewasopname van
beide stoffen is niet even groot. Gevoegd bij het gegeven
dat het gehalte aan stikstof en fosfor in dierlijke mest
varieert per diersoort (tabel 2), geldt ook nu, dat de
overschotberekening niet plaatsvindt op basis van de mestproduktie, maar op basis van de geproduceerde hoeveelheden
stikstof en fosfor.
Beide uitgangspunten samen leiden tot een maximaal toelaatbare hoeveelheid dierlijke mest. Na aftrek van deze hoeveelheid van de totale produktie (van dierlijke mest en
kunstmest), ontstaat een bepaald overschot. Het niet afvoeren van dit mestoverschot vormt de basis van de in volgend
hoofdstukken te bespreken gevolgen voor het bodem- en
grondwatermilieu en de uiteindelijke effecten voor kwel-afhankelijke natuurgebieden en drinkwaterwinningen.
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1. 3 .1

Stikstof

In ·de bodem is steeds een voorraad stikstof aanwezig, in
zowel organische als anorganisch e vorm. Planten kunnen alleen anorganisch e stikstof-ver bindingen uit de bodem opnestikstofverb indingen
ziJn deze anorganisch e
Het
men.
die -in hoge concentrati es- een potentiële bedreiging vormen voor het milieu en de gezondheid van de mens (milieuhygiënische bedreiginge n) . Het is daarom voor het bepalen
van de toelaatbare N-gift bij een zo gering mogelijke milieubelastin g noodzakelij k rekening te houden met andere
bronnen welke een bijdrage leveren aan de hoeveelheid anorganische (=minerale) stikstof in de bodem en met de bodemprocessen waaraan stikstof deelneemt.
Een aantal van deze bronnen en processen is in paragraaf
1. 2. 2 reeds ter sprake gekomen bij de berekening volgens
landbouwkun dige criteria. Zij leidden tot aannamen met betrekking tot de toelaatbare stikstofdos ering van gras- en
bouwland. Omdat het een standaardbe rekening betreft is op
die aannamen niet uitgebreid ingegaan. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zal een heroverwegi ng van deze aannamen
plaatsvinde n, die is gebaseerd op de anorganisch e stikstof-balans van cultuurgron d.
1.3.1.1

De anorganisch e stikstofbala ns van cultuurgron d

Mogelijke aanvoerbron nen van minerale stikstof zijn CSteenvoorden, 1981):
gebruik van kunstmest;
gebruik van dierlijke mest;
atmosferisc he depositie;
mineralisat ie;
biologische stikstof-bin ding.
Mogelijke afvoerbronn en van stikstof Zl.Jn:
ve~vluchtiging van ammoniak uit Ckunst)mest ;
immobilisat ie;
denitrifica tie;
uitspoeling ;
afspoeling;
opname door het gewas en afvoer via oogst.
Van deze posten worden de biologische stikstofbind ing en
afspoeling onder Nederlandsc he omstandighe den van weinig
betekenis geacht voor de stikstofbala ns voor landbouwgro nd
CSteenvoord en, 1981).
Atmosferisc he depositie
Als gevolg van allerlei menselijke handelingen komen stikstofoxiden CNOx) en ammoniak (NH3) in de atmosfeer terecht. Daar hechten zij zich aan stofdeeltje s, welke door
droge depositie op bodem en vegetatie terecht komen en/of
lossen op in neerslagwat er. Van Aalst en Diederen (1983)
schatten het totaal aan droge en natte depositie van stikstof-verbind ingen gemiddeld in Nederland op 46 kgN/ha (situatie omstreeks 1980). Deze hoeveelheid kan beschouwd worden als "gratis" bemesting (van Diest, 1984).
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Mineralisatie en Inunobilisatie
Mineralisatie is het biochemisch proces, waarbij organische
stikstof-verbindingen worden omgezet in anunonium (NH4+)
en vervolgens nitraat CNOr). Inunobilisatie is het proces
dat juist anorganische stikstof omzet in organische verbindingen (met name in micro-organismen) en de stikstof zo
tijdelijk uit de voedselkringloop verwijdert (Scheffer en
Schachtschabel, 1982). In de bodem vindt als resultante van
beide processen, afhankelijk van omstandigheden een zekere
mineralisatie plaats; hierdoor zal het humusgehalte geleidelijk dalen, mits er geen toevoer van vers organisch materiaal is.
Dierlijke mest
Dierlijke mest bevat naast minerale stikstof (hoofdzakelijk
NH4+; fractie Nm in tabel 4)) ook een zeker percentage
organisch gebonden stikstof. Een deel van deze stikstof zal
in het jaar van toediening gemineraliseerd worden (de fractie Ne in tabel 4). Een ander deel van de organische stof
bestaat uit slecht afbreekbare verbindingen, waarvan de
mineralisatie veel trager verloopt (de fractie Nr in tabel
4). Bij toepassing van dierlijke mest zal het humusgehalte
daarom aanvankelijk toenemen CSluijsmans, et al, 1978).
Naarmate de tijd vordert zal echter ook de fractie Nr worden gemineraliseerd waardoor, bij continuering van de bemesting, het humusgehalte niet verder stijgt. Hierna mineraliseert er evenveel stikstof uit de humus als de hoeveelheid met de mest toegediende organisch gebonden stikstof
(fractie Ne + Nr in tabel 4); Sluijsmans, et al, 1978; Van
Keulen en Van Heemst, 1982 >. Net als bij de berekeningen
volgens landbouwkundige normen wordt bij de berekeningen
volgens milieuhygiënische benadering uitgegaan van de veronderstelling dat de cultuurgrond in Nederland zich in deze
evenwichtssituatie bevindt (vergelijk Sluijsmans, et al,
1978).
Op grond van het bovenstaande kan de aanvoerzijde van de
minerale stikstofbalans als volgt worden samengevat:
atmosferische depositie: 46 kg N/ha;
een hoeveelheid stikstof uit kunstmest C100% minerale stikstof);
een hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest, bestaande uit de hoeveelheid minerale stikstof (de
fractie Nm uit tabel 4) en een deel van de hoeveelheid organisch gebonden stikstof die vrijkomt
door mineralisatie.

Omdat de bodem zich in evenwichtssituatie bevindt is de
totale aanvoer beschikbaar voor afvoer in de vorm van:
vervluchting;
gewasopname;
denitrificatie;
uitspoeling.
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Vervluchtin g en gewasopname ziJn · beide functies van de
stikstof toediening. Vervluchtin g is het proces waarbij onder invloed van overmaat OH--ionen (pH-waarden van 7-8)
anunoniW'll (NH4+) wordt omgezet in ammoniakgas (NH3) en
water:

Door de lage pH van de zandgronden in Nederland is de ammoniakvervluc hting uit kunstmest verwaarloos baar klein (kleiner of gelijk aan 1%; Buijsman, 1984).
De hoge pH van dierlijke mest geeft echter aanleiding tot
een vervluchtin g van 20% van de fractie Nm bij toepassing
op bouwland en 32% bij toepassing op grasland. De vervluchting van ammoniak is op grasland hoger omdat de uitgereden
mest niet wordt ondergeploe gd (Sluijsmans , et al, 1978).
Rekening houdend met een minimale stikstofgeh alte in dierlijke mest van 50% (tabel 4) bedraagt de vervluchtin g voor
bouw- en grasland respectieve lijk 10 en 16% van het totaalgehalte aan stikstof in dierlijke mest.
Het verband tussen beschikbare hoeveelheid stikstof en opname door het gewas is niet lineair. Naarmate meer stikstof
beschikbaar is wordt een relatief steeds kleiner deel daarvan door het gewas opgenomen (figuur 6; Steenvoorde n, 1981;
Spalacci en Boschi, 1979). De aard van de relatie is echter
sterk afhankelijk van lokale omstandighe den als klimaat
(beschikbare hoeveelheid stralingsen ergie) en vochtvoorzi ening (Van Keulen en Van Heemst, 1982). Er zijn om deze reden geen algemeen geldende functies beschreven van de relatie tussen "de beschikbaar heid van stikstof en opname door
het gewas. Bij de berekeninge n is daarom uitgegaan van de
gemiddelde gewasonttre kking bij een goede oogst, zoals die
is vermeld in het Handboek voor de Akkerbouw (1973) (tabel
5). De tabel geeft voor grasland alleen de onttrekking van
de eerste snede. De ontrekking van de volgende sneden zal
steeds kleiner zijn (Prins, 1983). De onttrekking van grasland (totale droge stofprodukt ie van ca. 15 ton/ha) is
daarom vastgesteld op 350 kg N/ha.
Anorganisch e stikstof komt in de bodem voornamelij k voor in
de vorm van nitraat CNOr). Door de negatieve lading van
dit ion vindt geen adsorptie plaats aan het eveneens negatief geladen klei-hW'lluscomplex. Daardoor spoelt nitraat
zeer gemakkelijk uit naar het grondwater. Te grote uitspoeling van nitraat kan uiteindelij k leiden tot onaanvaardb aar
hoge concentrati es in drinkwater, dat uit het grondwater
wordt gewonnen (STOM, 1983; Van Beek, 1984). Te hoge nitraatconcen traties in drinkwater zijn schadelijk voor de
gezondheid. Vanuit milieuhygië nisch oogpunt moet nitraatui tspoeling daarom tot een minimW'll worden beperkt. Voor de
stikstofbala ns betekent dit dat de hoeveelheid beschikbare
(anorganisch e) stikstof zo laag mogelijk dient te zijn.
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Figuur 6

Relatie tussen de stikstofgift via stalmest en de Nopbrengst in snijmais, gemiddeld over de jaren 1972 t/m
1979.

snijmais
(kg N/ha/jr)

200

1

•

160r
120

80

LO

0

200

LOO

600

800

1000

1200
stalmestgift

(kg N/ha/jr)

Bron

Steenvoorden, 1981.

28
Uitspoeling zal doorgaans niet gedurende het gehele jaar
optreden. In de zomer is in Nederland de verdamping groter
dan de neerslagsom, waardoor transport van nitraat naar het
grondwater wordt beperkt. In de winter daarentegen is er
wel sprake van een neerslagoversch ot. Daardoor zal vooral
in die periode (tijdelijk geacc'Wlluleerde) nitraat met percolerend regenwater naar het grondwater uitspoelen.
Wanneer de mest in het late najaar en de winter wordt toegediend zal al een gedeelte van de stikstof zijn uitgespoeld voordat het gewas er gebruik van kan maken. Om uitspoeling van nitraat zoveel mogelijk te beperken moet het
uitrijden van mest worden beperkt tot het voorjaar. Op dat
moment heeft het gewas daar het meeste baat bij.
1.3.1.2

Bepaling van de toelaatbare dosering van stikstof

Vanuit milieuhyqiënisc h oogpunt zal de stikstofbalans er
als volgt uit moeten zien:

=

vervluchting + geAtmosferische depositie + (kunst)mest
wasopname.
De plaatsbare hoeveelheid mest is dan eenvoudig af te leiden:
vervluchting + gewasopname - atmosferische
Ckunst)mest
depositie.
Omdat de vervluchting bij kunstmest te verwaarlozen is bedraagt de plaatsbare hoeveelheid stikstof uit kunstmest
{voor zowel bouw- als grasland):
kunstmest N gewasopname - atmosferische depositie.

=

=

Bij het gebruiken van dierlijke mest is de hoeveelheid
plaatsbare mest moeilijker te bepalen. Ook bij aanwending
in het voorjaar zal niet alle in de mest aanwezige stikstof
voor de plant beschikbaar komen. Door vervluchting gaat 10
respectievelijk 16% verloren. Mineralisatie van de organisch gebonden stikstof vindt niet alleen plaats tijdens
het zomerseizoen. Voor het gewas is slechts die hoeveelheid
beschikbaar die gedurende het groeiseizoen mineraliseert.
Volgens gegevens van Sluijsmans en Kolenbrander (1976)
loopt deze hoeveelheid in het groeiseizoen gemineraliseerd e
stikstof uiteen van circa 50% van de hoeveelheid die jaarlijks wordt gemineraliseerd bij granen tot ca. 90% bij gras
(figuur 7).
Zoals eerder uiteengezet in paragraaf 1.3.1.1 is de totale
hoeveelheid stikstof die jaarlijks wordt gemineraliseerd
gelijk aan de fractie Ne + Nr in dierlijke mest. Omdat het
bouwplan merendeels uit snijmais bestaat <gemiddeld 61% in
1983 volgens eigen berekening) en nog maar weinig granen
(circa 14% in 1983), is bij de berekeningen voor bouwland
uitgegaan van de veronderstellin g dat 75% van de jaarlijks
gemineraliseerd e hoeveelheid stikstof CNe + Nr) ten goede
komt aan het gewas, bij grasland voor 90% (zie figuur 7).
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De resterende 25 respectievelijk 10% gemineraliseerde stikstof zal toch niet geheel uitspoelen en denitrificeren.
Sluijsmans (1978) schat dat van deze hoeveelheid 13,5% beschikbaar komt voor een volgend gewas op bouwland. Op grasland bedraagt deze nawerking 40%.
Van de totale hoeveelheid stikstof in dierlijke mest komt
uiteindelijk
0,8 Nm+ 0,75 CNe + Nr) + 0,135 x 0,25 (Ne + Nr)
ten goede aan akkerbouwgewassen. Dat is
0,8 x 0,5 + 0,75 x 0,5 + 0,135 x 0,25 x 0,5 N-totaal =
79,2%.
De plaatsbare hoeveelheid stikstof met dierlijke mest bedraagt dan
100:79,2 x de gewasopname - atmosferische depositie.
Op grasland komt op dezelfde wijze
0,68 Nm + 0,9 (Ne + Nr) + 0,4 x 0,1 (Ne + Nr)
beschikbaar, ofwel
81%
0,68 x 0,5 + 0,9 x 0,5 + 0,4 x 0,1 x 0,5 N-totaal
van de totale hoeveelheid stikstof in dierlijke mest.

=

De plaatsbare hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest op
grasland bedraagt
100:81 x 350 - atmosferische depositie.
De atmosferische depositie vindt regelmatig over het jaar
plaats, waardoor een deel niet door het gewas kan worden
benut. Bij de berekeningen is het rendement van de bijdrage
van de atmosferische depositie geraamd op 50% voor bouwland
en 90% voor grasland.
De toelaatbare hoeveelheid stikstof Cx> op bouwland bedraagt aldus:
bij gebruik van kunstmest:
gewasopname - 23 kg N/ha
x
bij gebruik van dierlijke mest:
(1,263 x gewasopname) - 23 kg N/ha
x
en voor grasland (y):
bij gebruik van kunstmest:
309 kg N/ha grasland
350 - 41
y
bij gebruik van dierlijke mest:
391 kg N/ha grasland.
1,235 x 350 - 41
y

=

=

=
=

=

=
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Figuur 7

Het verloop van de mineralisatie van organische stof als
fractie van de totale mineralisatie.
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1.3.1.3

Resultaten

Figuur 8, kaart 3 en bij lage 3 geven de verdeling van mestoverschotten over cultuurgrond in het studiegebied weer.
Ter vergelijking is in figuur 8 de verdeling van het mestoverschot, na berekening volgens de landbouwkundige norm,
nogmaals opgenomen. Nog slechts 0,20% van de cultuurgrond
in het oostelijk, centraal en zuidelijk zandgebied heeft
geen mestoverschot. Het betreft de gemeenten Bussum, Huizen, Laren en St. Odilienberg. Het aantal gemeenten met een
overschot van meer dan 500 kg N-totaal/ha bedraagt 25
(15,15% van het areaal cultuurgrond). Het grootste overschot per ha cultuurgrond wordt werderom aangetroffen in de
gemeente Son en Breugel (850 kg N/ha). Uitgedrukt in tonnen
mest bedraagt het totale overschot (zie ook figuur 9):
19.900.000
11.800.000
2.700.000
500.000
300.000

ton
ton
ton
ton
ton

rundveedrijfmest
varkensdrijfmest
kippendrijfmest
afgedragen cha.mpignonmest
mestkalverenmest

Deze hoeveelheid van 35,2 miljoen m3 mest bevat 200 miljoen kg N-totaal, ofwel 84% van de totale productie in
dierlijke mest.
Opvallend is het grote overschot aan rundveedrijfmest dat
door middel van deze berekeningswijze ontstaat ten opzichte
van de berekening volgens landbouwkundige normen. De toename van het mestoverschot kan voor het overgrote deel aan
de toename van het overschot rundveedrijfsmest worden toegeschreven. De verklaring hiervoor is dat in de milieuhygiënische benadering de mestdosering op grasland is afgestemd op de stikstofbehoefte. Het verbruik van kunstmeststikstof op grasland is dermate hoog (tot 400 kg N), dat de
plaatsingsmogelijkheid van rundveedrijfmest sterk wordt
beperkt.
Het volgens deze benadering berekende mestoverschot is in
zijn geheel beschikbaar voor uitspoeling en denitrificatie.
Hieraan ligt de volgende aanname ten grondslag. Uitgangspunt van de milieuhygiënische benadering is onder andere,
dat het niet-vervluchtigde deel van de toegediende stikstof
geheel ten goede komt aan het gewas. Bij het gebruik van
dierlijke mest is dat niet mogelijk. Een deel van de in de
mest aanwezige stikstof mineraliseert buiten het groeiseizoen. Dit laatste deel is beschikbaar voor uitspoeling,
zodat in feite meer stikstof beschikbaar is dan het overschot alleen. Doordat bij verhoogde dosering de stikstofopname door het gewas toeneemt treedt echter compensatie voor
genoemde onderschatting op. Per saldo zal daarom het totale
stikstofoverschot beschikbaar zijn voor uitspoeling. Als
gevolg van denitrificatie zal een gedeelte van deze hoeveelheid niet uitspoelen, maar als gasvormige verbinding
naar de lucht ontwijken. Op uitspoeling en denitrificatie
zal in hoofdstuk 3 uitgebreid worden teruggekomen.

KAART3
Mestoverschotten.berekend volgens milieuhygienische benadering
op basis van stikstof.voor de gemeenten in het Oostelijk-,
Centraal- en Zuidelijk zandgebied (1983).
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1

LEGENDA

4-100 kg N/ha cultuurgrond
100-200 kg N/ha cultuurgrond
200- 300 kg N /ha cultuurgrond
300-400 kg N/ha cultuurgrond
400-500 kg N/ha cultuurgrond

schaal 1: 1.900.000.

500-600 kg N/ha cultuurgrond

R.U.Utrecht, 1985.

600- 700 kg N /ha cultuurgrond

Gegevens:CBS/LEl, 1984.

700- 850 kg N /ha cultuurgrond
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Figuur 8

Oppervlakte cultuurgrond per mestoverschotklasse (1983)
volgens landbouwkundige criteria CIB-norm) en volgens
milieuhygiënische benadering op basis van stikstof voor
het Oostelijk-, Centraal- en Zuidelijk zandgebied.

0
1-25

31-SO
51-75
'5-100

101-125

1211-150
151-175
1Jl6-200

201-225

221-250
251-215

216-D>
301-325
3216-l!iO
351-375
376-400
401-425

4216-460
461-475

476-500
501-525
526-!ilSO

561-575

57'6-601-&25
626-615()
&151 -675
ii'S- 700

701-725
726-750
751 -775
776-800
801-825
826-850
kg N/ha

5

0

1%

= 5697,52

V/771

ha cultuurgrond

milieuhygiënische benadering
IB-norm

10

15 %

34

Figuur 9

Het totale mestov erschot , bereken d volgens milieuh ygiënisc he benade ring op basis van stiksto f en uitgedr ukt
in m3 mest, van de diverse diersoo rten.
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1. 3 .2

Fosfor

Zowel organische als anorganische fosforverbindingen kunnen
in principe, na toediening op de bodem, uitspoelen naar het
grondwater. De toelaatbare hoeveelheid fosfor, die met mest
op cultuurgrond wordt gebracht, zal algemeen moeten worden
afgestemd op beperking van de fosfaatuitspoeling. Bedreigingen die het gevolg zijn van fosfaatuitspoeling richten
zich met name op eutrofiëring van grondwater afhankelijke
natuurgebieden in kwel zones door aanvoer van met fosfaat
verontreinigd grondwater. De bedreiging van fosfaatuitspoeling heeft daarom vooral ecologische consequenties. Daarnaast kan uitspoeling van fosfaat naar het grondwater de
kwaliteit van drinkwater aantasten.
1.3.2.1 Het gedrag van fosforverbindingen in de bodem
Kenmerkend voor het gedrag van fosforverbindingen in de
bodem is de geringe mobiliteit van anorganisch Cortho)fosfaat. Ook de meeste organische fosforverbindingen (inositolfosfaat) worden sterk in de bodem vastgelegd. Microbiologische omzettingen tussen beide vormen van fosforverbindingen vinden als gevolg daarvan zeer vertraagd plaats
(Scheffer en Schachtschabel, 1982).
De aanvoerzijde van de fosfaatbalans onder cultuurgrond
wordt dan ook gevormd door slechts 3 posten:
kunstmest-P
dierlijke mest-P
atmosferische depositie.
De afvoerzijde bestaat eveneens uit 3 posten:
opname door het gewas
af spoeling
uitspoeling
Bij een grotere aanvoer dan afvoer vindt vastlegging
plaats. Gemiddeld voor heel Nederland zijn de atmosferische
depositie en afspoeling te verwaarlozen. Op het totaal van
de balans draagt de atmosferische depositie bij met een
hoeveelheid van 0,09 kg P/ha/jaar (KNMI/RIV, 1982). Afspoeling vindt uitsluitend plaats in de maanden november t/m
februari (Steenvoorden en De Heus, 1984), wanneer tenminste
in die periode mest wordt uitgereden. Tijdelijk kunnen dan
gehalten van 10 mg P/l afstromend water voorkomen (Sherwood, 1979; Oosterom en Steenvoorden, 1980). Bij een oppervlakkige af stroming van 10 mm wordt dan per ha 1 kg P afgevoerd. De met (kunst)mest aangevoerde fosfor is derhalve
beschikbaar voor opname door het gewas + uitspoeling +
vastlegging.
Dierlijke mest bestaat voor ca. 20% uit organisch gebonden
fosfor (Lexmond, et al, 1982), die voor ca. 7,5% in opgeloste vorm aanwezig is. Een deel van het organisch fosfaat
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zal in de bodem worden vastgelegd. Het overgrote deel zal
neerslaan als anorganisch fosfaat (Lexmond, et al, 1982;
Steenvoorden, 1981). De fractie opgelost organisch fosfaat
is direct beschikbaar voor uitspoeling. Deze fractie is
dermate klein dat uitspoeling daarvan naar het grondwater
uitsluitend bij hoge mestdoseringen aanleiding geeft tot
verontrustende concentraties in het grondwater. Zo is te
berekenen dat bij een dosering van 500 kg P20s/ha uitspoeling van ca. 3,25 kg organisch fosfaat op zal treden.
Bij een neerslagoversch ot van 300 mm/jaar bedraagt de belasting van het grondwater met organisch fosfaat dan 1, 09
mg P/l. De belasting van het milieu door fosfor is dan ook
in eerste instantie niet het gevolg van de uitspoeling van
de opgeloste organische fosforverbindin gen.
'
Anorganische fosfaten die op de bodem worden gebracht bestaan voor het merendeel uit calciumfosfaten . Deze fosfaten
zijn alle goed oplosbaar bij een pH kleiner dan 6,5. In de
bodem onder cultuurgrond op zand is de pH overwegend lager
dan deze waarde, waardoor fosfaten op zullen lossen. Vervolgens worden zij geïmmobiliseerd door Al- en Fe-ionen en
(in mindere mate) kleimineralen. Aluminium- en ijzerfosfaten zijn bijzonder slecht oplosbare zouten, zodat fosfaat
voor zeer lange tijd in de bodem wordt vastgelegd. De vastleggingscapaci tei t is afhankelijk van het aantal beschikbare Al- en Fe-ionen. Wanneer, bij een bepaalde fosfaatconcentratie in het bodemvocht, geen vastlegging van fosfaat
aan Fe- en Al-ionen meer plaatsvindt, is die bodemlaag als
verzadigd te beschouwen Cpseudo-adsorpti emaximum; Lexmond,
et al, 1982). Volgende hoeveelheden fosfaat dringen dan
dieper in de bodem door. Aldus is er sprake van een verzadigingsfront van fosfaat. Indien dit front het grondwater
bereikt, zullen behalve de oplosbare organische fofaten
vrijwel alle anorganische fosfaten die niet door het geweas
zijn opgenomen uitspoelen. Daardoor zal in korte tijd de
fosfaatbelastin g van het grondwater sterk toenemen. Omdat
in de verzadigde zone nauwelijks fosfaatvastlegg ing optreedt (zie par. 3.3.) kunnen na verloop van tijd kwel afhankelijke natuurgebieden worden bedreigd.

1.3.2.2

De toelaatbare dosering van fosfor

Vanuit ecologisch oogpunt en uitgaande van een goede fosfaattoestand van de bodem is de maximaal plaatsbare hoeveelheid fosfor gelijk aan de gewasopname, aangezien elke
extra hoeveelheid wordt vastgelegd in de bodem en daamee de
fosfaatuitspoel ing naar het grondwater dichterbij brengt.
Planten nemen uitsluitend anorganische fosforverbindin gen
op. De met kunstmest toegediende fosfaten zijn derhalve
volledig opneembaar.
Fosfor in dierlijke mest bevindt zich in organische zowel
als anorganische verbindingen. De fractie anorganisch fosfaat is geheel opneembaar. De fractie organisch fosfaat
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wordt in een cyclus van 10-20 weken omgezet (Steenvoorden,
1981), zodat ook deze beschikbaar is voor het gewas. Alleen
voor de opgeloste organische verbindingen geldt dat zij ten
dele zullen kunnen uitspoelen. Deze fractie is echter zo
klein (ca. 1Yi%> dat de werkingscoëfficient van fosfaat uit
dierlijke mest op 100% kan worden gesteld.
De fosfaatonttrekking van de diverse akkerbouwgewassen in
het bouwplan is vermeld in tabel 5. De onttrekking door
grasland blijkt afhankelijk van de veebezetting <Sluijsmans, et al, 1978), volgens de vergelijking:

=

25 + 0,4 x 30 x GVE + 0,5 GVE x 36
P-opname
aantal grootvee-eenheden rundvee
waarin: GVE
grasland

=

per

ha

Omdat de grens van de veevoerdervoorziening voor het eigen
vee wordt bereikt bij 3 GVE (zie par.1.2.2; Sluijsmans, et
al, 1978) is de maximale fosfaatonttrekking vastgesteld op
115 kg P20s/ha grasland.
1.3.2.3

Resultaten

De geografische spreiding van de fosfaatoverschotten op
basis van "milieunormen" (kaart 4) toont grote overeenkomst
met de spreiding van de stikstofoverschotten op basis van
landbouwkundige normen (vergelijk kaart 1).
Het aantal gemeenten zonder fosfaatoverschot is beperkt tot
zes (bijlage 4) : Laren, Huizen en Bussum (Noord-Holland),
Renkum, Rozendaal en Arnhem (Gelderland). Samen omvatten
zij 0,58% van het totaal areaal cultuurgrond (figuur 10).
De grootste fosfaatoverschotten worden aangetroffen in Son
en Breugel (543 kg P20s), Boekel (406 kg), Nederweert
(403 kg), Venray (378 kg), Ede (383 kg) en Barneveld (373
kg).
Uitgedrukt in tonnen mest van de diverse diersoorten bedraagt het totale fosfaatoverschot (zie ook figuur 11):
11.500.000 ton
3.500~000 ton
2.600.000 ton
300.000 ton
200.000 ton

varkensdrijfmest
rundveedrijfmest
kippendrijfmest
mestkalvenmest
afgedragen champignonmest

Deze hoeveelheid mest (18, 1 miljoen m3 ) bevat 86 miljoen
kg P20s. Dat is 65% van de totale produktie aan fosfaat
in dierlijke mest (132 miljoen kg).
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KAART 4
Mestoverschotten.berekend volgens ecologische normen op basis
van fosfaat.voor de gemeenten in het Oostelijk- ,Centraal- en
Zuidelijk zandgebied (1983).

LEGENDA
1 -100 kg P205/ha cultuurgrond
100-200 kg P205/ha cultuurgror·t
200- 300 kg P205/ha cultuurgrond
300 - 400 kg P205/ ha cultuurgrond
400- 500 kg P205/ha cultuurgrond
500- 543 kg P205/ha cultuurgrond

schaal 1:1.900.000.
R.U.Utrecht, 1985.
Gegevens:CBS/LEl, 1984.
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Figuur 10

Oppervlakte cultuurgrond per mestoverschotklasse <1983 >
volgens milieuhygiënische benadering, op basis van fosfaat,
voor het Oostelijk-,
Centraal- en Zuidelijk
zandgebied.
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Figuur 11

Het totale mestoverschot berekend volgens milieuhygiënische benadering op basis van fosfaat en uitgedrukt
in m3 mest van de diverse diersoorten.
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1.4

Discussie

1.4.1

De produktie van dierlijke mest
bruik

en kunstmestge-

Uitgangspunt van alle berekeningen is de produktie van
dierlijke mest en het kunstmestverbruik, gesommeerd per
gemeente op basis van in de mest aanwezige mineralen; de
aantallen dieren, zoals opgegeven in de mei-telli~g van het
CBS, zijn daartoe vermenigvuldigd met de jaarlijkse mineralenproduktie per diersoort volgens gegevens van het IB.
De werkelijke mineralenproduktie kan van de berekende mineralenproduktie afwijken als gevolg van:
1. variaties in de mineralenproduktie per diersoort;
2. afwijking van het werkelijke aantal dieren ten opzichte
van het in de mei-telling opgegeven aantal als gevolg
van leegstand.
Ad 1. De door het IB ontwikkelde gegevens omtrent de mineralenproduktie per grondsoort geven de gemiddelde
situatie weer onder in Nederland gebruikelijke omstandigheden. Variaties hierin zijn het gevolg van
verschillen in voedingssystemen en de wijze van mestwinning en -bewaring CSluijsmans, et al, 1978).
Deze variaties kunnen zeer groot zijn. Uit gegevens
van Lecomte, et al, (1979) blijkt dat de afwijking
van het gemiddelde gehalte van in de mest aanwezige
bestanddelen 50% kan bedragen. Ook gegevens van De La
Lande Cremer (1979) wijzen in die richting. Dit geldt
voor alle mestsoorten.
Ad 2. Brinksma en Koppers (1983) hebben de mineralenproduktie van de niet-grondgebonden veestapel berekend op
basis van aangekocht meng- en krachtvoer. Deze produktie valt voor de jaren 1978/79 en 1979/80 5-10%
hoger uit dan de produktie berekend op basis van de
mei-telling. Dit verschil kan ontstaan doordat de
leegstand, waarvoor het CBS corrigeert in de mineralenproduktie per diersoort per jaar CCBS, 1980), geringer is dan door het CBS wordt verondersteld. In
feite betekent dit, dat per jaar meer dieren worden
afgeleverd dan het CBS aanneemt, 2 > en derhalve de
mestoverschotten nog aanzienlijk hoger kunnen zijn.
Het kunstmestverbruik per gemeente is door het LEI (Wijnands, et al, 1983) geschat op basis van een steekproef
onder land- en tuinbouwbedrijven e~ de mei-telling. Per
bedrijfstype heeft dit geresulteerd in een hoeveelheid
kunstmest die per ha wordt aangewend. Fouten in deze hoeveelheid zijn het gevolg van de gehanteerde berekeningswijze en variëren (afhankelijk van de beschikbare gegevens)
van 3 tot ca. 15%.
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1.4.2

Gemeentelijke mestoverschotte n

De kleinste geografische eenheid waarvoor mestoverschotte n
kunnen worden berekend met behulp van de mei-telling is de
gemeente. Bij de berekeningen is daarom uitgegaan van een
optimaal gebruik van de in een bepaalde gemeente geproduceerde mest. In de praktijk echter is de kleinste eenheid
waar al dan niet een mestoverschot aanwezig is het individuele bedrijf. Het is daarom in principe mogelijk dat binnen een gemeente, die als geheel geen mestoverschot heeft,
toch overschotsitua ties op kunnen treden. In een dergelijk
geval worden deze overschotten weggemiddeld tegen bedrijven
met een mesttekort.
Of er ook werkelijk zoveel uitwisseling van mest tussen
landbouwbedrijv en binnen gemeenten plaatsvindt is niet bekend. Omgekeerd kan in een gemeente, die in zijn geheel een
mestoverschot heeft, de situatie zich voordoen dat een aantal bedrijven een mesttekort hebben. Wanneer binnen deze
gemeente en tussen gemeenten geen mesttransport plaatsvindt
heeft dit tot gevolg dat tenminste op een deel van het areaal cultuurgrond een nog grotere hoeveelheid mest wordt
gedoseerd, dan uit de overschotbereke ning blijkt.
Dit heeft met name consequenties voor de berekening van de
belasting van bodem en grondwater met stikstof en fosfor,
die in hoofdstuk 3 aan de orde zal komen. Het is, op grond
van de beschikbare gegevens, niet mogelijk om over deze
gevolgen een kwantitatieve uitspraak te doen.
Niettemin sluit de berekening van mestoverschotte n per gemeente aan op de probleem en doelstellingen van deze studie. Binnen de 3 zandgebieden kunnen duidelijke probleemgebieden worden afgegrensd naast gebieden waar problemen
ten aanzien van verantwoord mestgebruik veel kleiner of
zelfs afwezig zijn. De hoogte van de berekende overschotten
geeft duidelijk aan dat, ondanks het optreden van fouten
bronnen, in vele gemeenten een aanzienlijke overdosering
van meststoffen zal plaatsvinden.
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Noten bij hoofdstuk 1
1 > Afgedragen champignonmest is de mest die resteert na
afloop van de champignonteelt en die wordt aangeboden
aan de land- en tuinbouw.
Het oorspronkelijke teeltbed bestaat uit paardenmest
gemengd met stro, afgedekt met een lage grond. Het gehalte aangaande mest bedraagt ca. 80% (de la Lande Cremer, mondelinge mededeling). Omdat gegevens omtrent de
hoeveelheid geproduceerde mest (in tonnen per jaar) voor
paarden, schapen en geiten ontbreken, is het mestoverschot van deze diergroepen via deze omweg bepaald.
2) De mei-telling geeft een momentopname van het op een
bedrijf aanwezige aantal dieren. De levensduur van dieren in de niet-grondgebonden veehouderij is echter veelal minder dan l jaar. De mineralenproduktie per dierplaats per jaar is dan ook berekend op basis van het
aantal dieren dat per dierplaats per jaar wordt afgeleverd:
mestkalveren
2,2
mestvarkens
2,2
slachtkuikens
5,5
slachteenden
6
kalkoenen
3
Daarbij wordt rekening gehouden met een bepaalde leegstand gedurende de periode nadat een dier is afgeleverd
(Lexmond et al, 1982). Een kortere leegstand betekent
meer afgeleverde dieren per jaar en dus ook een grotere
mineralenproduktie per dierplaats.
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HOOFDSTUK 2: HYDROLOGISCHE RELATIES VIA ONDIEP GRONDWATER
2.1.

Inleiding

In hoofdstuk 1 is voor de verschillende zandgebieden de
dierlijke mestproduktie berekend. Er is van uitgegaan dat
de geproduceerde dierlijke mest ook daadwerkelijk wordt
aangewend op het cultuurland van de zandgebieden. Vervolgens is op twee manieren het verschil berekend tussen de
som van de dierlijke mestproduktie en het kunstmestgebruik
enerzijds en behoefte aan meststoffen door het gewas
anderzijds. Op plaatsten waar sprake is van overdosering
vindt ophoping van mestbestanddelen plaats in de bodem.
Door uitspoeling van sonunige van deze stoffen uit de bodem
zal het gehalte in het grondwater toenemen. De mate van
belasting zal in de hoofdstukken III en IV worden besproken.
Tot de doelstellingen van het onderzoek behoort het vaststellen van de mogelijke beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit als gevolg van mestoverdosering (afkomstig uit intensieve veehouderijbedrijven). Daarnaast -~t ook een
evaluatie plaats waar in de drie bestudeerde Nederlandse
zandgebieden het grondwater, nu of in de toekomst bij ongewijzigd beleid, zodanig belast wordt dat andere, niet agrarische ruimtegebruiksfuncties (actuele en potentiële natuur- en drinkwaterfunctie) worden bedreigd of aangetast.
Met name de grondwaterafhankelijke ecosystemen en grondwaterwinningen ten behoeve van de drinkwatervoorziening, waar
het met meststoffen belaste grondwater naar toe stroomt,
kunnen in hun functioneren bedreigd worden.
Inzicht in het stromingspatroon van grondwater is noodzakelijk om de verspreiding en negatieve gevolgen van deze verontreinigingen voor de kwaliteit van drinkwater en natuurgebieden te kunnen bestuderen en maatregelen te treffen.
In het algemeen stroomt grondwater van infiltratiegebieden
(vanaf de grondwaterscheiding) door ondiepe en diepe bodemlagen naar lager gelegen gebieden (kwelgebieden). In het
kwelgebied bevindt zich meestal de drainagebasis (een
hoofdwatergang) van het ondiepe grondwater. Vanwege de trage stroomsnelheid van grondwater (gemiddeld enkele tientallen meters per jaar) zullen verontreinigingen pas na vele
jaren merkbaar worden. De stroomsnelheid van het grondwater
zal kunnen toenemen (tot enkele honderden meters per jaar)
naarmate de samenstelling van het watervoerende pakker grover wordt en de af voer door de drainagebasis (waterloop of
drinkwateronttrekking) toeneemt. Uitgaande van een vergelijkbare afvoer wordt de verblijftijd in het pakket groter
naarmate de dikte van het pakket en de afstand tot deze
drainagebasis toeneemt.
Teneinde eventuele gevolgen voor grondwaterafhankelijke
ruimtegebruiksfuncties te overzien, is het derhalve noodzakelijk inzicht te hebben in de ruimtelijke posities die
deze grondwaterafhankelijke levensgemeenschappen en waterwinningen innemen ten opzichte van het grondwaterstromings-
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systeem. In deze studie is alleen de verplaatsing van
stoffen via het ondiepe grondwater behandeld aangezien er
een nauw verband bestaat tussen het bodemgebruik en de
samenstelling van dit ondiepe groridwater; bovendien zullen
de effecten hiervan zich op relatief korte termijn kunnen
voordoen. Met betrekking tot de waterwingebieden wordt ook
het diepere grondwater in beschouwing genomen.
Uit een uitgebreid vooronderzoek is gebleken dat van de
zandgebieden enerzijds alleen zeer globale gegevens van de
ligging van kwel- en infiltratiegebieden ter beschikking
Dienst
en grondwaterkaarten,
CDorschkampstudies
staan
Grondwaterverkenning- T.N.0.), anderzijds de gegevens lokaal
en sterk versnipperd zijn (diverse gedetailleerde hydrologische studies). Hierdoor bleek het noodzakelijk de kartering van deze gebieden zelf ter hand te nemen. Naast de
kwel- en infiltratiegebieden zijn tevens gebieden gekarteerd die ten aanzien van de ondiepe grondwaterstroming
slechts geringe samenhang vertonen met de omgeving (de hydrologisch geïsoleerde gebieden). In de hydrologisch geïsoleerde gebieden is door de intensieve oppervlaktedrainage
de afstroming van het ondiepe grondwater voornamelijk naar
de sloten gericht. De hydrologisch geïsoleerde gebieden
staan via een stelsel van waterlopen die op de hoofdwatergang afwateren in relatie met de kwelgebieden.
Binnen de infiltratiegebieden en de hydrologisch geïsoleerde gebieden zijn, rekening houdend met de ligging van de
kwelgebieden en in combinatie met andere gegevens, voorts
de grondwaterscheidingen bepaald. Hydrologische relaties
via ondiep grondwater bestaan alleen tussen kwelgebieden en
de infiltratiegebieden stroomopwaarts hiervan tot aan de
grondwaterscheiding (de voedingsgebieden) (figuur 12).
De ligging van de grondwaterscheiding is van groot belang
voor berekening van de mogelijke toekomstige belasting van
het grondwater in infiltratiegebieden door overmatige dosering van meststoffen. Immers alleen de ~estoverschotten
binnen het stroomgebied kunnen de ecosystemen in de kwelzones, die hiervan deel uitmaken, beïnvloeden.
Grondwaterwinningen kunnen zowel gelegen zijn in infiltratie- als in kwelgebieden. Voor de bestudering van de mogelijke gevolgen van overdosering van meststoffen op de kwaliteit van het gewonnen water worden deze winningen als
gesloten hydrologische systemen opgevat waarbij het intrekgebied als infiltratiegebied van het puttenveld opgevat
wordt. In deze studie worden alleen de freatische waterwinningen beschouwd.
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens behandeld hoe de
kartering van infiltratie-, kwel- en hydrologisch geïsoleerde gebieden van ondiep grondwater tot stand is gekomen
evenals de wijze waarop de stroomgebieden zijn bepaald.
Daarnaast volgt een systematische behandeling van de drie
zandgebieden waarin de belangrijkste uitkomsten van deze
kartering worden besproken ten aanzien van de mogelijkheden
waarin (mest)stoffentransport door grondwaterstroming op
kan treden. Tot slot zal op de kartering van de natuurgebieden worden ingegaan.
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Figuur 12:
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Tabel 6: Grondwatertrappenindeling volgens Stiboka

II'

Grondwatertrap:
GHG in cm beneden
maaiveld
GLG in cm beneden
maaiveld

<50

50-80

IIl 1

I\'

v'

VI

VII 2

<40

>40

<40

40-80

>80

80-120

80-120

> 120

> 120

1. Een * achter deze Gt-codes betekent 'droger deel'. Om de gedachten te bepalen: met een
GHG dieper dan 25 cm beneden maaiveld.
2. Een * achter deze Gt-code duidt op een 'zeer droog deel', waarbij de GHG dieper dan 140
cm wordt verwacht.
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2.2.

Hydrologische indeling van de zandgronden

2.2.1.

Methodiek

2.2.1.1. Geïntegreerd kaartonderzoek
Kaarten van ligging van kwel- en infiltratiegebie den en
gebieden die in hydrologisch opzicht als geïsoleerd beschouwd kunnen worden, zijn voor de drie zandgebieden als
zodanig niet voorhanden. Sonunige thematische kaarten bevatten kaarteenheden die nauw verband houden met de waterhuishouding. Door interpretatie van de thematische kaarten kan
aan de onderscheiden kaarteenheden informatie over de ontwateringstoesta nd worden ontleend. De ontwateringstoe stand
binnen de onderscheiden eenheden hangt nauw samen met het
optreden van kwel-, infiltratie of stagnatie van ondiep
grondwater.
Gebieden waar deze hydrologische omstandigheden voorkomen,
worden steeds gekerunerkt door meerdere van de hierna te
noemen eigenschappen:
de grondwaterstrom ing bevat een op1. kwelgebieden:waarts gerichte component Cin de richting van het maaiveld)
dicht afwateringsste lsel (veel sloten
of andere watergangen)
ligging in de laagste delen van de
zandgronden nabij de ontwateringsba sis
(stromend oppervlaktewate r nabij de
ontwateringsba sis (stromend oppervlaktewater) en in zones grenzend aan de
hoge gronden
ondiepe grondwaterstand en
geringe fluctuaties van ·de grondwaterstand gedurende het jaar.
2. infiltratiegebie den:
de grondwaterstrom ing bevat een naar
beneden gerichte component; voornamelijk ondergrondse afvoer van het neerslagoverschot
weinig of geen afwateringsgang en
ligging op de middellange en hoge zandgronden
relatief diepe grondwaterstand en
aanwezigheid van een grondwatersche iding
matig tot goed doorlatende ondergrond
3. hydrologisch geïsoleerde gebieden:
geringe verticale grondwateraf stroming
relatief dicht afwateringsste lsel
ligging op de lage zandgronden met of
zonder een slecht doorlatende laag en
op de middelhoge en hoge zandgronden
met slecht doorlatende lagen op enkele
meters beneden maaiveld
hoge grondwaterstand en gedurende natte
perioden
sterk fluctuerend grondwatervlak gedurende het jaar.
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Figuur 13: Werkschema classificatie hydrologische eenheden
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De genoemde eigenschappen worden op een aantal thematische
kaarten weergegeven of kunnen hieruit worden afgeleid. De
volgende thematische kaarten zijn van belang:
(Dienst Grondwaterverisohypsenkaart
kenning-T .N.O.)
CRijksgeologikaart
geomorfologische
sche Dienst, R.G.D.; Stichting voor
Bodemkartering, Stiboka)
bodem -en grondwatertrappenkaart
(Stichting voor Bodemkartering)
waterstaatskaart (Rijkswaterstaat).
Verder is ook de topografische kaart (oude (1:25.000) en
nieuwe (1:50.000) versie resp. 1880-1895 en 1975-1980) geraadpleegd. Van de genoemde thematische kaarten is de
of na
rechtstreeks
informatie
hydrologisch relevante
bewerking overgenomen op overlay (schaal 1:50.000).
Hieronder volgt een overzicht van de hydrologische informatie welke aanwezig is in de diverse thematische kaarten en
hoe deze is gebruikt bij de kartering van kwel-, infiltratie- en hydrologisch geïsoleerde gebieden Czie ook figuur
13).

1. Isohypsenkaart
Door vergelijking van de isohypsen van een voorjaarssituatie (hydrologische "wintersituatie") met die van het einde
van de zomer (hydrologische "zomersituatie") kan voor elke
plaats het jaarlijkse stijghoogteverschil worden bepaald.
Relatief grote stijghoogteverschillen tussen zomer- en winterstand wijzen op een potentiële infiltratie; geringe verschillen op kwel. Vergelijking van isohypsen van het ondiepe (freatische) en diepe Cspannings) grondwater geeft
informatie over de ligging van potentiële kwelgebieden (het
diepe grondwater heeft tenminste in de zomer een grotere
stijghoogte ten opzichte van N.A.P. dan ondiep grondwater)
en infiltratiegebieden (het ondiepe grondwater stijgt hoger
dan diep grondwater).
2. Geomorfologische kaart
de geomorfologische kaart ziJn beekoverstromingsvlakt en
en laagten Cal dan niet dalvormig) aangegeven op plaatsen
waar ondiepe grondwaterstanden worden aangetroffen. Deze
reliëfvormen houden verband met het optreden van kwel.
Diepe grondwaterstanden die samenhangen met infiltratie
komen voor in de hogere terreindelen, zoals moreneruggen,
stuwwallen, dekzandplateaus en dekzandruggen.
Op

3. Bodemkaart
In het classificatiesysteem van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 CStiboka, 1966) wordt op subordeniveau de invloed van grondwater gehanteerd. Bodemgroepen
met voorvoegsel "xero" wijzen op diepe grondwaterstanden
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als gevolg van hun hoge ligging in het terrein. Uit ruilverkavelingsrapporten en toelichtingen bij de bodemkaart
blijkt dat bepaalde bodemtypen (zoals enkeerdgronden)
alleen op de hogere terreindelen voorkomen. Deze bodems
wijzen eveneens op infiltratie. In de laagste delen van het
landschap (beekdalen) komt overwegend een bodemtype (broekeerdgrond) voor met een profielkenmerk ( roestaanrijking)
dat wijst op een toestroming van grondwater (kwel).
De slecht doorlatende (klei-, leem-) lagen die als code op
de bodemkaart worden weergegeven, wijzen op stagnatie van
grondwater. Het voorkomen van concentraties van roest in
het bodemprofiel (binnen 50 cm.) wordt veelal veroorzaakt
door aanvoer van grondwater (kwel).
4. Waterstaatskaart
Met behulp van de waterstaatskaart kan uit de dichtheid van
het afwateringsstelsel de globale ligging van kwelgebieden
(veel waterlopen en lage ligging), hydrologische geïsoleerde gebieden (veel waterlopen en wisselende hoogteligging)
en infiltratiegebieden (weinig of geen waterlopen) worden
gelokaliseerd. Aan de hand van de afstromingsrichting van
de waterlopen kan de ligging van de ontwateringsbasis en,
in gebieden met een dicht slotennet, de ondiepe grondwaterscheiding worden afgeleid.
5. Grondwatertrappenkaart
De diepte Vë;ln het grondwatervlak beneden maaiveld houdt
nauw verband met de grondwaterstand en daarmee indirect met
de grondwaterbeweging (tabel 6). Aan de grondwatertrappen
zijn de volgende hydrologische situaties toegekend:
grondwatertrap I, II, II!: ondiepe grondwaterstanden
veroorzaakt door kwel en/of stagnatie
grondwatertrap IV: matig diepe grondwaterstanden en geringe jaarlijkse fluctuaties als gevolg van kwel of
peilbeheer
grondwatertrap V: sterk fluctuerend grondwatervlak en
hoge grondwaterstanden in natte perioden als gevolg van
een belemmerende afvoer van het neerslagoverschot
grondwatertrap VI en VII: relatief diepe tot zeer diepe
grondwaterstanden gedurende het hele jaar veroorzaakt
door infiltratie.
6. Topografische kaarten
De topografische kaart ( l: 50. 000) geeft door middel van
hoogtecijfers, hoogtelijnen en het verkavelingspatroon voor
de gekarteerde eenheden aanvullende, hydrologisch relevante
informatie. Voor extra reliëfgegevens is de topografische
kaart 1:25.000 geraadpleegd.
Aan de kaartvlakken op de overlays is per thematische kaart
een hydrologische situatie toegekend. Door vergelijking van
de aldus benoemde kaartvlakken is tot een definitieve classificatie van de kwel- en infiltratiegebieden en hydrologisch geïsoleerde gebieden overgegaan. Bij de integratie
van de afzonderlijke overlays is de topografische kaart
(1:50.000) als ondergrond gebruikt. Tevens zijn literatuurgegevens geraadpleegd (figuur 13).
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Uit dit geïntegreerde kaart- en literatuuronder zoek blijkt
dat de onderstaande criteria kunnen worden gebruikt voor de
classificatie en afgrenzing van hydrologische eenheden:
kaartvlakken met ondiepe grondwaterstand en (grondwatertrap I, II, III) wijzen op kwel en/of belemmerende ontwatering (stagnatie grondwater).
Voor deze kaartvlakken geldt dat:
kwel optreedt in beekdalen, zones aan hoge zandgronden en in gedraineerde laagten waar geen onderlatende
lagen in het bodemprofiel voorkomen.
stagnatie plaatsvindt op middelhoge en hoge zandgronden met stagnerende lagen, in vlakke laaggelegen
zandgronden met een dicht drainagestelsel en/of
slechts doorlatende lagen (hydrologisch geïsoleerde
gebieden).
kaartvlakken met grondwatertrap IV wijzen op relatief
ondiepe grondwaterstand en met geringe fluctuaties als
gevolg van kwel en/of peilbeheersing.
Voor deze kaartvlakken geldt dat:
kwel optreedt in de zone grenzend aan de hoge zandgronden en in gebieden waar ten opzichte van de omgeving een diepe ontwatering wordt nagestreefd.
stagnatie voorkomt in vlakke laaggelegen zandgronden
met een dicht drainagestelsel . kaartvlakken met grondwatertrap V wijzen op sterk fluctuerende grondwaterstand en veroorzaakt door stagnatie
en/of belemmerende ontwatering of afwisselend voorkomen
van kwel en infiltratie.
Voor deze kaartvlakken geldt dat:
stagnatie optreedt op de middelhoge en hoge zandgronden met slecht doorlatende lagen in de ondergrond en
in lage vlakke zandgronden met een dicht drainagestelsel.
afwisselend kwel en infiltratie kan voorkomen op de
overgang van de hoge naar de lag~ gronden waar in het
natte seizoen de afwatering belemmerd is.
kaartvlakken met grondwatertrap VI en VII wijzen op relatief diepe grondwaterstand en. Op de zandgronden betreft dit steeds infiltratiegebie den.
2.2.1.2. Proefgebieden
Het geïntegreerde kaartonderzoek en de classificatie van
hydrologische eenheden volgens de beschreven criteria is in
eerste instantie . voor een aantal proefgebieden toegepast.
Het doel van dit "proefonderzoek " was het toetsen van de
bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de, classificatiec riteria voor dè hydrologische indeling van de oostelijke-,
centrale- en zuidelijke zandgronden. De toetsing van de
ontwikkelde methode is uitgevoerd door middel van hydrologische studies die in de proefgebieden hebben plaatsgevonden (zie figuur 14).
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Figuur 14:
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Als proefgebieden zijn gekozen:
1) een deel van de Achterhoek (oostelijke zandgronden)
2) de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei (centrale
zandgronden)
3) een gebied tussen Eindhoven en de Peel (zuid~lijke zandgronden).
De criteria voor de selectie van deze gebieden waren:
alle hydrologische relevante thematische basiskaarten
zijn aanwezig
er is relatief veel informatie met betrekking tot de
geohydrologie en grondwaterstrom ing aanwezig: Ernst, de
Ridder, de Vries, 1970; Bon, 1972, 1973, 1974; Romijn,
1974; Meinardi, 1977; Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland, 1979; Dienst Grondwaterverk enningT.N.O., 1972, 197~, 1983)
binnen deze gebieden komen landschapsvorme n voor die als
karakteristiek kunnen worden beschouwd voor de drie
zandgebieden; hierdoor is extrapolatie mogelijk
er zijn meerdere watervoerende pakketten aanwezig met
bekende stijghoogten.
Uit het vergelijkend kaart- en literatuuronder zoek van de
proefgebieden blijkt dat aan de hand van de afgeleide hydrologische criteria de kwel- en infiltratiegebie den en
hydrologisch geïsoleerde gebieden bepaald kunnen worden.
Voor de schaal waarop de resultaten uiteindelijk worden
weergegeven (1:125.000) is deze methode voldoende betrouwbaar.
2. 2 .1. 3. Hydrologische indeling van de overige delen van
het Oostelijk, Centraal en Zuidelijk Zandgebied
De methode en de criteria, die ontwikkeld zijn voor de
classificatie en afgrenzing van de hydrQlogische eenheden,
zijn ook voor de overige delen van de zandgronden toegepast.
Kaartinterpreta tie heeft plaatsgevonden op schaal 1:50.000.
De geïntepreteerde thematische kaarten zijn weergegeven in
figuur 15.
De topografische- en waterstaatskaa rten zijn voor het gehele studiegebied voorhanden. Van de zandgebieden die voorkomen op de kaartbladen 22 WO, 28 0 + 29, 44 WO en 51 W
zijn de grondwatertrapp enkaarten nog niet verschenen. Voor
deze gebieden zijn de grondwatertrapp enkaarten uit ruilverkavelingsond erzoeken (schaal 1:10.000 - 1:25.000) geraadpleegd. Voor een deel van blad 50 0 en 51 W is de
grondwatertrapp enkaart uit de Midden-Brabant -studie (schaal
1:25.000, Geenen, 1977) gebruikt. Niet voor alle delen kan
op deze wijze een gebiedsdekkende kaart worden verkregen.
Om voor de overige delen een indruk te krijgen van de
waterhuishoudin g zijn de beschikbare geomorfologisch e kaarten (blad 22 WO, 28 0 + 29, 50 W en 51 W) en oude topografische kaarten (1880- 1895, schaal 1:25.000) geraadpleegd.
Deze kaarten zijn vergeleken met gegevens uit de ruilverkavelingsrappor ten en met de grondwatertrapp enkaarten van
gebieden met een vergelijkbare geomorfologie en waterhuishouding.
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Aan de hand van de resultaten van dit vergelijkend kaartonderzoek en informatie uit de waterstaatskaart en topografische kaart zijn in de ontbrekende delen de geomorfologische eenheden ingedeeld naar kwel, infiltratie en stagnatie
van ondiep grondwater.
2.2.1.4. Bepaling van stroomgebieden van ondiep grondwater
Om de ruimtelijke samenhang tussen infiltratie- en kwelge-

bieden te kunnen beschrijven dient de omvang van het gehele
voedingsgebied, dat de kwelzone van ondiep grondwater voorziet, bekend te zijn. De grens van het voedingsgebied wordt
gevormd door de waterscheiding. De afstroming van het ondiepe grondwater is van de waterscheiding naar de ontwateringsbasis gericht. De ontwateringsbasis van het ondiepe
grondwater wordt gevormd door een watergang waarop de aangrenzende gronden en waterlopen afwateren. De ontwateringsbasis komt meestal in de kwel zone voor. Het kwelgebied en
bijbehorend voedingsgebied vormen een stroomgebied.
De stroming van het ondiepe grondwater is gesuperponeerd op
de afstroming in de diepere pakketten en staat sterk onder
invloed van de drainagegangen. Hierdoor bestaan er diverse
waterscheidingen en ontwateringsbases voor ondiep grondwater die door het diepe grondwater worden gepasseerd.
De afstroming in de , diepere pakketten wordt voornamelijk
bepaald door de rivieren en enkele grotere beken (en lokaal
door drinkwaterwinningen). Het ondiepe grondwater in de
omgeving van deze diepe ontwateringsbases zal eveneens
hiernaar afstromen.
De waterscheiding van het ondiepe grondwater bevindt zich
meestal in de hoogste delen van het landschap. De ligging
kan echter sterk beïnvloed worden door het drainagestelsel. ·
In gebieden met waterlopen is de ondiepe grondwaterscheiding afgeleid uit de waterstaatskaart, de grondwatertrappenkaart (1:50.000) en de topografische kaart (1:25.000).
Hierbij zijn de volgende aannamen gedaan:
1) In de vlakke gebieden met een dicht ontwateringsnet komt
de ondiepe grondwaterscheiding overeen met de grens tussen afwateringseenheden. Deze grens is van de waterstaatskaart overgenomen. Afwateringseenheden van beperkte omvang, die op dezelfde hoofdwatergang afwateren
(gelegen binnen een aaneengesloten kwelzone), zijn samengevoegd.
2) Op de middelhoge en hoge zandgronden (dekzandruggen,
dekzandplateaus) tussen de ontwateringsbases, bevindt de
ondiepe grondwaterscheiding zich tussen de waterlopen
die in tegengestelde richting afwateren. De ligging is
veelal gekoppeld aan de hoogste terreindelen.
3) Stuwen oefenen alleen een lokale invloed uit op de afstroming van het ondiepe grondwater (Bon, 1971). Met de
aanwezigheid van stuwen is geen rekening gehouden.
In aaneengesloten infiltratiegebieden van de hoge zandgronden (stuwwallen) waar drainagegangen ontbreken is de waterscheiding afgeleid uit de isohypsenkaart. De waterscheiding
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Figuur 16: Werkschema classific atie stroomgeb ieden
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bevindt zich ter plaatse van de buigpunten van de isohypsen
(hoogste punt grondwatervlak). Indien de ligging van de
isohypse onbetrouwbaar is als gevolg van de geringe puntdichtheid, zijn de hoogste terreindelen als waterscheiding
aangehouden. Een overzicht van de af leiding van de stroomgebieden is weergegeven in figuur 16.
2.2.1.5. Waterwingebieden
De selectie van de pompstations is gebaseerd op de classificatie van het R. I.V.M. (van Duyvenbooden en Busz, 1978).
Waterwingebieden in het Oostelijk, Centraal en Zuidelijk
Zandgebied die voldoen aan één van de volgende criteria
zijn bij het onderzoek betrokken:
- het onttrokken grondwater is geheel afkomstig uit een
freatisch watervoerend pakket
het onttrokken grondwater is zowel afkomstig uit het
freatisch pakket en het onderliggende pakket dat hiervan
door een matig slecht doorlatende laag is gescheiden
(semi-spanningswater)
het grondwater wordt onttrokken uit een watervoerend
pakket waarvan de afdekkende laag een wisselende dikte
en omvang heeft en lokaal afwezig kan zijn (leemlagen in
stuwwalcomplex en in Brabantse dekzanden).
Aan deze criteria voldoen 68 waterwingebieden. Dit is 43%
van het totale aantal in het studiegebied.
Voor de omvang van het voedingsgebied <intrekgebied) is
uitgegaan van de zogenaamde 25-jaars grens van het pompstation. De isochroon van 25 geeft de maximum tijd in jaren
weer die het grondwater in· het watervoerende pakket via
horizontale stroming nodig heeft om het onttrekkingspunt te
bereiken. Binnen de 25- jaarszone worden maatregelen voor
de bescherming van de drinkwaterkwaliteit toegepast (Commissie Bescherming Waterwingebieden (CBW), 1980). Als zodanig heeft de instelling van deze grens meer een juridisch-economisch karakter.
De gegevens omtrent de ligging en omvang van de 25-jaars
zones zijn verstrekt door Provinciale Diensten en waterleidingsmaatschappijen. Een nadeel is dat het vaststellen
van deze beschermingszone niet op uniforme wijze heeft
plaatsgevonden. Het werkelijke voedingsgebied van de pompstations kan aarunerkelijk groter zijn. Nadere gegevens
hierover ontbreken echter, zodat met de 25-jaarszones is
volstaan. Onttrekkingspunten die nabij de waterscheiding
liggen, kunnen een intrekgebied hebben dat tot deze waterscheiding reikt. Voor deze waterwingebieden is het voedingsgebied uitgebreid tot de waterscheiding. Binnen de
intrekgebieden is de grondwaterbeweging naar het puttenveld
infiltratiegebied
als
ziJn
intrekzones
De
gericht.
geclassificeerd en kunnen als aparte stroomgebieden worden
beschouwd.
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De geplande grondwatero nttrekkingen tot 1995 (volgens concept Tweede Tienjarenpl an VEWIN) zijn door middel van een
stip op de kaart met de hydrologisc he eenheden (kaartbijlage 1) aangegeven. Gegevens omtrent de ligging hiervan
zijn verstrekt door het VEWIN. De te winnen hoeveelheid is
voor deze punten nog niet bekend, waardoor ook de omvang
van het voedingsgeb ied niet nader kan worden aangegeven.
De waterontrek kingen door de landbouw en de industrie zijn
niet in kaart gebracht. Uit archiefonde rzoek is gebleken
dat gegevens hiervan niet systematisc h per provincie verzameld zijn en bovendien zeer onvolledig opgetekend.
2.3.

Kartering van de natuurgebie den

Onder natuurgebie den worden alle ecosysteemt ypen verstaan
die worden aangeduid met algemene uiterlijke kenmerken van
begroeiing (heide, naaldbos, loofbos, gemengd bos) of kenmerken van beheer (onbemeste graslanden) of van het milieutype stuifzand, vennen en plassen (STOM, 1983). De natuurgebieden die op de hydrologisc he eenheden-ka art zijn weergegeven, zijn overgenomen van de topografisc he kaart
1:50.000 (1973-1982) . Het betreft de legenda-een heden loofhout, naaldhout, heide, kreupelhout en zand. Gegevens omtrent de ligging van onbemeste graslanden zijn verstrekt
door de Rijksplanol ogische Dienst via het informatiesy steem
Ruimtelijke Ordening Nederland. Deze terreinen hebben, in
tegenstellin g tot de overige natuurgebie den, allen een
reservaatst atus en zijn in eigendom van de overheid of
particulier e organisatie s. Daar deze ecosystemen slechts
enkele hectaren of minder groot zijn, maar in ecologisch
opzicht zeer waardevol (grote diversiteit aan plantengemeenschappe n die gebonden zijn aan voedselarme milieus),
zijn deze met een stersymbool weergegeven .
In een aantal grondwatera fhankelijke natuurgebie den heeft
een veldonderzo ek plaatsgevon den naar de mogelijke effecten
van stroomopwaa rts gelegen cultuurgron d op de soortensame nstelling van de vegetatie (bijlage 10).
Uit de ligging van de natuurgebie den binnen de onderscheiden hydrologisc he eenheden kan de ruimtelijke samenhang met
cultuurgron den worden afgeleid en kan een beeld worden verkregen van de potentiële effecten van verontreini ging van
grond- en oppervlakte water (kaartbijlag e 1).
2.4.

Resultaten van het hydrologisc h onderzoek

2.4.1.

Inleiding

De drie bestudeerde zandgebiede n ziJn ten behoeve van het
onderzoek naar de ruimtelijke eff acten van belasting van
het grondwater met meststoffen , ingedeeld in infiltratie of herkomstgeb ieden en kwel- of inkomstgebi eden. Het grondwater stroomt in principe van herkomstgeb ieden naar aangrenzende inkomstgebi eden. Deze hydrologisc he indeling
heeft alleen betrekking op het stromingspa troon van het
ondiepe grondwater. Het grondwater in de kwelgebiede n kan
ook via diepere-stro ombanen aangevoerd worden vanuit infiltratiegebied en die op grotere af stand liggen.
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Naast de kwel- en infiltratiegebieden z1Jn ook gebieden
onderscheiden waar de stroming van ondiep grondwater alleen
over korte af stand plaatsvindt en sterk bepaald wordt door
de afvoercapaciteit van drainagegangen. Deze gebieden kunnen ten aanzien van de grondwaterstroming als hydrologisch
geïsoleerd worden beschouwd.
De infiltratiegebieden die de 25-jaarszone van de pompstations weergeven, hebben zowel betrekking op het ondiepe als
diepe grondwater. Voeding kan zowel plaatsvinden door lokaal geïnfiltreerd neerslagoverschot als door oppervlaktewater. Daarnaast wordt ook grondwater dat op grotere
afstand (buiten de 25-jaarszone) is geïnfiltreerd en als
diep grondwater naar de pompput afstroomt, gewonnen.
De onderscheiden hydrologische eenheden kunnen ten aanzien
van de stroming van het ondiepe grondwater en de hierin
opgeloste stoffen als volgt worden omschreven (zie figuur
17):
1. Kwelgebieden

Het grondwater in kwelgebieden heeft een opwaarts gerichte stromingscomponent. Hierdoor kan grondwater tot
relatief dicht onder het maaiveld toestromen alvorens
door de sloten te worden afgevoerd (door de aanwezigheid
van drainagegangen reiken de kwelstromen meestál niet
tot aan maaiveld). Een deel wordt direct door sloten
opgevangen. In kwelgebieden komt het grondwater gedurende het hele jaar op geringe diepte beneden maaiveld
voor. Lokaal gevallen neerslag zal (afhankelijk van de
omvang van de kwelstroom) slechts enkele meters kunnen
infiltreren alvorens door het drainagesysteem afgevoerd
te worden. Hierdoor zullen stoffen die naar het grondwater uitspoelen alleen ter plaatse de bovenste meters van
het watervoerende pakket kunnen verontreinigen. Verontreiniging van het diepere grondwater kan het gevolg zijn
van aanvoer van stoffen vanuit stroomopwaarts gelegen
gebieden. Door de opwaartse stromingscomponent van
grondwater en ondiepe grondwaterstanden kunnen deze
stoffen tot in de bovengrond terechtkomen en vandaar
worden opgenomen door de wortels van grondwaterafhankelijke plantesoorten.
2. Infiltratiegebieden
Deze gebieden hebben meestal een goed doorlatende ondergrond. Het grondwater in infiltratiegebieden heeft een
naar beneden gerichte stromingscomponent. Het neerslagoverschot en opgeloste stoffen kunnen hierdoor diep in
de ondergrond doordringen (waardoor ook het grondwater
op grotere diepte verontreinigd wordt) en afstromen naar
lager gelegen gebieden. De maximale infiltratiediepte is
afhankelijk van de dikte van het watervoerende pakket en
de afstand tot de ontwateringsbasis. De verblijftijd van
het grondwater in het watervorende pakket wordt zowel
bepaald door de lengte van de afgelegde weg als door de
doorlatenheid van de doorstroomde bodemlagen. De verblijftijd kan variëren van enkele jaren Cdekzandruggen)
tot honderden jaren (stuwwallen). Naarmate het watervoerende pakket grover van samenstelling wordt, zullen
bij toenemende afvoer van de ontwateringsbasis (bijv.
bij beekverbeteringen) verontreinigingen sneller kunnen
worden verplaatst.
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Figuur 17:

Stromingspatroon van het grondwater binnen de
onderscheiden hydrologische eenheden (schematisch)
Infiltratiegebied

Horizontale schaal ca. 1:5000 à 1:500.000
Vertikale schaal ca. 1:500 à 1:5000

Hydrologisch geïsoleerd gebied

Horizontale schaal ca. 1:5000
Vertikale schaal ca. 1:100à1 :500

Kwel gebied

Horizontale schaal ca. 1:5000
Vertikale schaal ca. 1:100à1 :300

->

Lokale grondwaterstroom
Regionale grondwaterstroom

OOO<Q

Hydrologische basis

!.:'.îtfi.f.!J'f~·

Slecht doorlatende laag

T

Drainerende watergang
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3. Hydrologisch geïsoleerde gebieden
Ruimtelijke relaties met kwelgebieden verlopen voornamelijk via het oppervlaktewater. Het neerslagoverschot met
uitgespoelde stoffen wordt via een stelsel van waterlopen uit deze gebieden afgevoerd naar de hoofdwatergang.
Door inundatie met oppervlaktewater kunnen deze stoffen
natuurgebieden in kwelzones verontreinigen (par.4.2.).
Binnen de hydrologisch geïsoleerde gebieden is de grondwaterstroming door het relatief dichte drainagestelsel
voor het grootste deel naar de waterlopen gericht. De
infiltratiediepte· van het neerslagoverschot en de stoffen die uit de bovengrond uitspoelen blijft hierdoor
veelal beperkt tot enkele meters. Indien op geringe
diepte (binnen enkele meters) slecht doorlatende lagen
voorkomen, zal het grondwater over deze lagen in de
richting van de drainagemiddelen (sloten, beken) afstromen. Aanvulling (en verontreiniging) van het diepere
grondwater vanuit de bovengrond zal hierdoor slechts in
geringe mate plaatsvinden. Deze gebieden hebben van
nature een slechte ontwatering als gevolg van hun lage
ligging en geringe reliëfverschillen, gering doorlaatvermogen van de ondergrond of voorkomen van weerstandbiedende lagen op enkele meters beneden maaiveld.
afstand van de waterlopen en bij ontbreken
van storende lagen kan de infiltratiediepte verder toenemen en zal het diepere grondwater gevoed worden met
het lokale neerslagoverschot. In droge perioden kan het
grondwatervlak zover dalen, dat de sloten geen water
meer afvoeren. Af stroming van het grondwater vindt onder
deze omstandigheden plaats via de diepere ondergrond. De
verblijftijd van het ondiepe grondwater bedraagt, afh,ankelijk van de dichtheid van het afwateringsnet, een tot
enkele jaren. In niet kunstmatig gedraineerde gebieden
(natuurterreinen) met stagnerende lagen is de verblijftijd groter. Door de belemmerde ontwatering hebben deze
gebieden in natte perioden hoge tot zeer hoge ·grondwaterstanden.
Op grotere

Kaartbijlage 1 geeft een ruimtelijk overzicht van de kwel-,
infiltratie- en hydrologisch geïsoleerde gebieden binnen de
3 zandgebieden. Op de kaart zijn tevens de ontwateringsbases, waterscheidingen en natuurgebieden weergegeven. Hierdoor is het mogelijk een eerste indruk te verkrijgen van de
risico's die natuurterreinen, gelegen binnen kwelgebieden,
kunnen lopen door de toestroming van met meststoffen belast
grond- en oppervlaktewater uit nabijgelegen herkomstgebieden met intensief agrarisch landgebruik.
De begrenzing van deze hydrologische eenheden zal gedurende
het hydrologische jaar verschuiven. Na perioden met neerslagoverschotten zullen de kwel- en hydrologisch geïsoleerde gebieden toenemen ten koste van de grondwaterstand en
kan in delen van de kwel- en hydrologische geïsoleerde gebieden infiltratie optreden.
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Natuurgebieden in kwelzones die grenzen aan een gebied waar
infiltratie optreedt en cultuurgronden aanwezig zijn kunnen
rechtstreeks in hun functioneren worden bedreigd. Indien
beiden gescheiden worden door een hydrologisch geïsoleerd
gebied zal eutrofiëring in mindere mate optreden vanwege de
langere verblijftijden van verontreinigd grondwater in het
watervoerende pakket. Hierdoor kunnen processen, van invloed op de nutriëntenbelas ting (denitrificatie , verdunning) vollediger verlopen. Bovendien is dit grondwater, dat
van grotere diepte opkwelt, van origine minder belast met
meststoffen (lagere overschotten in het verleden). Uit hydrologisch geïsoleerde gebieden kan indirect, via het oppervlaktewater, eutrofiëring plaatsvinden. Daar deze gebieden gevoelig zijn voor afspoeling van meststoffen over het
maaiveld, kunnen ook rechtstreeks, met name aan de randen
van aangrenzende natuurgebieden, ernstige verontreiniging en
plaatsvinden.
In onderstaande worden voor het Zuidelijk, Centraal en Oostelijk zandgebied in het kort de belangrijkste hydrologische kenmerken genoemd. Voor een beschrijving van de grondwaterstroming en geohydrologisch e opbouw van de drie zandgebieden wordt verwezen naar bijlage 6. Deze bijlage dient
als toelichting voor de hydrologische eenhedenkaart.
2.4.2.

Hydrologische kenmerken van het Zuidelijk,
traal en Oostelijk Zandgebied

Cen-

Zuidelijk Zandgebied
Het Zuidelijk Zandgebied wordt gekenmerkt door een dekzandlandschap dat ontwaterd wordt door een aantal beken. De
algemene afstromingsrich ting van het diepe grondwater is
naar het noorden gericht. Vanaf de Peelhorst is er een afstroming in noordwestelijke en noordoostelijke richting. De
beken volgen ook deze afstromingsrich ting. De ontwateringsbasis wordt gevormd door de Maas_.
De beken oefenen een drainerende invloed uit op het ondiepe
(freatische) grondwater. Detailontwateri ng vindt plaats via
een stelsel van sloten. Op de plateaus tussen de beken
treedt infiltratie van het neerslagoversch ot op. Het (ondiepe) grondwater kwelt grotendeels op in de beken en beek. dalen. In de grotere beken (Dommel, 1'.a, Mark) is er tevens
sprake van diep kwelwater. Infiltratie en kwel vindt met
name plaats in de boven- en middenstroomse delen van het
stroomgebied. Door afvoerverbeteri ngen is de kwelzone in de
beekdalen smaller geworden. Kwel van (diep en ondiep)
grondwater treedt ook op aan de hoge zijde in een lange
smalle zone aan de hoge zijde van de Peelrandbreuk en op de
overgang van de hoge zandgronden naar lage gronden langs de
Maas.
Leeminschakelin gen in het dekzand veroorzaken op diverse
plaatsen op de plateaus een stagnatie van grondwater waardoor ondiepe grondwaterstand en voorkomen. Ontwatering vindt
plaats via een dicht slotennet. Met name in het lage, vlak-
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ke gebied ten noorden van Tilburg-Eindhoven wordt het neerslagoverschot via korte, ondiepe stroombanen naar drainagegangen afgevoerd. Hierdoor wordt de omvang van de kwelstroom naar de beken sterk verminderd.
Centraal Zandgebied
Het Centraal Zandgebied wordt gekenmerkt door het voorkomen
van twee grote, aaneengesloten infiltratiegebieden: de
Utrechtse Heuvelrug en Veluwe. Met uitzondering van de
flanken, die plaatselijk gedraineerd worden door beken,
wordt het neerslagoverschot geheel ondergronds afgevoerd.
Het neerslagoverschot, dat op de centrale delen van de
stuwwallen tot grote diepte infiltreert, stroomt af onder
een weerstandbiedende laag die het watervoerende pakket
rondom de stuwwallen verdeeld in een diep en ondiep
gedeelte. Het diepe Veluwewater kwelt op in onder meer de
randmeren, de IJssel en plaatselijk in de grotere beken van
de Gelderse Vallei. Het diepe grondwater van de Utrechtse
Valleikanaal
het
door
meer
onder
wordt
Heuvelrug
gedraineerd.
Het grondwater, dat op de flanken van de stuwwallen infiltreert, stroomt boven het diepe grondwater af en kwelt op
in de lage zone die de stuwwallen begrenst en in de bovenlopen van beken (met name op de Oostflank van de Veluwe).
De ondergrondse verblijftijd, die aanzienlijk korter is dan
van het diepe grondwater, bedraagt enkele tientallen jaren.
In de Gelderse Vallei en het IJsseldal wordt het neerslagoverschot grotendeels via watergangen afgevoerd. Als gevolg
van het dichte slotennet en de kwelstroom van diep grondwater (afkomstig uit de stuwwallen) is de infiltratiediepte
en ondergrondse verblijftijd beperkt. Verspreid komen dekzandruggen voor waardoor de afstromingsdiepte . plaatselijk
groter is. De beken vormen de ontwateringsbasis voor de
(gegraven) waterlopen. Door de intensieve detailontwatering
en afvoerverbeteringen ontbreken kwelzones langs de beken.
Oostelijk Zandgebied
Het Oostelijk Zandgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van dekzandruggen en stuwwallen. De stuwwallen verschillen sterk in omvang en komen zowel voor in het noordelijk (Salland, Twente) als zuidelijk deel (Montferland). De
stuwwallen in Twente bestaan uit een kern van klei. Hierdoor is de infiltratiediepte van het neerslagoverschot aanzienlijk geringer dan in de overige stuwwallen. Tussen de
Twentse stuwwallen komen glaciale dalen, opgevuld met grove
en fijne afzettingen voor. Zuidelijk van Twente en Salland
bevindt zich een zwak golvend dekzandlandschap. Dit gebied
wordt ontwaterd door een aantal beken die naar het westen
afstromen. Door het geringe verhang van de beken en ontwateringswerkzaamheden zijn beekdalen met kwelzones nauwelijks aanwezig. De geringe helling van het grondwatervlak
tussen de beken heeft tot een detailontwatering via sloten
geleid. Binnen dit relatief natte dekzandgebied komen verschillende droge delen voor Cdekzandruggen) waar infiltratie optreedt.
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In het oostelijk deel is het watervoerende pakket slechts
enkele meters dik. De grens van dit Oostnederlands plateau
wordt gevormd door een terrasrand. Op het plateau ontspringen diverse beken. Het grondwater kwelt, na een relatief korte verblijftijd in het dunne pakket, op in de beekdalen.
Aan de lage zijde van de terrasrand (hoogteverschil van
enkele meters) treedt kwel op van grondwater uit het plateau. De dikte van het watervoerende pakket neemt in westelijke richting sterk toe. De afstroming van het diepe
grondwater is naar het westen en zuidwesten gericht. In het
dal van de IJssel en Oude IJssel vindt kwel van dit diepe
en lokale ondiepe grondwater plaats.
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HOOFDSTUK 3 : BELASTING VNJ HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER
MET NITRAAT EN FOSFAAT (PROCESSEN EN BEREKENINGSWIJZE)

3.1.

Inleiding

Uitspoeling van nutriënten treedt in het algemeen op indien
er meer meststoffen aan de bodem worden toegediend dan door
het gewas kunnen worden onttrokken. Het neerslagoverschot
met uitgespoelde stoffen zal, afhankelijk van de waterhuishoudkundige situatie in het stroomgebied, ondergronds naar
kwelgebieden en, na uittreding, via een stelsel van waterlopen naar de hoofdwatergang (beek, kanaal, wetering) afgevoerd worden.
Het met nutriënten verrijkte grondwater kan aanleiding geven tot eutrofiëring van natuurgebieden in kwel zones. Door
inundatie met oppervlaktewater kunnen ook stoffen die via
de waterlopen worden afgevoerd natuurgebieden verontreinigen. Vooral nitraat en fosfaat hebben bij overschrijding
van bepaalde concentraties eutrofiëring tot gevolg. Nitraat
spoelt, in tegenstelling tot fosfaat, relatief gemakkelijk
(uit bemeste landbouwgronden) uit. De mate waarin dit proces kan optreden is sterk afhankelijk van lokale omstandigheden. In bepaalde concentraties levert nitraat in het
grondwater ook gevaar op voor de volksgezondheid. Onderzoek (STOM, 1983; Commissie Nitraatuitspoeling Waterwingebieden, 1985) heeft aangetoond dat in een aantal waterwinplaatsen de nitraatbelasting in het drinkwater is gestegen.
Uitspoeling van fosfaat treedt, door vastlegging in de bovengrond, slechts in geringe mate op. Bij handhaving van de
huidige bemestingsintensiteit kan de bodem echter met deze
stof verzadigd raken waarna het toegediende fosfaat afgevoerd wordt naar grond- en oppervlaktewater.
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de processen die
van invloed zijn op de uitspoeling van nitraat en fosfaat
als gevolg van een overdosering aan meststoffen. De methodiek die gehanteerd is voor de kwantificering van de uitspoeling van deze stoffen en de hiermee samenhangende berekeningen van de concentraties in het grondwater zal eveneens worden besproken. Berekend zijn gemiddelde nitraat- en
fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater (ondiep
grondwater). De mestoverschotten (volgens milieuhygiënische
respectievelijk ecologische benadering) zoals die in 1983
op de zandgronden aanwezig waren liggen aan de berekening
van deze belasting ten grondslag (zie hoofdstuk 1). Deze
mestoverschotten zijn beschikbaar voor uitspoeling en vormen derhalve een bedreiging voor de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. In de bodem treden processen op die de omvang van de stikstof- en fosfaatuitspoeling kunnen beïnvloeden. Deze processen worden per stof beschreven (paragraaf 3.2. en 3.3.).

66

Aan de hand van aannamen betreffende de uitspoeling van
nitraat en fosfaat naar het ondiepe grondwater is het mogelijk de NOl- en P04-concentrati es in het bovenste deel
van het freatisch grondwater te berekenen. Er is aangenomen dat de stoffen die met het neerslagoversch ot uit de
bovengrond uitspoelen, het grondwater zullen bereiken. De
resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in kaartbijlagen 2, 4 en 5.
Vanuit de doelstelling van het onderzoek om te komen tot
'een beeld van de ruimtelijke effecten van bemesting op
grondwaterafha nkelijke natuurgebieden en waterwingebiede n
is berekening van de belasting van het ondiepe grondwater
per gemeente echter niet toereikend. Daar in het onderzoek
de verplaatsing van nitraat en fosfaat via grond- en oppervlaktewater centraal staat, is de belasting van het grondwater per stroomgebied berekend. Hierbij wordt het stroomgebied geïnterpreteerd als een hydrologische eenheid waarbinnen een volledige menging plaatsvindt van grondwater dat
in landbouwgebiede n (belast met nutriënten) en natuurgebieden (onbelast) is geÏnf iltreerd. Waterwingebiede n worden
als aparte stroomgebieden opgevat. De onderscheiden stroomgebieden beslaan in het algemeen grondgebied van meerdere
gemeenten. Naast cultuurgrond bestaat dit grondgebied uit
natuur, bebouwing, open water, wegen etc. De te berekenen
belasting beperkt zich tot de bijdrage van stikstof en fosfaat uit cultuurgrond en natuur. Bebouwde gebieden zijn
buiten beschouwing gelaten. Verwerking van de uitspoeling
uit bebouwd gebied vereist aanvullend onderzoek, onder meer
naar de effectiviteit van rioolstelsels.
De concentraties van NOl en PQ4 in het grondwater
kunnen worden bepaald uit het quotiënt van de totale belasting C= de hoeveelheid die naar het grondwater kan uitspoelen in kg N en P per stroomgebied) en het totale neerslagoverschot in dit gebied. Het neerslagoversch ot is afhankelijk van het bodemgebruik. Voor cultuurgrond is de voeding
van het grondwater per hectare gesteld op 3000 ml, voor
natuurgebieden bedraagt het neerslagoversch ot per hectare
2000 ml. Uitgaande van een gemiddelde effectieve porositeit van de bodem van 30% betekent dat jaarlijks het water
in de bovenste meter van het freatisch pakket wordt vervangen. De berekende belasting heeft betrekking op deze
bovenste meter, aangenomen dat hierin een volledige menging
optreedt.
Uitgaande van de gemiddelde nitraatconcent raties in het
ondiepe grondwater wordt tevens de belasting in het oppervlaktewater van de ontwateringsba sis (hoofdwatergang ) van
het stroomgebied berekend. Het ruimtelijk patroon van de
berekende grond- en oppervlaktewat erkwaliteit is op kaarten
weergegeven. De onderzoeksresu ltaten worden in hoofdstuk 4
per zandgebied besproken. Tevens zal worden ingegaan op de
mate waarin de grondwaterafha nkelijke natuurgebieden worden
bedreigd door toevoer van nitraat en (op langere termijn)
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fosfaat via grondwater en voor nitraat ook via oppervlaktewater. In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt de relatie tussen het nitraatgehalte in het drinkwater en het
landgebruik en de geohydrologische opbouw in de 25-jaarszone besproken. Bovendien zal ook worden ingegaan op de
ontwi.kkeling van de drinkwaterkwaliteit zoals die op grond
van de berekende nitraatbelasting in het ondiepe grondwater
kan worden verwacht.
3.2.

Nitraat

3.2.1.

Nitraat in ondiep grondwater

3.2.1.1. Algemeen
Stikstof afkomstig uit mest komt in de bodem terecht in de
vorm van organische en anorganishe verbindingen. Tot de
belangrijkste anorganische verbindingen behoren nitraat
CNQ3) en ammonium (NH4). In de bodem vindt omzetting
plaats van deze stifstofverbindingen. Onder aërobe omstandigheden zal het eindprodukt hoofdzakelijk uit nitraat bestaan CKrajenbrink, 1983; Scheffer en Schachtschabel,
nitraat
wordt
omstandigheden
anaërobe
Onder
1982).
gereduceerd tot allerlei gasvormige verbindingen (zie
3.2.1.2.).
Nitraat wordt in de bodem vrijwel niet vastgelegd en spoelt
met het Cdoor de bodem) percolerende neerslagoverschot uit
naar het grondwater. Belangrijk voor de hoeveelheid nitraat
die kan uitspoelen is de omstandigheid in hoeverre reeds in
de bodem nitraat wordt afgebroken als gevolg van denitrificatie. Daarom wordt in 3.2.1.2. nader ingegaan op het proces van denitrificatie. Ook andere factoren en processen
beïnvloeden de nitraatuitspoeling. Deze spelen in het algemeen een ondergeschikte rol en worden in bijlage 7 besproken.
3.2.1.2. Denitrificatie en nitraatuitspoeling
Denitrificatie is een biochemisch proces waarbij nitraat
wordt gereduceerd tot gasvormige stikstofverbindingen volgens de reeks (Day, et al, 1978):
N03 ~ N02 ~(NO)~ NzO - 4 Nz
Het optreden van dit proces is van diverse factoren afhankelijk en kan daardoor in ruimte en tijd sterk variëren.
Denitrificatie treedt op onder omstandigheden van anaerobie
waarbij verschillende bacteriesoorten (koolstof-heterotroof
zowel als chemo-autotroof), bij gebrek aan voldoende zuurstof, zijn aangewezen op nitraat als electron-acceptor bij
de oxidatie van organische stof. De oxidatie van organische
stof levert de energie voor de stofwisseling van deze organismen (Van der Kooy, 1984). Daarmee is het ontbreken van
afbreekbare organische stof een voorname beperkende factor
in dit proces CCobussen, 1978; Steenvoorden, 1977, 1981;
Kolenbrander, 1977; Krajenbrink, 1983; Day, et al, 1978).
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Vooral gemakkelijk afbreekbare organische stoffen (azijnzuur, koolhydraten) zijn in dit opzicht van belang. Day, et
al, (1978) toonden met behulp van kolomproeven aan dat denitrificatie vooral optreedt gedurende de eerste 25 dagen
na de toediening van vers organisch materiaal (zoals dierlijke mest). Daarna neemt de denitrificaties nelheid, bij
gebrek aan deze verbindingen af (figuur 18). Denitrificatie
zal derhalve het sterkst optreden in de humushoudende bovengrond, vooral na de toediening van organische mest. Beneden 1 meter-m.v. komt volgens Kolenbrander (1977) nog
nauwelijks denitrificatie voor als gevolg van het ontbreken
van organische stof. Bij het passeren van een laag in de
ondergrond, rijk aan organische stof, zal het nitraatgehalte in het grondwater echter verder kunnen afnemen.
Hoge organische stofgehalten en lage zuurstofspannin gen in
de bodem zijn nauw gekoppeld aan de aanwezigheid van
Cgrond)water en de doorlatendheid van de bodem. Bij ondiepe
grondwaterstand en kunnen anaerobe omstandigheden hoog in
het bodemprofiel voorkomen, waardoor het organisch stofgehalte (door de geringe afbraak) relatief groot is. Een afname van de doorlatendheid gaat gepaard met een langere
verblijftijd van het neerslagoversch ot in de bovengrond.
Onder deze omstandigheden wordt het optreden van denitrificatie bevorderd CSteenvoorden, 1981). In droge gronden,
opgebouwd uit grove afzettingen, is denitrificatie in de
bovenste bodemlagen aanzienlijk geringer.
De omstandigheden in de bodem, die verder van invloed zijn
op de omvang van de denitrificatie zijn de bodemtemperatuur, de zuurgraad (pH), de redoxpotentiaal CEh) en de nitraatconcentra tie (Steenvoorden, 1977). Deze vertonen een
grote variátie in ruimte en tijd. Het is dan ook niet mogelijk een gemiddelde maat voor de nitraatreductie door denitrificatie in zandgronden vast te stellen. In Nederland
worden waarden gevonden van 10-40% (Krajenbrink, 1983).
Kolenbrander (1981, b) houdt een gemiddelde waarde van 20%
van de aanwezige stikstof aan, terwijl Rijtema (1980) waarden hanteert variërend van 20% in de winter tot 85% in de
zomer (in afhankelijkheid van de vochtspanning).
Het nitraat in de bodem, dat niet door het denitrificatieproces als gasvormig stikstof naar de atmosfeer ontsnapt,
is in principe beschikbaar voor uitspoeling naar het ondiepe grondwater. Bij gelijke aanvoer door bemesting zal
daarom bij geringere denitrificatie meer nitraat naar het
grondwater uitspoelen.
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Figuur 18:

Afname van nitraatstikstof als functie van de tijd als
gevolg van denitrificatie op 12,5 cm diepte in een verzadigd bodemprofiel van zandige leem bij constante toevoer van 100 mg NOrN/liter en een doorstroomsnelh eid
van 5,8 cm/dag.
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3.2.1.3. Berekenings wijze
De hoeveelheid nitraat die naar het grondwater kan uitspoelen is naast het mestoversch ot dus tevens sterk afhankelijk
van de denitrifica tiecapacite it. Voor de berekening van de
omvang van de nitraatuitsp oeling dienen aannamen te worden
gedaan voor de mate waarin dit proces een nitraatredu ctie
in het percolatiew ater kan bewerkstell igen. Aangezien in de
literatuur geen eenduidige waarden worden verstrekt voor de
denitrifica tiecapacite it en deze lokaal sterk kan variëren,
is voor de berekening van de nitraatbela sting van het ondiepe grondwater gekozen voor een traject van 20-80%
(hoofdstuk 3.2.1.2.). Dit houdt in dat bij de berekeninge n
is uitgegaan van een ni traatui tspoeling naar het ondiepe
grondwater van respectieve lijk 80% en 20% van het stikstofoverschot.
In gebieden opgebouwd uit grof zandige af zettingen en met
diepe gr.ondwaters tanden Cstuwwalcom plexen en de grofzandige
Maasterrass en) zal de uitspoeling dicht bij de 80% van het
nitraatover schot liggen, terwijl in de vlakke laaggelegen
dekzandgebi eden de afvoer van nitraat naar het ondiepe
grondwater eerder in de buurt van 20% zal liggen (zie ook
STOM, 1983 en hoofdstuk 3.2.1.2.). Resultaten van een veldonderzoek naar de nitraatbela sting van ondiep grondwater
onder bouwlanden op de flank van de Utrechtse Heuvelrug en
een beekdal in Noord-Braba nt wijzen ook op deze verschillen
(bijlage 9).
Voor elke gemeente, die deel uitmaakt van een bepaald
stroomgebie d, is het oppervlak aan natuur en cultuurgron d
binnen de grenzen van het stroomgebie d geplanimetr eerd met
behulp van de basiskaart (schaal 1:100.000), die ten grondslag ligt aan kaartbijlag e 1. Vermenigvu ldiging van het
gemeentelij k stikstofove rschot met het areaal cultuurgron d
en de uitspoeling sfactor (resp. 0.2 en 0.8) geeft de belasting vanuit cultuurgron d voor deze gemeente. Sonunering van
belastingen van delen van de gemeenten die deel uitmaken
van het stroomgebie d levert de totale belasting.
Ook vanuit de natuurgebie den vindt een bijdrage plaats aan
de stikstofbel asting van grondwater (Steenvoord en, 1983).
Deze natuurlijke uitspoeling is vastgesteld op 2 respectievelijk 8 kg N/ha natuurgebie d (te weten 20 en 80% van 10 kg
N die via de atmosfeer wordt aangevoerd) . Indien de totale
nitraatbela sting (zowel vanuit cultuur- als natuurgebie den)
wordt gedeeld door de jaarlijkse grondwaterv oeding in het.
stroomgebie d, verkrijgt men de gemiddelde nitraatconc entratie voor het bovenste deel van het grondwater (mg
N03/l) gemiddeld voor het hele stroomgebie d, excusief
bebouwing (zie rekenvoorbe eld).
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Rekenvoorbeeld
Een (fictief) stroomgebied bestaat uit een deel van de gemeenten A en B. Binnen deze gemeenten bedragen de mestoverschotten respectievelijk 200 en 400 kg N/ha cultuurgrond.
De oppervlakten aan cultuurgrond van deze gemeenten binnen
het stroomgebied bedragen respectievelijk 600 en 500 ha en
aan natuur respectievelijk 50 en 300 ha.

gemeente A
gemeente B

opp.
cultuur
(ha)
600
500

belasting
CkgN)
120.000
200.000

opp.
natuur
(ha)
50
300

belasting
CkgN)
500
3.000

totale
totaal
belasting opp.
(ha)
CkgN)
650
120.500
800
203.000

totaal
stroomgebied

1.100

320.000

350

3.500

323. 500

1.450

De totale jaarlijkse stikstofuitspoeling naar het grondwater bedraagt:
323.500 x 0.2 = 64.700 kg N bij 80% denitrificatie
258.800 kg N bij 20% denitrificatie
323.500 x 0.8

=

De totale jaarlijkse grondwatervoeding in het stroomgebied
bedraagt:
opp. cultuur: 1.100 ha; voeding grondwater
3.3 x 10 6 m3 jaar- 1
350 ha; voeding grondwater
opp. natuur :
0.7 x 10 6 m3 jaar-· 1

=
=

totaal in
stroomgebied:

4.0 x 10 6 m3 jaar- 1

De potentiële gemiddelde nitraatbelasting in het ondiepe
grondwater van het stroomgebied zal bij deze overschotten
bedragen:
bij 80% denitrificatie:
64.700 kg N/4 x 10 6 m3
71.6 mg NQ3/l/jaar
16.2 mg N/l
bij 20% denitrificatie:
258.800 kg N/4 x 10 6 m3
64.7 mg N/l = 28.6.5 mg N03/l/jaar

=

=

=

Uitgaande van een porositeit ,van 30% is de jaarlijkse gemiddelde verticale verplaatsing van nitraat in het watervoerende pakket:
10 x (4.0 x 10 6 m3 jaar/1450 x 10 4 m2 )
3

= 0,92

m

72

3.2.2.

Nitraat in het oppervlaktewate r

3.2.2.l. Algemeen
De belasting van het oppervlaktewate r met nitraat als gevolg van overmatige mestdosering kan door de volgende processen worden veroorzaakt:
uittreding van nitraatrijk grondwater ~fkomstig uit
landbouwgronden binnen het stroomgebied;
instroming van eutroof oppervlaktewate r vanuit bovenstrooms gelegen stroomgebieden;
afspoeling van meststoffen over het bodemoppervlak.
De directe toevoer door af spoeling doet zich met name voor
kort na bemesting, indien de bergingscapaci teit onvoldoende
is (na hoge neerslag, bij dooi van de bevroren bovengrond).
De mate waarin dit proces optreedt is echter sterk afhankelijk van lokale factoren (helling, ontwateringssi tuatie) en
daarom niet in het onderzoek betrokken.
Behalve door genoemde processen kan verontreiniging van het
oppervlaktewate r met nitraat ook plaatsvinden door directe
loz~ng van agrarisch, industrieel en huishoudelijk afvalwater en het effluent van zuiveringsbedri jven. De bijdrage
van bemesting op de totale nitraatbelastin g van het oppervlaktewater is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden (afstand tot het lozingspunt, omvang van de lozing,
mestdosering, denitrificatie etc).
In sommige waterlopen kan toestroming optreden van dieper
grondwater. Het grondwater dat van grotere diepte afkomstig
is bevat veelal minder nitraat omdat het tientallen jaren
geleden is geïnfiltreerd in perioden met geringer mestgebruik (STOM, 1983). Onder deze omstandigheden zal de nitraatconcentrat ie in het oppervlaktewate r lager kunnen zijn.
3.2.2.2. Toestroming van nitraatrijk grondwater
De nitraatbelastin g van het ondiepe grondwater ondergaat
een verandering tijdens het transport van infiltratiepunt
naar kwelgebied. Naast dispersie en menging met ander water
is met name het optreden van denitrificatie in de verzadigde zone hiervoor verantwoordelij k. Het optreden van denitrificatie in de verzadigde zone en de mate waarin dit proces kan plaatsvinden is onder meer afhankelijk van de verblijftijd van het met nitraat belaste grondwater in de watervoerende pakketten, het voorkomen van afbreekbare organische stoffen, zuurstofarme omstandigheden en overige
voorwaarden (zie hoofdstuk 3.2.1.2) (Steenvoorden, 1983).
De ondergrondse verblijftijd varieert zeer sterk en kan
uiteenlopen van enkele jaren tot vele honderden jaren.
Mogelijkheden voor denitrificatie in het watervoerende pakket doen zich voor indien het met nitraat belaste grondwater humushoudende lagen passeert CAppelo, et al, 1982;
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Steenvoorden, 1983). Denitrificatie zal met name kunnen
plaatsvinden indien nitraatrijk grondwater tot in de bovenste bodemlagen in kwelgebieden, die meestal veel organische
stof bevatten, kan doordringen. Aangezien de factoren die
van invloed zijn op de denitrificatiecapaciteit van het
watervoerende pakket lokaal zeer sterk kunnen variëren is
het niet mogelijk een waarde te geven voor denitrificatie
in de verzadigde zone.
Het grondwater treedt na verloop van tijd via het bodemslib
uit in de watergangen, die het stroomgebied draineren. Ook
in het oppervlaktewater treedt nitraatreductie op. Deze is
het gevolg van tijdelijke immobilisatie door opname in celmateriaal van organismen en vooral denitrificatie in het
bodemslib (Van Kessel, 1976a). In het oppervlaktewater zelf
treedt nauwelijks nitraatreductie op als gevolg van daarin
opgeloste zuurstof. De denitrificatiecapaciteit is daarmee
een functie van het totale "natte" bodemoppervlak (oppervlakte van sloot-, kanaal- en beekbodems) waarmee het oppervlaktewater tijdens stroming in contact komt. Door genoemde omzettingsprocessen liggen de nitraatconcentraties,
die in het oppervlaktewater worden gemeten, in het algemeen
lager dan in het ondiepe grondwater van de herkomstgebieden
(Moss, 1980; Lyklema, 1980).
3.2.2.3. Instroming van nitraatrijk oppervlaktewater vanuit
bovenstrooms gelegen gebieden
Oppervlaktewater dat belast is met nitraat ondervindt nitraatreductie door contact met bodemslib in de watergang.
Denitrificatie in het oppervlaktewater is een functie van
de verblijftijd. Deze verblijftijd is, bij een gegeven
stroomsnelheid, afhankelijk van de lengte van de watergang:
naarmate de verblijftijd groter is, treedt meer deni trificatie op. De denitrificatie in oppervlaktewater is dus te
beschouwen als een functie. van de lengte van de doorstroomde watergang. Dit verband blijkt niet lineair omdat bij
gebrek aan voldoende organische stof in het contactvlak
tussen bodemslib en oppervlaktewater denitrificatie op
steeds grotere diepte in het slib op zal kunnen treden (Van
Kessel, 1976a; figuur 19). De diffusie van nitraat door het
bodemslib naar een diepte waarop denitrificatie zal optreden zal daardoor steeds meer tijd in beslag nemen.
3.2.2.4. Berekeningswijze
Aan de berekening van nitraatconcentraties in het oppervlaktewater van de hoofdwatergang ligt de nitraatbelasting
van het ondiepe grondwater binnen het stroomgebied ten
grondslag. Grondwater dat in de ontwateringsbasis (hoofdwatergang van het stroomgebied uittreedt, zal gedurende het
ondergrondse transport en tijdens het passeren van het bodemslib in de watergang een deel van het opgeloste nitraat
verliezen. Aangenomen is dat de belasting van het opper-
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Figuur 19:

De nitraatve rwijderin g uit oppervlak tewater als functie
van de verblijft ijd.
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Bron: Van Kessel, 1976a.
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vlaktewater door uittredend grondwater 30% bedraagt van het
gemiddelde nitraatgehalte in het ondiepe grondwater (Bleuten, in voorbereiding). Dit houdt in dat rekening gehouden
wordt met een nitraatvermindering tot 30% van die van het
ondiepe grondwater door de som van denitrificatie in de
verzadigde zone en het gelijktijdig uittreden van grondwater van verschillende ouderdom en diepte (dieper en ouder
grondwater is minder belast) in de drainerende watergangen
van het stroomgebied.
Bij de bereke~ing van de belasting wordt aangenomen dat het
neerslagoverschot geheel als grondwater naar de hoofdwatergang van het onderscheiden stroomgebied afstroomt, waarbij
een volledige menging in het watervoerende pakket plaatsvindt. De omvang van de totale denitrificatie wordt voor
een groot deel bepaald door de afgelegde weg in het oppervlaktewater. Daar het stroomgebied wordt opgevat als een
eenheid is bij de berekeningen van de nitraatbelasting van
het oppervlaktewater binnen de afzonderlijke stroomgebieden
geen rekening gehouden met de factor lengte.
Oppervlaktewater dat, door transport in de hoofdwatergang,
stroomafwaarts gelegen stroomgebieden passeert, ondervindt
daar echter een nitraatverlies als gevolg van nitraatreductie in het bodemslib in de transportleiding. De mate waarin
nitraatverwijdering optreedt is afhankelijk van de lengte
van de daarbij afgelegde weg. Voor die berekening van de
nitraatafname als gevolg van transport is de denitrificatie
als volgt benaderd:
denitrificatie = Cl (

) x 100%
1
log (L))

L =lengte van de hoofddrainagegang Cin m.)
Bij een lengte CL) van 800 m. bedraagt de denitrificatie
65%. Dit is redelijk in overeenstemming met een door Van
Kessel (1976a) gemeten denitrificatie van 56% over een traject van 800m. Aangezien het grootste deel van de bovengenoemde afvoer via de hoofdwatergang verloopt, is bij de
berekening alleen uitgegaan van de lengte van de drainagebasis van het stroomgebied. Een deel van het ondiepe grondwater zal echter ook naar zijlopen afstromen waardoor de
totaal bovengronds afgelegde weg, en hiermee de denitrificatie, kan toenemen.
De totale nitraatconcentratie in het oppervlaktewater van
een stroomgebied kan, rekening houdend met de ligging binnen dé hoofdafwateringseenhei d, volgens onderstaande algemene vergelijkingen worden bepaald:
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1. Zonder invloed van bovenstroomse gebiedsdelen
(voor stroomgebieden die aan de hoofdwaterscheiding
grenzen):
NQ3

= N x (l -

0<)

Q

waarin:

= nitraat-N concentratie Cmg N/l)
het
in
stikstofbelasting
= de totale
N)
(zie
kg
10 3
(x
stroomgebied
3.2.1.3.)
=reductiefactor oppervlaktewater (0,7)
= totale grondwatervoeding stroomgebied Cx
10 6 m3 ) (zie 3.2.1.3.)

N03
N

Q

2. Met invloed bovenstroomse gebiedsdelen:
= CN x C1 - oc > + (Nin x C1 - red) )
Q + Qin
waarin: Nin = de totale stikstoftoevoer vanuit bovenstrooms gelegen gebiedsdelen Cx 10 3 kg N)
reductiefactor oppervlaktewater:
red
N03

=

1 -

l

log CL)
Qin = het totale neerslagoverschot in bovenstroomse stroomgebied(en) Cx 10 6 m3 )
Uit bovenstaande volgt dat, bij een overigens gelijke totale stikstofbelasting in benedenstrooms gelegen gebieden, de
nitraatconcentratie in het oppervlaktewater in stroomafwaartse richting zal afnemen.

.3.3.
3.3.1.

Fosfaat
Fosfaat in ondiep grondwater

3.3.1.1. Algemeen
In de bodem vinden processen plaats die van invloed ziJn op
de uitspoeling van fosfaat. In het algemeen wordt aangenomen dat uitspoeling van fosfaat vanuit cultuurgronden (nog)
niet optreedt. Indien meer fosfaat aan de bodem wordt toegediend dan de gewassen onttrekken, zal de bodem met deze
stof aangerijkt worden. Vastlegging van fosfaat vindt alleen plaats in de onverzadigde zone en is afhankelijk van
de zogenaamde sorptiecapaciteit van de bodem, die vooral
door ijzer en aluminium wordt bepaald.
Uitgaande van gronden met een vergelijkbare sorptiecapaciteit zal fosfaatuitspoeling zich het eerst voordoen in gebieden met een hoge grondwaterstand (dunne onverzadigde
zone). Het meest kwetsbaar ten aanzien van fosfaatuitspoeling zijn dan ook de gebieden met een hoog fosfaatoverschot
en/of een geringe fosfaatsorptiecapacite it en/of hoge
grondwaterstanden.
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3.3.1.2. Adsorptie van fosfaat en fosfaatuitspoeling

In paragraaf 1. 3. 2. werd reeds vermeld dat het volledige
fosfaatoverschot, zoals dat volgens milieuhygiënische criteria is bepaald, in de bodem zal worden vastgelegd als
gevolg van adsorptie aan en precipitatie met aluminium en
ijzer (hydroxiden).
De adsorptiecapaciteit van de bodem wordt echter, naast de
gehalten aan ijzer en aluminium, mede bepaald door de in de
bodem aanwezige bufferconcentratie van fosfaat, die in
stand worden gehouden door aanwezige vaste fosfaatdeeltjes.
Hoe groter deze bufferconcentraties des te groter is de
maximale fosfaatsorptie {Lexmond, et al., 1982).
In de praktijk bedraagt deze bufferconcentratie ca. 3-5
mmol P/l. Bij deze concentratie is de fosfaatsorptie in de
bodem te beschouwen als een blokfront (figuur 20). Boven
dit front is de bodem verzadigd met fosfaat, daaronder is
de fosfaatverzadiging gering. Bij voortgaande overdosering
zal het verzadigingsfront steeds dieper in de bodem doordringen. De snelheid waarmee dit gebeurt kan onder de geschetste omstandigheden worden berekend met behulp van de
volgende formule (Lexmond, et al, 1982):
dy

=- -0 - -

x 141

Bx S

=
0 =
B =
s =

waarin dy

verplaatsingssnelheid van het fosfaatverzadigingsf ront (cm/jaar)
volgens
milieuhygiënische
fosfaatoverschot
benadering (kg P20s/jaar)
dichtheid van de grond Ckg/m 3 )
sorptiecapaciteit van de bodem Cmmol P/kg).

De sorptiecapaciteit S van de bodem hangt ten nauwste samen
met de verdeling van aluminium en ijzer in het profiel
CKorzilius en Breeuwsma, 1983; figuur 21). Daarnaast zal
als gevolg van fosfaatoverschotten uit het verleden reeds
een deel van de maximale fosfaatsorptiecapacite it van cultuurgronden zijn benut.
De Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding van de Landbouwhogeschool Wageningen heeft in 1982-1983 onderzoek verricht
in de provincie Gelderland (Van Riemsdijk, et al, 1983).
Als onderdeel van dit onderzoek is met behulp van een groot
aantal monsters de nog beschikbare fosfaatsorptiecapacite it
in het veld bepaald (figuur 22). Uit de figuur valt de gemiddelde nog resterende fosfaatsorptiecapacite it te bepalen. Deze bedraagt in de Gelderse Vallei circa 12, 5 mmol
P/kg voor de laag 0-25 cm (bij bufferconcentratie van 3
mmol P/l). In de Achterhoek is, als gevolg van een gemiddeld lager bemestingsniveau (zie kaart 4), deze capaciteit
groter en bedraagt circa 15,5 mmol P/kg. Als gemiddelde
voor de zandgronden is 14 mmol P/kg aangehouden.
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Figuur 20:

Het fosfaatsorptieprofiel zoals dat na 10 tot 15 jaar
ontstaat voor een bepaald homogeen bodemprofiel ( referentiesituatie). De jaarlijkse mestdosering is 120 ton/
ha/jr en de bufferconcentratie van de vaste mestdeeltjes
is gekozen op 3,0 mmol/1.
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Figuur 21:

Het fosfaatbindend vermogen van de horizonten van een
haarpodzolgrond als functie van de reactietijd .
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Bron: Korzilius en Breeuwsma, 1983.
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Frequentieverdeling van de berekende nog resterende
sorptiecapaciteit per ha over de laag 0-25 cm, S-r, uitgedrukt in ton P20s en mmol P/kg voor de Gelderse
Vallei.

Figuur 22:
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In de praktijk zal de resterende vastleggingscapaciteit
zowel beneden als boven deze waarde kunnen liggen en van
plaats tot plaats variëren als gevolg van verschillen in
bemestingsniveau, bemestingsgeschiedenis en samenstelling
van de bodem. Resultaten van .een veldonderzoek, in het
kader van deze studie verricht aan de voet van de Utrechtse
Heuvelrug en op de overgang van een dekzandplateau en beekdal in Brabant, geven een indruk van deze spreiding. In de
bodemlaag van 0-25 cm beneden maaiveld onder bouwlanden
loopt het traject van de resterende fosfaatsorptiecapaciteit uiteen van 3,6 tot 21 mmol P/kg (zie bijlage 9).
en Poelman
(1982) is voor de gemiddelde dichtheid CB) van de humushoudende bovengrond van zandgronden 1400 kg/m 3 aangenomen
Czie ook Van Riemsdijk,· et al, 1983).

Op grond van onderzoekresultaten van Hoekstra

In de verzadigde zone zal fosfaatsorptie slechts in geringe
mate optreden. De hogere pH en het voorkomen van gereduceerd ijzer geven aanleiding tot een veel grotere oplosbaarheid van de gevormde fosfaatverbindingen. Daarom zal,
wanneer het verzadigingsfront het grondwater bereikt, de
fosfaatuitspoeling zeer sterk kunnen toenemen. In feite zal
onder deze omstandigheden bij een verdere mestdosering het
volledige fosfaatoverschot het grondwater belasten. De fosf aatconcentraties in het bovenste grondwater kunnen dan
oplopen tot ca. 285 mg PQ43-/l (Van Riemsdijk, et al,
1983).
3.3.1.3. Berekeningswijze
Op dit moment vindt uitspoeling van fosfaat waarschijnlijk

nog nauwelijks op de goede schaal plaats (Van Riemsdijk, et
al, 1983). De berekening van de fosfaatbelasting van ondiep
grondwater is daarom niet zozeer gericht op de huidige situatie als wel op een toekomstige situatie.
De meest kwetsbare gronden ten aanzien van fosfaatuitspoeling zijn die gronden waarin (bij een vergelijkbare nog
resterende sorptiecapaciteit S) hoge grondwaterstanden
voorkomen (zie par •• 3.3.1.). Dit zijn gebieden waar de
grondwatertrappen II, III en V voorkomen. De GHG van deze
(zie
grondwatertrappen bedraagt gemiddeld 25 cm. -mv.
par.2.2.1.1.).
Aan de bepaling van de fosfaatuitspoeling ligt de berekening van de periode waarin het fosfaatverzadigingsfront de
diepte van 25 cm. -mv. zal hebben bereikt ten grondslag.
Aangenomen is dat de berekende gemeentelijke mestoverschotten in die periode constant zullen blijven. Juist omdat
fosfaatuitspoeling momenteel nog nauwelijks voorkomt, is
het vanuit beleidsmatig oogpunt van belang te weten in welke gebieden de belasting van het ondiepe grondwater met
fosfaat op kortere (binnen 10 jaar), middellange (10-25
jaar), dan wel lange (meer dan 25 jaar) termijn op zal treden (gerekend vanaf 1983).
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De tijd die verstrijkt, alvorens het fosfaat-verzadi gingsfront deze grondwaterdiep te bereikt, kan worden weergegeven
verplaatsingssn elheid van het
met het quotiënt 25/dy. (dy
fosfaatverzadig ingsfront (cm/jaar)). Met behulp van de ·formule (zie par.3.3.2.1.) kan worden berekend bij welke mestoverschotten het verzadigingsfro nt (dy) binnen een periode
van respectievelijk 10 en 25 jaar tot een diepte van 25 cm
beneden maaiveld zal zijn doorgedrongen. In deze situatie
is dy groter of gelijk aan respectievelijk 2.5 cm en 1.0 cm
per jaar. Om de omvang van het bijbehorend mestoverschot
(0) te kunnen berekenen, zijn in par.3.3.2.1. aannamen gedaan voor de bulkdichtheid CB) en de "nog resterende" sorptiecapaci tei t (S): respectievelijk 1400 kg/m 3 en 14 mmol
P/kg grond.

=

Invulling van de diverse parameters in de formule geeft aan
hoe groot het fosfaatoverscho t minimaal moet zijn om een
jaarlijkse verplaatsing van het front van respectievelijk
2,5 en 1 cm te bewerkstelligen .
op korte termijn:
(10 jaar)

2,5

=0

0

=

2,5 x 1400 x 14
141

op middellange
tot lange tertermijn (25 jaar)

1

=0

0

=

1,0 x 1400 x 14
141

x 141
1400xl4
x 141
1400xl4

= 347.5

kg P20s/ha/jr

= 139.0

kg P20s/ha/jr

Dit betekent dat elke gemeente die een overschot heeft van
meer dan 347 kg P20s/ha/jaar en waarbinnen cultuurgronden voorkomen met grondwatertrapp en II, III en V (nattevochtige cultuurgronden) op korte termijn (binnen een periode van 10 jaar) bijdraagt aan de fosfaatbelastin g van
het bovenste grondwater. Bij een overschot van meer dan 139
kg/ha/jaar treedt belasting op middellange termijn (binnen
een periode van 10-25 jaar) op.
Voor elke gemeente binnen een stroomgebied die aan deze
voorwaarden voldoet z1Jn de oppervlakten natte-vochtige
cultuurgronden bepaald. Aangenomen is dat vanuit natuurgebieden en droge cultuurgronden geen uitspoeling van fosfaat
zal optreden. Vervolgens is voor elk stroomgebied de totale
hoeveelheid fosfaat bepaald die in de natte-vochtige cultuurgronden naar het grondwater zullen uitspoelen. Aan de
hand van deze hoeveelheden is de hiermee samenhangende gemiddelde belasting in het ondiepe grondwater van het
stroomgebied bepaald.
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Rekenvoorbeeld:
Een stroomgebied maakt deel uit van de gemeenten A en B met
een mestoverschot van respectievelijk 110 en 225 kg
P20s/ha. De totale fosfaatbelasting van het grondwater
in dit stroomgebied bedraagt:
ha
gem. A
gem. B

opp. vochtige
cultuurgrond (ha)
<GT II, III en V)
n.v.t.
200

belasting
kg P20s
0
45.000

opp.
natuur
ha
50
300

belasting
:kg P20s
0
0

totale
belasting
0
45.000

totaal
opp.
(ha)
650
~·

45.000 kg 1.450 ha
P20s jaar- 1

totaal stroomgebied

Deze belasting zal het grondwater bereiken in een termijn
tussen 10 en 25 jaar na 1983, aangenomen dat het fosfaatoverschot in deze periode niet verandert. De jaarlijkse
grondwatervoeding in het stroomgebied bedraagt 4.0 x 10 6
m3/jaar. De gemiddelde potentiële fosfaatconcentratie in
het grondwater die hiermee samenhangt bedraagt:
11.2 mg P20s/l
45.000 kg: 4 x 10 6 m3
15.0 mg P04/l

=
=

3.4.

Kwetsbaarheid van de onderscheiden hydrologische
eenheden voor de uitspoeling van nitraat en fosfaat

3.4.1.

Nitraat

Verschillen in de waterhuishouding tussen de onderscheiden
hydrologische eenheden (par. 2. 3.) zijn van invloed op de
omvang van de ni traatui tspoeling en verplaatsing van deze
stof via het grondwater. Bij een vergelijkbare mestgift zal
de hoeveelheid nitraat die met het neerslagoverschot uitspoelt in gebieden met een relatief diepe grondwaterstand
veelal hoger ziJn dan in natte-vochtige gebieden (zie
par.3.2.1.). In dit opzicht zijn met name de infiltratiegebieden gevoelig voor nitraatuitspoeling naar het bovenste
grondwater. Vanwege de relatief lange verblijftijden in de
verzadigde zone van infiltratiegebieden kan bij doorstroming van lagen, rijker aan organische stof, denitrificatie
in de ondergrond het nitraatgehalte verlagen. Denitrificatie in gebieden opgebouwd uit grofzandige grondlagen
(aeroob grondwater) met diepe grondwaterstanden (stuwwalcornplexen en grof zandige Maasafzettingen) is minimaal. Zo
is in de stuwwallen plaatselijk tot op 200 m. diepte aeroob
De
1982).
al,
et
(Appelo,
grondwater aangetroffen
oplouitspoeling van nitraat kan onder deze omstandigheden
pen tot 80% van het stikstofoverschot (zie par. 3.2.1.3.).
Kwelgebieden en hydrologisch geïsoleerde gebieden worden
met name in natte perioden gekerunerkt door hoge grondwaterstanden (GHG minder·minder dan 40 cm en een groot deel van
het jaar minder dan 25 cm beneden maaiveld - m.v. >. Onder
deze omstandigheden kan door denitrificatie tot 80% van de
aanwezige stikstof uit de bovenste bodemlagen verdwijnen.
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Vanwege de drogere omstandigheden (betere begaanbaarheid)
worden de cultuurgronden op de infiltratiegebieden in het
algemeen zwaarder bemest dan in de kwelgebieden en hydrologisch geïsoleerde gebieden met vergelijkbaar landgebruik.
In de praktijk vinden extreem hoge mestdoseringen met name
plaats op maispercelen, die voorkomen op deze drogere gronden. Door deze situatie zijn de stroombanen, die het neerslagoverschot uit maispercelen afvoeren, meestal zwaar verontreinigd met nitraat. Deze stroombanen worden aan alle
zijden begrensd door minder verontreinigd grondwater. Aangezien watervoerende pakketten meestal niet homogeen ZJ.Jn
en in de ondergrond vrijwel altijd (een geringe hoeveelheid) organische stof voorkomt, neemt het nitraatgehalte
door verdunning en denitrificatie in de praktijk naar de
diepte af.
Onder droge bouwlanden Cmaispercelen op de flank van de
Heuvelrug, grondwatertrap VII) zijn in het ondiepe grondwater nitraatconcentraties tot 458,5 mg N03/l aangetroffen. Onder vochtige bouwlanden (op de flank van een beekdal
in Noord-Brabant, grondwatertrap III, V) bleek de nitraatbelasting aanzienlijk lager te zijn (0,32-0,4 N03/l) (zie
ook bij lage 9).

3.4.2.

Nitraatverplaatsing

De ondergrondse verplaatsing van nitraat wordt bepaald door
de lokale waterhuishoudkundige situatie. Het uitgespoelde
nitraat verplaatst zich via ondiepe en diepe stroombanen
van het grondwater. In aaneengesloten infiltratiegebieden,
waar de ondergrond tot op grote diepte uit doorlatende afzettingen bestaat en de ontwateringsbasis verafgelegen is,
kunnen deze stroombanen de uitgespoelde stoffen over grote
afstand en tot grote diepte in het watervoerende pakket
verplaatsen. Vooral als de ondergrond uit grove afzettingen
bestaat, waarin weerstandbiedende lagen ontbreken, kunnen
verhoogde nitraatconcentraties tot grote diepte voorkomen
(bijv. op de Veluwe tot op vele tientallen meters beneden
maaiveld; Appelo, 1982).
In kwelgebieden is de uitspoelingsdiepte aanzienlijk geringer en veelal beperkt tot de bovenste bodemlagen. De
infiltratiediepte is afhankelijk van de ontwateringsdichtheid, ontwateringsdiepte en grootte van de kwelstroom, en
zal meestal variëren van één tot 10 à 15 meter. De verticale verplaatsing van het uitgespoelde nitraat neemt toe,
naarmate de kwelstroom en de ontwateringsdichtheid afnemen.
Evenals in de kwelgebieden verloopt de verplaatsing van
nitraat in de hydrologisch geïsoleerde gebieden via relatief ondiepe stroombanen. De infiltratiediepte is afhankelijk van de diepte waarop stagnerende lagen voorkomen en/of
de ontwateringsdichtheid en kan oplopen tot 20 à 25 meter
(zie par. 2.4.1.). Bij de aanwezigheid van stagnerende lagen zal het neerslagoverschot met de uitgespoelde stoffen
over deze lagen af stromen naar de drainagegangen.
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3.4.3.

Fosfaat

In gebieden met vergelijkbare fosfaatoverschotten en resterende vastleggingscapaciteit zal fosfaatuitspoeling het
eerst optreden in gronden met een dunne onverzadigde bodemlaag (zie par. 3.3.1.1.). De voor fosfaatuitspoeling gevoelige cultuurgronden komen voor in kwelgebieden en hydrologisch geïsoleerde gebieden. Een doorslag van fosfaat in
deze, meestal intensief gedraineerde gronden kan, door de
geringe verblijftijd van het ondiepe grondwater reeds na
enkele jaren resulteren in een eutrofiëring van het oppervlaktewater. Onder deze omstandigheden kunnen concentraties
optreden die meer dan 1000 maal hoger zijn dan toelaatbaar
vanuit het oogpunt van eutrofiëring (Van Riemsdijk, et al,
1983).
In het algemeen gaat de grootste bedreiging uit van intensief bemeste percelen met ondiepe grondwaterstanden. Gronden met ondiepe grondwaterstanden hebben een geringe bergingscapaciteit voor het neerslagoverschot. Behalve door
uitspoeling zal bij deze gronden gedurende natte perioden
na bemesting ook fosfaat over het bodemoppervlak naar waterlopen of aangrenzende lager gelegen terreinen kunnen
worden afgevoerd. De werkelijke bijdrage van de oppervlakte-afvoer aan de totale fosfaatbelasting zal sterk variëren
aangezien deze, naast de ontwateringstoestand en het bemestingsniveau, ook afhankelijk is van de neerslaghoeveelheid,
neerslagintensiteit, mestgift, helling van het maaiveld en
tijdstip tussen gift en afvoer (Steenvoorden & de Heus,
1984).
Infiltratiegebieden zijn door hun diepere grondwaterstanden
in het algemeen minder gevoelig voor fosfaatuitspoeling.
Onder extreme omstandigheden, zoals extreem hoge mestdoseringen C"dumpen") op gronden met een laag fosfaatvastleggend vermogen, kan het fosfaatfront echter al tot grote
diepte zijn doorgedrongen en het grondwater hebben bereikt.
3.5.

Toetsing van de berekende nitraatbelasting
gemeten waarden in grond- en oppervlaktewater

aan

Voor de toetsing van de berekende nitraatbelasting in het
grond- en oppervlaktewater is gebruik gemaakt van analyse-resultaten van diverse instanties. Door middel van de
toets van Wilcoxon voor verdelingsvrije steekproeven is
nagegaan of er significante verschillen bestaan tussen de
voor dit project berekende waarden en de gemeten waarden.
Verschillen met een overschrijdingskans die groter is dan
5% worden als significant beschouwd. In een dergelijk geval
verschillen de steekproefgemiddelden dermate van elkaar dat
de kans dat beide steekproeven uit verschillende verzamelingen zijn genomen meer dan 95% bedraagt (Boot and Cox,
1974; Wijvekate, 1979).

86

3.5.1

Grondwater

De berekende ni traatgehal ten van het ondiepe grondwater in
de diverse stroomgebieden (gemiddelde belasting per hectare
stroomgebied bij 80% denitrificatie) zijn getoetst aan analyse-resultaten van het "Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit" van het R.I.V.M. (R.I.V.M., 1985). Uit dit meetnet
zijn de gegevens geselecteerd van het ondiepe grondwater
(minder dan 12 m beneden maaiveld) onder bouwland, grasland
en natuur in de oostelijke, centrale en zuidelijke zandgronden.
Binnen deze bodemgebruiksvormen zijn uit deze gegevens de
gemiddelde nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater
van de periode 1979-1984 berekend. Deze gemiddelden zijn
vergeleken met de berekende nitraatconcentraties in het
ondiepe grondwater van de stroomgebieden waarbinnen de
puntwaarnemingen van het landelijk meetnet vallen. Aangezien nitraatuitspoeling uit de bovengrond sterk afhankelijk
is van de diepte van het freatisch vlak beneden maaiveld
zijn de cultuurgronden ingedeeld in droog en nat (grondwaterstand resp. dieper en ondieper dan 2 meter beneden maaiveld). Uit de gegevens van het landelijk meetnet blijkt dat
bij overeenkomstig landgebruik het nitraatgehalte bij diepe
grondwaterstanden (meer dan 2 m beneden maaiveld) signifi•
cant hoger is dan bij ondiepe grondwaterstanden (tabel 7.a).
De resultaten·van de vergelijking van berekende en gemeten
.nitraatconcentraties het behulp van de Wilcoxon-toets zijn
in tabel 7.b weergegeven.
Significante verschillen tussen beide nitraatconcentraties
zijn onder meer het gevolg van:
wijze van berekening van de nitraatconcentraties; bij de
berekeningen is uitgegaan van evenredige mestverdeling
over alle cultuurgrond. In de praktijk wordt meer mest
over het bouwland dan over het grasland uitgereden, zodat de berekende waarden onder grasland hoger en die
onder bouwland lager kunnen zijn dan de gemeten waarden.
lokale verschillen in de denitrificatiecapacite it;
de leeftijd van het geanalyseerde grondwater; het grondwater op bemonstèrde diepte is jaren geleden, bij lagere
mestoverschotten, geïnfiltreerd;
lage belasting van het neerslagoverschot dat in natuurgebieden infiltreert; bij de berekening wordt ervan uitgegaan dat binnen het stroomgebied volledige menging van
grondwater plaatsvindt. Daardoor zijn de ber~kende waarden hoger dan de gemeten waarden onder natuur, en lager
dan de gemeten waarden onder gras- en bouwland.
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Tabel 7a:

Gemiddeld nitraatgehalte (in mg N03/l} in het ondiepe grondwater
(minder dan 12 m.-mv.), uitgesplitst naar bodemgebruik en grondwaterstand.

natuur
grasland

< 2 m.- m.v.

bouwland

2-5 m.- m.v.
< 2 m.- m.v.
2-5 m.- m.v.

Tabel 7b:

aantal
meetpunten

N03-gehalten

grondwaterstand
gem.

min.

!!!!!.:.

8.4
5.7
32
81
189

0.5
0.5
0.5
17
44

33.7
103.2
150.6
225
347

26
28
9
7
24

Verschillen tussen berekende en gemeten nitraatconcentraties (RIVM)
van ondiep grondwater volgens de toets van Wilcoxon, uitgesplitst
naar bodemgebruik en grondwaterstand.

grondwaterstand

Wilcoxon
(95% waarschijnlijkheidsniveau)

natuur
grasland

<2 m.-m.v.
2-5 m.-m.v.

bouwland

< 2 m.-m.v.
2-5 m.-m.v.
0:
+:

-:

0

+

geen significant verschil tussen berekende en gemeten waarden
gemeten nitraatconcentraties zijn significant hoger dan
berekende waarden
gemeten nitraatconcentraties zijn significant lager dan
berekende waarden

(Bron: RIVM landelijk meetnet grondwaterkwaliteit)

88

3.5.2.

Oppervlaktewater

Voor een aantal beken van het zuidelijk zandgebied ziJn de
berekende nitraatconcentraties in het oppervlaktewater getoetst met kwaliteitsgegevens van de watergangen. Deze analyseresultaten zijn beschikbaar gesteld door het Hoogheemraadschap West-Brabant en de Gemeenschappelijke Technologische Dienst Oost-Brabant.
Aangezien het in de berekende concentraties alleen gaat om
nitraat die afkomstig is uit landbouwgronden, dienen de
watergangen waarvoor een vergelijking heeft plaatsgevonden
te voldoen aan de volgende criteria:
het stroomgebied van de waterloop bevindt zich geheel
op Nederlands grondgebied. Beken die in België of
Duitsland ontspringen kunnen reeds belast zijn met
nutriënten afkomstig uit landbouwgebieden. Aangezien
gegevens hierover ontbreken kunnen dergelijke grensoverschrijdende beken niet in de vergelijking worden
betrokken;
geen of zo min mogelijk lozingspunten (overstort van gemeentelijke riolen, effluenten van waterzuiveringsbedrijven, directe lozingen van huishoudens en industrie
etc.>.
Uiteindelijk zijn 40 meetpunten in waterlopen, die deel
uitmaken van de hoofdstroomgebieden van de Mark, Dommel en
Aa, geselecteerd die aan de gestelde eisen redelijk voldoen
(bijlage 8). De oppervlaktewatergegevens dateren van 1983
en 1984. Per meetpunt zijn de analyseresultaten (10 tot 24
waarnemingen) gemiddeld. De gemeten en berekende waarden
zijn in tabel 8 per stroomgebied weergegeven. Vervolgens
zijn deze gegevens met behulp van de Wilcoxon-toets met
elkaar vergeleken.
Verschillen tussen beide nitraatconcentraties kunnen onder
meer worden toegeschreven aan een of meer van de volgende
oorzaken:
de metingen hebben periodiek plaatsgevonden en z1Jn
daarom niet altijd representatief voor de grondwateraanvoer waarvan in de berekeningen is uitgegaan (gemiddelde
grondwaterbelasting). Daarnaast is de invloed van oppervlakte-afspoeling en neerslag direct op de watergangen
buiten beschouwing gebleven;
het optreden van diepe kwel, afkomstig van buiten het
stroomgebied. Diep grondwater is meestal weinig belast
waardoor verdunning kan optreden;
verschillen in denitrificatie in de verzadigde zone
en/of waterlopen;
lokale aanwezigheid van intensief bemeste percelen nabij
het bemonsteringspunt. In de berekening is de bemesting
op alle cultuurgronden binnen het stroomgebied gelijk
gesteld.
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Tabel 8:

Donge
Mark
Dommel
Aa

Gemeten en berekende ni traatconcentraties in het oppervlaktewater
(in mq N03 per liter) in enkele hoofdafwateringseenheden in het
zuidelijk zandgebied (naar gegevens van het Hoogheemraadschap
West-Brabant en de Technologische Dienst Oost-Brabant).

min.

Berekend
max.

min.

Gemeten
max.

27.6
20.4
7.0
15.5

27.8
30.7
33.5
46.3

31.4
27.9
9.7
6.6

38.5
44.7
27.9
29.2

Aantal
meetpunten
2
5
17
16

Wilcoxon (95%
waarschijnlijkheid
sniveau)

+
+
0

0: geen significant verschil tussen berekende en gemeten
waarden
+: de gemeten waarden zijn significant hoger dan de berekende waarden
-: de gemeten waarden zijn significant lager dan de berekende waarden
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FOSFMTBELASTING
NITRAAT- EN
HOOFDSTUK 4: BEREKENDE
GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

VAN

4 .1. Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op de resultaten van de berekeningen
van het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater en oppervlaktewater op basis van de mestdoseringen van 1983. Voor
fosfaat betreft het de belasting van het ondiepe grondwater
die op korte en lange termijn (binnen respectievelijk 10 en
25 jaar na 1983) en bij een ongewijzigd mestbeleid kan worden verwacht. De concentraties zijn per stroomgebied berekend (en gemiddeld voor het hele gebied) en ingedeeld in
belastingklasse n. Stroomgebieden worden in dit onderzoek
beschouwd als een functionele hydrologische basiseenheid
waarbinnen ruimtelijke relaties via grond- en oppervlaktewater bestaan. Aan elk stroomgebied is een belastingklasse
toegekend. De resultaten zijn op kaart aangegeven.
De ruimtelijke variaties in de nitraat- en Cpotentiele)
fosfaatbelastin g en effecten voor natuurgebieden, die door
dit grondwater gevoed worden, worden per zandgebied besproken. Aangezien natuurterreinen in kwelzones ook door inundatie beïnvloed kunnen worden, zal tevens de potentiele
bedreiging via oppervlaktewate r worden behandeld. Op de
potentiële belasting van oppervlaktewate r met fosfaat wordt
niet ingegaan omdat uitspoeling van fosfaat (nog) vrijwel
niet optreedt. Op korte of lange termijn zal dit proces op
diverse cultuurgronden wel kunnen gaan plaatsvinden. De
variaties in verblijftijd in het ondiep watervoerende pakket in beschouwing nemende, zal een schatting op lange termijn van potentiële fosfaatconcent raties in oppervlaktewater en de bijdrage aan de totale belasting tot grove onnauwkeurigheden kunnen leiden.
De mate waarin de natuurterreinen in kwelzones in hun functioneren worden bedreigd, is afhankelijk van de belasting
van het geïnundeerde oppervlaktewate r en toestromend grondwater. Nitraat- en fosfaatconcent raties in oppervlaktewate r
worden vaak gehanteerd als maat voor de voedselrijkdom
(Schmidt van Dorp, 1978; Golterman, 1976; Coördinatiecom missie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewat eren,
CUWVO, 1984). In voedselarme aquatische milieus vormen nitraat en fosfaat vaak beperkende factoren. Bij een ruime
aanwezigheid van deze stoffen is er sprake van eutrofiering. Dit komt meestal tot uiting in een overmatige planten- of algengroei (Leentvaar, 1979). In vele watergangen
is er zelfs sprake van zeer voedselrijk Chypertroof) oppervlaktewater. Voor de terrestische ecosystemen, waaronder de
natte grondwaterafha nkelijke natuurgebieden, zijn nog geen
normen ontwikkeld waaraan het grondwater moet voldoen. Bedreigingen via grondwater zijn daarom benaderd op basis van
normen voor drinkwater en oppervlaktewate r (hoofdstuk 5.5).
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De potentiële bedreiging van de grondwaterafha nkelijke natuurterreinen is tevens afhankelijk van het landgebruik in
bovenstroomse delen, de ligging in het hydrologisch systeem
en de gevoeligheid van de cultuurgronden binnen het stroomgebied ten aanzien van uitspoeling.
De kaart waarop de hydrologische eenheden zijn weergegeven
(kaartbijlage 1) geeft globale informatie over de waterhuishouding en hiermee samenhangende gevoeligheid voor uitspoeling van meststoffen. Daar bovendien de natuurgebieden
zijn weergegeven kunnen tevens de ruimtelijke relaties tussen cultuurgronden en grondwaterafha nkelijke natuurgebieden
worden afgeleid. Deze kaart dient dan ook geraadpleegd te
worden bij de interpretatie van de belastingkaart.
In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de kwetsbaarheid voor nitraatverontre iniging van
waterwinningen, die uit het freatisch pakket water onttrekken. Hierbij wordt alleen uitgegaan van de berekende gemiddelde nitraatbelastin g van het ondiepe grondwater binnen de
25 jaarszone. Deze resultaten worden vergeleken met analysegegevens van drinkwater. Uitspraken over concentraties in
het diepe grondwater op langere termijn kunnen niet worden
gedaan aangezien in de ondergrond diverse processen van
invloed zijn op de belasting van het te onttrekken water.
4.2.

Kartering van de nitraat- en fosfaatbelastin g van
het ondiepe grondwater

4.2.l. Indeling in belastingklasse n
De berekende concentraties van fosfaat en nitraat (uitgaande van 20% en 80% denitrificatie in de bovengrond) geven de
gemiddelde belasting van het grondwater per stroomgebied
weer, zoals die op grond van de mestdosering in 1983 kunnen
worden verwacht. Deze concentraties zijn ingedeeld in belastingklassen en hebben betrekking op de bovenste meter
van de verzadigde zone (hoofdstuk 3.2.l). Aan de indeling
van deze belastingklasse n van ondiep grondwater liggen de
stikstof- en fosfaatnormen volgens de EG-richtlijnen voor
drinkwater (EG-richtlijn 80/778/EG, 1980) ten grondslag.
Als klassegrens is de maximaal toelaatbare concentratie
(MTC-norm) gehanteerd. Sinds 1976 is deze norm voor nitraat
op 50 mg N03/l en voor fosfaat op 6 .1 mg PQ4/l gesteld.
Uitgaande van de berekende concentraties in het ondiepe
grondwater wordt aan de onderscheiden stroomgebieden een
klasse toegekend.

.

4.2.2. Interpretatie
grondwater

van

de

belastingkaart

voor

ondiep

De belastingkaarte n geven de ruimtelijke verschillen in de
nitraatbelastin g (kaartbijlage 2) en, op korte en langere
termijn, de fosfaatbelastin g Ckaartbijlagen 3 en 4) van het
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ondiepe grondwater in de stroomgebieden en in de beschermingsgebieden van waterwingebiede n. Aan de hand van deze
kaarten kunnen de ruimtelijke variaties van de (potentiële)
bedreigingen van drinkwaterwinni ngen en grondwaterafhan kelijke natuurgebieden door overdosering van meststoffen worden afgeleid.
Om een beeld te krijgen van de regionale verschillen is
ervan uitgegaan dat binnen de stroomgebieden de mesttoediening evenredig over de gras- en bouwlanden plaatsvindt. In
de praktijk blijkt vaak dat bepaalde percelen (met name
maisakkers) als "dumppercelen" voor drijfmest worden gebruikt. Hierdoor (en als gevolg van verschillen in de waterhuishouding) zullen binnen de stroomgebieden tussel\ de
cultuurgronden (en zelfs binnen de afzonderlijke percelen)
verschillen in de belasting van ondiep grondwater optreden.
Deze concentraties kunnen zowel boven als beneden de berekende waarde liggen. Tevens is ervan uitgegaan dat volledige menging van belast en onbelast grondwater in het
stroomgebied plaatsvindt. Dit betekent dat, uitgaande van
vergelijkbare mestoverschotte n per hectare cultuurgrond,
stroomgebieden met een hoog aandeel natuur tot een lagere
belastingklasse behoren.

4.2.2.l. Nitraat
In hoofdstuk 3.2.1.3. is uiteengezet op welke wiJze de nitraatbelasting van het ondiepe grondwater is berekend. Van
de berekende totale stikstof input per stroomgebied (in kg
N) is aangenomen dat in de onverzadigde zone 20-80% van
deze belasting verdwijnt als gevolg van denitrificatie. Op
kaartbijlage 2 is voor elk stroomgebied voor de uiterste
waarden van dit denitrificatiet raject de hierbij behorende
nitraatconcent ratie in klassen weergegeven (tabel 9). Dit
is uitsluitend gedaan om een onderlinge vergelijking van de
stroomgebieden mogelijk te maken.
In werkelijkheid zal de mate van denitrificatie binnen een
bepaald stroomgebied variëren onder invloed van lokale verschillen. Met name de vochthuishoudin g van de bovengrond
speelt hierbij een belangrijke rol (hoofdstuk 3.2.1). Dit
betekent dat het grondwater in stroomgebieden met een groot
aandeel droge gronden (geringe denitrificatie) en een lage
belastingklasse vergelijkbare nitraatconcent raties kan bevatten als in stroomgebieden met een groot aandeel natte
gronden Choge denitrificatie) uit een hogere klasse (ervan
uitgaande dat de overige factoren van invloed op denitrificatie constant zijn). Een en ander wordt geïllustreerd in
figuur 23. Hierin is weergegeven welke nitraatconcent raties
in het bovenste grondwater kunnen voorkomen in afhankelijkheid van de totale stikstofinput en de denitrificatie.
Zo kan bijvoorbeeld een gemiddelde nitraatconcent ratie van
150 mg N03/l zowel in stroomgebieden uit klasse 2, 3 en 4
voorkomen. Dit is echter uitsluitend mogelijk onder omstandigheden, waarbij de denitrificatie van de totale.stiksto finput in de bovengrond respectievelijk 20-40, 40-70 en 7080% bedraagt (figuur 23).
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Tabel 9: Grenzen van de belastingklasse n waarbinnen de
Cmg
nitraatconcent raties
gemiddelde
berekende
N03/l) in het ondiepe grondwater kunnen variëren
in afhankelijkheid van de mate van denitrificati~.

belastingklasse

1
2
3
4

5

traject
ratie

van

gemiddelde

nitraatconcen-

20% denitrificatie

80% denitrificatie

o.o- 25.0
25.1- s.o. 0
50.1-100.0
100.1-150.0
150.1-200.0

0.0-100.0
100.1-200.0
200.1-400.0
400.1-600.0
600.1-800.0
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Figuur 23:
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Ook tussen de stroomgebieden uit dezelfde klassen en binnen
stroomgebieden kunnen onder cultuurgronden aanzienlijke
verschillen in nitraatuitspoeling optreden (ook bij vergelijkbare landgebruiksvormen). De berekende nitraatbelastingen moqen dan ook niet zonder meer worden gebruikt om overeenkomstige landgebruiksvormen tussen stroomgebieden met
elkaar te vergelijken. Verwacht mag worden dat de variatie
in de nitraatbelasting van het grondwater onder cultuurgronden zal toenemen, naar mate de belastingklasse waartoe
het stroomgebied als geheel behoort, hoger is. Met name
onder droge maispercelen kan het nitraatgehalte zeer hoog
oplopen (tot honderden mg N03 per liter). Ter vergelijking: grondwater onder natuur in infiltratiegebieden en
natte graslanden bevat circa 0, 5 mg N03 per liter; (zie
ook STOM, 1983; van Oostenbruggen, 1984 en bijlage 9).
4.2.2.2. Fosfaat
De fosfaatverzadiging dringt als een front in de bodem. Dit
front is niet vlak maar vertoont zogenaamde "tenen". Dit
houdt tevens in dat al op grotere diepte dan voor het front
berekend is, indringing van fosfaat kan zijn opgetreden
(van Riemsdijk, et al, 1983). Hieruit volgt dat in stroomgebieden waar het verzadigingsfront de diepte van 25 cm
beneden maaiveld nog niet heeft gepasseerd, men er wel degelijk rekening mee dient te houden dat lokaal in de natte
delen (grondwatertrap II, III en V) verhoogde fosfaatconcentraties kunnen voorkomen.
De belastingklassen zijn gebaseerd op de gemiddelde fosfaatconcentraties, die op korte en langere termijn in het
ondiepe grondwater van het stroomgebied verwacht kunnen
worden (figuur 24). Aan de berekening hiervan ligt de belasting van het grondwater onder natte-vochtige cultuurgronden ten grondslag. Aangenomen is dat binnen het stroomgebied volledige menging van grondwater optreedt. Daardoor
zullen de concentraties onder de droge gronden aanzienlijk
lager kunnen zijn dan in de kaartbijlagen 4 en 5 is weergegeven. Het ondiepe grondwater onder de natte-vochtige gronden is daarentegen zwaarder belast ..
De berekeningen gaan uit van een gemiddelde vastleggingscapaciteit en mestoverschot. Binnen de stroomgebieden kunnen
deze waarden variëren, zowel op drogere als op nattere
landbouwgronden. De indringingsdiepte van het fosfaatverzadigingsfront en de concentraties in het grondwater kunnen
hierdoor plaatselijk afwijken van de berekende waarden.
Orider extreme omstandigheden (hoge mestgiften, lage resterende vastleggingscapaciteit ) kan het verzadigingsfront
moqelijk ook reeds in gebieden met een diepere grondwaterstand (infiltratiegebieden; grondwatertrap VI en VII) het
grondwater op korte termijn bereiken of reeds hebben bereikt. In intensief bemeste, natte-vochtige cultuurgronden
is, met name in de natte periode als de bodem tot in de
bovengrond met water verzadigd is, het gevaar voor fosfaatuitspoeling echter vele malen groter.
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Figuur 24:

Klasse-i ndeling van de berekend e fosfaatb elasting in ondiep grondwa ter, zoals die bij handhaving van de mestdos ering van 1983 op korte
en lange termijn kan worden verwach t.
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4 .• 2.3.

Ruimtelijke variaties in de berekende nitraatbelasting en effecten voor natuurgebieden

4.2.3.1. De zandgebieden in het algemeen
Stroomgebieden met een lage grondwaterbela sting komen met
name voor in het centrale zandgebied en maken hier deel uit
van het stuwwalcomplex (tabel 10 en kaartbijlage 2). De
lage nitraatconcent raties zijn vooral het gevolg van het
hoge aandeel natuur binnen deze stroomgebieden. Lage nitraatconcentra ties worden ook aangetroffen in het zuidelijk
zandgebied, ten oosten van de Maas. De hoogste nitraatbelasting in het ondiepe grondwater is aanwezig in delen van
het centrale zandgebied (Gelderse Vallei) en het zuidelijk
zandgebied CPeelhorst en Centrale Slenk). Naast een gering
percentage bos zijn hiervoor de zeer hoge gemeentelijke
mestoverschotte n verantwoordeli jk, veroorzaakt door het relatief grote aantal intensieve veehouderijbed rijvén in deze
regio's.
In tegenstelling tot de zuidelijke en centrale zandgronden
wordt het oostelijk zandgebied gekenmerkt door een relatief
geringe spreiding van de nitraatbelastin gklassen. Deze is
het gevolg van de geringe fluctuaties in het aandeel natuur
en in de gemeentelijke mestoverschotte n (hoofdstuk 1.).
Door het geringe aandeel natuur binnen de stroomgebiedsgrenzen zal in het oostelijk zandgebied ·weinig verdunning
plaatsvinden waardoor, ondanks de relatief lage gemeentelijke mestoverschotte n, een aanzienlijke belasting van het
grondwater kan plaatsvinden (tabel 10).
4.2.3.2. Zuidelijk Zandgebied
Ruimtelijke variatie
Binnen het zuidelijk zandgebied bestaan aanzienlijke verschillen in de potentiële nitraatbelastin g van het ondiepe
grondwater (klasse 1 tot en met 8). In het westelijk deel
van het gebied en ten oosten van de Maas is de uitspoeling
relatief gering. De grootste nitraatbelastin g in het ondiepe grondwater kan worden verwacht in de stroomgebieden
die deel uitmaken van de Centrale Slenk en aangrenzende
Peelhorst: gebieden met een hoge concentratie intensieve
veehouderijbed rijven.
Het zwaar belaste ondiepe grondwater in de Centrale Slenk
zal door het veelvuldig voorkomen van leemlagen en een
dicht ontwateringsst elsel vooral via relatief ondiepe
grondwaterbanen naar de waterlopen afstromen. De verontreiniging blijft dan beperkt tot het bovenste deel van het
watervoerend pakket. Deze situatie doet zich onder meer
voor in het zwaar belaste stroomgebied van de Leigraaf en
de Aa (bijlage 6). De leemlagen zijn echter niet overal
aaneengesloten. Plaatselijk kan het ondiepe grondwater via
"gaten" in de leemafzettingen naar grotere diepte doordrin-
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gen. De zwaarst belaste stroomgebieden in de Centrale Slenk
en op de Peelhorst bestaan -voor een belangrijk deel uit
ondiepe grondwaterstand en, waardoor het grootste deel van
de uitgespoelde stikstof door denitrificatie zal verdwijnen
(maximaal tot 80%). De gemiddelde nitraatconcent raties
blijven echter hoger dan 100 mg NQ3/l. In de infiltratiegebieden in de Centrale Slenk en op de Peelhorst treedt dit
proces in mindere mate op. De nitraatconcent raties in het
ondiepe (en mogelijk ook het diepere) grondwater kunnen
hierdoor oplopen tot enkele honderden mg NQ3/l. Dit ondiepe grondwater stroomt af naar de beken binnen het
stroomgebied terwijl het diepere grondwater enerzijds naar
de hoofdbeken en anderzijds in noordelijke richting naar de
Maas zal af stromen.
Het zwaar belaste ondiepe grondwater op de Peelhorst wordt
door een stelsel van sloten afgevoerd naar de Aa. Vanuit de
infiltratiezone s vindt een beweging via diepere bodemlagen
in westelijke richting plaats waarbij de uitgespoelde stoffen het gehele (dunne) watervoerende pakket kunnen verontreinigen. Dit afstromende grondwater kwelt op in een relatief smalle zone langs de hoge zijde van de Peelrandbreuk
(kaartbijlage 1 en bijlage 6). In de Slenk van Venlo en het
noord-oostelijk deel van de Peelhorst wordt het zwaar belaste ondiepe grondwater voor een groot deel via waterlopen
naar de beken afgevoerd. In het minder belaste zuidelijke
deel is de afstroming voornamelijk ondergronds naar de Maas.
De relatief laag belaste stroomgebieden ten zuiden van de
Gilze-Rijenbreu k (ten zuiden van Eindhoven) maken deel uit
van het Brabants Plateau. Het ondiepe ·grondwater kan via
een dun, grofzandig pakket in relatief korte tijd naar de
hoofdwatergange n worden afgevoerd. Onder de heersende omstandigheden (relatief diepe grondwaterstand en en aeroob
grondwater) is denitrificatie gering. In dit opzicht is het
watervoerende pakket in het bovenstroomse deel van de Beerze kwetsbaar aangezien door de huidige mestoverschotte n
zeer hoge nitraatconcent raties in het ondiepe grondwater
kunnen worden verwacht, die zich relatief snel in het pakket kunnen verplaatsen.
Ten westen van de Gilze-Rijenbreu k (west-Brabant) is het
watervoerende pakket eveneens zeer dun en verloopt de doorstroming in relatief korte tijd. De beekdalen zijn veelal
tot in de ondoorlatende ondergrond uitgesneden. Een hoge
belasting van het ondiepe grondwater kan ook hier een verontreiniging van het gehele pakket veroorzaken. Plaatselijke leemlagen hebben een positieve invloed op de denitrificatiecapacite it (tot 80%). Ondanks de verliezen blijft de
gemiddelde nitraatbelastin g hoog, met name in het stroomgebied van de Mark. Onder dergelijke hydrologische omstandigheden (diepe grondwaterstand en en dunne watervoerende pakketten) kunnen extreem hoge mestdoseringen die lokaal
plaatsvinden (in de praktijk vooral op maispercelen) verstrekkende gevolgen hebben voor de kwaliteit van het grondwater en natuurgebieden in kwelmilieus.
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Tabel 10:

(uitgedrukt in
van stroomgebieden
Oppervlakte-aandeel
de
volgens
waarbinnen,
zandgebied)
per
procenten
berekeningen, nitraatbelasting van ondiep grondwater zal
optreden. De belastingklassen geven het traject voor de
gemiddelde nitraatbelasting per hectare stroomgebied weer.

Klassegrens
(mg N03/l)
Oostelijk
Zandgebied
Centraal
Zandgebied
Zuidelijk
Zandgebied
Totaal

totaal
%

totaal
oppervl.
(ha)

100

314705

3

100

221458

34

6

100

478131

23

3

100

1014294

4

1

2

3

0-100

25-200

50-400

1

7

71

22

40

14

30

14

4

11

47

15

11

49

Belastingklasse

100-600

5

150-800
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Beïnvloeding van natuurgebieden
Het merendeel van de natuurgebieden op de zuidelijke zandgronden komen voor op de (relatief droge) infiltratiegebi eden. Natte natuurgebieden bevinden zich op de brede waterscheiding van de Peel. Deze terreinen zijn voor de wateraanvoer aangewezen op de lokale neerslag. Aangenomen wordt
dat de zware nitraatbelastin gen van het ondiepe grondwater
in de omliggende landbouwgronden geen bedreiging vormen. De
laatste jaren is de aanvoer van stikstofverbind ingen via de
atmosfeer echter wel van toenemende negatieve betekenis in
de vorm van eutrofiëring en verzuring van deze voedselarme
natuurterreinen . (Leuven en Schuurkes, 1985; Van der Voet
en Udo de Haes, 1985).
Relicten van grondwaterafha nkelijke natuurgebieden komen
voor in de beekdalen. In Brabant bevinden deze zich voornamelijk ten zuiden van Eindhoven in de bovenloop van de Dommel, Tongelreep, Strijper Aa, Kleine Aa en Sterkselse Aa en
verspreid in de beekdal en van de Beerze, Reusel, Rosep,
Nieuwe en Rovertse Leije. In het dal van de Beerze en Reusel maken deze beekdalreservat en deel uit van een aangesloten natuurcomplex dat zich tot de watersche.iding uitstrekt.
Onder deze omstandigheden verkeren de natte natuurgebieden
in een relatief veilige positie daar aanvoer van nutriënten
tot een minimum beperkt blijft.
De meeste natuurgebieden in de beekdalen liggen geïsoleerd
en hebben een geringe omvang. Nadelige effecten vanuit aangrenzende landbouwgronden kunnen hierdoor mogelijk binnen
het gehele natuurterrein tot uiting komen. In dit opzicht
zal de hoogste bedreiging uitgaan van stroomgebieden waar
de gemiddelde nitraatbelastin g zeer hoog is. De precieze
herkomst van het grondwater, dat in de beekdalreservat en in
de Centrale Slenk opk:welt, is veelal moeilijk te bepalen
aangezien de leeminschakelin gen een storende invloed hebben
op het algemene afstromingspatr oon. Een sterke bedreiging
zal zich voordoen indien zwaar bemeste percelen rechtstreeks aan lager gelegen natuurgebieden grenzen. Indien
leemlagen voorkomen zal het ondiepe grondwater over de
weerstandbieden de lagen afstromen. In deze hydrologisch
geïsoleerde gebieden kan de bovengrond in natte perioden
tot aan maaiveld verzadigd zijn. Door de geringe buffering
bestaat tevens gevaar voor afspoeling van nutriënten naar
lager gelegen beekdalreservat en. De mate waarin deze negatieve effecten kunnen optr.eden is sterk afhankelijk van de
lokale ontwateringssi tuatie.
De beekdalreservat en in de bovenstroomse delen van de Dommel maken deel uit van stroomgebieden waarvan het ondiepe
grondwater tot een relatief lage belastingklasse (klassen 2
en 3) behoort. Door de ruimtelijke ligging ten opzichte van
de cultuurgronden zijn de grondwaterafha nkelijke terreinen
kwetsbaar voor verontreiniging . Bij geringe denitrificatie
kunnen vanuit deze landbouwgronden hoge nitraatbelastin gen
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worden verwacht Cgemiddeld tot 200 à 300 mg NQ3 / l) • Met
name ten zuiden van de Gilze-Rijenbreuk zal het zwaar belaste grondwater de kwelniveaus op relatief korte termijn
(dunne watervoerende pakketten) ernstig kunnen bedreigen.
De grootste bedreiging gaat uit van intensief bemeste bouwlanden die in het infiltratiegebied voorkomen (dergelijke
puntverontreinigingen zijn zowel aanwezig in stroomgebieden
uit een hoge als lage belastingklasse).
De geïsoleerde natuurgebieden ten westen van de Gilze-Rijenbreuk bevinden zich in stroomgebieden met een hogere potentiële nitraatbelasting waardoor de kans op verontreiniging in het algemeen toeneemt. Met name de zeer waardevolle
terreinen in het dal van het Merkske zullen mede door hun
minimale omvang zeer sterk bedreigd worden. Het plaatselijk
voorkomen van leemlagen kan zowel een negatief (ondiepe
afstroming) als positief (denitrificatie) effect hebben op
de nitraatbelasting van het grondwater dat de beekdalreservaten voedt. Vanwege de gecompliceerde waterhuishouding in
dergelijke gebieden is een grondig onderzoek noodzakelijk.
De Limburgse beken vinden hun oorsprong in tientallen kleinere waterlopen die het agrarisch gebied van de Peelhorst
ontwateren. Op een aantal plaatsen in de benedenstroomse
delen heeft het beekdal zijn oorspronkelijke karakter behouden en komen natuurgebieden voor (onder meer de Leubeek,
Oostrumse beek, Molenbeek en Everlosche Beek). Daarnaast
worden natte natuurterreinen in verlande Maasarmen aangetroffen. Vanwege de wisselende dikte van de f ijnzandige
deklaag zullen de negatieve effecten vanuit de bovenstroomse cultuurgronden variëren. Zeer hoge bedreigingen gaan met
name uit van de infiltratiezones in het stroomgebied van de
Oostrumse beek en Leubeek (klassen 4 en 5).
Een aantal natuurgebieden ten oosten van de Maas worden
gevoed met kwelwater uit de grofzandige Maasterrassen. De
belasting in het Nederlandse deel van het voedingsgebied is
gering Claagste klasse> . Een deel van het grondwater in
deze brongebieden is echter van Duits grondgebied afkomstig. De nitraatbelasting is hier echter onbekend. Door de
diepe grondwaterstanden en de grof zandige ondergrond kunnen
lokale verontreinigingen zeer nadelige effecten hebben voor
deze natuurgebieden.
4.2.3.3. Centraal Zandgebied
Ruimtelijke variatie
Een voortdurende mestdosering op het niveau van 1983 zal in
de Gelderse Vallei (ten oosten van het Valleikanaal) kunnen
leiden tot een zeer zware belasting van het ondiepe grondwater. In het oostelijk deel van de vallei en op de westflank van de Veluwe worden de hoogste mestoverschotten per
hectare bouwland van het gehele onderzoekgebied aangetroffen (hoofdstuk 1). Bouwlanden komen in de Gelderse Vallei
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met name voor op de drogere delen Cdekzandruggen) . Ondanks
de hoge verliezen door denitrificatie is de gemiddelde berekende grondwaterbela sting in de lagere delen van de Gelderse Vallei hoog (tot 200 mg N03/l bij 80% denitrificatie). Indien uitgegaan wordt van diepere grondwaterstand en
kan de gemiddelde belasting oplopen tot enkele honderden mg
N03/l (bij 20% denitrificatie) .
Door de opwaartse stromingscompon ent van het diepe grondwater (diepe kwel), het dichte afwateringsnet en het voorkomen van een kleilaag in de ondergrond is de lokale inf iltratie beperkt (bijlage 6). Het verontreiniging sfront zal
zich hierdoor op de meeste plaatsen niet diep naar de ondergrond kunnen verplaatsen. Door de diepe kwel kan menging
met onbelast grondwater uit de stuwwallen optreden. In de
delen van de Gelderse Vallei waar deze kwel niet of nauwelijks optreedt, zullen de verontreinigde ondiepe stroombanen aanleiding kunnen geven tot een zware belasting van
het oppervlaktewate r.
De bouwlanden op de flanken van de stuwwallen zijn door hun
verontreiniging sbronnen
zware mestdoseringen potentiële
voor het ondiep afstromende grondwater. Dit grondwater
kwelt, na een relatief korte verblijftijd in het grofzandige pakket, op in een relatief smalle zone langs de stuwwal. Hierbij kan mogelijk verdunning optreden met grondwater uit bovenstrooms gelegen natuurgebieden. In dit ondiepe grondwatersyste em zijn reeds verhoogde nitraatconcentraties aangetroffen (tot 150 mg N03/l; Va~ak, 1979). Ook
in een aantal particuliere drinkwateronttr ekkingen zijn (op
plaatsen waar de weerstandbieden de kleilaag ontbreekt) op
een diepte van enkele tientallen meters hoge nitraatconcentraties aangetroffen (meer dan 100 mg NQ3/l; EG-drinkwa50 mg NQ3/l, zie hoofdstuk 4.4.2.). De effecten
ternorm
van overmatige bemesting op de bouwlanden zijn ook verder
stroomafwaarts in de Gelderse Vallei in het diepe watervoerende pakket merkbaar (Mensink, 1983).

=

Ook op de hogere delen van de stuwwallen, die deel uitmaken
van de laagste belastingklasse n, komen verspreid liggende
bouwlanden voor die zeer intensief bemest worden (hoofdstuk
1). Door de grove samenstelling en grote dikte van het watervoerende pakket kunnen deze puntverontreini gingen zich
over grote af stand en diepte verplaatsen. Het grootste deel
van de stuwwallen bestaat echter uit natuur en levert
schoon grondwater. Door verdunning met dit onbelaste grondwater is de gemiddelde belasting van het stuwwalwater laag
tot zeer laag. Dit diepe grondwater stroomt af naar onder
meer de Gelderse Vallei, IJsseldal en de randmeren (kaartbijlage 1 en bijlage 6).
De gemiddelde belasting van het ondiepe grondwater in het
oostelijk en noordelijk deel van de Veluwe en aangrenzende
lage gronden is relatief gering (klassen 2 en 3). De hogere, droge delen die gevoelig zijn voor nitraatuitspoel ing
bestaan grotendeels uit natuur. De mestoverschotte n op de
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bouwlanden op de flank van de stuwwal zi]n relatief laag
(hoofdstuk 1). Desondanks wordt onder meer in de randmeren
(ondiepe en onbelaste diepe kwel) ernstige eutrofiëring·
geconstateerd, die mede wordt toegeschreven aan intensieve
veehouderij CEulen, 1983).
De gemiddelde nitraatbelasting in de stroomgebieden van de
beboste Utrechtse Heuvelrug en aangrenzende lagere cultuurgronden zijn, mede door het hoge aandeel natuur, laag
(klasse 1). Onder bouwlanden op de flank van de stuwwal
worden daarentegen, onder invloed van diepe grondwaterstanden, zeer hoge nitraatconcentraties gemeten (tot 458,5 mg
N03/l) (bijlage 9).
Beïnvloeding van de natuurgebieden
Van de onderzochte zandgronden komt in het centrale zandgebied de grootste oppervlakte natuur voor. Natuurgebieden
die door grondwater worden gevoed maken echter een zeer
gering aandeel uit van het totaal areaal natuur.
In het studiegebied bevinden zich in de kwelzone langs de
Utrechtse Heuvelrug en in mindere mate de Veluwe op enkele
plaatsen relicten van het eertijds uitgestrekte areaal aan
In de meeste gevallen worden deze
schraalgraslanden.
stroomopwaarts begrensd door cultuurgronden waardoor potentiële gevaren·voor eutrofiëring aanwezig zijn.

Op verschillende plaatsen in de Gelderse Vallei en IJsseldal komen natte natuurgebieden voor, veelal met een zeer
geringe omvang, die grenzen aan dekzandruggen (vergelijkbare situatie in de Achterhoek). Deze relatief droge zandruggen zijn vooral in gebruik als bouwland. Het neerslagoverschot dat in deze ruggen infiltreert zal voor een deel
via een zeer ondiepe kwelstroom in de natuurterreinen terecht komen. De risico's van verontreiniging met nitraat
zijn groot vanwege de relatief geringe denitrificatie in de
droge dekzandgronden en korte verblijftijd in de ondergrond, met name bij bouwlanden.
Aangenomen mag worden dat natuurgebieden, die via het
grondwater een ruimtelijke samenhang vertonen met landbouwgronden, zowel in stroomgebieden met een lage als met een
hoge belastingklasse, in de toekomst onherroepelijk een
(verdere) achteruitgang in de kwaliteit zullen ondergaan.
De relatief lage berekende concentraties worden.immers veroorzaakt door het hoge aandeel natuur binnen de stroomgebiedsgrens. Het kwelwater kan nitraatconcentraties bevatten
die de norm voor eutroof oppervlaktewater meer dan honderd
maal overschrijden (hoofdstuk 3.2.3.1). Dit betekent dat
een aantal zeer waardevolle grondwaterafhankelijke natuurterreinen Cblauwgraslanden), die op korte afstand buiten de
zandgronden voorkomen maar waarschijnlijk via het grondwater hiermee een ruimtelijke samenhang vormen, op korte of
lange termijn ernstig bedreigd worden.
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4.2.3.4. Oostelijk Zandgebied
Ruimtelijke variatie
In tegenstelling tot het zuidelijke en centrale zandgebied
zijn in de oostelijke zandregio geen duidelijke concentratiegebieden met zeer hoge (berekende) nitraatbelastin gen.
Relatief lage belastingen in het grondwater doen zich voor
in het oostelijk deel (Twente en in het oosten van de Achterhoek; klassen 2 en 3). Verder behoren ook stroomgebieden
die deel uitmaken van de middenloop en bovenstroomse delen
van de Regge tot de lagere belastingklasse n. De relatief
lage gemiddelde nitraatconcent raties zijn mede het gevolg
van een verdunning met onbelast water dankzij de hoge aandelen natuur in deze stroomgebieden.
In Twente vormen de stroomgebieden het Nederlandse voedingsgebied van de Dinkel, die in Duitsland ontspringt.
Door de geringe dikte van het watervoerende pakket in de
gestuwde delen (minder dan 10 m) is er een snelle afvoer
van het grondwater naar de watergangen. Het afstromende
grondwater verzamelt zich in de voormalige glaciale dalen
tussen de stuwwallen (toename dikte watervoerend pakket>
waar grondwaterafha nkelijke natuurgebieden voorkomen. Ondanks de relatief lage gemiddelde nitraatbelastin g kunnen
lokaal op de bouwlanden op de stuwwal hoge mestdoseringen
plaatsvinden. Door de geringe denitrificatie kunnen hoge
nitraatconcent raties in het grondwater worden aangetroffen.
Via het dunne watervoerende pakket verplaatsen deze stoffen
zich relatief snel naar stroomafwaarts gelegen natuurgebieden.
De Regge wordt enerzijds gevoed door stroomgebieden die
deel uitmaken van de stuwallen en anderzijds door stroomgebieden die tot het natte, vlakke dekzandgebied ten zuidoosten hiervan behoren. In een aantal stroomgebieden in dit
natte gebied is de potentiële nitraatbelastin g hoog (klasse
4). Door de hoge grondwaterstand en zal door denitrificatie
een groot deel van het nitraat worden omgezet. Hierdoor is
de belasting van het ondiepe grondwater vergelijkbaar met
droge cultuurgronden die in stroomgebieden met lagere belastingsklassen voorkomen (figuur 23) . In drogere delen
binnen het natte, vlakke dekzandgebied Czwaar bemeste dekzandruggen), kunnen op basis' van de berekeningen echter
nitraatconcent raties van enkele honderden mq N03/l worden
aangetroffen (bij 20% denitrificatie) . Het neerslagoverschot dat op de Holterberg infiltreert kerunerkt zich, als
gevolg van de aanwezigheid van een aaneengesloten natuurgebied, door een geringe nitraatbelastin g. Omdat een groot
deel van het grondwater voor waterwinning wordt gebruikt
stroomt slechts een gering deel af naar de Regge.
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Het oostelijk deel van de "matig belaste" Achterhoek wordt
doorsneden door beken die op het tertiaire plateau of op
Duits grondgebied ontspringen. In stroomafwaartse richting
(zowel op het plateau als in aangrenzend dekzandgebied) kan
de belasting van het ondiepe grondwater sterk toenemen,
afhankelijk van de lokale mogelijkheden voor denitrificatie. Vanuit de drogere infiltratiegebie den op het plateau
kan Cbij handhaving van de huidige mestdosering) het dunne
watervoerende pakket op relatief korte termijn geheel met
nitraat verontreinigd raken (mogelijk tot enkele honderden
mg/l NQ3 bij 20% denitrificatie) . In het aangrenzende
dekzandgebied (met een dikker watervoerend pakket) verhindert een dicht ontwateringsne t een diepe verplaatsing van
het uitgespoelde nitraat. In de zone langs de lage kant van
de terrasrand zal, door lokaal infiltratiewate r en toestroming van kwelwater uit het plateau, het watervoerend pakket
tot aan de basis met nitraat verontreinigd raken.
In het zuidelijk deel van de Achterhoek maken droge cultuurgronden een groot aandeel van het stroomgebied uit. De
huidige mestoverschotte n kunnen hier reeds aanleiding geven
tot zeer hoge gemiddelde nitraatconcent raties in het ondiepe grondwater (volgens de berekeningen tot 500 mg NQ3/l
bij 20% denitrificatie) . Dit grondwater kwelt (gemengd met
lokaal infiltratiewate r) op in een zone langs de IJssel en
Oude IJssel •
.Het grondwater uit hogere delen van de stuwwal van Montferland heeft een lage nitraatbelastin g. Op de flank van de
stuwwal komen echter zwaar bemeste bouwlanden voor.
Ten noordwesten van de stuwwal is de belasting van het ondiepe grondwater eveneens zeer hoog (met name in infiltratiezones) en vergelijkbaar met stroomgebieden in de zuidelijke en centrale zandregio (klasse 4).
Beïnvloeding van de natuurgebieden
De grondwaterafha nkelijke natuurgebieden van de oostelijke
zandgronden worden gekenmerkt door hun geringe omvang, gei soleerde ligging en daardoor grote mate van kwetsbaarheid.
Beekdalsystemen met hoge natuurwaarden treft men nog aan in
oost-Twente CDinkel en op de Dinkel en Regge afwaterende
beken in het gebied ten noorden en westen van Ootmarsum) en
het zuidoostelijk deel van de Achterhoek CGroenlose Slinge
en Boven-Slinge met hun zijbeken). Daarnaast komen grondwaterafhankelijke natuurterreinen , echter van geringere omvang, voor langs de Overijsselse Vecht, in het benedenstroomse deel van de Baakse beek en in de kwelzone langs de
stuwwallen. De meeste natuurgebieden zijn geïsoleerde restanten van de vroeger uitgebreide natte natuursystemen
Cschraalgraslan den, bossen).
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De beken in het oostelijk deel van Twente en de Achterhoek
ontwateren stroomgebieden die tot de lagere belastingklassen behoren (klassen 2 en 3). Vanuit de drogere infiltratiezones binnen deze stroomgebieden kan de nitraatbelastin g
in het grondwater echter hoog oplopen. Daarnaast kunnen ook
lokaal zeer zwaar bemeste percelen voorkomen die het grondwater ter plaatse sterk verontreinigen. Deze uitgespoelde
meststoffen zullen zich snel via het dunne pakket kunnen
verplaatsen naar de kwelzones in de beekdalen. Het opkwellende grondwater is relatief recent geïnfiltreerd, waardoor
de kans op verontreiniging zal toenemen. Daarnaast kan ook
via het oppervlaktewate r aanvoer van nutriënten plaatsvinden (hoofdstuk 3.2.2.3).
De natuurgebieden in de benedenloop van de Baakse beek worden sterk bedreigd door de hoge nitraatbelastin gen in het
ondiepe grondwater (klassen 3 en 4). Met name natuurterreinen die grenzen aan infiltratiezone s zullen ernstig gevaar
lopen door de aanvoer van zeer zwaar belast grondwater.

Op een groot aantal plaatsen in het dekzandgebied ten zuiden van Goor-Hengelo komen natuurterreinen (met een geringe
omvang) voor in de lage zone grenzend aan de dekzandruggen.
De gemiddelde nitraatbelastin g van het ondiepe grondwater
in de stroomgebieden waar deze terreinen deel van uitmaken
is relatief hoog (klasse 3 en 4). Op de drogere ruggen kan
de nitraatbelastin g zeer hoog oplopen. In de praktijk
blijkt dat deze dekzandruggen (hoge esgronden) veelal in
gebruik zijn als bouwland en zwaar bemest worden. Met name
vanuit maispercelen kunnen zeer hoge nitraatconcent raties
uitspoelen naar de nabij gelegen natuurgebieden en op korte
termijn nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van deze
gebieden.
De grondwaterafha nkelijke natuurterreinen in het noordelijk
deel verkeren in een relatief gunstige situatie. Naast een
lage belasting van het ondiepe grondwater maken deze terreinen tevens deel uit van een omvangrijker natuurgebied
dat zich uitstrekt tot de waterscheiding.
4.2.4.

Uitkomsten van floristisch onderzoek in een aantal
vochtige natuurterreinen

Om een indruk te krijgen van de actuele toestand en ontwik-

keling van vochtige vegetaties in kwelmilieus zijn een aantal natuurterreinen voor floristisch onderzoek geselecteerd
met behulp van de inventarisatie van kwelgebieden (hoofdstuk 2, kaartbijlage 1). Het betreft uitsluitend gebieden
met hoge grondwaterstand en Cgrondwatertrap I, II of !II)
voornamelijk gelegen in beekdalen. Van de vegetatie van
bosgebieden, hooilanden, ruigten en heiden ziJn lijsten
samengesteld van de voorkomende plantesoorten en hun abundantie. De floristische opnamen hebben plaatsgehad in Gel-
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derland (Winterswijk, langs de Slinge; Hierden; Brummen) en
Noord-Brabant Ccastenray langs de Lollebeek; Goirle, langs
de Poppelse Leye; Leende, langs de Strijper Aa) (bijlage
10).
De mate van eutrofiëring van de onderzochte natuurgebieden
is bepaald met behulp van het aandeel indicatorsoorte n voor
stikstofarmoede ten opzichte van die voor stikstofrijkdom .
Daarnaast is gelet op de verhouding van het aantal aan
grondwater gebonden plantesoorten (freatofyten) ten opzichte van het aantal soorten dat onafhankelijk is van het
grondwater Cafreatofyten). Dit laatste is nodig om vast te
stellen of er wel beïnvloeding van de vegetatie kan optreden door met nutriënten belast grondwater.
De belangrijkste uitkomsten van dit verkennende onderzoek
zijn de volgende:
alleen in het bestudeerde heidegebied bij Brummen, het
dennenbosgebied in het dal van de Poppelse Leye (Goirle)
en de Strijper Aa (Leende) ontbreken de indicatorsoorte n
voor stikstofrijkdom nagenoeg;
indicatorsoorte n voor stikstofarmoede (tevens freatofyten) zijn vooral nog veel aanwezig zijn in het gebied
bij Brummen en de Lollebeek Ccastenray);
een relatief hoog aandeel van de stikstofarmoed e-indicatoren behoort tot de soorten die in het algemeen voorkomen bij wisselende grondwaterstand en;
in het gebied langs de Slinge (Winterswijk) domineren
stikstofrijke soorten. Opvallend is dat tevens vrij veel
soorten voorkomen, die gevoelig zijn voor nutriëntenaanrijking.
Een meer gedetailleerde beschrijving van het onderzoek
wordt gegeven in bijlage 10.
Een aantal van de geïnventariseer de natuurterreinen worden
in natte perioden regelmatig overstroomd. De daarmee aangevoerde nutriënten afkomstig van bovenstroomse gebieden verrijken merkbaar de oorspronkelijk voedselarme milieus. De
aanwezigheid van voedselrijke soorten in vrijwel alle onderzochte gebieden wijst hierop. In één geval (Winterswijk)
is dat wel heel duidelijk. In alle gevallen waar oppervlaktewater bovenstrooms belast is met nutriënten zijn daarom
maatregelen noodzakelijk indien men het karakter van de
betreffende natuurgebieden wil behouden (zie verder hoofdstuk 5. 3) . Dat in sommige gevallen het tot stand brengen
van een afzonderlijk hydrologisch systeem voor een natuurgebied (afschermen van de toestroming van grondwater door
ophogen waterpeil met oppervlaktewat er; beheersmaatreg el 3
in tabel 18) heilzaam kan zijn, bewijst het natuurgebied
bij Brununen dat, met het beekdalreservaa t van de Lollebeek,
uit het floristische onderzoek naar voren is gekomen als
minst geëutrofieerd.
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4.2.5.

Ruimtelijke variaties in de
lasting

berekende fosfaatbe-

4.2.5.1. De zandgebieden in het algemeen
In stroomgebieden waar op korte termijn (binnen 10 jaar,
gerekend vanaf 1983) de bovengrond van de natte-vochtige
cultuurgronden verzadigd is met fosfaat, zal het toegediende fosfaat geheel naar het grondwater uitspoelen. Dit gaat
gepaard met een sterke toename van de gemiddelde fosfaatconcentratie in het grondwater.
korte termijn (binnen 10 jaar) dient men in een aantal
delen van het centrale en zuidelijke zandgebied, waar onhoogste
(gemiddelde
diepe grondwaterstand en voorkomen
grondwaterstand gedurende een deel van het jaar minder dan
25 cm-mv), rekening te houden met een uitspoeling van fosfaat (tabel 11 en kaartbijlage 3). Met name in het centraal
zandgebied kan deze fosfaatuitspoel ing op korte termijn
(binnen 10 jaar) in verschillende stroomgebieden tot hoge
concentraties in het grondwater aanleiding geven, die ver
boven de MTC-norm voor drinkwater (6,1 mg P04/l) en de
eutrofieringsno rm voor oppervlaktewate r (0,3 mg P04/l)
liggen (kaartbijlage 3). Gronden, waar dit proces kan optreden, nemen in het centraal zandgebied 49% van het totaal
areaal· cultuurgrond binnen de stroomgebieden in. In het
zuidelijk zandgebied bedraagt dit percentage 14 (dit is
4. 5% van het totaal oppervlak cultuurgrond in het onderzoeksgebied) . De kwetsbare gebieden worden gekenmerkt door
hoge concentraties aan pluimveehouder ijen. Door de hoge
fosfaatgehalten in pluimveemest (tabel 2) worden deze gebieden sterk bedreigd.

Op

In het oostelijk zandgebied bestaat op korte termijn, uitgaande van het bemestingsnivea u van 1983, nog geen aantoonbaar gevaar. Op langere termijn (over 10 à 25 jaar) dient
men er echter ook hier rekening mee te houden dat in grote
delen het fosfaatverzadig ingsfront op dieper dan 25 cm-mv
zal zijn doorgedrongen en in natte gebieden tot een belasting van het grondwater aanleiding kan geven (tabel 11 en
kaartbijlage 4).
Zowel het in het oostelijk als in het zuidelijk zandgebied
is in grote delen van de natte gronden te verwachten dat
het fosfaatverzadig ingsfront het grondwater bereikt. Het
areaal waar, bij voortzetting van de huidige mestdosering,
fosfaatuitspoel ing optreedt, zal in het zuidelijk zandgebied na 25 jaar driemaal zo groot zijn als na 10 jaar (gerekend vanaf 1983) . Met name de hogere belastingklasse n
(meer dan 12 ,3 mg PQ4/l; klassen 3 en hoger) zullen dan
sterk vertegenwoordig d zijn. In het centrale zandgebied
neemt het totale areaal op langere termijn slechts in geringe mate toe. Bij handhaving van de huidige mestdosering
zullen in de stroomgebieden, waar over 10 jaar reeds zeer
hoge fosfaatconcent raties in het ondiepe grondwater voorkomen, op langere termijn extreem hoge belastingen (meer dan
49 mg P04/l; klasse 5) te. verwachten zijn.
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4.2.5.2. Zuidelijk Zandgebied
In de stroomgebieden in de centrale Slenk en op de Peelhorst komen in grote delen ondiepe grondwaterstand en voor
gedurende natte perioden. Bovendien zijn de fosfaatoverschotten in het oostelijk deel van de Slenk en de Peelhorst
zeer hoog. Onder deze omstandigheden zal het fosfaatverzadigingsfront in relatief korte termijn tot het grondwaterniveau kunnen doordringen en een. hoge gemiddelde belasting
van het grondwater (tot 63 mg PQ4/l) tot gevolg hebben.
In het stroomgebied van de Leygraaf, delen van de Aa en
Dommel en van de beken die het oostelijk deel van de Peelhorst draineren zal binnen 10 jaar een fosfaatbelastin g van
het grondwater kunnen optreden. Met name in het stroomgebied van de Leubeek en Oostrumse beek leiden deze omstandigheden tot zeer hoge gemiddelde fosfaatconcent raties
(resp. klassen 4 en 5), waardoor de grondwaterafha nkelijke
natuurgebieden binnen deze stroomgebieden op langere termijn ernstig gevaar lopen. Onder zwaar bemeste percelen met
diepere grondwaterstand en zal ook op korte termijn fosfaatuitspoeling kunnen optreden of mogelijk reeds plaatsvinden.
Bij handhaving van de huidige mestdosering zal op langere
termijn (tussen 10 en 25 jaar) het aantal stroomgebieden
waar fosfaatbelastin g van het ondiepe grondwater optreedt,
zeer sterk uitbreiden (toename in oppervlak met 350%). Uitspoeling vindt dan plaats in de natte en vochtige delen in
de gehele Centrale Slenk, de Slenk van· Venlo en de Peelhorst. De gemiddelde concentraties in het grondwater liggen
ver boven de MTC-norm voor drinkwater. De hoogste fosfaatbelastingen zullen zich voordoen in het stroomgebied van de
Aa, Leigraaf, Beerze en middenloop van de Dommel. In beekdalreservaten binnen deze stroomgebieden dient rekening
gehouden te worden met een zeer sterke verontreiniging ,
waarbij de eutrofiëringsno rm meer dan 200 maal kan worden
overschreden.
Fosfaatuitspoel ing zal ook op langere termijn niet optreden
in het gebied ten oosten van de Maas en de stroomgebieden
in het westelijk deel van het zuidelijke zandgebied. Een
aantal stroomgebieden in het westelijk deel die op de Mark
en Weerijs afwateren bestaan voor een belangrijk deel uit
gronden met ondiepe grondwaterstand en die gevoelig ziJn
voor fosfaatui tspoeling. Evenals binnen de zwaar belaste
stroomgebieden kunnen ook binnen deze minder belaste
stroomgebieden percelen voorkomen, die gebruikt worden als
"dumpperceel" voor organische mest. Deze puntverontrein igingen hebben op korte termijn een fosfaatbelastin g van het
grondwater tot gevolg en vormen als zodanig een gevaar voor
de kwaliteit van benedenstrooms gelegen natuurterreinen .
Door afspoeling van meststoffen over het maaiveld gedurende
de braakperiode kunnen de negatieve effecten tot uiting
komen in een sterke eutrofiëring van met name de randen van
de natuurgebieden.
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4.2.5.3. Centraal Zandgebied
In de Gelderse Vallei zijn de voorwaarden (ondiepe grondwaterstanden en hoqe overschotten aan fosfaatrijke mest)
aanwezig voor uitspoeling van fosfaat op korte termijn.
Handhaving van de huidige mestdosering zal op korte termijn
(binnen 10 jaar) in het grootste deel van dit gebied tot
een zeer hoqe belasting van het ondiepe grondwater leiden,
waarbij de MTC-drinkwaternorm (6.1 mg PQ4/l) meer dan 10
maal kan worden overschreden. Vanwege het dichte ontwateringsnet zal dit fosfaatrijke grondwater in een relatief
korte periode uittreden in de waterlopen. Ondanks het feit
dat een deel van het fosfaat door het ijzerrijke kwelwater
in het bodemslib zal neerslaan dient op korte termijn tevens rekening gehouden te worden met een fosfaatbelasting
in het oppervlaktewater , die vele malen hoger zal zijn dan
de eutrofiëringsnorm (0,31 mg P04/l).
plaatsen waar reeds vele jaren zware mestdoseringen
plaatsvinden is het vastleggingsvermogen van de bodem gering en het bodemprofiel moqelijk reeds tot aan het grondwater verzadigd. In een aantal lokaties in de Gelderse Vallei is reeds doorslag opgetreden en zijn in het grondwater
fosfaatconcentraties aangetroffen tot 100 mg PQ4/l (van
Riemsdijk, 1983). Met name de bouwlanden op de westflank
van de Veluwe (hoogste gemeentelijke mestoverschotten,
hoofdstuk 1) vormen potentiële verontreinigingsbronne n voor
het ondiepe grondwater. Lokaal onderzoek is noodzakelijk om
vast te stellen in hoeverre fosfaatuitspoeling ook op andere lokaties reeds optreedt. Op langere termijn (10 tot 25
jaar) zal bij gelijkblijvende mestdoseringen de fosfaatbelasting in het ondiepe grondwater en oppervlaktewater in de
Gelderse Vallei zeer sterk kunnen toenemen. Ook in het
noord-oostelijk deel van de Veluwe zal uitspoeling optreden
hetgeen tot een verdere eutrofiëring van de randmeren kan
leiden. In de stroomgebieden die de Utrechtse Heuvelrug en
de noord- en oostflank van de Veluwe draineren zal, afgezien van een aantal lokale situaties, ook op langere termijn nog geen uitspoeling van fosfaat plaatsvinden.

Op

4.2.5.4. Oostelijk Zandgebied
Bij handhaving van de huidige bemestingsintensiteit zal in
de oostelijke zandgronden, afgezien van lokaal verspreide
intensief bemeste percelen, op korte termijn geen fosfaatuitspoeling optreden. Op langere termijn (10 tot 25 jaar)
zal in een groot aantal stroomgebieden in de natte vochtige
gronden de fosfaatverzadiging tot het grondwater zijn doorgedrongen en aanleiding geven tot een fosfaatbelasting van
het grondwater. Met name in de stroomgebieden met een groot
aandeel natte cultuurgronden zal de fosfaatconcentratie de
MTC-drinkwaternorm vele malen kunnen overschrijden. Deze
stroomgebieden maken deel uit van het vlakke, laaggelegen
zandgebied (kaartbijlage 1).
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4. 3.

Kartering van de berekende nitraatbelasting van het
oppervlaktewater

4.3.l. Inleiding
Onder oppervlaktewater kunnen zowel stromende (sloten, beken, rivieren) als stilstaande (vennen, plassen, petgaten)
watertypen worden verstaan. In deze studie wordt alleen
oppervlaktewater met een drainerende functie (stromend water) besproken.
De gronden binnen een stroomgebied wateren rechtstreeks of
via een stelsel van sloten af op de hoofdwatergang. In
zandgebieden zijn dit meestal beken. Met uitzondering van
kwel- en bronbeken op de flank van de Veluwe, die gevoed
worden door grondwater, behoren de meeste beken in het onderzoekgebied tot de laaglandbeken. De watertoevoer vindt
zowel plaats door uittreding van vooral ondiep grondwater
als door sloten en greppels. In stroomafwaartse richting
voegen deze watergangen zich samen tot grotere beken die
uiteindelijk in de rivieren afwateren.
De nitraatconcentratie in het oppervlaktewater wordt vooral
bepaald door de denitrificatie in de slib laag. Naarmate de
afgelegde weg van het uittredende waterdeeltje in de watergang toeneemt, kan tot 90% van het oorspronkelijk aanwezige
nitraat verdwijnen door omzetting in gasvormig stikstof.
Aangezien een massale algengroei reeds bij concentraties
aan anorganische stikstof van 0.9-1.3 mg N03/l mogelijk
is zal, ondanks het optreden van denitrificatie, deze stof
meestal in voldoende mate aanwezig ziJn. In de meeste ge~allen vormt fosfaat de beperkende factor voor algenontwikkeling (van Kessel, 1976).
Naast grondwater kunnen verder de volgende verontreinigingsbronnen worden genoemd: oppervlakkige afspoeling van
meststoffen uit landbouwgronden, lozing van agrarisch,
huishoudelijk en industrieel afvalwater en effluent van
waterzuiveringen. Op verschillende plaatsen in de watergangen worden zuiveringseffluenten geloosd. Dit afvalwater kan
aanzienlijke hoeveelheden stikstof en fosfaat bevatten
(Jaarverslagen zuiveringsschappen). Door de lozing van effluenten zal de gemiddelde belasting (met name van fosfaat)
stroomafwaarts verder toenemen (Kouwe, 1982; Steenvoorden
en De Heus, 1984). Met uitzondering van de lokaties waar
deze lozingen plaatsvinden, kan de landbouw meestal als
belangrijkste stikstofbron genoemd worden (Steenvoorden en
Oostrum, 1979).
In dit onderzoek wordt alleen ingegaan op de belasting van
het oppervlaktewater met nitraat door uittreding van nitraatrijk grondwater. Uit balansstudies is gebleken dat
onder de huidige omstandigheden de fosfaatbelasting van
oppervlaktewater in zandgebieden nauwelijks beïnvloed wordt
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door uitspoeling uit landbouwgronden (Kolenbrander, 1971;
Henkens, 1976; Steenvoorden en de Heus, 1984), maar overwegend het gevolg is van genoemde lozingen ( Steenvoorden en
de Heus, 1984). Daarom wordt deze stof verder niet behandeld. Bij extreem hoge mestdoseringen en ondiepe grondwaterstanden kan echter wel degelijk verontreiniging van oppervlaktewater door fosfaatuitspoeling optreden. Verwacht
mag worden dat bij voortzetting van het huidige mestgebruik
deze bijdrage op de totale belasting zal toenemen (zie
hoofdstuk 4.2.5).

4.3.2. Stikstofnormen voor oppervlaktewater
Afhankelijk van de doelstellingen die worden nagestreefd,
kunnen normen worden opgesteld waaraan de kwaliteit van het
oppervlaktewater moet voldoen. Enerzijds betreft dit normen
die gericht zijn op de handhaving van diversiteit aan aquatische levensgemeenschappen, anderzijds zijn dit normen die
de functies van oppervlaktewater voor de mens waarborgen.
Deze normen gaan verder dan de basiskwaliteit (dit is de na
te streven minimumkwaliteit). die volgens het Indicatief
Meerjarenprogramma Water CIMP) 1985-1989 (Ministerie van
alle
in
beginsel
in
1985)
Verkeer en Waterstaat,
Nederlandse oppervlaktewateren op korte termijn moet worden
bereikt. In het IMP-Water 1980-1984 wordt voor deze
totaal
het
tot
betrekking
met
basiskwaliteit
stikstofgehalte· een absoiute norm van maximaal 44.2 mg
N03/l gehanteerd.
Bij deze norm wordt ervan uitgegaan dat oppervlaktewater
geschikt dient te zijn voor de bereiding van drinkwater.
Met het oog op de gezondheidsaspecten mag deze norm in geen
enkel geval worden overschreden. Voor oppervlaktewater dat
gevoelig is voor eutrofiëring, ligt deze waarde veel te
hoog. In het concept CUWVO-rapport (1984) wordt voor beken
een nitraat- en fosfaattraject aanbevolen van respectievelijk 0-13.2 mg N03/l en 0.03-0.3 mg PQ4/1. Voor stilstaande wateren liggen de waarden nog lager (voor vennen:
maximaal 4.5 mg N03/l).
Uit deze trajecten wordt de normering voor stromende wateren in het IMP-water 1985-1989 afgeleid. Deze normen vormen de ondergrens voor de kwaliteitsdoelstellingen bij bestrijding van eutrofiëring. De uiteindelijk te realiseren
doelstellingen zullen, afhankelijk van de natuurlijke situatie, technische en financiële omstandigheden in vele gevallen verder moeten gaan (IMP-Water 1985-1989; Ministeries
van V & Wen van VROM, 1985).
Aangezien het inzicht in de gevoeligheid van terrestische
ecosystemen (waaronder grondwaterafhankelijke natuurterreinen) met betrekking tot de nitraatbelasting door grondwater
onvoldoende is, worden hiervoor in het CUWVO-rapport geen
normen gegeven. De waarden, die in het CUWVO-rapport worden
genoemd, geven de grenzen weer waarbij het ecologisch opti-
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mum kan worden bereikt. Deze waarden mogen in waterlopen
met een hoge mate van natuurlijkheid niet worden overschreden CCUWVO, 1984). In de literatuur wordt vaak vermeld dat
het water in voedselarme ecosystemen een nitraatgehalte
tussen 0 en 0, 4 mg NQ3 Il (Leent vaar, 19 79) of ten hoogste
0,9 mg NQ3/l (van Dam en Kooyman-Blokland, 1978) mag bevatten. Voor voedselrijke (eutrofe) wateren wordt een bovengrens van 8. 9 mg N03I1 gehanteerd. Boven deze waarde
treedt, indien fosfaat geen beperkende factor vormt, algengroei op. Deze waarden hebben echter veelal betrekking op
stilstaand oppervlaktewater.
4.3.3. Indeling in belastingklassen
Aan de berekening van nitraatgehalten van het oppervlaktewater liggen de concentraties in het ondiepe grondwater ten
grondslag (hoofdstuk 3.2.). Bij de indeling van de nitraatbelasting in klassen wordt uitgegaan van de CUWVO-norm voor
beken van 3 mg N/l <= 13.2 mg NQ3/l). Oppervlaktewater
dat tot de laagste klasse behoort, biedt de mogelijkheid
voor de ontwikkeling van ecologisch w~ardevolle aquatische
levensgemeenschappen. Eventuele overstroming van natuurgebieden met dit water vormt geen bedreiging, aangenomen dat
ook de fosfaatnorm niet wordt overschreden. De hogere klassen zijn veelvouden van de CUWVO-norm voor stikstof. Oppervlaktewater uit deze klassen kan bij inundatie eutrofiëring
van beekdalreservaten veroorzaken.
De belasting van het oppervlaktewater is op de kaart
(kaartbijlage 5) weergegeven in de vorm van klassen. Deze
klassen geven uitsluitend de belasting weer in de hoofdwatergang die zich zal voordoen bij uittreding van grondwater
en menging met oppervlaktewater uit bovenstroomse stroomgebieden binnen de hoof dwateringseenheid.
4.3.4. Interpretatie van de belastingkaart
De belastingklassen zijn door middel van pijlen per stroomgebied weergegeven en hebben betrekking op het in- en uitgaand oppervlaktewater (kaartbijlage 5). Om een beeld te
krijgen van de ruimtelijke relaties tussen de stroomgebieden van oppervlaktewater en om de regionale verschillen
beter tot uiting te laten komen, zijn tevens de hoofdafwateringseenheden weergegeven. De pijlen geven de afstroomrichtingen aan van de hoofdwatergang. Bij samenkomst van
twee of meer waterlopen treedt menging van water op. Afhankelijk van de totale belasting van de bovenstroomse gebieden zal de belasting van het mengwater toe- of afnemen.
Naarmate de afgelegde weg in de hoofdwatergang toeneemt
speelt denitrificatie een belangrijkere rol hetgeen tot
uiting komt in een nitraatafname in stroomafwaartse richting binnen een hoofdafwateringseenhei d.
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Vermindering van de nitraatbelasting zal zich alleen voordoen indien er naast de uittreding van nitraatrijk grondwater geen andere verontreinigingsbronne n op de watergang
lozen. In de praktijk zal in stroomafwaartse richting het
aantal lozingen toenemen waardoor ook de belasting met verontreinigde stoffen (met name fosfaat) verder stijgt.
4.3.5. Inundatie in kwelgebieden
In de beken die landbouwgebieden ontwateren, hebben vaak
ingrijpende afvoerverbeteringen plaatsgevonden. In extreme
situaties is het gehele beekdal vergraven en zijn de kwelzones aan weerszijden van de beek afgenomen tot een smalle
zone of geheel verdwenen. In dit laatste geval is de kwelstroom geheel beperkt tot de beek. Door de toegenomen afvoercapaciteit Cen vaak bedijking) treedt overstroming in
natte perioden vrijwel niet meer op. In delen van het beekdal waar natuurgebieden voorkomen, heeft de beek echter nog
vaak zijn meanderende karakter behouden. Hierdoor is de
afvoercapaciteit geringer dan in de bovenstroomse gelegen
landbouwgebieden. In perioden met een hoge afvoer treedt de
beek in het natuurgebied buiten de oevers (inundatie). Via
dit inundatiewater kunnen de grondwaterafhankelijke vegetaties in de kwelzone worden belast met nutriënten uit het
stroomopwaartse voedingsgebied van de beek. Aldus getransporteerde stoffen kunnen tot ver buiten het herkomstgebied
nadelige effecten tot gevolg hebben. Natuurgebieden die
gevoed worden door weinig belast grondwater (het voedingsgebied bestaat uitsluitend uit natuur) verkeren ogenschijnlijk in een gunstige positie. Door inundatie met verontreinigd oppervlaktewater kunnen deze systemen echter ernstig
in hun functioneren worden bedreigd. De potentiële bedreiging die van inundatie uitgaat wordt in paragraaf 4. 3. 6.
per zandgebied beschreven.
4.3.6. Ruimtelijke variaties in de belasting van het oppervlaktewater en de effecten voor natuurgebieden
4.3.6.1.

De zandgebieden in het algemeen

De berekende nitraatbelasting van het oppervlaktewater vertoont een vergelijkbaar beeld als het ondiepe grondwater.
De hoogste concentraties worden aangetroffen in bovenstroomse delen van het zuidelijke en centrale zandgebied
die intensief bemeste landbouwgronden draineren (kaartbijlage 5).
De procentuele verdeling van de belastingklassen van de
hoofdwatergangen in het uittreepunt van het stroomgebied is
in tabel 12 weergegeven. Uit de berekende nitraatconcentraties volgt dat het oppervlaktewater in alle hoofdwatergangen de nitraatnorm voor oligotroof oppervlaktewater (minder
dan 0,9 mg N03/l) ruim overschrijdt. De watergangen (slo-
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Opptrvlakte-aandeel van atr00119ebieden (uitgedrukt in procenten per zandgebied)
vaarbiMen volgens de berekenin.)en bij handhaving van de •stdoaeringen van 1983 op
korte ter•ijn ClO jaar) en lan9e ter•ijn C25 jaar) fosfaatbela•tirt9 van ondiep
grondwater kan optreden. De belutin9klAsaen geven de ge•iddelde bebating per hectare
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49.l

10 jr. 25 jr.

10 jr. 25 jr.
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termijn
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Oostelijk Zand9ebied

10 jr. 25 jr.

10 jr. 25 jr.
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314705

32

12

10

Centraal Zand15
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12

29
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10
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17

19

26

221458

18

21

68

'78lll

12
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101429'

Procentuele verdeling van stroomgebieden naar de nitraatbelasting in
de hoofdwatergang (waar deze het stroomgebied verlaat), weergegeven
per belastingklasse (zie kaartbijlage 5) en uitgesplitst naar
zandgebied. Tussen haakjes staat het aantal stroomgebieden.

Belastingklasse

3

2

Totaal

5

4

klassegrens
0-13.2

13.2-20

20-30

40

30-40

Oostelijk zandgebied

36

(60)

40

(67)

22

(37)

Centraal zandgebied

40

(23)

31

(18)

7

(4)

6

(3)

Zuidelijk zandgebied

23

(49)

28

(59)

31

(66)

ll

Totaal

30 (132)

25 (107)

7

33 (144)

(])

100

16

(9)

100

(24)

6

( 13)

100

( 29)

5

(23)

(2)
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ten, zijbeken, bronbeekjes) die behoren bij de detailontwatering van stroomgebieden kunnen echter een andere kwaliteit hebben dan de hoofdwatergangen waarop de kaart betrekking heeft. Watergangen die uitsluitend gevoed worden door
grondwater, dat in een natuurgebied is geïnfiltreerd, kunnen, onder de norm voor oligrotrofe wateren blijven. Na
aantapping met de hoofdwatergang treedt menging op met
eutroof of hypertroof water. Afhankelijk van de mengverhouding voedselarm-voedselrijk oppervlaktewater zal er een
kwaliteitsverbetering in de hoofdwatergang plaatsvinden.
Oppervlaktewater dat voldoet aan de norm voor eutroof water
(minder dan 13.2 mg NQ3/l) komt nog voor in enkele beken
in het centrale zandgebied en de benedenstroomse delen van
de hoofdafwateringseenhed en in de overige zandgebieden. De
overige watergangen voeren hypertroof oppervlaktewater af.
Alleen al op grond van uitspoeling van nitraat door overmatige mestdosering Cop het niveau van 1983) zal de eutrofieringsnorm vele malen overtroffen kunnen worden (tot 6
maal). Ook de absolute IMP-norm (44.2 mg NQ3/l) wordt
volgens de berekeningen door meerdere watergangen in het
centraal en het zuidelijk zandgebied overschreden.
De nitraatbelasting in het oppervlaktewater neemt in
stroomafwaartse richting door denitrificatie sterk af. Ondanks deze afname blijft bij inundatie in benedenstrooms
gelegen natuurgebieden het gevaar voor eutrofiëring aanwezig. Vanwege de lozingen van onder meer rioolslib, afvalwater etc. zal de bedreiging van de natuurgebieden door
andere bronnen dan de landbouw in het algemeen sterk kunnen
toenemen. In de toekomst dient men er rekening mee te houden dat de waterlopen, die de landbouwgebieden ontwateren,
bij voortzetting van het huidige mestgebruik voor het merendeel zwaar belast, hypertroof oppervlaktewater zullen
afvoeren.

4.3.6.2.

Zuidelijk Zandgebied

Het oppervlaktewater in de Aa en zijlopen is de zwaarst
belaste hoofdwateringseenheid van het zuidelijk zandgebied
Ctot 6 maal de eutrofiëringsnorm). Deze beek is geheel genormaliseerd (inundaties treden niet op) en voert via een
stelsel van sloten nitraatrijk grondwater uit het westelijk
deel van de Peelhorst en oostelijk deel van de Centrale
Slenk af. De meeste overige beken hebben in (kleine) delen
van het beekdal, voornamelijk in de boven- en middenloop,
hun oorspronkelijke karakter behouden. Hier bevinden zich
de natuurterreinen, die in natte perioden geïnundeerd worden met oppervlaktewater. In de bovenstroomse delen heeft
dit oppervlaktewater een nitraatbelasting die de eutrofieringsnorm 2 à 3 maal overschrijdt. Een aantal beken die
natuurgebieden inunderen, hebben hun oorsprong in Belgische
landbouwgebieden (Dommel) vanwaar oppervlaktewater met onbekende belasting wordt aangevoerd, hetgeen in de gehele
verdere beek kan doorwerken.
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De beken in noord-Limburg ziJn in hun bovenloop doorgegraven en ontwateren het oostelijk deel van de Peel. De beken
voeren water af, dat door de uitspoeling van meststoffen
zwaar is belast Ctot 5 maal de eutrofiëringsnorm). Beekdalreservaten komen in de benedenstroomse delen voor en hebben
hierdoor een ongunstige ligging ten opzichte van de verontreinigingsbronnen. Door lozingen en landbouwactiviteiten in
bovenstroomse delen van de beken kan bij inundatie eutrofiëring optreden.
4.3.6.3.

Centraal Zandgebied

De meeste grondwaterafhankelijke natuurgebieden bevinden
zich in de kwelzone langs de stuwwallen en lopen geen direct gevaar door inundatie van oppervlaktewater. Zeer zware
nitraatbelastingen (tot 6 maal de eutrofiëringsnorm) komen
voor in de beken van de Gelderse Vallei. Deze beken wateren
af op het Valleikanaal. In stroomafwaartse richting kan het
nitraatgehalte door denitrificatie verder afnemen. In de
bovenstroomse delen kan door toestroming van relatief
schoon Veluwewater verdunning optreden. In stroomafwaartse
richting neemt deze kwelstroom af. De beken die de Gelderse
Vallei draineren zijn geheel genormaliseerd waardoor inundatie niet optreedt. De beken op de oostrand van de Veluwe
vinden hun oorsprong in een natuurgebied. In stroomafwaartse richting wateren landbouwgronden op de beken af. Door de
relatief lage mestoverschotten in dit landbouwgebied is de
berekende belasting in het oppervlaktewater laag (klasse 1
en 2).
4.3.6.4.

Oostelijk Zandgebied

Extreem hoge nitraatbelastingen worden in de hoofdwatergangen van de stroomgebieden van de oostelijke zandgronden
niet aangetroffen. De meeste beken zijn genormaliseerd. De
Baakse beek draineert een relatief zwaar bemest achterland
waardoor beekdalreservaten in het stroomgebied van deze
waterloop door eutrofiëring bedreigd worden. De waardevolle
beekdalreservaten worden aangetroffen in het oostelijk
deel. Op verschillende plaatsen in het oostelijk deel van
de Achterhoek treden de watergangen in natte perioden in
deze natuurgebieden buiten de oevers. Door de hoge nitraatconcentraties in het inundatiewater (tot 3 maal de eutrofiëringsnorm) lopen de beekdalvegetaties gevaar. Op diverse
plaatsen is eutrofiëring door inundatie reeds merkbaar
(bijlage 10). Door enkele beken (waaronder de Groenlose
Slinge) worden nutriënten vanuit landbouwgronden op Duits
grondgebied aangevoerd. De omvang van deze belasting is
onbekend. In het beekdal van de Dinkel komen eveneens op
een aantal plaatsen nog waardevolle natuurterreinen voor,
die bij hoge afvoeren geïnundeerd worden. De belasting van
het oppervlaktewater door uitspoeling van meststoffen in
het Nederlandse deel van het stroomgebied is relatief ge-
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ring (tot de eutrofiëringsnorm, klasse 1). Een groot deel
van het stroomgebied ligt in Duitsland, waardoor een onbekende vracht de Nederlandse grens passeert en eutrofiëring
tot gevolg kan hebben. In de overige delen van het oostelijk zandgebied bevinden de natuurgebieden (van geringe
afmetingen) zich veelal in grotendeels vergraven beekdalen.
Inundatie treedt onder deze omstandigheden (vrijwel) niet
meer op.
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4.4.

Bedreiging van de grondwaterkwaliteit door uitspoeling van nitraat in waterwingebieden

4.4.1. Inleiding
De mate waarin de kwaliteit van grondwater, dat gewonnen
wordt voor de drinkwaterbereiding, gevaar loopt verontreinigd te raken met uitgespoelde stoffen is afhankelijk van
het bodemgebruik binnen het intrekgebied en de geohydrologische opbouw van de ondergrond. In deze studie is uitgegaan van de 25-jaarsintrekzone, zijnde het beschermingsgebied waarvan verondersteld wordt dat het onttrokken grondwater niet langer dan 25 jaar in het watervoerende pakket
verblijft. Gegevens omtrent het hele voedingsgebied ontbreken (hoofdstuk 2). Om de totale omvang van dit voedingsgebied te kunnen bepalen dienen de geohydrologische parameters en het debiet van de winplaats bekend te zijn. Verontreinigingsbronnen (vuilstort, overmatig mestgebruik), ook
buiten de isochroon van 25 jaar, kunnen na verloop van tijd
de samenstelling van het te winnen water nadelig beïnvloeden.
4.4.2. Stikstofnormen voor drinkwater

Om grond- en oppervlaktewater geschikt te maken voor menselijke consumptie dient het te voldoen aan een bepaalde kwaliteitsnorm. Bij de bepaling van deze norm gaat het vooral
om de gezondheidsaspecten voor de mens.
Oppervlaktewater, dat gebruikt wordt voor de bereiding van
drinkwater, mag niet meer dan 44.2 mg N03 per liter bevatten (IMP-Water, 1980-1984; Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 1981). Volgens het Waterleidingbesluit van 1960
mocht het afgeleverde drinkwater maximaal 100 mg N03 per
liter bevatten. In de EG-richtlijnen wordt de maximaal
toelaatbare concentratie (MTC) van het nitraat in drinkwater verlaagd tot 50 mg NQ3 per liter. Deze norm is overgenomen in het Waterleidingbesluit van 1 juli 1984. Daarnaast wordt een richtniveau van 25 mg NQ3 per liter aanbevolen (EG-richtlijn 80/778/EEG, 1980).
Momenteel hebben de waterwinningen in Nederland, uitgaande
van mengwater uit de diverse pompputten, deze MTC-richtlijn
nog niet bereikt. Op een aantal waterwinplaatsen is in een
of meerdere van de afzonderlijke pompputten de 50 mg-norm
reeds ver overschreden (van Beek, 1984). Hoge nitraatconcentraties zijn in de meeste gevallen nog beperkt tot het
ondiepe grondwater. Door de trage verplaatsing van dit
grondwater naar het onttrekkingspunt (enkele tot tientallen
meters per jaar) zal op korte of langere termijn rekening
gehouden moeten worden met een kwaliteitsafname van het te
winnen water waarbij de MTC-norm zal kunnen worden overschreden (STOM, 1983).
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4.4.3. Relatie landgebruik, geohydrologie en drinkwaterkwaliteit
De samenstelling van het gewonnen freatische grondwater
wordt onder meer beïnvloed door de verdeling van het landgebruik (verhouding natuur-cultuur) binnen het intrekge- ·
bied. Grondwater afkomstig uit natuurgebieden wordt alleen
door uitspoeling van atmosferische depositie belast en
heeft in het algemeen een goede drinkwaterkwaliteit. Door
verdunning van nitraatrijk grondwater uit landbouwgronden
met dit weinig belaste water zal er een verlaging kunnen
optreden in het nitraatgehalte van het opgepompte water. In
waterwinningen met een hoog percentage natuur in de 25jaarsbeschermingszone is het nitraatgehalte in het algemeen
het laagst (tabel 13) (STOM, 1983).
Naarmate cultuurgronden zich op grotere afstand van het
winningspunt bevinden, is de bijdrage en daardoor de kwaliteitsafname in het algemeen geringer. Verder weg geÏnflitreerd grondwater volgt diepere stroombanen en met gerjngere snelheden dan het water afkomstig van nabij de pompputten. Bovendien zijn de meeste watervoerende pakketten op
grotere diepte anaeroob, waardoor denitrificatie in grondwater dat op grotere afstand van het puttenveld infiltreert
beter kan plaatsvinden. In dit opzicht zullen met name intensief bemeste bouwlanden in de omgeving van het pompstation een sterk negatieve invloed kunnen uitoefenen op de
kwaliteit van het te winnen water.
De geohydrologische opbouw van de ondergrond ter plaatse
van de winning en de diepte waarop gewonnen wordt zijn van
invloed op de mate waarin denitrificatie kan optreden. Binnen het watervoerende pakket kunnen weerstandbiedende lagen
voorkomen waardoor de verblijftijd toeneemt. Bovendien is
het organisch stofgehalte in deze lagen vaak hoger. Deze
factoren hebben een positieve invloed op denitrificatie. In
intrekgebieden, die tot het maaiveld uit grove afzettingen
bestaan en waar bovendien diepe grondwaterstanden voorkomen, is denitrificatie door de aerobe omstandigheden in de
ondergrond gering. Dit laatste doet zich voor bij de waterwinningen in de gestuwde afzettingen in het oostelijk en
centraal zandgebied en op de Maasterrassen in het oostelijk
deel van het zuidelijk zandgebied. Nitraatverontreiniging en
als gevolg van overmatig mestgebruik kunnen daar tot grote
diepte in het watervoerende pakket merkbaar blijven. Een
toename van het aandeel van potentiële nitraatbronnen zal
onder dergelijke omstandigheden een stijging van de nitraatbelasting in het drinkwater kunnen veroorzaken (tabel
14).
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Tabel 13:

Het verband tussen het nitraatgehalte in drinkwater en het aandeel
natuurgebied in de beschermingszon e (25-jaarszone)
A: Alle geselecteerde pompstations:

Aandeel natuurgebied
in beschermingszon e

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

aantal
nitraatgehalte CN03/l)
______________ __.______________ pompstations
gemiddeld

maximum

2.7
10.2
9.3
5.8

4.0
27.5
26.1
39.4

5
6

13
31
Bron: STOM, 1983.

Tabel 14:

Het verband tussen het nitraatgehalte in drinkwater en het aandeel
natuurgebied in de beschermingszon e (25-jaarszone)
B; Pompstations geplitst naar geologische opbouw: "gestuwd" en "ongestuwd":

gemiddeld
nitraatgehalte
(mg N03/l)

>

90%
75-90%
50-75%
50%

<

"ongestuwd"

"gestuwd"

Aandeel natuurgebied
in beschermingsgeb ied

2.7
11.5
11.9
16.3

aantal
pompstations

gemiddeld
nitraatgehalte
Cmg N03/l)

4

5
10
6

*)
*)
*)

3.1

aantal
pompstations

1
1
3
25

*) Niet berekend i.v.m. het geringe aantal pompstations

Bron: STOM, 1983.
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Bij diverse waterwinningen wordt drinkwater uit meerdere
watervoerende pakketten onttrokken, waarna menging plaatsvindt. De diepere pakketten zijn aan de bovenzijde veelal
afgesloten door ondoorlatende lagen. Het herkomstgebied van
dit spanningswater is moeilijk te achterhalen. Dit diepe
grondwater is lange tijd geleden geïnfiltreerd en zal daardoor minder belast zijn met stoffen dan het ondiepere
grondwater uit freatische watervoerende pakketten. Drinkwateronttrekkingen die uitsluitend onder weerstand.biedende
lagen plaatsvinden zullen vrijwel niet belast zijn met verontreinigingen. Het opgepompte grondwater is tientallen tot
honderden jaren geleden geïnfiltreerd. De aanwezigheid van
eventuele "gaten" in de slecht doorlat.ende afdeklaag kunnen
het doordringen van verontreinigingen sterk versnellen.
4.4.4. Toetsing van de berekende nitraatgehalten in het
ondiepe grondwater met gegevens over de drinkwaterkwaliteit
In het algemeen wordt aangenomen dat overdosering van meststoffen de belangrijkste bron is voor nitraatverontreiniging van drinkwater CKIWA, 1984). Indien ervan wordt uitgegaan dat de relatieve verschillen in deze mestoverschotten
in de loop der jaren binnen de 25-jaarszones constant zijn
gebleven, dienen de berekende belastingen van het ondiepe
grondwater binnen deze zone tot uiting te komen in de nitraatconcentraties in het drinkwater. Aangezien hoge mestgiften zich met name de laatste jaren voordoen is, rekening
houdend met de transporttijd, bij deze vergelijking uitgegaan van de gemiddelde concentratie in de periode 1975-1980.
Tussen de berekende nitraatconcentraties en de analyseresultaten van het drinkwater (rein water, mengwater uit de
afzonderlijke putten) in deze periode bestaat geen signif icante correlatie Cop 95% waarschijnlijkheidsniv eau). Hiervoor zijn één of meer van de volgende oorzaken verantwoordelijk:
met name de laatste jaren heeft een sterke toename van
de nitraatoverschotten plaatsgevonden en de hoge nitraatconcentraties zijn nog niet op onttrekkingsdiepte
gearriveerd;
er vindt menging plaats met onbelast grondwater, onttrokken uit diepere pakketten, die aan de bovenzijde
door ondoorlatende lagen worden afgegrensd;
er vindt verdunning plaats met onbelast grondwater,
afkomstig uit het deel van het intrekgebied buiten de
25-jaarszone;
er komen op geringe afstand van het puttenveld zwaar
bemeste cultuurgronden voor die relatief sterk bijdragen aan de nitraatbelasting van het drinkwater;
denitrificatfe treedt niet in alle waterwingebieden in
gelijke mate op.
Uit de vergelijking tussen de berekende en aanwezige concentraties in het opgepompte water bleek dat waterwingebieden waarin het ondiepe grondwater tot de lagere nitraatklassen (klassen 1 en 2) behoort, relatief hoge nitraatge-
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halten in het drinkwater bevatten. Deze waterwinningen hebben de volgende eigenschappen met elkaar gemeen:
het zijn freatische winningen (aeroob water);
de afzettingen in het intrekgebied bestaan vanaf maaiveld tot onttrekkingsdie pte uit goed doorlatende afzettingen. Klei- en leeminschakelin gen ontbreken;
de winning begint op geringe diepte (minder dan 45 meter);
er vindt geen menging plaats met water uit diepere pakketten die afgesloten worden door lagen met een hoge
stromingsweerst and.
Waterwingebiede n met een hoge potentiële nitraatbelastin g
van het ondiepe grondwater (klassen 4 en 5) bevatten relatief lage nitraatconcent raties in het drinkwater. Deze winningen worden gekenmerkt door één of meer van de volgende
eigenschappen:
het pakket waaruit water wordt onttrokken wordt aan de
bovenzijde begrensd door weerstandsbiede nde lagen (met
een weerstand van 250-2500 dagen) bestaande uit een
klei-leemafzett ing of dekzandpakket met leeminschakelingen (semi-spannings water);
de winning begint op relatief grote dieptes (meer dan
45 meter);
er vindt menging plaats van water uit het ondiepe pakket (freatisch en semi-spanningsw ater) en dieptepakket
(tot 200 à 300 meter diepte) dat aan de bovenzijde afgesloten wordt door ondoorlatende lagen (met een weerstand van meer dan 5000 dagen) (spanningswater ).
Deze schijnbare tegenstelling (relatief hoge en lage nitraatconcentra ties bij lage resp. hoge belastingklasse n)
hangt nauw samen met verschillen in denitrificatie in de
bovengrond en diepere grondlagen en de leeftijd van het
opgepompte water. Door de hoge nitraatverlieze n als gevolg
van denitrificatie en de hoge leeftijd van het grondwater
(infiltratie in perioden met aanzienlijk lagere bemesting)
zijn de nitraatconcent raties in de laatste groep waterwingebieden laag. Berekening van de nitraatconcent ratie in
diep grondwater op grond van de berekende nitraatconcentr atie in ondiep grondwater is op grond van bovenstaande niet
uitgevoerd.
4.4.5. Kwetsbaarheid van waterwingebiede n
De kwetsbaarheid van waterwinningen ten aanzien van de nitraatverontrein iging wordt, naast het lokale mestoverschot,
zeer sterk bepaald door de lokale geohydrologisch e opbouw
(STOM, 1983; KIWA, 1984; Werkgroep Nitraatuitspoel ing Waterwingebieden, 1985). Uit de nitraatconcent raties in het
drinkwater blijkt dat het zinvol is om de geselecteerde
waterwinningen te onderscheiden volgens de geohydrologisch e
opbouw binnen het intrekgebied. Daarbij is een onderscheid
mogelijk naar enerzijds winningen waar boven het onttrekkingspunt weerstandsbiede nde lagen voorkomen, anderzijds
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naar winningen die vanaf maaiveld tot onttrekkingsdie pte
uit doorlatende grondlagen bestaan. Tot deze laatste groep
(winning van freatisch grondwater) behoren de waterwinningen op de stuwwallen en Maasterrassen. Deze winningen bezitten een hoge potentiële kwetsbaarheid voor nitraatverontreiniging. Waterwinningen die plaatsvinden uit lagen,
die aan de bovenzijde afgedekt worden met weerstandbieden de
lagen (winningen van semi-spanningsw ater), zijn door de
hogere denitrificatiec apaciteit en hogere leeftijd van het
grondwater op onttrekkingsdie pte beter beschermd.
De gemiddelde nitraatconcent raties van het drinkwater (rein
water) in de periode 1975-1980 bedraagt voor de kwetsbare
winningen (in het vervolg "gestuwde winningen" genoemd)
10. 7 mg NQ3/l en voor de overige· ("ongestuwde") winningen
2.1 mg N03/l CSTOM, 1983). Toepassing van de toets van
Wilcoxon geeft aan dat deze verschillen significant zijn
(op 95% waarschijnlijkh eid).
In tabel 15 zijn de gemiddelde nitraatconcent raties in het
drinkwater van de gestuwde (onttrekking van uitsluitend
freatisch grondwater) en ongestuwde waterwinningen (onttrekking van freatisch en/of semi-spanningsw ater) uitgesplitst naar het percentage natuur in de 25-jaars zone en
de belastingklasse van het ondiepe grondwater (binnen de
25-jaarszone). In het algemeen zal de kwetsbaarheid van het
waterwingebied toenemen met de belastingklasse en de afname
van het aandeel natuur. Uit deze tabel komen de volgende
punten naar voren:
Bij een vergelijkbaar aandeel natuur neemt de gemiddelde nitraatconcent ratie in het algemeen toe met de belastingklasse.
Het drinkwater uit de gestuwde winningen heeft bij lage
belastingklasse n een hogere gemiddelde nitraatbelastin g
dan de ongestuwde winningen met zwaar belast ondiep
grondwater. Hiervoor kunnen de volgende oorzaken verantwoordelijk zijn:
in de meeste gestuwde winningen treedt vrijwel geen
denitrificatie op;
de nitraatverontre iniging is nog niet op onttrekkingsdiepte gearriveerd;
in een aantal ongestuwde winningen vindt menging
plaats met diep onbelast grondwater.
Uit de drinkwateranaly sen blijkt verder dat in een aantal
gestuwde waterwingebiede n de EG-richtwaarde (25 mg NQ3/l)
reeds is overschreden ondanks dat in het ondiepe grondwater
relatief lage nitraatconcent raties worden berekend (klassen
2 en 3) en een relatief hoog aandeel natuur (meer dan 50%)
in de 25-jaarszone aanwezig is. In enkele afzonderlijke
putten worden 2 à 3 maal hogere concentraties aangetroffen.
De nitraatverhogin gen worden vermoedelijk veroorzaakt door
een relatief klein oppervlak aan intensief bemeste bouwlanOost-Gelderland ;
Waterleidingma atschappij
(Mulder,
den
mondelinge mededeling).
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Tabel 15:

Gemiddelde nitraatgehalten (mg N03_/l) in het drinkwater in de periode
1975-1980, bij verschillende belasting- en natuurklassen (tussen haakjes
het aantal pompstations)

Belastingklasse
klassegrens
(mg N03-/l)

l

2

0-100

25-200

3

4

50-400

5

100-600

percentage natuur.
s_e!,t~w~

l. > 90
2. 75-90
3. 50-75
4. < 50

3.1
9.6
9.8

(7)
(1)
(2)

10.6
5.8
4.1

( l)
( l)
( l)

25.7
9.2

(1)

11.l
9.9

(4)
(3)

1.9

(6)

(3)

_2n_2e!,t~w~

> 90
2. 75-90
3. 50-75
4. ··< 50

l.

2.1
5.4
6.1

( l)
( l)
(4)

Bron: jaarverslagen drinkwatermaats chappijen.
RIVM.

s.s

(7)

150-180
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4.4.6.

Beschrijving van de waterwinningen in het Zuidelijk, Centraal en Oostelijk Zandgebied

4.4.6.l. Zuidelijk Zandgebied
Waterwinningen van freatisch en semi-spanningswater vinden
in het zuidelijk zandgebied voornamelijk plaats in de Centrale Slenk en de Slenk van Venlo, daar elders het eerste
watervoerende pakket een te geringe dikte heeft voor eff iciënte onttrekking (hoofdstuk 2). De nitraatbelasting van
het ondiepe grondwater binnen de 25-jaarszone vertoont een
grote spreiding (kaartbijlage 2).
De waterwingebieden in de Centrale Slenk worden gekenmerkt
door de aanwezigheid van een relatief dik pakket dekzand
met leemlagen (dikte meer dan 15 meter). Onttrekking vindt
plaats onder dit dekzandpakket. Daarnaast wordt bij deze
winningen ook uit diepere pakketten (dieper dan 100 m-mv)
water onttrokken. Door de relatief grote weerstand van de
deklaag en menging met grondwater uit diepere pakketten
(tot ca. 300 meter diep) is het nitraatgehalte van het gewonnen (meng)water laag en zal op korte termijn de drinkwaterkwaliteit geen gevaar lopen. De hoge berekende belasting (klasse 4) van het ondiepe grondwater zal, afhankelijk
van de denitrificatiecapacite it van de deklaag, in de putten die uit het bovenste pakket onttrekken na verloop van
tijd een toenemend nitraatgehalte kunnen veroorzaken.
In de Slenk van Venlo is de beschermende deklaag aanzienlijk dunner en ontbreekt geheel in de omgeving van de Maas.
Het ondiepe grondwater binnen de 25-jaarszone van deze winningen kan zwaar belast worden met nitraat (bij 80% denitrificatie tot 150 mg N03/l; klasse 4). Aangezien geen
menging met water uit diepere pakketten, onder ondoorlatende lagen, plaatsvindt zal op korte of langere termijn in
een aantal pompstations een kwaliteitsafname van het drinkwater kunnen optreden.
In enkele waterwinningen in de Centrale Slenk en op de
stuwwal bij Nijmegen wordt vanaf een diepte vart 5 à 10
meter beneden maaiveld water onttrokken. Ondanks de lage
berekende nitraatbelasting in het ondiepe grondwater (klasse 2) zijn deze winningen hierdoor toch kwetsbaar. De ontwikkeling van het nitraatgehalte in het drinkwater in de
periode 1975-1981 wijst reeds op een kwaliteitsafname.
De wateronttrekkingen ten oosten van de Maas zijn door de
grofzandige ondergrond eveneens zeer kwetsbaar voor nitraatverontreiniging. Ondanks de relatief lage belastingklasse van het ondiepe grondwater (klasse 2) kan wegens de
geringe denitrificatie het nitraatgehalte in de toekomst
toenemen. Deze negatieve ontwikkeling komt nu reeds tot
uiting in een stijging van de nitraatbelasting in het
drinkwater.
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4.4.6.2. Centraal Zandgebied
De geselecteerde waterwinningen in het centrale zandgebied
bevinden zich vrijwel allen op de gestuwde afzettingen (Veluwe en Utrechtse Heuvelrug). De intrekgebieden zijn opgebouwd uit grove afzettingen waarin stagnerende lagen ontbreken. Er wordt vanaf 25 à 40 meter beneden maaiveld gewonnen. Vanwege de diepe grondwaterstand en zal het neerslagoverschot pas na lange tijd (afhankelijk van de textuur
van de ondergrond variërend van enkele tot meer dan 20
jaar; van Lanen, 1983) het grondwater bereiken. De berekende nitraatbelastin g van het "ondiepe" grondwater behoort in
vrijwel alle waterwinningen tot de laagste klasse. Uitgaande van een geringe denitrificatie kan het nitraatgehalte in
deze klasse echter oplopen tot 100 mg N03/l. Aangezien de
waterwinningen op de gestuwde grofzandige afzettingen zeer
kwetsbaar zijn, kan een geringe uitspoeling reeds tot nitraatverhoginge n in het drinkwater aanleiding geven.
In de periode 1975-1981 zijn in het drinkwater reeds verhogingen in het nitraatgehalte waargenomen. De nitraatbelasting wordt veroorzaakt door een relatief klein aandeel cultuurgronden die reeds gedurende vele jaren intensief bemest
worden. Uitbreiding van het areaal cultuurgrond (met name
bouwland·) of intensivering van de bemesting binnen de intrekgebieden zullen tot een evenredige kwaliteitsafnam e van
het drinkwater leiden.
4.4.6.3. Oostelijk Zandgebied
De meeste winningen van semi-spanningsw ater en freatisch
grondwater in het oostelijk zandgebied onttrekken water op
een diepte vanaf ten hoogste 25 meter beneden maaiveld. In
de gestuwde delen vindt wateronttrekkin g plaats vanaf 40
meter diepte. Menging met grondwater uit diepere pakketten
vindt niet plaats. Door het ontbreken van afdekkende weerstandbiedende lagen ziJn deze waterwinningen relatief
kwetsbaar voor nitraatbelastin g. Het gewonnen water is
vrijwel geheel afkomstig uit cultuurgronden.
De belastingklasse n van het ondiepe grondwater binnen de
25-jaarszone vertonen een grote spreiding (klassen 1 tot
4). De hoogste ·ni traatconcentrat ies in het ondiepe grondwater zullen zich voordoen in de Achterhoek. Vanwege de
hoge grondwaterstand en zijn de omstandigheden voor denitrificatie relatief gunstig. Uitgaande van een nitraatverlies
van 80%, zal de EG-drinkwaterno rm in het ondiepe grondwater
echter nog tot 3 maal toe overschreden kunnen worden. Voorkomen van een kwaliteitsafnam e op korte of langere termijn
door dieper te onttrekken, is vanwegen de dikke ondoorlatende basis van tertiaire kleien niet mogelijk (bijlage 6).
Een aantal wateronttrekkin gen vindt plaats onder een matig
doorlatende keileemlaag. Plaatselijk kan deze zandig zijn
ontwikkeld. Indien deze "gaten" nabij het onttrekkingspun t
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voorkomen, treedt een relatief sterke stroming vanuit het
ondiepe pakket naar het onttrekkingspunt op, waardoor het
gevaar van verontreiniging aanwezig blijft.
In het oostelijk deel van het oostelijk zandgebied wordt
water onttrokken uit voormalige glaciale dalen, die gevuld
zijn met grove zanden. Buiten deze dalen is het watervoerende pakket zeer dun (bijlage 6). Dit heeft tot gevolg dat
er een relatief snelle toestroming vanuit de omgeving naar
de pompputten kan plaatsvinden waardoor de kwetsbaarheid
van dergelijke winningen groot kan zijn.
De waterwinningen op stuwwallen in het noordelijk deel en
in het zuiden (Montferland) zijn eveneens zeer kwetsbaar
voor nitraatbelasting in het te winnen grondwater (vergelijkbaar met het centrale zandgebied). In enkele pompputten
van de gestuwde winning Montferland (Or. van Heek) ziJn
reeds nitraatconcentraties aangetroffen tot boven de EGnorm. Deze worden veroorzaakt door de aanwezigheid van
zwaar bemeste percelen binnen het intrekgebied (Hauwert,
1983).

4.4.7.

Ontwikkeling van de nitraatbelasting van drinkwater

4.4.7.1. Trend in de afgelopen jaren

Bij verschillende waterwinningen is met name in de laatste
jaren een stijging in het nitraatgehalte van het drinkwater
merkbaar. Daarnaast neemt ook het aantal pompstations,
waarin een nitraattoename optreedt, toe. Uit het STOM-onderzoek (STOM, 1983) blijkt dat in 6 procent van de 62 onderzochte pompstations waar freatisch en/of semi-spanningswater wordt gewonnen gedurende de periode 1968-1974 een
significante toename in het nitraatgehalte is waargenomen.
Gedurende de periode 1975-1980 is in 55 procent een stijging opgetreden (tabel 16). Over de gehele periode 19681981 bleek de stijging gemiddeld 0.13 mq N03/l jaar te
bedragen. Voor de meest recente periode 1975-1981 is de
gemiddelde· nitraattoename verdubbeld tot 0.3 mq NQ3/l/
jaar. In acht gevallen bedraagt de toename zelfs meer dan
0.9 mg NQ3/l (tabel 17).
De stijging van het nitraatgehalte is het gevolg van de
toenemende mestoverschotten op de cultuurgronden binnen het
intrekgebied. Het opgepompte water is reeds vele jaren geleden, bij lagere mestdoseringen, geïnfiltreerd. Aangezien
de overmatige mestgiften op cultuurgronden de afgelopen
jaren verder zijn gestegen, zal de kwaliteitsafname van het
opgepompte grondwater zich (mogelijk in versterkte mate)
verder voortzetten.
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Tabel 16: Aantallen pompstations met een in de tijd veranderend voedingsstoffengehalte. De trends zijn afgeleid met behulp van lineaire regressie van rein-wateranaly ses van nitraat van verschillende tijdreeksen
op een betrouwbaarheid sniveau van 95%. (het totaal aantal onderzochte pompstations is 62).

ONDERZOEKSPERIODE

GEHELE PERIODE

le DEELPERIODE

2e DEELPERIODE

1968 - 1981

1968 - 1974

1975 - 1981

35
5
19

4
6
31

34
23

3

16

3

NITRAAT
toename
afname
geen significante verandering
constant op niveau detectiegrens

2

Bron: STOM, 1983.

Tabel 17: Verandering van het nitraatgehalte van drinkwater over de periode
1975-1981

Verandering in rng N03
per liter per jaar
Toename meer dan 1.33
0.89
0.66
0.44
0.22
0.00

Afname

-

1.33
0.89
0.66
0.44
0.22

meer dan 1.33
0.44 - 1.33
0.22 - 0.44

Constant op niveau van detectiegrens
Geen af name of toename met
betrouwbaarheid van 95%

Aantal pompstations en percentage ( •• )

4
4
2
6
13
5

(7%)
(7%)
(3%)
(10%)
(22%)
(8%)

1
0
1

(2%)
(0%)
(2%)

3

(5%)

22

(37%)

Bron: STOM, 1983.
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4.4.7.2. Toekomstige ontwikkeling
Afgaande op de nitraatontwikkeling in het drinkwater in de
afgelopen jaren doet zich de vraag voor op welke termijn
het gewqnnen water dermate met nitraat belast is, dat het
niet meer gebruikt kan worden voor de bereiding van drinkwater. De Werkgroep Nitraatuitspoeling in Waterwingebieden
(1985) heeft ten aanzien van deze problematiek onderzoek
verricht, waarbij 166 waterwinningen op zandgronden zijn
betrokken. Op basis van mestbalansrekeningen, processen in
de onverzadigde en verzadigde zone en berekening van de
verblijftijd in het watervoerende pakket is de ontwikkeling
van de nitraatbelasting van drinkwater bepaald voor de periode 1980 tot ca. 2080. Wanneer geen beperkingen aan het
mestgebruik worden opgelegd zal tegen die tijd de MTC-norm
(50 mg N03l} bij 16 waterwinningen worden overschreden
(ca. 10%); het richtniveau C25 mg N03/l) zal bij 45 (ca.
27%) worden overschreden. Voor het jaar 2000 bedragen de
aantallen respectievelijk 9 en 34 waterwinningen.
In het STOM-onderzoek is voor 62 winningen van freatisch
en/of semi-spanningswater deze ontwikkeling geschetst, aannemende dat de trend in de drinkwaterkwaliteit, zoals die
zich in de periode 1960-1981 voordeed, wordt voortgezet.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in drie pompstations
het drinkwater voor het jaar 2000 de MTC zal overschrijden.
Voor het jaar 2020 is dit aantal gestegen tot negen. Indien
de richtwaarde wordt gehanteerd bedraagt het aantal waterwinningen waar deze waarde wordt overschreden respectievelijk negen (voor 2000) en zestien (voor 2020). De waterwinningen die volgens deze trendanalyse voor · 2020 de EG-norm
overschrijden komen vrijwel allen voor op de gestuwde delen
van de zandgebieden en op de grove Maasafzettingen. Van
deze pompstations, waar de grootste stijging in de periode
1975-1980 optreedt en relatief ondiep onttrokken wordt, is
de norm reeds voor 2000 bereikt.
Een toename van het nitraatgehalte van meer dan 0.9 mg
N03/l doet zich, op basis van de STOM-trendanalyse, voor
bij waterwinningen met berekende nitraatconcentratie in het
ondiepe grondwater uit zowel de laagste als hoogste belastingklassen. Ook in waterwingebieden die voor het jaar 2020
de EG-norm zullen overschrijden zijn zowel de hogere als
lagere klassen vertegenwoordigd. Een lage belastingklasse
van de 25-jaarszone staat dus niet garant voor een goede
kwaliteit van het drinkwater op langere termijn. Voor de
gestuwde winningen waar zich reeds een kwaliteitsafname
heeft ingezet lijkt een verdere achteruitgang aannemelijk.
Deze achteruitgang is sterk afhankelijk van de denitrificatie, zoals die in zowel de boven- als ondergrond kan optreden. In tabel 18 is voor enkele denitrificatiewaarden het
aantal kwetsbare waterwinningen voor nitraatverontreiniging
(totaal 33) weergegeven waar, bij handhaving van de mestdoseringen van 1983, in de toekomst de MTC wordt overschre-
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den. In de praktijk zal bij dit type waterwinningen de denitrificatie dichter bij de 20% dan bij de 80% liggen, zodat nogal wat winningen worden bedreigd. Uit de tabel
blijkt dat ook bij lage denitrificatiew aarden 19 waterwinningen niet worden bedreigd. Dit is geheel toe te schrijven
aan de lage huidige belasting in de 25-jaarszones van deze
winningen.
In de ongestuwde winningen, waar de berekende nitraatbelasting hoger is, zijn de nitraatconcent raties in het opgepompte water duidelijk lager. Een geringe toename ·in de
nitraatbelastin g van het drinkwater gedurende de periode
1975-1981 ten opzichte van 1961-1974 wijst echter al op een
beïnvloeding. Nauwkeurige lange termijnvoorspe llingen voor
dit type waterwinningen zijn zeer moeilijk. De toekomstige
drinkwaterkwal iteit is sterk afhankelijk van de specifieke
eigenschappen van het waterwingebied. Bovendien is van de
processen, die in de verzadigde zone optreden en de kwaliteit beïnvloeden, onvoldoende bekend. De gevolgen van de
berekende nitraatbelastin g voor de toekomstige drinkwaterkwaliteit en het tijdstip waarop de EG-norm zal worden
overschreden is dan ook niet aan te geven (zie ook van
Beek, 1984) .

Tabel 18:

Aantal kwetsbare waterwinningen waa~ in de toekomst de MTC
voor nitraat wordt overschreden, afhankelijk van de denitrificatie in boven- en ondergrond en bij handhaving van de
mestdoseringen van 1983 (totaal 33).

denitrificatie
bovengrond
80%
60
40
20
denitricicatie
ondergrond
20
40
60
80%

14
12
12
4

12
12
7
2

12
7
4
0

4
2
0
0
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Inleiding

5.2.

Classificatie van stroomgebieden, waterwingebieden
en grondwaterafhankelijke natuurgebieden naar (potentiële) bedreiging
Stroomgebieden
Waterwingebieden
Grondwaterafhankelijke natuurgebieden

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.

Bescherming van natuurlijke ecosystemen in kwelgebieden
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HOOFDSTUK 5: EVALUATIE
5.1.

Inleiding

In deze studie is een beeld geschetst van de ruimtelijke
verschillen in de belasting van het ondiepe grondwater door
overmatig mestgebruik op cultuurgronden en de gevolgen
hiervan voor de functies natuur en waterwinning. Daartoe
zijn de gemiddelde nitraatconcentraties en de potentiële
fosfaatconcentraties (op korte en lange termijn) in stroomgebieden en 25-jaarszones van waterwinningen, die uit het
freatisch pakket onttrekken, berekend (uitgaande van de
mestdoseringen van 1983). Centraal in dit onderzoek staat
de vraag waar en in welke mate waterwingebieden en natuurterreinen, die door grondwater gevoed worden, gevaar lopen
in hun functioneren te worden bedreigd.
Gebieden waar toestroming van grondwater plaatsvindt Ckwelzones) hebben in het algemeen een hoge potentiële ecologische waarde, die tot uiting kan komen in een grote diversiteit aan levensgemeenschappen. Door ontwateringswerkzaamhe den ten behoeve van onder meer de landbouw zijn kwelgebieden de afgelopen decennia sterk in kwaliteiten omvang afgenomen of geheel verdwenen. De verontreiniging van grondwater met nutriënten heeft eveneens een sterke kwaliteitsafname tot gevolg. Om de laatste restanten van de waardevolle
kwelmilieus voor een verdere achteruitgang te behoeden,
dienen maatregelen genomen te worden. Deze beheersmaatregelen kunnen ook tot doel hebben gedegradeerde kwelmilieus
weer in kwaliteit te doen toenemen.
Een eerste selectie voor gebieden waar de condities het
meest gunstig zijn voor de bescherming c.q. ontwikkeling
van waardevolle natuurterreinen, kan worden gemaakt met
behulp van een geïntegreerd gebruik van kaartbijlage l en
de belastingkaarten (kaartbijlagen 2 tot en met 5). Een
gedetailleerd hydrologisch en ecologisch onderzoek blijft
voor het nemen van lokale beheersmaatregelen noodzakelijk,
aangezien de factoren die van invloed zijn op de kwaliteitsafname en de horizontale ruimtelijke relaties. van
plaats tot plaats sterk kunnen variëren.
Stroomgebieden, die in geringe mate belast zijn, kunnen ook
in aanmerking komen voor een toekomstige onttrekking van
drinkwater. Bij de uiteindelijke keuze van een geschetste
lokatie spelen echter ook verschillende geohydrologische en
bedrijfseconomische aspecten een rol.
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de
potentiële bedreiging van de onderscheiden stroomgebieden
in het algemeen en de natuurterreinen in kwelzones en waterwingebieden in het bijzonder. Tevens zal worden ingegaan
op mogelijke beheersmaatregelen voor kwelmilieus.
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5.2.

Classificatie van stroomgebieden, waterwingebieden
en grondwaterafhankelijke natuurgebieden naar (potentiële) bedreiging

5.2.1. Stroomgebieden
De stroomgebieden zijn ingedeeld op grond van het berekende
gemiddelde nitraatgehalte in het ondiepe grondwater en in
het uittredende grondwater en op grond van de fosfaatbelasting, die zich op korte termijn in het ondiepe grondwater
zal kunnen voordoen. Met betrekking tot de potentiële
drinkwaterfunctie is voor de nitraatbelasting van ondiep
grondwater uitgegaan van de MTC-norm. Ten aanzien van de
functie natuur in de kwelmilieus is de eutrofieringsnorm
voor oppervlaktewater gehanteerd. Uitgaande van deze normen
wordt aangegeven welke grondwaterafhankelijke milieus worden bedreigd en waar mogelijkheden bestaan voor de ontwikkeling van waardevolle kwelmilieus en eventueel onttrekking
van grondwater voor consumptie.
De classificatie van stroomgebieden naar de mate waarin
bedreiging kan plaatsvinden, is weergegeven in figuur 25 en
kaart 5. Kwelzones, die in agrarisch gebruik zijn, kunnen
door beheersmaatregelen worden omgezet in waardevolle terreinen met een grote diversiteit aan plantensoorten. Met
name in de kwel zones, gelegen binnen stroomgebieden waar
het grondwater slechts in geringe mate met meststoffen is
belast, kunnen zich door relatief geringe (goedkope) ingrepen soortenrijke milieus ontwikkelen. In stroomgebieden
waarbinnen het ondiepe grondwater reeds zwaar belast is met
nutriënten kunnen alleen door kostbare ingrepen na vele
jaren positieve resultaten worden behaald.
Nitraat
De mate waarin de belasting van het grondwater met nitraat
gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de kwelmilieus en
het drinkwater kan weergegeven worden met behulp van de
maximaal toelaatbare concentratie voor drinkwater CMTCnorm; EG-richtlijn 80/778; EEG, 1980). Voor nitraat is deze
gesteld op 50 mg NQ3/1. Op grond van deze norm zijn de
stroomgebieden met betrekking tot ondiep grondwater ingedeeld in:
1. stroomgebieden waarbinnen de omstandigheden relatief
gunstig zijn voor de winning van grondwater voor de
drinkwaterbereiding en waar kwelgebieden in relatief
geringe mate met meststoffen worden belast (gemiddelde
nitraatbelasting minder dan 50 mg NQ3/l);
2. stroomgebieden waarbinnen het grondwater ongeschikt
wordt voor de bereiding van drinkwater en kwelgebieden
potentieel bedreigd worden als gevolg van de nitraatbelasting in ondiep grondwater (meer dan 50 mg NQ3/l).
Bij deze indeling is uitgegaan van een denitrificatie van
80% in de bovengrond.
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Aangenomen wordt dat het grondwater, dat in de kwelgebieden
binnen het bereik van de plantewortels kan komen, dezelfde
nitraatbelasting heeft als het naar het oppervlaktewater
uittredende grondwater in die gebieden. Dit betekent voor
nitraat dat de concentratie in het grondwater in de kwelgebieden zal zijn afgenomen tot 30% van de gemiddelde belasting van het ondiepe grondwater in het hele stroomgebied.
Deze vermindering is het gevolg van denitrificatie in de
verzadigde zone en van menging van grondwater van verschillende ouderdom Czie hoofdstuk 3.2.2.4).
De laatste factor geldt voor de toestroming naar stromend
oppervlaktewater en mogelijk ook voor kwelgebieden als geheel. Voor afzonderlijke planten geldt deze vermenging
niet. Het aanstromende kwelwater zal voor elke groeiplaats
vanuit een ander gedeelte van het infiltratiegebied afkomstig zijn, zodat binnen kwelgebieden variaties in de kwelwaterkwaliteit kunnen optreden. In deze studie wordt vanwege de schaal van onderzoek uitgegaan van gemiddelden. Een
nitraatreductie van 70% in de verzadigde zone wordt daarom
ook voor de kwelgebieden aangehouden.
Indien het grondwater dat naar natuurgebieden in kwelzones
toestroomt bepaalde nitraatconcentraties overschrijdt zullen (mits fosfaat in voldoende mate aanwezig is) veranderingen in de vegetatiesamenstelling optreden. Als grens is
de eutrofiëringsnorm voor stilstaande wateren (8.9 mg
NQ3/l) gehanteerd. De stroomgebieden zijn op grond van
deze waarde ingedeeld in:
1. stroomgebieden waarbinnen het uittredende grondwater
geen potentiële bedreiging vormt voor de aanwezige
grondwaterafhankelijke natuurgebieden en waar in de
kwelzones waardevolle natte-vochtige natuurgebieden tot
ontwikkeling kunnen komen (gemiddeld nitraatgehalte
minder dan 8.9 mg N03/l);
2. stroomgebieden waarbinnen het uittredende grondwater
een potentiële bedreiging vormt voor de grondwaterafhankelijke natuurgebieden en waardevolle kwelzones alleen na uitgebreide beheersmaatregelen tot ontwikkeling
gebracht kunnen worden (gemiddeld nitraatgehalte meer
dan 8.9 mg N03/l).
Fosfaat
Algemeen wordt aangenomen dat fosfaatuitspoeling door overmatige bemesting (nog) niet optreedt. Op korte termijn (10
jaar) kan in de natte-vochtige cultuurgronden van een aantal stroomgebieden uitspoeling van fosfaat en verontreiniging van het grondwater plaatsvinden. Eutrofiëring van
grondwaterafhankelijke natuurgebieden en oppervlaktewater
(massale algengroei) kan reeds optreden bij fosfaatconcentraties hoger dan 0.31 mg P04/l.
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Op grond van de gemiddelde fosfaatbelasting in het ondiepe
grondwater zijn de stroomgebieden ingedeeld in:
1. stroomgebieden waar binnen 10 jaar geen uitspoeling van
fosfaat zal optreden;
2. stroomgebieden waar binnen 10 jaar fosfaatuitspoeling
kan optreden en waarbij concentraties van meer dan 0.31
mg PQ4/l worden bereikt. Binnen deze stroomgebieden
zullen de watergangen en natuurgebieden in kwelzones in
de nog verdere toekomst ernstig geëutrofieerd kunnen
raken.
De gehanteerde indelingscriteria hebben een tweeledig doel.
De criteria die samenhangen met de potentiële bedreiging
door nitraat geven een indruk van een potentiële bedreiging
die min of meer actueel is. De criteria met betrekking tot
fosfaat zijn -omdat fosfaat uitspoeling niet actueel isgericht op een potentiële bedreiging in de verdere toekomst. Hieruit volgt dat stroomgebieden waar, volgens de
gehanteerde criteria, geen gevaar bestaat voor fosfaatverontreiniging in principe het meest geschikt zijn voor het
behoud en de ontwikkeling van grondwaterafhankelijke natuurgebieden.
Voor stroomgebieden waarin op dit moment grondwaterafhankelijke natuurgebieden voorkomen, of die overeenkomen met de
25-jaarszones van de geselecteerde waterwingebieden is uiteraard vooral de min of meer actuele bedreiging door nitraat van belang. Deze is in de volgende paragrafen volgens
specifieke criteria nader uitgewerkt.
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Figuur 25: Potentiële bedreiging van het ondiepe grondwater en grondwaterafhankelijke milieus in stroomgebieden door verontreiniging door nitraat en fosfaat
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5.2.2. Waterwingebieden
De drinkwaterwinning is gebaat bij een goede kwaliteit van
het grondwater. Door overmatig mestgebruik binnen het intrekgebied kan het onttrokken grondwater verontreinigd raken met meststoffen. Met name nitraat kan in de toekomst
gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Van alle waterwingebieden op de zandgronden zijn de winningen van freatisch grondwater en de gemengde winningen van freatisch en
semi-spanningswater het meest kwetsbaar voor verontreinigingen. Dit type winningen is verder onderverdeeld op grond
van de potentiële kwetsbaarheid ten aanzien van de nitraatbelasting van het te onttrekken grondwater.
Classificatie van de waterwingebieden heeft
gaan in welke onttrekkingen bij handhaving
mestdosering de drinkwaterfunctie in gevaar
vens kunnen de gevolgen van een toename in
worden afgeleid.

tot doel na te
van de huidige
kan komen. Tede mestdosering

Waterwingebieden waar binnen de 25-jaarszone de berekende
nitraatbelasting van ondiep grondwater de EG-richtlijn voor
drinkwater (50 mg NQ3/l) overschrijdt, worden als potentieel bedreigd beschouwd. In hoeverre deze belasting ook in
het te onttrekken grondwater aanwezig zal zijn is afhankelijk van de geohydrologische opbouw van het intrekgebied.
Waterwingebieden die vanaf maaiveld tot onttrekkingsdiepte
uit grove afzettingen zijn opgebouwd kunnen als zeer kwetsbaar worden aangemerkt. Indien weerstandbiedende lagen
voorkomen neemt de denitrificatie toe en verticale verplaatsing af waardoor ook de kwetsbaarheid ten aanzien van
nitraat zal afnemen. In een aantal waterwinningen wordt uit
meerdere lagen (veelal diepere pakketten die afgesloten
worden door weerstandbiedende lagen) onttrokken. Het diepe
grondwater heeft meestal een lage belasting. Het drinkwater
Cmengwater) zal hierdoor een betere kwaliteit hebben dan
indien alleen uit de bovenste pakketten onttrokken wordt.
Het schema voor de classificatie van de waterwingebieden is
weergegeven in figuur 26. De geclassificeerde waterwingebieden zijn afgebeeld op kaart 5.
5.2.3. Grondwaterafhankelijk natuurgebieden
In natuurgebieden die deel uitmaken van kwelzones kan door
toevoer van nutriënten (met name nitraat en fosfaat) uit
landbouwgronden eutrofiëring optreden. Onder de huidige
omstandigheden zal nitraat vooral via het grond- en oppervlaktewater worden getransporteerd. Fosfaat zal met name
door afspoeling vanuit landbouwgronden en door inundatie
van oppervlaktewater worden aangevoerd.
Door toestroming van grondwater en inundatie van oppervlaktewater kunnen deze stoffen in natuurgebieden, die deel
uitmaken van kwelzones, terechtkomen. Indien de concentraties in het water een bepaalde waarde overschrijden kan
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Figuur 26: Kwetsbaarheid van waterwingebieden (freatisch en gemengd freatisch/
spanningswater) ten aanzien van de berekende nitraatbelasting in
ondiep grondwater en lokale geohydrologische opbouw.
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eutrofiëring optreden. Eutrofiëring heeft een bedreiging
van de oorspronkelijke grondwaterafhankelijke vegetaties
tot gevolg. Aangezien verontreiniging door fosfaat sterk
afhankelijk is van de lokale omstandigheden en omdat fosfaatbelasting van het grondwater (nog) vrijwel niet voorkomt, is deze stof verder buiten beschouwing gelaten. Eutrofiëring door nitraat treedt op indien de concentratie in
het aangevoerde grondwater meer dan 8.9 mg N03/l CIMPeutrofiëringsnorm voor stilstaande wateren) en in het inunderende oppervlaktewater meer dan 13.2 mg N03/l CCUWVOeutrofiëringsnorm voor stromende wateren) bedraagt. Onder
deze omstandigheden wordt ook wel van hypertroof water gesproken.
De indeling van grondwaterafhankelijke natuurterreinen naar
potentiële bedreiging door nitraat is weergegeven in figuur
27. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de vochtvoorziening
plaatsvindt door zowel toestroming van grondwater als inundatie van oppervlaktewater. De classificatie van stroomgebieden, waarbinnen deze terreinen voorkomen, is ruimtelijk
weergegeven in kaart 6. De stroomgebieden zijn verder onderscheiden in:
1. stroomgebieden met geïsoleerde grondwaterafhankelijke
natuurterreinen die allen kleiner zijn dan 5 ha;
2. stroomgebieden met kleine en grotere (meer dan 5 ha)
natuurterreinen.
In het algemeen zijn kleine geïsoleerde grondwaterafhankelijke natuurterreinen gevoeliger voor verstoring dan grote
natte terreinen of kleine eenheden die deel uitmaken van
een groter natuurgebied {kaartbijlage 1).
Kaarten 5 en 6 geven een globaal beeld van de bedreiging
van kwelzones en waterwinningen respectievelijk grondwaterafhankelijke natuurterreinen door nitraat als gevolg van
een overmatig mestgebruik binnen het stroomgebied waartoe
deze behoren.
In de praktijk kunnen in stroomgebieden waarbinnen als zodanig geen bedreiging zal optreden (nitraatbelasting onder
de eutrofiëringsnorm) door lokale omstandigheden de drinkwater- en (potentiële) natuurfunctie in gevaar worden gebracht. Deze situatie zal zich voordoen indien intensief
bemeste landbouwgronden bovenstrooms van natuurterreinen in
kwelzones of nabij het pompstation voorkomen. Met name cultuurgronden die gebruikt worden om mestoverschotten uit te
rijden en die grenzen aan natuurgebieden vormen door uiten afspoeling een ernstige bedreiging. In het algemeen zal
de ruimtelijke samenhang met dergelijke "durnppercelen" vaker voorkomen in stroomgebieden die tot de hogere bedreigingsklassen behoren.
Nogmaals wordt erop gewezen dat kaarten 5 en 6 uitsluitend
de gevolgen van uitspoeling door overmatige dosering van
meststoffen weergeven. Tal van andere processen, veroorzaakt door uiteenlopende bronnen, kunnen eveneens een kwaliteitsafname van kwelmilieus en het drinkwater veroorzaken.
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Figuur 27: Potentiële bedreiging van de grondwatera fhankelijke natuurgebie den
met nitraat via grond- en oppervlakte water.
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5. 3.

Bescherming van natuurlijke ecosystemen in kwelgebieden

Binnen de gestelde randvoorwaarden ontstaat een somber
beeld ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van vele
van de ecologisch waardevolle ecosystemen die gelegen zijn
in kwelmilieus. Doordat in veel gevallen het grondwater
meer of minder belast is met nutriënten als gevolg van bemesting bestaat het gevaar dat dergelijke ecosystemen geëutrof ieerd worden. De thans nog aanwezige, waardevolle plantesoorten zullen door deze ontwikkelingen uit veel natuurterreinen verdwijnen en plaatsmaken voor de zeer algemene
soorten.
De mate waarin eutrofiëring op kan treden, indien geen beperkende maatregelen ten aanzien van het mestgebruik worden
ingesteld, is in hoofdstuk 4.2. en 4.3. behandeld. Op
kaarten is per stroomgebied aangegeven of de eutrof iëringsnorm voor de nitraat- en fosfaatbelastin gen in het
grond- en oppervlaktewate r wordt overschreden en in welke
mate dit gebeurt (kaartbijlagen 2 t/m 5}. In hoofdstuk 5.2
is aangegeven in welke stroomgebieden de grondwaterafhan kelijke natuurterreinen , volgens deze normen, gevaar lopen
Uit
eutrofiëring of reeds geëutrofieerd ziJn.
voor
kleine-meestal
vele
nog
er
dat
kaartbijlage l blijkt,
vochtige natuurgebieden aanwezig zijn in de kwelzones van
stroomgebieden waar de normen volgens de berekeningen worden overschreden. ·
In die gevallen waar vochtige natuurgebieden deel uitmaken
van grotere complexen, die tot aan de waterscheiding doorlopen, mag verwacht worden dat, zelfs in stroomgebieden
waarvan het ondiepe grondwater gemiddeld tot boven de eutrof iëringsnorm is belast, geen bijzondere beperkingen ten
aanzien van mestgebruik of hydrologische maatregelen nodig
zijn uit overwegingen van natuurbehoud. Is het oppervlaktewater, dat het stroomgebied inkomt (kaartbijlage 5), echter
in
m~ststoffen
van
uitspoeling
door
voedselrijk
stroomopwaarts gelegen stroomgebieden, dan dienen toch
maatregelen genomen te worden. In of rondom de betrokken
vochtige.natuu rterreinen zullen voorzieningen moeten worden
aangebracht die overstroming met dit oppervlaktewate r voorkomen of die zorgen voor verbetering van de kwaliteit in
het bovenstroomse gebied (bijv. door beperking van de
mestdoseringen} .
Indien de vochtige natuurterreinen worden begren~d door
cultuurgronden, die deze terreinen van grondwater voorzien,
zullen meestal regulerende maatregelen noodzakelijk zijn om
de ecologische waarden ook op langere termijn te kunnen
handhaven. Om alle potentiële verontreiniging sstromen uit
te schakelen dienen deze maatregelen betrekking te hebben
op het gebied tussen het natuurterrein en de waterscheiding
in hetzelfde stroomgebied of tot de ontwateringsba sis, die
zich het meest nabij het natuurterrein bevindt. In stroomgebieden waar in het uittredende grondwater de eutrofië-
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ringsnorm nu al overschreden wordt is reductie van de mestdosering noodzakelijk. In overige gebieden waar de norm nog
niet overschreden wordt zal een toename van het mestgebruik
moeten worden voorkomen. Onder omstandigheden dat mestbeperkingen (nog) niet tot de mogelijkheden behoren, zullen
hydrologische ingrepen wenselijk zijn om de watervoorziening van de vochtige ecosystemen te scheiden van het grondwatersysteem.
Indien het oppervlaktewater niet geëutrofieerd is en door
maatregelen bovenstrooms ook niet zal worden, kan dit water
voor de vochtvoorziening van de vochtig-natte natuurterreinen worden aangewend. In andere gevallen zal, veelal tegen
het
schoon grondwater van elders uit
hoge kosten,
stroomgebied of uit andere stroomgebieden moeten worden
aangevoerd of van grote diepte worden opgepompt. Zonder
bij daling van de
aanvullende watervoorziening zal,
grondwaterstand, als gevolg van mineralisatieprocessen
eutrofiëring optreden die maar zeer moeizaam teruggedraaid
kan worden.
De verschillende beheersmaatregelen, die nodig worden geacht voor behoud op lange termijn van ecologische waarden
-van vochtige natuurterreinen, zijn schematisch aangegeven
in figuur 28. Het schema omvat alle voorkomende gevallen
van eutrofiëring door de toestroming van met meststoffen
belast grond- en oppervlaktewater. Per belastingsituatie
zijn meerdere mogelijkheden aangegeven om de bescherming
tegen eutrofiëring op lange termijn te verwezenlijken (tabel 19 en figuur 28).
Aangenomen is dat bij uitblijven van beperkende maatregelen
de mestdoseringen en daardoor de belasting van het gronden
oppervlaktewater zullen toenemen. Zonder de toepassing van
de aangeduide condities van beheersmaatregelen zullen de
waardevolle vochtige natuurgebieden, voorzover ze die waarde ontlenen aan het voorkomen van minder algemene en plaatselijk zeldzame tot zeer zeldzame plantesoorten, hun waarde
verliezen door eutrofiëring.
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Figuur 28: Schema van de verschillende mogelijkheden van maatregelen van extern beheer van vochtige natuurgebieden in relatie tot hun bedreiging via grond- en oppervlaktewate r
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Tabel 19: Overzicht beheersmaatregelen voor behoud van de
vochtvoorziening en beperking van de eutrofiëring
van vochtige natuurterreinen (behorende bij figuur 28)
Maatregelen betreffende het oppervlaktewater
Geen verhoging van de mestdosering in stroomgebieden
bovenstrooms van die waar het natuurterrein in ligt
II. Terugbrengen van de mestdoseringen in stroomgebieden
III. De kans op overstroming met oppervlaktewater, dat afkomstig is uit bovenstroomse gebieden, verkleinen of
voorkomen

I.

Maatregelen ten aanzien van het grondwater
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

geen maatregelen
geen verhoging van de mestdoseringen in het k.welgedeelte van het stroomgebied
geen verhoging van de mestdoseringen in het infiltratiegedeelte van het stroomgebied
geen verhoging van de mestdoseringen in het hele
stroomgebied
terugbrengen van de mestdoseringen in het k.welgedeelte
van het stroomgebied
terugbrengen van de mestdoseringen in het infiltratiegedeelte van het stroomgebied
terugbrengen van de mestdoseringen in het hele stroomgebied

Hydrologische maatregelen voor alternatieve watervoorziening
1.
2.

3.
4.

geen maatregelen
maatregelen ter beperking van de toestroming van ondiep grondwater uit de directe omgeving door rechtstreekse aanvoer van grondwater uit het infiltratiegebied (afdammingen en aanleg slotenstelsel)
maatregelen die grondwateraanvoer voorkomen door de
aanvoer van weinig belast water van verder weg (grondof oppervlaktewater via buizenstelsel)
maatregelen die de grondwateraanvoer voorkomen door de
aanvoer van weinig belast water van ver weg (oppervlaktewater uit een ander stroomgebied; grondwater uit
diepe watervoerende pakketten).
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Toepassing van het schema
Het externe beheer van een vochtig natuurgebied, gelegen in
een stroomgebied waarvoor geldt dat de berekende nitraatbelasting van ondiep grondwater en van inkomend oppervlaktewater hoger is dan de eutrof iëringsnorm, kan op de volgende
wijze worden aangepakt (situatie~ in figuur 28):
Eerst wordt onderzocht of mestgiftbeperking in het bovenstroomse gebied mogelijk en haalbaar is CD-II). Indien dit niet het geval is zal automatisch voor de lijn
D-III (voorkomen van overstromingen) gekozen moeten
worden. Dit is noodzakelijk aangezien anders, welke
verdere maatregelen voor intern en extern beheer ook
worden uitgevoerd, het betrokken natuurterrein geëutrofieerd zal worden. Is gekozen voor D-III dan zullen ter
beperking van de aanvoer van met nitraat belast grondwater in het stroomgebied zelf mestbeperkende maatregelen genomen moeten worden (g). Gebeurt dit slechts in
dat deel van het stroomgebied (f) waar infiltratie
overheerst dan zijn aanvullende hydrolologische maatregelen nodig om beïnvloeding van het natuurgebied vanuit
aangrenzend cultuurland te voorkomen (2).
Maatregel e (beperkingen in de nabije omgeving) heeft,
net als het achterwege laten van enige maatregel (a),
tot gevolg dat het betrokken natuurgebied op den duur
alleen nog in stand gehouden kan worden door de aanvoer
van diep grondwater of onbelast grond-/oppervlaktewate r
van ver weg (4).
Binnen het kader van te nemen maatregelen of te stellen
beperkingen aan de toename van mestdoseringen kan in verband met deze problematiek ook de herbestemming van cultuurgrond tot natuur genoemd worden. Ook dit leidt immers
tot een gemiddeld lagere belasting van grond- en oppervlaktewater.
Voor elke combinatie van mogelijke eutrofiëring CA t/m H)
zijn aldus sets van beheersmaatregelen te geven." In het
algemeen zal echter steeds aanvullend specifiek lokaal onderzoek nodig zijn. Ter instandhouding van vochtige en natte natuurterreinen lijkt mestbeperking en/of herbestemming
van de cultuurgrond in het gebied, die deze terreinen van
grondwater voorzien, in combinatie met hydrologische maatregelen gericht op beperking van de kans op overstroming
met oppervlaktewater dat elders wordt belast, landschapsecologisch gezien de beste oplossing. Veelal zal dit ook
eenvoudiger zijn te realiseren (instrumenten, kosten) dan
de andere in tabel 19 en figuur 28 aangegeven maatregelen.
Eén van de eindconclusies van de STOM-studie (1983), namelijk dat grote aaneengesloten natuurgebieden veel meer kans
hebben hun plantenecologische karakter te behouden dan
kleine geïsoleerde terreinen, wordt door de uitkomsten van
deze studie opnieuw bevestigd.

HOOFDSTUK 6:

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

153

HOOFDSTUK 6:

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van de Rijksplanologische Dienst te Den Haag is
door de Vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit Utrecht onderzoek verricht naar de ruimtelijke effecten van de intensieve veehouderij via ondiepe grondwaterstroming op de oostelijke, centrale en zuidelijke zandgronden. Daarbij is vooral aandacht besteed aan mogelijke gevolgen voor grondwaterafhankelijke natuurgebieden en voor
de drinkwatervoorziening.
HOOFDSTUK 1
Uitgangspunt voor de berekening van de belasting van bodem
en grondwater met meststoffen zijn de mestoverschotten. In
hoofdstuk 1 worden deze mestoverschotten op drie verschillende manieren berekend op basis van de landbouwtelling van
1983.
1. Gemeentelijke mestoverschotten berekend volgens landbouwkundige criteria op basis van stikstof en kalium.
Bij deze berekeningswijze wordt de maximale hoeveelheid
plaatsbare organische mest op cultuurgrond bepaald door
het nog niet optreden van ziekten en/of gewasschade en
een zo groot mogelijke gewasopbrengst CSluysmans, et
al, 1978). Deze berekeningen maken een vergelijking met
eerdere berekeningen mogelijk.
2. Gemeentelijke mestoverschotten berekend volgens milieuhygiënische benadering op basis van stikstof.
De maximale hoeveelheid plaatsbare mest is afgestemd op
een zo gering mogelijke stikstofbelasting van bodem en
grondwater bij een gemiddelde gewasopbrengst. Deze rekenmethode is ontwikkeld om als basis te dienen voor
berekening van de stikstofbelasting van het ondiepe
grondwater (zie hoofdstuk 3) en moet daarom niet worden
beschouwd als normstelling.
3. Gemeentelijke mestoverschotten berekend volgens milieuhygiënische benadering op basis van fosfaat.
Hierbij wordt de maximale hoeveelheid plaatsbare mest
bepaald door de fosfaatontrekking door het gewas. Bij
mestgiften, die minder of gelijk zijn aan de onttrekking door het gewas, wordt fosfaataccumulatie voorkomen
(ecologisch criterium). In hoofdstuk 3 wordt op basis
van deze methode dë belasting van de bodem en het ondiepe grondwater met fosfaat berekend.
De uitkomsten van de diverse berekeningen kunnen als volgt
worden samengevat:
ad. l.
Het totale mestoverschot, dat volgens landbouwkundige criteria voor het totale studiegebied wordt
berekend, bedraagt 13 miljoen ton ( 1983), merendeels bestaande uit varkensdrijfmest (73%). Op 95%
van de cultuurgrond in het studiegebied bestaat een
mestoverschot. Duidelijke concentratiegebieden zijn
de Peel en de Gelderse Vallei.
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In deze twee gebieden worden de hoogste gemeente1 ij ke mestoverschotten aangetroffen:
Son en Breugel
663 kg N/ha cultuurgrond
Boekel
517 kg N/ha cultuurgrond
Mierlo
475 kg N/ha cultuurgrond
Ede
471 kg N/ha cultuurgrond
Uitgedrukt in kg N/ha bouwland + tuinbouwgrond bestaan met name in de Gelderse Vallei zeer grote
stikstofoverschotten:
Ermelo
2995 kg N/ha
Barneveld
2627 kg N/ha
Putten
2531 kg N/ha
Onder deze omstandigheden is er een reële mogelijkheid dat mestdumping voorkomt.
Een vergelijking is gemaakt met soortgelijke overschotberekeningen voor 1979. Hieruit blijkt, dat in
vier jaar tijd het mestoverschot in het studiegebied met 56% is toegenomen.
Schattingen van het mesttransport wijzen uit, dat
in 1983 slechts 3, 3% van het totale mestoverschot
bui ten het studiegebied is afgezet. Over kortere
af standen (binnen het studiegebied) werd meer mest
getransporteerd: circa l, 5 miljoen ton ( 11%). Deze
hoeveelheid heeft nauwelijks invloed op de berekende gemeentelijke mestoverschotten, omdat zij grotendeels binnen overschotgebieden worden af gezet op
bedrijven met een mesttekort.
ad.2.

De mestoverschotten, volgens milieuhygiënische benadering op basis van stikstof, bedragen in totaal
ruim 35 miljoen ton voor het gehele studiegebied.
Deze hoeveelheid bestaat voor meer dan de helft
( 57%) uit rundveedrijfmest en voor een derde ( 34%)
uit varkensdrijfmest. De overige 9% is pluimveedrijfmest. Slechts drie van de 238 gemeenten hebben, volgens deze benadering, geen mestoverschot.
Dit zijn de gemeenten Laren, Huizen en St. Odiliënberg met een totaal van slechts 0 ,2% van de cultuurgrond in het studiegebied. 25 gemeenten hebben
een mestoverschot van meer dan 500 kg N/ha cultuurgrond. Het grootste mestoverschot is berekend voor
de gemeente Son en Breugel: 850 kg N/ha cultuurgrond.

ad.3.

Het totale mestoverschot in het studiegebied, berekend volgens ecologische criteria, bedraagt 18 miljoen ton. Deze hoeveelheid bestaat voor 64% uit
varkensdrijfmest, voor 19% uit rundveedrijfmest,
voor 14% uit pluimveedrijfmest en voor 3% uit de
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mest van overige diersoorten. Zes gemeenten, met
een oppervlak cultuurgrond van 0,6% van het totaal,
hebben volgens deze criteria geen overschot. Ook op
deze wijze worden de grootste overschotten berekend
voor gemeenten in de Peel en de Gelderse Vallei:
Son en Breugel
543 kg P205 /ha· cultuurgrond
Boekel
406 kg P205 /ha cultuurgrond
Nederweert
403 kg P205 /ha cultuurgrond
Ede
383 kg P205 /ha cultuurgrond
Venray
378 kg P205 /ha cultuurgrond
Barneveld
373 kg P205 /ha cultuurgrond
HOOFDSTt.JK 2
Niet-agrarische functies van het studiegebied (actuele en
potentiële natuur- en drinkwaterfuncties) kunnen worden
bedreigd door met meststoffen belast grondwater. In hoofdstuk 2. wordt inzicht gegeven in het globale stromingspatroon van ondiep grondwater in het studiegebied, teneinde
de ruimtelijke verspreiding en de negatieve gevolgen van
deze verontreinigingen voor de drinkwaterkwaliteit en
grondwaterafhankelijke natuurgebieden aan te kunnen geven.
basis van geïntegreerd kaartonderzoek is het studiegebied ingedeeld in hydrologische eenheden met een specifieke
grondwaterbeweging. Deze eenheden Ckwelgebieden, infiltratiegebieden en hydrologisch geïsoleerde gebieden) ziJn op
kaart weergegeven Ckaartbijlage 1). De indeling heeft uitsluitend betrekking op het ondiepe grondwater. De stroomrichting van dit grondwater en het oppervlaktewater kan van
deze kaart worden afgeleid, omdat tevens de waterscheiding
en de ontwateringsbasis zijn aangegeven. Op deze wijze worden stroomgebieden verkregen, waarbinnen een samenhang bestaat tussen de kwelgebieden nabij de ontwateringsbasis en
de stroomopwaarts gelegen infiltratiegebieden nabij de waterscheiding. Deze samenhang wordt in stand gehouden door
stroming van ondiep grondwater. De relatie tussen de hydrologisch geïsoleerde gebieden en lager gelegen kwelzones
bestaat vooral via oppervlaktewaterstroming door watergangen.
In kaartbijlage 1 zijn tevens natuurgebieden aangegeven.
Hierdoor is het mogelijk na te gaan welke natuurterreinen
in kwelzones bedreigd kunnen worden door aanvoer van grondwater, door oppervlaktewater of door beide.
Op

De omvang van de waterwingebieden, waarbinnen de toestroming van grondwater naar het onttrekkingspunt plaatsvindt,
is benaderd door uit te gaan van de 25-jaars isochroon. Op
kaartbijlage 1 zijn uitsluitend de 25-jaars zones weergegeven van drinkwaterwinningen, waar freatisch grondwater
wordt gewonnen, of een combinatie van freatisch . en spanningswater.
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Globale hydrologische beschrijving van het studiegebied
Zuidelijke Zandgebied
Geohydrologisch kunnen de zuidelijke zandgronden van west
naar oost worden ingedeeld in een westelijk zandgebied met
een dun watervoerend pakket (tot 10 m dik), de Centrale
Slenk, de Peelhorst en de Slenk van Venlo met dikkere freatische pakketten. In beide slenken bereikt het bovenste
watervoerende pakket grote dikten Cin de Centrale Slenk tot
meer dan 100 m>, terwijl op de Peelhorst de ondoorlatende
basis op enkele tientallen meters diepte voorkomt. Het bovenste deel van het watervoerende pakket bestaat uit leemhoudende dekzanden. Op diverse plaatsen in de Centrale
Slenk en het westelijk zandgebied komen op enkele meters
beneden maaiveld leemlagen voor, die de afvoer van het bovenste grondwater belemmeren. Deze, in de winter natte delen, worden gekenmerkt door een dicht slotenstelsel. In de
overige delen van het zuidelijk zandgebied is de ondergrondse afstroming overwegend naar de natuurlijke watergangen (beken) gericht. Deze stromen hoofdzakelijk in noordelijke richting. Op diverse plaatsen in de beekdalen komen
kwelzones voor. Vanaf de Peelhorst Ceen hoofdwaterscheiding) vindt de afstroming van grond- en oppervlaktewater in
oostelijke en westelijke richting plaats.
Centraal Zandgebied
De Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug vormen twee grote infiltratiegebieden met een dik, overwegend grofzandig, watervoerend pakket. Het grondwater komt er op grote diepte
·benedèn maaiveld voor. In de laagte tussen deze stuwwallen,
de Gelderse Vallei, is op 10-15 m diepte een slecht doorlatende laag aanwezig. Het neerslagwater, dat infiltreert op
de oost- en westflank van respectievelijk de Heuvelrug en
de Veluwe, stroomt over deze laag af naar de beken die de
Gelderse Vallei draineren. Een deel van dit ondiepe grondwater kwelt plaatselijk op in een smalle zone aan de voet
van de Heuvelrug en de Veluwe. Grondwater uit de noordflank
van de Veluwe stroomt af naar de lage zone -langs de randmeren. De oostflank (rand van de IJsselvallei) wordt door een
groot aantal beken gedraineerd, die plaatselijk in kwelzones ontspringen. Aangezien in de stuwwallen in het algemeen
geen aaneengesloten slecht doorlatende lagen voorkomen, kan
het neerslagwater op de centrale delen tot grote diepte
infiltreren en heeft zeer lange ondergrondse verblijftijden
(tot enkele honderden jaren).
In tegenstelling tot de hoge zandgronden, komen in de Gelderse Vallei en het dal van de IJssel ondiepe grondwaterstanden voor en wordt de neerslag als ondiep grondwater
afgevoerd naar de sloten en beken.
Oostelijk Zandgebied
Het Oostelijk zandgebied wordt gekenmerkt door een zwakgolvend dekzandlandschap met enkele stuwwallen. Op de stuwwallen en dekzandruggen vindt voeding van het grondwater
plaats.
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Langs de stuwwallen en grotere dekzandruggen treedt plaatselijk kwel op. De lagere delen van het dekzandgebied worden door een stelsel van natuurlijke watergangen en sloten
gedraineerd. Vanwege de geringe helling van de grondwaterspiegel verloopt de ontwatering traag en komen ïn natte perioden op diverse plaatsen ondiepe grondwaterstanden voor.
De dikte van het watervoerend pakket neemt van west naar
oost af. In het oostelijk deel Cten oosten van de lijn Holten-Groenlo) zijn de watervoerende lagen slechts enkele
meters dik, waardoor in het natte seizoen zeer ondiepe
grondwaterstanden voorkomen. Op dit Oost-Nederlandse plateau ontspringen diverse beken, die in westelijke richting
afwateren. Op de overgang van dit plateau en het lager gelegen dekzandgebied treedt op diverse plaatsen kwel op.
HOOFDSTUK 3
De berekeningswijzen voor de belasting van bodem en ondiep
grondwater met stikstof en fosfaat worden uiteengezet in
hoofdstuk 3. Daarbij is uitgegaan van de in hoofdstuk 1
berekende stikstof- en fosfaatoverschotten per gemeente
volgens milieuhygiënische benadering.
Vanuit de doelstelling van het onderzoek om te komen tot
een beeld van de ruimtelijke effecten van bemesting op
grondwaterafhankelijke natuurgebieden en waterwingebieden,
zijn de berekeningen van de belasting van het ondiepe
grondwater per stroomgebied uitgevoerd en niet per gemeente. Uitgaande van de berekende gemiddelde nitraatbelasting
van het ondiepe grondwater wordt per stroomgebied tevens de
belasting van het oppervlaktewater in de hoofdwatergang
berekend.
Methodiek
De volgens milieuhygiënische benadering berekende stikstof- en fosfaatoverschotten zijn in principe geheel beschikbaar voor uitspoeling. Dit geldt niet voor de stikstofoverschotten berekend volgens landbouwkundige criteria.
Hierbij wordt de normgift voor uitspoelingsverliezen gecorrigeerd, waardoor deze groter kan zijn dan het berekende
mestoverschot. Daarom zijn de uitkomsten van deze berekeningswijze niet geschikt voor de berekening van de belasting van het ondiepe grondwater met nitraat.
In de bodem treden processen op die de stikstof- en fosfaatuitspoeling beïnvloeden. Voor stikstof is dit met name
denitrificatie; voor fosfaat is vooral de vastlegging in de
onverzadigde zone van de bodem van belang.
Aangenomen is, dat van het berekende stikstofoverschot,
afhankelijk van lokale omstandigheden, 20 tot 80% verdwijnt
door denitrificatie. Berekeningen zijn uitgevoerd voor de
beide uiterste waarden van dit traject. Hierdoor is het
mogelijk de stroomgebieden met elkaar te vergelijken en
wordt een beeld geschapen van de regionale verschillen in
de nitraatbelasting van het ondiepe grondwater Ckaartbij-
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lage 2). Binnen de afzonderlijke stroomgebieden bestaan
variaties in de denitrificatiecapaciteit. Deze variaties
worden bepaald door verschillen in bodemopbouw· en ontwateringstoestand. Hierdoor bestaan er lokale verschillen in de
nitraatconcentraties van het ondiepe grondwater. Deze concentraties zullen zijn gelegen in het traject dat wordt
begrensd door de beide berekende waarden.
Het fosfaatoverschot wordt in de bodem vastgelegd tot het
moment waarop verzadiging optreedt. Daarna zal het volledige fosfaatoverschot het grondwater belasten, waarbij fosfaatconcentraties van 285 mg PQ4/l kunnen voorkomen. In
de verzadigde zone treedt nauwelijks vastlegging op. Berekend is in welke stroomgebieden binnen 10 respectievelijk
25 jaar het grondwater met fosfaat zal worden belast, uitgaande van ongewijzigde mestoverschotten en een grondwaterstand van 25 cm. beneden maaiveld. Door de dunne onverzadigde zone zijn deze gronden relatief kwetsbaar voor fosfaatuitspoeling.
De fosfaatberekeningen hebben uitsluitend betrekking op de
vochtig-natte cultuurgronden. Aangenomen is dat de overige
Cdrc;>ge) cultuurgronden en natuurgebieden niet binnen 25
jaar bijdragen aan de fosfaatbelasting.
De nitraat- en fosfaatconcentraties in het grondwater zijn
bepaald uit het quotiënt van de totale belasting (in kg N
en PzOs per stroomgebied) en de totale grondwatervoeding van het stroomgebied. Daarbij is rekening gehouden met
het oppervlakte-aandeel bos. De berekende waarden hebben
betrekking op de gemiddelde belasting van het stroomgebied
in de bovenste meter van het ondiepe grondwater.
De nitraatbelasting van het oppervlaktewater van de hoofdwatergangen wordt enerzijds veroorzaakt door uittredend
grondwater, anderzijds door instroming van oppervlaktewater
uit bovenstrooms gelegen afwateringseenheden. Tijdens het
transport door de hoofdwatergang zal nitraatafname in het
oppervlaktewater plaatsvinden door denitrificatie en immobilisatie. Deze afname is onder meer afhankelijk van de
hoogte van de nitraatbelasting en de verblijftijd. De invloed van andere verontreinigingsbronnen van nitraat zijn
buiten beschouwing gelaten.
De berekende nitraatgehalten in ondiep grondwater zijn vergeleken met gemeten nitraatgehalten in het RIVM-meetnét
grondwaterkwaliteit. De berekende gemiddelde concentraties
voor de gehele stroomgebieden zijn significant hoger dan de
gemeten waarden onder grasland en natuurgebieden en significant lager dan de gemeten waarden onder bouwland. Dit
wijst op een realistische benadering. Vergelijking van de
berekende ni traatconcentraties in het oppervlaktewater met
gemeten waarden is uitgevoerd voor een aantal delen van
beeklopen, waar de invloed van andere stikstofbronnen dan
de landbouw afwezig is. De berekende en gemeten waarden
blijken van dezelfde orde van grootte (bijlage 8).
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HOOFDSTUK 4
De resultaten van de berekeningen ziJn weergegeven op de
kaartbijlagen 2 t/m 5 en worden besproken in hoofdstuk 4.
In dit hoofdstuk is tevens aandacht geschonken aan de geconstateerde ruimtelijke variaties in de nitraat- en fosfaatbelasting en de beïnvloeding van grondwaterafhankelijke
natuurgebieden en waterwinningen.
Nitraat in ondiep grondwater
Stroomgebieden met een lage berekende nitraatconcentratie
in het ondiepe grondwater (0-100 mg N03/l) komen met name
voor in het centrale zandgebied, waar zij 40% van het totale oppervlak uitmaken. Zij behoren daar voornamelijk tot
stuwwalcomplexen met een relatief groot oppervlak natuur.
Van het totaal oppervlak van het zuidelijk zandgebied heeft
4% een lage berekende nitraatbelasting, vooral gelegen ten
oosten van de Maas en in West-Brabant. In het oostelijk
zandgebied is het aandeel van de laagbelaste stroomgebieden
nog geringer (ca. 1%).
De hoogste nitraatconcentraties (150-800 mg N03/l) in
ondiep grondwater worden berekend voor de Geldérse Vallei
(3% van het centraal zandgebied) en de Peelhorst en Centrale Slenk (tesamen 6% van het zuidelijk zandgebied). Deze
zijn het gevolg van een gering aandeel natuur in combinatie
met grote gemeentelijke stikstofoverschotten.
In tegenstelling tot het zuidelijk en centraal zandgebied
wordt het oostelijk zandgebied gekerimerkt door een relatief
geringe spreiding in de berekende nitraatbelasting: 71% van
het oppervlak heeft een concentratie van 50-400 mg N03/l.
Uitgaande van 80% denitrificatie overschrijdt het nitraatgehalte in ondiep grondwater van het oostelijk, centraal en
zuidelijk zandgebied in respectievelijk 92%, 46% en 85% van
het aantal stroomgebieden de MTC-norm voor drinkwater. Bij
20% denitrificatie is dit 99%, 87% en 99,5%.
Fosfaat in ondiep grondwater
Str9omgebieden waar, bij voortzetting van de mestdoseringen
van 1983, volgens berekening fosfaatbelasting van ondiep
grondwater zal optreden, komen voor in het zuidelijk en
centraal zandgebied, met name in concentratiegebieden van
pluimveemesterijen (Peel en Gelderse Vallei). Het oppervlak
natte-vochtige cultuurgrond waar binnen 10 jaar na 1983
fosfaatuitspoeling zal optreden bedraagt in totaal 25. 400
ha. In het centraal zandgebied treedt dan onder 20% van het
totaal areaal cultuurgrond fosfaatuitspoeling op; in het
zuidelijk zandgebied onder circa 4%. De berekende gemiddelde fosfaatconcentraties, die kunnen ontstaan als gevolg van
deze uitspoeling, overschrijden vooral in het centraal
zandgebied de MTC-norm voor drinkwater (6,1 mg P04/l) en
de eutrofiëringsnorm voor oppervlaktewater (0,31 mg P04/l)
vele malen. In het oostelijk zandgebied is op korte termijn
nog geen fosfaatbelasting te verwachten.
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Op middellange termijn (10 tot 25 jaar na 1983) zal ook in
het ooste!ijk zandgebied de bodem op vele plaatsen tot een
diepte van 25 cm-mv verzadigd raken en fosfaat in het
grondwater terecht komen. Volgens berekening gebeurt dit
onder 10% van het totaal areaal cultuurgrond in het oostelijk zandgebied (ca. 20.000 ha). In het zuidelijk zandgebied is het areaal waar, bij voortzetting van de mestdoseringen van 1983, fosfaatuitspoeling zal optreden, aan het
einde van die periode toegenomen met een factor 10 tot ca.
100.000 ha. Ook zal in die periode de gemiddelde fosfaatbelasting sterk zijn gestegen. In het centraal zandgebied is
het areaal, waar fosfaatui tspoeling optreedt na 25 jaar,
bijna 70% groter dan na 10 jaar: ca. 25. 000 ha. De gemiddelde berekende fosfaatconcentraties in het ondiepe grondwater zijn dan tot extreme waarden gestegen (meer dan 49 mg
PQ4/l, voor een aantal stroomgebieden oplopend tot 120 mg
PQ4/l).
Nitraat in oppervlaktewater
De berekende nitraatbelasting van het oppervlaktewater vertoont ruimtelijk overeenkomsten met de belasting van het
ondiepe grondwater. De hoogste concentraties worden berekend voor bovenstroomse delen van het Valleikanaal (centraal zandgebied) en de Aa (zuidelijk zandgebied): meer dan
75 mg NQ3/l.
Alle berekende nitraatconcentraties overschrijden de norm
voor oligotroof oppervlaktewater (0,9 mg NQ3/l). Bij 132
stroomgebieden ( 30% van het totaal aantal) blijft de berekende nitraatbelasting binnen de CUWVO-eutrofiëringsnorm
voor beken C13 ,2 mg NQ3 /l). De berekende waarden hebben
uitsluitend betrekking op de hoofdwatergangen van stroomgebieden. De kwaliteit van sloten, zijbeken, bronbeken en
dergelijke kan hiervan afwijken.
Gevolgen voor natuurgebieden
De meeste grondwaterafhankelijke natuurterreinen in het
zuidelijk zandgebied (met uitzondering van noord-Limburg)
komen voor in de bovenstroomse delen van beekdalen. Behalve
door grondwater, kunnen deze ook door inundatiewater worden
geëutrofieerd. Met name in deze bovenstroomse delen van
beekdalen is het oppervlaktewater relatief zwaar belast met
meststoffen. Andere potentiële verontreinigingsbronnen zijn
daar vaak afwezig. Beken, die de landsgrenzen passeren,
nemen uit België en Duitsland mogelijk een nitraatbelasting
mee. Deze belasting is niet in de studie betrokken.
Grondwaterafhankelijke natuurgebieden in noord-Limburg maken deel uit van zwaarbelaste stroomgebieden die de Peel
draineren. Zowel ten aanzien van nitraat als van fosfaat
zullen de CUWVO-normen worden overschreden, waardoor aantasting van deze gebieden vermoedelijk zal optreden.
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Grondwaterafhankelijke natuurgebieden in het centraal zandgebied bevinden zich vooral langs de flank van de Veluwe.
Langs de oostflank is de gemiddelde belasting met nitraat
laag en ook van fosfaat is op middellange termijn geen bedreiging te verwachten. Voor de westflank van de Veluwe en
het oostelijk deel van de Gelderse Vallei (waar natuurterreinen langs dekzandruggen voorkomen) zijn voor bouwlanden
de hoogste stikstofoverschotten berekend van het hele studiegebied. De berekende nitraatconcentraties van grond- en
oppervlaktewater ·behoren daarom tot de hoogste waarden en
ook met betrekking tot fosfaat zal op korte termijn bedreiging plaatsvinden.
In het oostelijk zandgebied liggen natte natuurgebieden
sterk verspreid. Deze komen vooral voor in de Achterhoek en
Twente, waar de berekende nitraat- en fosfaatbelasting gering is. Op korte termijn is dan ook geen eutrofiëring te
verwachten. Door het dunne watervoerende pakket kunnen echter grondwaterverontreinigingen (zoals onder zwaar bemeste
percelen) relatief snel de beken en kwelzones bereiken. Ook
is aanvoer mogelijk van stoffen uit Duitsland.
Waterwingebieden
Onvoldoende gegevens omtrent de geohydrologische opbouw van
de diepere ondergrond en wijze van winning hebben ertoe
geleid dat geen berekeningen zijn uitgevoerd voor het diepe
grondwater. Daardoor kunnen geen uitspraken worden gedaan.
ten aanzien ván de te verwachten drinkwaterkwaliteit. Een
en ander wordt geïllustreerd door vergelijking van de berekende nitraatbelasting van het ondiepe grondwater met de
gemiddelde drinkwaterkwaliteit van de geselecteerde waterwinningen in de periode 1975-1981. Hieruit blijkt dat in
waterwingebieden met een lage berekende belasting in ondiep
grondwater toch hoge nitraatgehalten in het opgepompte
drinkwater voorkomen en omgekeerd. Gebleken is, dat vooral
freatische winningen in grofzandige afzettingen (stuwwallen, maasterrassen) als zeer kwetsbaar voor nitraatverontreiniging kunnen worden beschouwd. In het rein-water van
deze winningen is in de periode 1975-1981 een significante
toename van het nitraatgehalte geconstateerd. Het betreft
33 van de 68 geselecteerde winningen.
Waterwinningen, waar ter plaatse van het intrekgebied relatief hoge grondwaterstanden en fijnzandige, leemhoudende·
deklagen voorkomen, vertonen gedurende de periode 1975-1981
geen significante stijging van het nitraatgehalte.
Binnen de twee onderscheiden typen van waterwinningen neemt
in het algemeen de kwetsbaarheid voor ni traatverontreiniging toe met de belasting van het ondiepe grondwater en een
afname van het aandeel natuur in het intrekgebied.
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HOOFDSTUK 5
Hoofdstuk 5 geeft een algemeen beeld van de (potentiële)
bedreiging door nitraat en fosfaat van de onderscheiden
stroomgebieden (kaart 5). Extra aandacht wordt besteed aan
de bedreiging van natuurgebieden in kwelzones en waterwingebieden door nitraat. Tenslotte wordt ingegaan op mogelijke beheersmaatregelen voor kwelmilieus.
De classificatie naar potentiële bedreiging van de stroomgebieden is gebaseerd op zowel de drinkwaterfunctie als de
natuurfunctie. Met betrekking tot de (potentiële) drinkwaterfunctie is uitgegaan van de MTC-norm voor drinkwater C50
mg. NQ3/l). Ten aanzien van de natuurfunctie van kwelmilieus is de eutrof iëringsnorm voor stilstaande oppervlaktewateren gehanteerd ( 8, 9 mg NQ3/l). Deze normen zijn vervolgens toegepast op de berekende gemiddelde nitraatbelasting van uittredend grondwater. Indien fosfaatuitspoeling
volgens berekening binnen 10 jaar optreedt, is de fosfaatbelasting van het ondiepe grondwater ook in de classificatie betrokken.
Indelingscriteria voor de bedreiging van de geselecteerde
waterwinningen zijn:
de berekende nitraatbelasting van ondiep grondwater;
de aan- of afwezigheid van een weerstandbiedende deklaag;
de aard van de winning: uitsluitend uit het freatisch
pakket of uit meerdere watervoerende pakketten.
De potentiële bedreiging van grondwaterafhankelijke natuurgebieden is gebaseerd op de berekende nitraatgehalten van
het uittredend grondwater en de gehalten in het oppervlaktewater. Tevens is rekening gehouden met de omvang van deze
natuurgebieden (kaart 6).
De genoemde randvoorwaarden scheppen een somber beeld ten
aanzien van de toekomstige ontwikkeling van vele van de
ecologisch waardevolle systemen, gelegen in kwel zones. Toch
blijkt dat er op dit moment nog niet gesproken kan worden
van een volledige nivellering als gevolg van eutrofiëring.
Er zijn nog voedselarme milieus in kwelgebieden aanwezig,
ook temidden van cultuurgebieden met hoge mestoverschotten.
Deze milieus worden ernstig bedreigd indien lokaal in de
betreffende stroomgebieden of regionaal in stroomopwaarts
gelegen gebieden Cook over de landsgrenzen heen) beheersmaatregelen uitblijven. Hetzelfde geldt voor de mogelijke
ontwikkeling van relatief voedselarme milieus in kwelgebieden, die thans in mindere mate belast worden met eutrof iërende stoffen.
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Maatregelen, waarbij op basis van algemeen geldende instrumenten de mestoverschotten worden beheerst, zullen deze
laatste actuele en potentiële voedselarme milieus niet beschermen tegen eutrofiëring. Hiervoor is· het noodzakelijk
om te komen tot een stelsel van maatregelen waarmee, op het
niveau van stroomqebieden, de eutrofiëring kan worden beperkt of teruggedrongen.
Op deze wijze zullen ingrijpende en derhalve kostbare be-

heersmaatregelen alleen toegepast behoeven te worden waar
dit uit oogpunt van bescherming (of ontwikkeling) van voedselarme milieus of drinkwaterwingebieden wenselijk is. Een
aantal voorbeelden van moqelijke beheersmaatregelen, gericht op het gelijktijdig behoud van vochtvoorziening met
een beperking van de eutrofiëring van voedselarme milieus,
worden besproken in relatie tot de actuele bedreiging van
die milieus.
Resumerend:
Afhankelijk van de berekeningswijze bedraagt het mestoverschot over 1983 voor het totale studiegebied (de
oostelijke, centrale en zuidelijke zandgronden) 13 tot
35 miljoen m3 • In de periode 1979-1983 is het overschot toegenomen met 56%.
Concentratiegebieden van mestoverschotten ziJn de Gelderse Vallei, de Peel en het zuidoostelijk deel van de
Centrale Slenk. Gebieden zonder of met lage mestoverschotten bevinden zich noq slechts aan de randen van de
bestudeerde zandgebieden.
De berekende mestoverschotten volgens landbouwkundige
criteria zijn niet geschikt voor de berekening van de
belasting van grond- en oppervlaktewater. Daartoe moeten de mestoverschotten volgens milieuhygiënische benadering voor nitraat of fosfaat worden gehanteerd.
Aanvoer van meststoffen via toestromend grondwater en/
of via inundatie met oppervlaktewater heeft gevolgen
voor voedselarme milieus in kwelgebieden. Deze gevolgen
kunnen uitsluitend worden bepaald indien gebruik wordt
gemaakt van afwateringsgebieden begrensd door waterscheidingen.
Hoewel de aanamen, die ten grondslag liggen aan de diverse berekeningen, zodanig zijn gekozen dat de uitkomsten een naar verhouding gunstig beeld scheppen, leveren de kaartbeelden toch een uitermate somber perspectief op voor de waterwingebieden en grondwaterafhankelijke natuurgebieden op de zandgronden.
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Een lage berekende nitraatbelasting van ondiep grondwater komt met name voor in het centrale zandgebied. Het
betreft stroomgebieden met grote arealen natuurterreinen (Veluwe, Utrechtse Heuvelrug).
De hoogste nitraatconcentraties (150-800 mg N03/l)
worden berekend voor stroomgebieden in de Gelderse Vallei, de Peel en de Centrale Slenk. In 80-95% van het
totaal aantal stroomgebieden zal de berekende gemiddelde nitraatconcentratie in het ondiepe grondwater de
MTC-norm voor drinkwater overschrijden.
De berekende nitraatbelasting van het ondiepe grondwater is indicatief voor de kwaliteit van het in de toekomst te winnen drinkwater. Dit betekent dat de kwaliteit van het drinkwater sterk wordt bedreigd. Om voor
de toekomst een goede drinkwaterkwaliteit te waarborgen
zal aanvullend onderzoek en beleid noodzakelijk zijn,
bijvoorbeeld door het opstellen van stringente bemestingsnormen in grondwaterbeschermingsgebieden.
Binnen 10 jaar na 1983 zal onder 4,5% Cca. 25.000 ha)
van het totaal areaal cultuurgrond in het studiegebied
-volgens berekening met mestoverschotten ( 1983 >- fosfaatuitspoeling optreden. Het betreft cultuurgrond inet
een gemiddelde grondwaterstand van 25 cm. beneden maaiveld. De berekende gemiddelde fosfaatbelasting van het
ondiepe grondwater kan oplopen tot 120 mg P04/l en
vindt uitsluitend plaats onder deze vochtig-natte cultuurgrond.
De nitraatconcentraties in het oppervlaktewater van de
hoofdwatergang van stroomgebieden overschrijden, op
basis van de uitgevoerde berekeningen, alle de norm
voor oligotroof oppervlaktewater. In 70% van het aantal
stroomgebieden wordt tevens de norm voor eutroof (stromend) oppervlaktewater overschreden.
Uit de berekeningen blijkt, dat binnen de hoog belaste
zandgebieden, toch nog meerdere weinig-belaste stroomgebieden voorkomen met voedselarme kwelmilieus. Deze
kunnen slechts voortbestaan mits de omvang van de bemesting daar niet toeneemt.
Een uniforme bemestingsnorm, zoals voorgesteld in het
ontwerp voor de AMvB-"gebruik dierlijke meststoffen" in
het kader van de Wet Bodembescherming, leidt als gevolg
van mesttransport- en bedrijfsverplaatsing overal tot
uitspoeling van nitraat, waardoor de op dit moment nog
voedselarme, waardevolle kwelmilieus in kwaliteit achteruit zullen gaan.
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BIJLAGE 1
Gemeentelijke mestoverschotten in 1983 berekend volgens landbouwkundige criteria (Sluysmans, et.al. 1978) uitgedrukt in kg N/hectare
cultuurgrond, in m3 mest per diersoort en in kg N-totaal.
Verklaring:
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1:

2:
3:

4:
5:
6:
7:
8:

Kolom 9:

CBS-gemeentenummer
gemeentenaam
mestoverschot in kg N/ha cultuurgrond
overschot rundveedrijfmest in m3 (1 mJ=
overschot mestkalverenmest in m3 (1 mJ=
overschot varkensdrijfmest in m3 (1 mJ=
overschot pluimveedrijfmest in m3 (1 mJ=
overschot paarden/geiten/3
•
schapenmest in
m (1 m3=
totaal overschot in kg N-totaal.

4,4 kg N-totaal)
3,0 kg N-totaal)
7,0 kg N-totaal)
9,0 kg N-totaal)
6,5 kg N-totaal)
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BIJLAGE 2
Gemeentelijke mestoverschotten in 1983 berekend volgens landbouwkundige criteria (Sluijsmans, et. al., 1978) uitgedrukt in kg N/hectare
bouwland+ tuinbouwgron4 en in kg N-totaal (vergelijk bijlage 1).
Verklaring:
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1:

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

CBS-gemeentenummer
gemeentenaam
mestoverschot in kg N/hectare bouwland + tuinbouwgrond
totaal overschot in kg N-totaal
Areaal mais (ha)
Areaal bouwland + tuinbouwgrond, inclusief mais (ha)
Areaal grasland (ha)
Areaal cultuurgrond = 6+7 (ha).
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BIJLAGE 3
Gemeentelijke mestoverschotten in 1983 berekend volgens milieuhygiënische benadering uitgedrukt in kg N/hectare cultuurgrond, in m3
mest per diersoort en in kg N-totaal.
Verklaring:
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1:
2:
3:

4:
5:
6:
7:
8:

Kolom 9:

CBS-gemeentenummer
gemeentenaam
mestoverschot in kg N/ha cultuurgrond
overschot rundveedrijfmest in m1 Cl m3= 4,4 kg N-totaal)
overschot mestkalverenmest in m3 Cl m3= 3,0 kg N-totaal)
overschot varkensdrijfmest in m1 Cl m3= 7,0 kg N-totaal)
overschot pluimveedrijfmest in m3 Cl m3= 9,0 kg N-totaal)
overschot paarden/geiten/schapenmmest in m3
Cl m3= 6,5 kg N-totaal)
totaal overschot in kg N-totaal.

172

173

ïifili!

13803:8

'&:l

.

'::1

--

1;=g

'·

IQe 'I

1

l~l96.6

1 15.0

Pf8l.
5 3 09
!

J~toi:!
5

lo.

1gu:o
'g~

,:

~~

.:

i: .:

~

g9

,.

6

'.

~ ~

"~

1~

z

-

J,Z't095. 't

....
.

'•

..
!

'·

·.
!

------- --·

--- -----------

-..,..,---

_lló;Z378,_.8__ ___ l C ! 7 ™ _

tQIOlO_j_

199715772.~-

174

BIJLAGE 4
Gemeentelijke mestoverschotten in 1983 berekend volgens ecologische
in m3
uitgedrukt in kg P20s/hectare cultuurgrond,
criteria,
mest per diersoort en in kg PzOs.
Verklaring:
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1:
2:

3:
4:
5:
6:
7:
8:

Kolom 9:

CBS-gemeentenummer
gemeentenaam
mestoverschot in kg P20s/ha cultuurgrond
overschot rundveedrijfmest in m3 (1 m3 = 1,8 kg P20s)
overschot mestkalverenmest in m3 (1 m3 = l,3 kg P20s>
overschot varkensdrijfmest in m3 (1 m3 = 4,7 kg P20s)
overschot pluimveedrijfmest in m3 (l ml= 9,4 kg P20s)
overschot paarden/geiten/schapen mest in m3 =
(1 ml= 5,9 kg P20s)
P20s.
kg
totaal overschot in
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BIJLAGE 5: KALIUM
Een overdosering van kalium leidt op grasland tot hypomagnesemie
(kopziekte) bij het rundvee CSluijsmans, et al, 1978). Dit is de
reden, waarom bij de berekening van de toelaatbare hoeveelheid mest
volgens landbouwkundige criteria (zie par.1.2.2),_ de K-behoefte van
grasland de limiterende factor is.
De beschikbaarheid van kalium heeft invloed op de biomassaproduktie
van sommige gewassen. Die invloed is vooral merkbaar bij Cte) lage
concentraties (Scheffer & Schachtschabel, 1982). Het ligt daarom voor
de hand dat verhoogde K... -gehalten in het grondwater, als gevolg van
uitspoeling uit cultuurgronden, invloed kunnen hebben op ecosystemen
in kwelgebieden. De mate waarin beïnvloeding optreedt is echter onvoldoende bekend om ecologisch normen te stellen ten aanzien van de
dosering van kalium door bemesting, temeer daar ook eventuele gevolgen voor de gezondheid van de mens niet bekend zijn (STOM, 1983). Om
die reden is in Hoofdstuk 1 aan kalium verder geen aandacht geschonken. Door het gebruik van met name dierlijke mest wordt echter een
zekere hoeveelheid kalium in het milieu gebracht. De omvang van deze
emissie zal in deze bijlage aan de orde komen.
Berekening van de kaliumemissie
De produktie van kalium in dierlijke mest bedroeg in 1983 215,5 miljoen kg; het gebruik in kunstmest was 10,l miljoen kg KzO.
Omdat de atmosferische depositie van kalium uiterst gering is (ca.
1,3 kg KzO/ha/jaar: KNMI/RIV, .1982) kan worden aangenomen dat aan
de bodem een hoeveelheid kalium wordt toegevoegd van:
225,6 miljoen kg - gewasopname (in kg KzO).
De opname door gras kan worden berekend met behulp van de in paragraaf 1.2.2 gepresenteerde formule. In dit geval is echter geen correctie voor uitspoelingsverliezen toegepast. De opname door akker- en
tuinbouwgewassen is berekend met behulp van de in tabel 5 vermelde
waarden voor de gewasonttrekking bij goede oogst CHàndboek voor de
akkerbouw, 1973). Net als voor stikstof en fosfor (zie par. 1.3.1 en
1.3.2) geldt ook voor kalium dat er een verband bestaat tussen gewasopname en mestgift. Dit verband is echter sterk afhankelijk van lokale omstandigheden, zodat in de berekening met die relatie geen rekening is gehouden. De totale hoeveelheid door het gewas onttrokken
kalium op cultuurgrond bedraagt volgens deze berekeningswijze 168
miljoen kg KzO. De bodem onder cultuurgrond wordt derhalve jaarlijks verrijkt met 57 miljoen kg KzO, ofwel gemiddeld 101 kg
KzO/ha cultuurgrond. Uitgaande van de veronderstelling dat overdosering van kalium op grasland ontoelaatbaar is (zie par. 1.2.2) bedraagt de belasting 317 kg per ha bouwland + tuinbouwgrond.
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Gedrag van kalitun in de bodem
In de bodem komen klei- en htunusdeeltjes voor met een overwegend negatieve lading. De in de bodemoplossing aanwezige K+._ionen kunnen
aan deze deeltjes worden geadsorbeerd; ook aan kleimineralen kan fixatie plaatsvinden. De mate waarin dat zal gebeuren wordt sterk bepaald door de K+ -concentratie in het bodemvocht. Hoe hoger de concentratie, des te groter is de· hoeveelheid geadsorbeerde K+ -ionen.
Wanneer de K•-concentratie afneemt, bijvoorbeeld als gevolg van
K-opname door het gewas, zal een hoeveelheid K+ desorberen en in
oplossing gaan (Scheffer en Schachtschabel, 1982).
In zandbodems is de adsorptie van kalitun echter gering vanwege het
ontbreken van ·een lutumfractie van enige omvang. De adsorptie van
kalitun aan htunusdeeltjes is vele malen kleiner doordat calciwn en
magnesiwn veel sterker worden gebonden. Bij lage pH wordt het adsorberend vermogen nog verder beperkt door het relatief grote aandeel
van H+ -ionen in oplossing CGrinune, 1972). Deze is onder meer het
gevolg van de K-opname door het gewas, doordat opname van kationen
geschiedt door uitwisseling met H•-ionen in haarwortels. Een en
ander zal ertoe leiden dat een groot deel van de bovengenoemde 317 kg
KzO zal uitspoelen.
Uit onderzoek van De La Lande Cremer (1979), uitgevoerd te Maarheeze,
kan worden afgeleid dat na een overdosering van 300 kg KzO gedurende 4 jaar op snymaÏspercelen, het kali-gehalte van de bodem over een
diepte van 1 meter was toegenomen met 240 kg KzO. Dat betekent dat
in 4 jaar tijd in totaal 960 kg KzO is uitgespoeld (80%). Van de
bovengenoemde 317 kg KzO zal dus bij benadering 250 kg uitspoelen.
Uitgaande van een neerslagoverschot van 300 nun, zou dit in het ondiepe grondwater een concentratie opleveren van ongeveer 70 mg K+ per
liter. Dergelijke hogere waarden worden regelmatig aangetroffen in
het ondiepe grondwater van zandgronden in gebruik voor de produktie
van snijmais CBleuten, in voorbereiding).
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BIJLAGE 6:

GLOBALE BESCHRIJVING VAN DE HYDROLOGIE VAN
ZUIDELIJKE, CENTRALE EN OOSTELIJKE ZANDGRONDEN

DE

De hydrologie van de bestudeerde zandgebieden zal in het kort worden
besproken. De beschrijving dient als toelichting bij de hydrologische
kaart (kaartbijlage 1).
De Zuidelijke Zandgronden
In het gehele zuidelijke zandgebied komt aan de oppervlakte een dekzandpakket voor. De dekzanden worden doorsneden door een groot aantal
beken en worden gekenmerkt door leeminschakelingen. In hydrologisch
opzicht wordt dit dekzandpakket als freatisch watervoerend pakket
beschouwd (D.G.V.-T.N.O., 1983). Tectonische activiteiten zijn van
grote invloed geweest op de dikte van de dekzanden en onderliggende
klei- en zandpakketten. Daarnaast zijn de breuken ook verantwoordelijk voor opstuwing (aan de hoge zijde van de Peelrand- en Feldbissbreuk) en wegzijging (aan de lage kant) van grondwater (Dienst Grondwaterverkenning-T.N.O, 1983; Moen en Bon, 1973). Geohydrologisch kunnen van west naar oost de volgende eenheden worden onderscheiden: het
westelijk zandgebied, de Centrale Slenk, de Peelhorst, de Slenk van
Venlo en Roerdalslenk (figuur 1 en 2). Op verschillende plaatsen
wordt afvoer van grondwater belemmerd door het voorkomen van slecht
doorlatende leemlagen in de dekzandafzettingen. De leemlagen beginnen
op een diepte variërend van 0, 5-5 meter beneden maai veld en kunnen
een aanzienlijke laterale uitbreiding hebben. De dikte van deze "Brabantse lemen" varieert van enkele centimeters tot maximaal l, 5 meter
(Maarleveld, 1954).
In het westelijk deel van het zuidelijk zandgebied bereikt het dekzandpakket een dikte variërend van 1-10 meter. Aan de onderkant wordt
dit freatische pakket begrensd door· een ondoorlatende kleilaag (Damoiseaux, 1983). De dikte van de fijn tot matig grove deklaag met
leeminschakelingen neemt vanuit het westen en zuidwesten naar het
midden van de Centrale Slenk toe van enkele meters tot ca 40 meter
(omgeving Eindhoven). In de Centrale Slenk staat dit pakket in verbinding met de onderliggende grove zanden die het eerste watervoerende pakket vormen. De totale dikte van het watervoerend pakket neemt
toe vanuit het westen en zuidwesten ( 10 à 20 meter) naar het midden
van de Slenk (tot meer dan 100 meter). Nabij de Peelrandbreuk neemt
de dikte weer af tot ± 40 à 60 meter. In het zuidoostelijk deel van
de Slenk (omgeving Weert) bereikt het pakket en maximale dikte van ±
150 meter. De deklaag zet zich op de Peelhorst voort (dikte 10-15
meter) evenals het eerste watervoerende pakket (dikte variërend van
10-60 meter) (D.G.V.-T.N.O., 1972). In de Slenk van Venlo bereikt het
watervoerende pakket een dikte van maximaal 100 meter (figuur 10). De
Centrale Slenk zet zich in zuidoostelijke richting voort als de Roerdalslenk. De deklaag is echter dunner (0-10 meter), maar staat eveneens met de grove zanden van het eerste watervoerende pakket (dikte
10-40 meter) in contact (D.G.V.-T.N.O., 1974).
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De polders langs de Maas ten oosten van Den Bosch hebben een lager
grondwaterpeil dan de aangrenzende gronden met een natuurlijke ontwatering. Er treedt een grondwaterstroom (infiltratie) naar deze Maaspolders op die met name aan de randen kwel veroorzaakt. Ook het diepere grondwater stroomt af naar deze diep ontwaterde gebieden. Ten
westen van Den Bosch wordt het noordelijk deel van de dekzandgronden
via een aantal waterlopen, die op deze polders afwateren, gedraineerd. De Limburgse zandgronden die aan de Maas grenzen wateren
rechtstreeks op deze rivier af. Door de sterk drainerende werking van
de Maas treedt aan weerszijden (zone ter breedte van ± 1 kilometer)
inzijging op. In de zone langs de Duitse grens vindt zowel kwel vanuit een hoger gelegen gebied in Duitsland (Viersener horst) als stagnatie van neerslagoverschot op ondiep voorkomende kleilagen (ondieper
dan 1,20 meter) plaats. Lokaal is de klei afwezig.
De beken in het zuidelijk zandgebied hebben een drainerende werking
op het freatische grondwater (D.G.V.-T.N.O., 1974, 1983; Bon 1974,
Moen en Bon, 1973). Op de plateaus tussen de beken vindt aanvulling
plaats van grondwater dat in de richting van de beken af stroomt en in
de beekdalen opkwelt. Deze ondergrondse afstroming kan echter door
leemlagen belemmerd worden. In de grotere beekdalen zijn de leemlagen
doorsneden en kan de toestroming van grondwater uit het eerste watervoerende pakket optreden CD.G.V.-T.N.O., 1983; Faber, 1970). Door de
kwelstroom wordt het neerslagoverschot in de beekdalen gehinderd in
een vlotte ondergrondse afstroming. In natte seizoenen komen in de
beekdalen en vaak op de overgang van met de dekzandplateaus hoge
grondwaterstanden voor. De grondwaterstand in het beekdal gedurende
de droge seizoenen is afhan~elijk van de omvang van de kwelstroom.
De algemene afstromingsrichting van de beken en het diepere grondwater is in de Centrale Slenk zuid-noord en (vanaf de Peelhorst) naar
het noordwesten. De lijn Waalwijk-Tilburg vormt een waterscheiding
voor de beken die het oostelijk en westelijk deel van de Brabantse
zandgronden draineren. Een groot aantal beken ontspringt in komvormige laagten en gebieden waar stagnatie van grondwater optreedt. De
meeste Brabantse beken ontspringen nabij de Belgische grens. De bovenlopen liggen in natuurgebieden of zijn als sloten afkomstig uit
landbouwgebieden. De Dommel en Mark hebben een belangrijk deel van
hun voedingsgebied in België. De bovenloop van de Aa bestaat uit een
samenstel van sloten die stagnatiewater uit het gebied ten noorden
van Weert afvoeren. Stroomafwaarts wordt de Aa gevoed door waterlopen
die het westelijk deel van de Peel draineren .. Het aandeel aan natuur
in de voedingsgebieden neemt in stroomafwaartse richting af. Benedenwaarts worden de beken voornamelijk gevoed door sloten die afkomstig
zijn uit landbou~gebieden. Met name de Oostbrabantse beken (Dommel,
Aa, Beerze> hebben veel aantappingen waardoor grote stroomgebieden
voorkomen. De ontwateringsbasis van de beken en het grondwater in het
eerste watervoerende pak.ket is de Maas. De kanalen beïnvloeden het
afstromingspatroon in het algemeen niet CRoyen, 1982).
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Door het voorkomen van leemlagen treedt zowel op hogere als lagere
delen van de plateaus stagnatie van grondwater op. Dit grondwater
wordt via een relatief dicht-waterlopenstelsel afgevoerd. In het natte seizoen kan het grondwater tot aan maaiveld stijgen (grondwatertrap V). In droge perioden daalt het grondwatervlak vaak tot beneden
de bovenste leemlagen en staan de sloten droog. Op verschillende
plaatsen worden echter het gehele jaar door hoge grondwaterstanden
aangetroffen Cgrondwatertrap III) of komt stagnerend oppervlaktewater
(vennen) voor. Dit zijn meestal gebieden in komvormige laagten waar
toestroming van grondwater over de leemlagen vanuit de naaste omgeving kan plaatsvinden.
Hoge wintergrondwaterstanden worden met name in het benedenstroomse
deel van de Dommel en Aa aangetroffen (ten noorden van Tilburg-Eindhoven). Dit gebied wordt gekenmerkt door een zeer dicht afwateringsnet. De afvoercapaciteit is in het natte seizoen te laag om hoge
grondwaterstanden te voorkomen. De ontwateringsmogelijkheden worden
bovendien belemmerd door het ondiep voorkomen (plaatselijk binnen
1,20 meter beneden maaiveld) van leemlagen. Langs de hoge zijde van
de Peelrand treedt opstuwing van afstromend grondwater op (uit zowel
het freatische als eerste watervoerende pakket) (Moen en Bon, 1973;
Bon, 1976). Dit opkwellend grondwater is afkomstig uit de Peel en
wordt via een dicht slotenselsel in noordwestelijke richting afgevoerd naar de Aa en Leigraaf. Het gebied ten oosten van Den Bosch
ontvangt via een dicht waterlopennet eveneens water uit het noordelijk deel van de Peel. Een oost-west verlopende zandrug belemmert een
vlotte afwatering van het oppervlaktewater naar de Maas (grondwatertrap III) . Door het voorkomen van leem en het zeer dichte drainagestelsel in het benedenstroomse deel van de Dommel en Aa wordt het
lokaal infiltrerende neerslagoverschot vrijwel geheel door sloten uit
dit gebied afgevoerd. Het (diepere) grondwater onder de leemlagen dat
van grotere afstand afkomstig is, wordt deels door de Dorrunel en Aa
afgevoerd en stroomt deels rechtstreeks af naar de Maas.
Ten oosten en zuidoosten van Eindhoven komt evenens een aaneengesloten gebied voor dat hydrologisch als geïsoleerd kan worden beschouwd.
De belemmerde afvoer wordt hier echter veroorzaakt door de zeer brede
grondwaterscheiding CPeelhorst en het gebied ten noorden van Weert
waar de Centrale Slenk overgaat in de Roerdalslenk). Het grondwatervlak heeft een zeer geringe helling waardoor de ondergrondse afstroming zeer traag verloopt. Drainage van het ondiepe grondwater vindt
plaats via een groot aantal (gegraven) watergangen. De natte natuurterreinen die op de Peelhorst voorkomen CMariapeel, Grote Peel), liggen in hydrologisch opzicht geïsoleerd ten opzichte van hun omgeving.
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De Slenk van Venlo ontvangt water uit oostelijke (vanaf de Viersener
horst) en westelijke (vanaf de Peelhorst) richting. Opstuwing van
grondwater treedt langs de Tegelenbreuk niet op (Ernst, 1970). De
Limburgse beken vinden hun oorsprong op de Peelhorst en wateren af op
de Maas. De bovenlopen van deze beken zijn tot een uitgebreid slotennet doorgegraven dat de landbouwgronden op de Peelhorst ontwatert. In
de midden- en benedenloop komen natuurgebieden in de beekdalen voor.
De omvang van de kwelstroom in de beekdalen hangt nauw samen met de
mate waarin het neerslagoverschot binnen het stroomgebied infiltreert
en ondergronds kan worden afgevoerd. In de Limburgse beekdalen zal
vooral in de middenen benedenstroomse delen kwel optreden en in de
Brabantse beekdalen in de boven- en middenstroomse delen. In de bovenstroomse en benedenstroomse delen van respectievelijk de Limburgse
en Brabantse beken ontwateren stroomgebieden waarbinnen de afvoer van
het neerslagoverschot grotendeels via waterlopen plaatsvindt (hydrologisch geïsoleerde gebieden). Door deze ontwateringswerkzaamhe den in
de aangrenzende hogere gronden is de ondergrondse afstroming en hiermee de ondiepe kwelstroom sterk in omvang afgenomen. De afvoercapaciteit van de beken op de zandgronden is door cultuurtechnische ingrepen over vrijwel de gehele loop toegenomen. Hierdoor is de grondwaterstroming sterk naar de beek gericht waardoor de omvang van de
kwelzone in het beekdal afneemt. In extreme gevallen is de kwelstroom
tot de beek beperkt en treedt in het beekdal infiltratie op.
hun oorspronkelijke karakter
Beekdalen in natuurgebieden hebben
van aangrenzende hogere
ontwatering
de
Door
meestal nog behouden.
omleidingskanaal is het
een
van
aanleg
de
gevallen
veel
in
en
gronden
Een afname in de
gewijzigd.
sterk
afstromingspatroon
oorspronkelijke
omvang van· de kwelstroom en hiermee samenhangende verdroging doet
zich eveneens voor in de beekdalen in het Oostelijke en Centrale
Zandgebied. Veranderingen in de vochtvoorziening kunnen vèrstrekkende
gevolgen hebben voor de karakteristieke beekdalvegetaties CGrootjans,
1979).
De Oostelijke Zandgronden
In het oostelijk zandgebied komen stuwwallen en uitgestrekte dekzandvlakten voor (figuur 3 en 4). De stuwwallen van Salland, Twente en
Montferland zijn opgebouwd uit overwegend grove zanden. Het neerslagoverschot kan tot grote diepte infiltreren Cin Salland en Twente tot
meer dan 100 meter en in Montferland tot ca 40 meter). Het grondwater
heeft vanaf deze ruggen globaal een oostelijke en westelijke afstromingsrichting. De stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum hebben een
kern die uit klei bestaat. Het grondwater stroomt over deze kleikern
(enkele meters)
gering is
infiltratiediepte
de
waardoor
af
CD.G. V. -T .N.O., 1973). Het neerslagoverschot, dat in de stuwwallen
infiltreert, kwelt deels op in de zone rondom de stuwwal. Het kwelgebied watert via een dicht waterlopenstelsel af op de hoofdwatergangen
(o.a. Regge, Overijsselse Vecht en Overijssels Kanaal). Verder van de
stuwwallen zal infiltratie gaan overheersen en blijft de kwelstroom
beperkt tot de watergangen. Deze overgang is geleidelijk.
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Figuur 4:

Geohydrologische doorsnede van het noordelijk
deel van het Oostelijk Zandgebied.
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Figuur 5:

Geohydrologische doorsnede van het
deel van het Oostelijk Zandgebied.
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De gebieden tussen de stuwwallen van Salland en Twente hebben een
zeer complexe opbouw die bestaat uit kleiige tot grof zandige af zettingen. Op verschillende plaatsen worden deze afzettingen door· een
slechtdoorlatende keileemlaag van de diepe grofzandige ondergrond
gescheiden. Hierdoor wordt het watervoerend pakket (met een dikte van
± 10 meter in het oosten tot ± 100 meter nabij de IJssel) in een ondiep (dikte tot 30 meter) en diep gedeelte gescheiden CHoogendoorn,
in voorbereiding) . Het gebied wordt intensief door afwateringsgangen
gedraineerd. Hierdoor is de infiltratiediepte van het grondwater gering. In het natte seizoen is de afwateringscapaciteit onvoldoende,
waardoor ondiepe grondwaterstanden worden aangetroffen Cgrondwatertrap V). Het verveende gebied ten noorden van Almelo heeft gedurende
het hele jaar hoge grondwaterstanden Cgrondwatertrap III). Afvoer van
het ondiepe grondwater vindt hier eveneens voornamelijk via de waterlopen plaats.
Ten zuiden van Almelo-Goor komt een zwak golvend dekzandlandschap
voor. De drainagegangen (sloten en beken) hebben door hun gering verhang <± 1:3000) een lage afvoercapaciteit. De afstroming van het ondiepe grondwater naar de waterlopen verloopt hierdoor zeer traag. Dit
heeft in perioden met hoge neerslagoverschotten een stijging van het
grondwatervlak tot gevolg (zowel in de brede vlakke beekdalen als op
de lage zandruggen) • De watergangen drainéren met name het lokale
ondiepe grondwatër. Op toenemende afstand van deze drainagegangen kan
het grondwater tot grotere diepte in het watervoerende pakket inf iltreren. Dit pakket bestaat uit grove zanden (plaatselijk met storende
kleilagen) en neemt vanaf het Oost-Nederlandse plateau <± 10 meter)
in westelijke richting in dikte toe <± 40 meter) (Ernst, et al, 1970,
D.G.V.-T.N.O., 1973) (figuur 5). De dekzandruggen binnen dit gebied
hebben vanwege hun hogere ligging Ctot 2 meter boven de omgeving) een
diepere grondwaterstand. Vanuit deze lokale infiltratieruggen is de
grondwaterbeweging naar de waterlopen in de aangrenzende laagten gericht. Aan de voet van het hoger gelegen Oost-Nederlands plateau komt
een langgerekte kwelzone voor. Vanuit dit plateau treedt een toestroming van grondwater naar dit lager gelegen gebied op. Op de flank van
de terrasrand ontspringen de Baakse beek, Veengoot en Leerinkbeek. De
kwel komt met name tot uiting in het Goor en Zwarte veen. Gedurende
het hele jaar worden hier hoge grondwaterstanden aangetroffen. Een
vlotte afwatering van deze gebieden wordt verhinderd door een grote
zandrug (ten oosten van ZelhemRuurlo en ten noorden van Aalten-Zelhem). In een smalle zone aan weerszijden van deze rug kwelt grondwater op.
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Ten oosten van de lijn Aalten-Lichtenvoorde-Groenlo-Eibergen bevindt
zich het Oost-Nederlands plateau. Op enkele meters beneden maaiveld
komt een kleipakket voor waarop het grondwater stagneert. Met name in
de winter leidt dit tot zeer hoge grondwaterstanden. Het grondwater
wordt ·relatief snel via een dun grof zandig watervoerend pakket naar
de beken en sloten afgevoerd. Uit cultuurland uitgespoelde meststoffen zullen hierdoor de kwelgebieden eveneens snel bereiken. Door de
helling van de kleiondergrond is er ook een afstroming in westlijke
richting. In diverse komvormige laagten op het plateau ontspringen
beekjes. In de zomer daalt het grondwaterpeil en staan veel bovenlopen droog. Kwelsituaties doen zich met name voor in de beekdalen gedurende de natte periode. Daar de kleiondergrond helt, komen ook op
de topografisch hogere delen zeer natte gebieden voor CKorenburgerveen).
Het gebied ten noordoosten van de Oude IJssel wordt doorsneden door
vele beken die het natte achterland draineren. De Oude IJssel veroorzaakt een wegzijgig van het grondwater waardoor in het aangrenzende
gebied diepe grondwaterstanden worden aangetroffen. Het grondwatervlak heeft een steile helling. Onderaan deze helling, in het dal van
de Oude IJssel, treedt kwel op van ondiep grondwater. Het watervoerend pakket heeft een dikte van .± 40 meter. Door het ontbreken van
stagnerende lagen, kan hier ook grondwater van grotere diepte Cen op
grotere afstand geïnfiltreerd) opkwellen (figuur 5).
Het gebied ten oosten van het IJsseldal wordt gekenmerkt door een
aantal parallel afwaterende beken. Deze beken, die het achterliggende
dekzandgebied draineren, stromen door lage, brede dalen, waarin hoge
grondwaterstanden voorkomen. In vergelijking met het achterland vertoont het grondwatervlak een steiler verhang (Bon, 1969). Er treedt
infiltratie op. Naast de regionale herkomst is het drangwater in de
beken ook afkomstig uit de hoger gelegen gronden tussen de beken. Ten
noorden van Deventer draineren de beken de gestuwde delen. Deze beken
wateren rechtstreeks af op de IJssel of (ten noorden van Deventer) op
het Overijssels kanaal en de Soestwetering, die bij Zwolle in de IJssel uitmonden. De IJssel vormt de drainagebasis voor het grondwater
dat op grotere diepte in het ondiepe watervoerende pakket afstroomt
(figuur 4).
Centrale Zandgronden
Het centrale zandgebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van twee
grote aaneengesloten infiltratiegebieden: de Utrechtse Heuvelrug en
de Veluwe (figuur 3). Het neerslagoverschot dat het grondwater aanvult wordt vrijwel geheel ondergronds afgevoerd (figuur 6). Op de
oostflank draineren een aantal beken het ondiepe grondwater. Doordat
in de stuwwallen geen doorlopende scheidende lagen voorkomen, is er
sprake van één watervoerend pakket dat een dikte van 100 à 200 meter
kan bereiken CCommisie Infiltratie Veluwe, 1976). Plaatselijk komen
gestuwde kleilagen voor die stagnerend werken op de grondwaterafvoer
of het watervoerend pakket onderverdelen in een diep en ondiep gedeelte (stuwwal bij Ermelo en Garderen CR.G.D., 1969) ).
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In lagere gronden grenzend aan de stuwwallen CIJsseldal en Gelderse
Vallei) kan een ondiep en diep watervoerend pakket worden onderschei~
den. Het grÓndwater dat op (de hogere delen van) de stuwwallen infiltreert, stroomt voor het grootste deel af via het diepe grof zandig
watervoerend pakket CD.G.V.-T.N.O., 1978).
Het in de Utrechtse Heuvelrug geïnfiltreerde grondwater stroomt af
naar enerzijds de Gelderse Vallei in het oosten, anderzijds naar het
poldergebied in het westen en het Kromme Rijngebied in het zuiden. De
noordelijke uitloper, het Gooi, watert af naar het Gooimeer, de Gelderse Vallei en het poldergebied ten noorden van de stad Utrecht. Op
de Utrechtse Heuvelrug en in het Gooi komt een aantal drinkwateronttrekkingen voor, die een groot deel van het af stromende grondwater
afvangen (in het noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug wordt 40%
van het jaarlijkse neerslagoverschot gewonnen CD.G.V.-T.N.O., 1978).
Het neerslagoverschot dat op de centrale delen van de Heuvelrug infiltreert, stroomt via een diep watervoerend pakket af in westelijke
en zuidwestelijke richting tot buiten het studiegebied; naar het oosten kan diep geïnfiltreerd grondwater naar het diepe watervoerende
pakket in de Gelderse Vallei afgevoerd worden. Dit pakket is door een
kleilaag van het ondiepe grondwater gescheiden. Het neerslagoverschot
dat aan de rand infiltreert, kwelt op in een relatief smalle zone
(tot 1 à 2 kilometer breed) rondom de Heuvelrug. De buitenste begrenzing van de kwelzone valt in het algemeen samen met drainagegangen
die parallel aan de stuwwal afwateren.
Het Veluwemassief stroomt in noordelijke richting af naar de randmeren en in oostelijke richting naar het IJsseldal. Het zuidelijk deel
heeft een afwatering naar de Rijn en IJssel en het westelijk deel
naar de Gelderse Vallei. Het grootste deel van het grondwater van de
Veluwe zal via een diep watervoerend pakket afgevoerd worden. De oostelijke randzone van de Gelderse Vallei ontvangt via een ondiepe
grondwaterstroom kwelwater vanuit de aangrenzende hoge gronden van de
Veluwe. Een groot deel van dit water kwelt op in de bovenloop van de
Barneveldse Beek, Lunterse Beek en Valleikanaal CRomijn, 1974). De
kwelintensiteit neemt op grotere afstand van de stuwwal geleidelijk
af. In de Gelderse Vallei is op ± 10-15 meter beneden maaiveld een
slecht doorlatende laag aanwezig, die het watervoerende pakket in een
diep en ondiep gedeelte scheidt. De dikte en doorlatendheid van deze
laag varieert plaatselijk. Een deel van dit diepe grondwater kan door
een opwaartse stomingscomponent naar het ondiepe pakket toestromen en
plaatselijk in beken en gegraven waterlopen opkwellen CRomijn, 1974;
Vasak, 1979) (figuur 6). De verblijftijd van het grondwater in deze
diepe lagen kan oplopen tot vele honderden jaren. In vrijwel de gehele Gelderse Vallei worden ondiepe grondwaterstanden Cgrondwatertrap
!II en IV) en vele drainagegangen aangetroffen.
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De infiltratiediepte van het neerslagoverschot is in de delen met een
dicht afwateringsnet beperkt tot de bovenste meters van het ondiepe
watervoerende pakket (Vasak, 1979). Het ondiepe pakket wordt via een
groot aantal grotere en kleinere beken gedraineerd. Deze wateren op
het Valleikanaal en de Eem af. Door de geringe hoogteverschillen hebben de beken zich vrijwel niet ingesneden. Bovendien hebben grootscheepse vergravingen ten behoeve van afvoerverbeteringen de oorspronkelijke loop van de beken en de beekdalen grotendeels doen verdwijnen. Mede door de afvoer van ondiep grondwater via een dicht waterlopennet worden kwelzones langs de beken vrijwel niet aangetroffen.
Plaatselijk kan in de Gelderse Vallei toch infiltratie tot een aanzienlijke diepte optreden (tot aan de slecht doorlatende kleilaag; de
Wit, 1983).(Deze diepte is afhankelijk van de drainagedichtheid, hoeveelheid infiltratiewater en grootte van de kwelstroom. Infiltratie
treedt onder meer op in de dekzandruggen. Onderaan deze ruggen komen
lokale kwel zones voor. De verblijftijd van het grondwater in het ondiepe pakket varieert van enkele tientallen jaren langs de stuwwallen
tot minder dan een jaar in de intensief gedraineerde delen CVa~ak,
1979).
Het lage gebied aan de noordkant van de Veluwe is een uitgesproken
kwelgebied. Een deel van het ondiepe grondwater watert vrij af via de
Noord-Veluwe beken. De slecht doorlatende scheidingslaag zet zich ook
langs de noordelijke randzone voort. Het diepere grondwater kwelt op
in de randmeren <Commissie Infiltratie Veluwe, 1976). De Hierdense
Beek watert een deel van de hoge gronden af. Een kleilaag in de ondergrond verhindert een vrije afwatering van het neerslagoverschot.
In het vlakke lage gebied tussen de IJssel en de Veluwe worden de
ondiepe grondwaterstanden eveneens veroorzaakt door drangwater uit
het Veluwe massief. In het IJsseldal komt op een diepte van maximaal
45 meter een dikke aaneengesloten kleilaag voor. Een groot deel van
het oostelijk Veluwewater stroomt als ondiep grondwater over dit
kleipakket af. Op de oostflank komen veel beken voor die kwelwater
opvangen (met name tussen Vaassen en Epe). Het overige ondiepe grondwater van de Oost-Veluwe kwelt in het gebied ten noorden van Apeldoorn op, ten westen van het Apeldoornsch Kanaal. Ten zuiden van
Apeldoorn dringt het grondwater Cen de beken) onder het kanaal door
en kwelt op tussen het kanaal en de IJssel (Commissie Infiltratie
Veluwe, 1976). Bij hoge IJsselstanden wordt de kwel zone smaller en
dringt IJsselwater in het gebied ten oosten van het Apeldoornsch Kanaal CIJsselkwel). Van de meeste beken die in de bovenloop kwelwater
(tegen scheefgestelde kleilagen opgestuwd grondwater) afvangen, is de
bovenloop stroomopwaarts verlengd tot aan het grondwater. Hierdoor
beginnen deze beken in de infiltratiezone (Kant, 1982). Het diepe
grondwater van de Oost-Veluwe kwelt na een zeer lange verblijftijd
(tot enkele honderden jaren) in de ondergrond op in het IJsseldal.
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In het zuidelijk deel van de Veluwe wordt het grondwater tot buiten
het studiegebied afgevoerd (Rijn en Linge). Ondiepe grondwaterstanden
worden veroorzaakt door stagnerende lagen (Verkooyen, 1981).
In het algemeen geldt dat de kwelzones rondom de $tuwwallen door verlaging van de grondwaterstand in de stuwwallen en verbeterde ontwatering van de lage gronden, in de loop der jaren sterk in omvang zijn
afgenomen en geheel of gedeeltelijk overgegaan zijn in infiltratiegebieden. Dit komt onder meer tot uiting in de droge bovenlopen van
watergangen in deze randzones.
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BIJLAGE 7:

UITSPOELING V1'J.J STIKSTOF

Uitspoeling kan optreden als over een bepaalde periode de neerslag
groter is dan de evapotranspiratie plus de hoeveelheid water die geborgen wordt in het bodemprofiel. Het wateroverschot, dat naar het
grondwater kan percoleren, neemt allerlei stoffen op. Op deze wijze
zullen stoffen, waaronder nitraat, uit de bodem worden verwijderd. De
uitspoeling van de betreffende stoffen kan worden gedefiniëerd als de
concentratie van de stof in het bodemvocht onder wortelzone maal de
hoeveelheid percolatiewater CKrajenbrink, 1983). Aangezien het bergend vermogen van de bodem sterk bepaald wordt door de bodemsoort en
de vochtinhoud van de bodem, is de percolatie behalve van klimatologische factoren (neerslaghoeveelheid, neerslagverdeling en temperatuur) ook afhankelijk van grondwaterdiepte en het bodemtype. Onder
West-Europese omstandigheden kan de percolatie variëren van 0-520
mm/jaar, met een maximum in de herfst en winter als de temperatuur
laag en de gewasgroei minimaal is (Kolenbrander, 1981. a).
1. Nitraat-concentratie
De nitraat-concentratie in het bodemprofiel is afhankelijk van de
hoeveelheid N01 in de bodem en van de hoeveelheid in het bodemvocht. Het effect van een en ander is, dat bij een gelijkblijvend
neerslagoverschot de N01-uitspoeling stijgt naarmate de N01-concentratie toeneemt c.q. het vochtgehalte in de bodem afneemt (figuur
1; Kolenbrander, 1981. a). Hieruit volgt dat naarmate de bodem zandiger is de uitspoeling toe zal nemen (zie ook punt 3). Om dezelfde
reden zal de NOruitspoeling groter zijn na een periode van droogte, wanneer de N01-concentrat~e relatief hoog is als gevolg van
gering vochtgehalte en verminderde N- opname door het gewas CYoung en
Hall, 1976). Uit figuur 1 blijkt eveneens de invloed van het neerslagoverschot op de N01-uitspoeling: bij gelijkblijvend vochthoudend vermogen in de bodem (de verschillende krommen in de grafiek)
neemt de uitspoeling toe, naarmate het neerslagoverschot (percolatie)
groter wordt. Steenvoorden (1981) heeft berekend dat hierdoor de
stikstofuitspoeling na bemesting op zandgrond in het najaar kan variëren van 10% van de toegediende stikstof bij een neerslagoverschot
van 200mm tot 70% bij een neerslagoverschot van 400mm.
2. Diepte van de grondwaterstand en denitrificatie
Zie paragraaf 3.2.
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3. Bemestingsgraad en -samenstelling, bodemgebruik en -samenstelling.

Kolenbrander (1981. a) heeft de uitkomsten van een aantal binnen- en
buitenlandse onderzoekingen betreffende bemesting en NQ3-uitspoeling bijeengebracht (figuur 2). Uit deze figuren blijkt dat de N0 3 uitspoeling op bouwland - bij lage mestgiften- beduidend hoger is dan
op grasland. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in het opnamepatroon van stikstof door het gewas. Na de oogst blijven op bouwland
gewas- en wortelresten over. Mineralisatie hiervan en van de in de
bodem aanwezige humus leiden tot een toename van de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem, die met het neerslagoverschot in de winter
zullen worden afgevoerd CSteenvoorden, 1981). Doordat op grasland in
de winter wel begroeÏng aanwezig is, vindt daar ook gedurende de winter opname van stikstof plaats. Hierdoor is de uitspoeling duidelijk
geringer, ondanks de hogere mestgiften C170 kg N/ha op bouwland en
250 kg N/ha op grasland) (Kolenbrander, 1981.a). Tevens heeft de begroeÏng op grasland eein hogere evapotranspiratie in de winter tot
gevolg, waardoor het neerslagoverschot, en hiermee de NQ3-uitspoeling, op bouwland groter is dan op grasland (zie punt 1). Bij N-giften boven de 200 kg/ha echter stijgt de uitspoeling onder grasland
zeer snel, om bij giften van ongeveer 800 kg N/ha/jaar de uitspoeling
onder bouwland te evenaren. Bij giften boven de 800 kg N/ha/jaar
Cmestdumpingen) is er duidelijk geen invloed van het bodemgebruik op
de N-uitspoeling meer.
Figuur 2 toont verder aan dat de uitppoeling op zandgronden hoger is
dan op kleigronden. Verschillen in uitspoeling op grond van de bodemsamenstelling worden veroorzaakt door CSteenvoorden, 1981):
verschillen in vochtbergend vermogen;
verschillen in biochemische processen (denitrificatie) als gevolg
van verschillen in vocht- en zuurstofhuishouding.
Verschillen in vochtbergend vermogen zijn het gevolg van verschillen
in porositeit van het moedermateriaal. Op grond hiervan is de percolatie en dus ook de uitspoeling (zie punt 1) in zandgronden groter
dan in kleigronden. Rijtema (1980) heeft in figuur 3 voor verschillende grondsoorten en voor verschillende neerslagoverschotten het
N-percentage weergegeven dat boven een bepaalde diepte in de bodem
voorkomt. Hieruit blijkt dat het transport van N-verbindingen door de
bodem bij zandgronden beduidend groter is dan bij kleigronden. Als de
stikstof minder diep uitspoelt, kan het gewas in het daarop volgende
groeiseizoen meer van de resterende stikstof benutten. Dit heeft bijvoorbeeld bij bouwland geleid tot lagere N-bemestingsadviezen voor
kleigrond t.o.v. zandgrond CSteenvoorden, 1981). Het hogere vochtgehalte en de geringere percolatie in kleigrond t.o.v. zandgrond heeft
tot gevolg dat de kans op anaerobe omstandigheden groter is en dat
water langer in de bovengrond verblijft. Dit leidt in deze gronden
tot een sterkere denitrificatie en bij gevolg tot een lagere N0 3uitspoeling.
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Omzetting van grasland in bouwland en ontwatering van natte gronden
leidt tot een versterkte mineralisatie van de aanwezige organische
stof. De versterkte uitspoeling die daarbij optreedt kan oplopen tot
280 kg N/ha/jaar en nog jaren na de ingreep effect CYoung &. Hall,
1976).
De stikstofuitspoeling is eveneens afhankelijk van het tijdstip van
toediening van de mest (Kolenbrander 1981. a). Kunstmest wordt in de
regel toegediend in het voorjaar wanneer het gewas gaat groeien. In
deze periode is het neerslagoverschot negatief en de N-ui tspoeling
gering. Door gebrek aan opslagruimte en ten behoeve van een betere
werkverdeling wordt dierlijke mest echter vaak vroeger toegediend Cin
herfst en winter). Doordat in deze periode het neerslagoverschot
groot is en de opname zeer laag (alleen op grasland) zal de uitspoeling groot zijn (zie figuur 4).
Naast de toediening van mest vindt er een extra toevoeging van meststoffen plaats door grazend vee. Op ongeveer 5% van het areaal grasland wordt zo ongeveer 2880 kg minerale N/ha toegevoegd bij een veebezetting van 2. 25 g. v. e. /ha. Door de hoge concentratie vindt een
versterkte uitspoeling plaats. De uitspoeling onder begraasd grasland
op zandgrond wordt hierdoor vervijfvoudigd tot 62 kg N/ha. (Kolenbrander, 1981. a).
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Figuur 1: Relatie tussen het neerslagoverschot (R-E) en het percentage uitgespoelde stikstof in herfst en· winter in een met
water verzadigd bodemprofiel.

/o N
lost by leaching
100 0

mm water in soil prof i Ie
200 mm
_ x - x-x
x...--x
,,....-+ - +
300 mm
x/
/+
• 400 mm

80

/

60

/

X

x

L.0

+

/

/

/+
+

+

/

.

•

"'

A/

/

/
/•

/

/A
ti.

/•

/

./

+

/
+

20

x/

A/ ~o

~

A/ o
0/

500 mm
600 mm

o/
/

•__..-( A_,,,. __ o

100

200

300

400

500
600
( R-E),mm

Bron: Rijtema, 1978.

198
Figuur 2: Uitspoeling van stikstof onder bouwland en grasland in relatie tot bemesting.
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Figuur 3: Relatie tussen de aanwezige, relatieve hoeveelheid stikstof
(boven bepaalde diepten in het bodemprof~el) en het neerslagoversch ot in de winter.
De diepte is weergegeven als bodemvochtd iepte (in mm) en in
cm-mv. voor· zand (s), klei (c) en veenbodems (p).
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Figuul' 4: Stikstofverliezen door uitspoeling (als % van kunstmeststikstof) gedurende het jaar op een zandige bodem onder
grasland.
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BIJLAGE 8 :

VERGELIJKING VAN GEMETEN EN BEREKENDE WAARDEN VOOR BELASTING VAN HET OPPERVLAKTEWATER MET NITRAAT.

Ten behoeve van de vergelijking tussen de berekende nitraatbelasting
van het oppervlaktewater en geme~en waarden zijn een aantal monsterlocaties geselecteerd. De voorwaarden waaraan deze locaties moeten
voldoen zijn vermeld in paragraaf 3. 5. 2. De ligging van de locaties
is weergegeven in figuur 1.
De locaties bevinden zich in stroomgebieden, die op de Mark, de Donge, de Dommel en de Aa afwateren. De gebruikte kwaliteitsgegevens van
het oppervlaktewater omvatten de periode 1983/1984 en zijn per monsterpunt gemiddeld. Deze gemiddelden zijn vergeleken met de berekende
nitraatbelasting van de stroomgebieden waarbinnen de monsterlocaties
liggen. Hierbij is gebruik gemaakt van de toets van Wilcoxon voor
verdelingsvrije toetsen (Boot en Cox, 1974; Wijvekate, 1974).
De uitkomsten van deze toetsen worden hieronder vermeld (waarden in
mg NQ3/l).
1. Stroomgebied van de Donge (2 monsterlocaties)
gemeten
38,5
31,4

berekend
27,6
27,8

2. Stroomgebied van de Mark (5 monsterlocaties)

gemeten
35,8
44,7
30,5
27,9
34,l

berekend
30,7
28,9
24,6
20,4
29,3

1 en 2 zijn gezamenlijk aan de toets van Wilcoxon onderworpen. Hierin
wordt de toetsingsgrootheid Q bepaald door de rangvolgorde van de
waarden in de 2 (gemeten en berekend) steekproeven. Wanneer Q een
bepaalde kritieke waarde overschrijdt wordt de nulhypothese (beide
steekproeven zijn gelijk) verworpen. De kritieke waarde van Q is afhankelijk van de steekproefgrootten (7.en 7 in het geval Donge-Markl
en het te kiezen betrouwbaarheidsnivo (hier: 95%).
De berekende Q-waarde (43) is groter dan de kritische Q-waarde (27),
zodat mag worden aangenomen dat op een betrouwbaarheidsnivo van 95%
de gemeten nitraatgehalten in het oppervlaktewater van de Mark en de
Donge hoger zijn dan de berekende.

Ligging van de geselecteerde monsterpunten
gebruikt voor de vergelijking ven berekende en gemeten oppervlaktewater kwalltelt_.....
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3. Stroomgebied van de Aa (14 monsterlocaties).
gemeten : 11, 1
17,7

6,6
17,7

18,6
29,2

10,2
20,4

25,7
18,2

14,6
15,5

23,0
15,5

berekend: 46,3
42,6

46,3
15,5

42,6
15,5

41,3
15,5

50,4
50,l

50,4
50,l

50,4
11,l

De toetsingsgrootheid Q heeft de waarde 119. Bij deze steekproefgrootten ( 14 en 14) mag worden verondersteld dat de Q-verdeling de
normale verdeling benadert met een gemiddelde van 0 (nul) en standaardafwijking van 44. De excentriciteit (u) van de gevonden Q-waarde
is 119 : 44 = 2,7. Deze waarde is hoger dan de kritische u-waarde bij
95% betrouwbaarheid (1,96), zodat ook nu de nul-hypothese wordt verworpen. De berekende nitraatgehalten in het oppervlaktewater zijn met
95% betrouwbaarheid hoger dan de gemeten gehalten.
4. Stroomgebied van de Dommel
gemeten : 13,2
16,8

12,4
19,0

7,9
17,7

13 ,2
8,8

9,7
18,l

12,8
8,0

27,0
15,9

20,8
27,9

berekend: 11,2
13 ,5

11,2
25,5

3,1
33,5

21,6
18,5

21,6
33,5

21,6
7,0

24,6
27,9

16,4
27,0

De berekende Q-waarde is 82. De standaardafwijking van de Q-verdeling
is 53. De excentriciteit u van Q is 82 : 53 = l,55. Deze waarde is
kleiner dan de kritische u-waarde op 95% betrouwbaarheidsnivo (l,96),
zodat mag worden gesteld dat (met ·95% betrouwbaarheid) de gemeten. en
berekende· nitraatgehalten van het oppervlaktewater niet van elkaar
verschillen.
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BIJLAGE 9:

RESULTATEN VAN VELDONDERZOEK
GOIRLE (NOORD-BRABANT) •

NABIJ

DOORN

(UTRECHT)

EN

1. Grondwateronderzoek
In het kader van de studie is een klein ondersteunend veldonderzoek
verricht naar de ·nutriëntenbelasting van ondiep grondwater onder en
in de nabijheid van 3 bouwlanden in de gemeenten Doorn (Utrecht) en
Goirle (Noord-Brabant). De criteria voor de keuze van de veldstudieterreinen zijn de volgende:
ter plaatse van het bouwland treedt infiltratie op;
het bouwland wordt bovenstrooms tot aan de waterscheiding en benedenstrooms begrensd door natuur Cbos, heide);
er wordt snijmaïs verbouwd.
Indien aan deze criteria wordt voldaan kan de belasting van het ondiepe grondwater ·worden toegeschreven aan uitspoeling van voedingsstoffen uit de onderzochte percelen.
In deze bijlage worden de gemiddelde NOr en PQ4-gehalten weergegeven van het grondwater op verschillende diepten, uitgesplitst naar
de lokatie van de grondwaterstijgbuizen: onder het bouwland en in de
natuurgebieden respectievelijk bovenstrooms en benedenstrooms van het
bouwland eten opzichte van de ondiepe grondwaterstroming). Tevens is
enige algemene informatie opgenomen ten behoeve van de interpretatie.
1.1. Doorn, BuurtwegCfiguur 1)
Ligging: ZW-flank van de Utrechtse Heuvelrug.
ca 7 m + NAP
Hoogte:
Bodemopbouw: Enkeerdgrond op homogeen dekzand; dikte dekzandpakket
variërend van 2-6 meter, toenemend in ZW-richting en
gelegen op matig grofzand.
ca 2m-m.v.
GHG:
ca 2,5m-m.v.
GLG:
Meetperiode: maart 1984 t/m februari 1985 Cn= aantal metingen)
A. Nitraat-gehalten van het grondwater
1. Onder het

~o~w!a~d

Filterdiepte Cm-mv)
3,5
5,5
7,5

CGHG 2m - mv)
NQ3

min.

max.

36.0
77 .2
208.0

4.7
52.3
92.3

73.8
118. 5
283.1

n
17
24
11

2. -Bovenstrooms
CGHG ca 3m - mv)
- - - - - - van
- - - bouwland
- - het
Filterdiepte
5,5

(

m-mv)

NQ3
9.0

min.
0.3

n
8

max.
24.7

3. -Benedenstrooms
CGHG ca l,80m - mv)
- - - - - - - - - van
- - bouwland
- het
Filterdiepte
3,5
5,5
7,5

(

m-mv)

NQ3
111. 5
66.4
63.3

min.
42.5
27.7
24.6

max.
224.6
104. 6
95.4

n
46
46
31
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B.

Fosfaatgehalten van het grondwater

1.

Onder
het
bouwland
-----

Filterdiepte (m-mv)
3,5
5,5
7,5

PQ4

0.41
0.43
0.53

Filterdiepte (m-mv)
5,5
3.

Benedenstrooms
-----

PQ4

0.84

min.
.06
.06
.09

max.
1.11
1.14
1.37

n

min.
0.31

max.
1. 71

n

min.
.06
.14
.11

max.
1. 69
1.60
1. 86

n

17
24
11

9

van het
bouwland
-----

Filterdiepte ( m-mv)
3,5
5,5
7,5

P04

0.53
0.60
0.59

46
46
31

1.2. Doorn, Postweg (figuur 2)
Ligging: ZW-flank van de Utrechtse Heuvelrug
Hoogte:
ca 7-11,5 m +NAP
Bodemopbouw: Enkeerdgrond op homogeen dekzand;
Dikte dekzandpakket variërend van 1-5, meter toenemend in
ZW-richting en gelegen op matig grofzand (soms met grind)
GHG:
2-6,5 m -mv
GLG:
2,5-6,5 m -mv.
Meetperiode: maart 1984 t/m september 1984 Cn= aantal metingen)
A.

Nitraatgehalte van het grondwater

Filterdiepte (m-mv)
3,5
5,5
7,5

NQ3
107.7
337.7
337.0

min.
70.8
298.5
273.8

max.
406.2
458.5

n
7
7
6

Filterdiepte (m-mv)
8,5

NQ3
25.6

min.
18.5

max.
33.8

n
5

3.

-Benedenstrooms
- - - - - - - van
- het bouwland

Filterdiepte Cm - mv)
3,5
5,5
7,5

NOJ
27.0
24.7
21. 5

138. 5

CGHG ca 2 m -mv)
min.
7.7
6.2
15.4

max.
46.2
49.2
43.1

n
14
14
12
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B.

Fosfaatgehalten van het grondwater (maart '84 t/m sept. '84)

1.

bouwland
het
Onder
-----

Filterdiepte Cm-mv)
3,5
5,5
7,5
2.

Bovenstrooms van
--------

P04
0.28
0.34
0.39

max.
0.79
1.03
1.03

n
7
7
7

min.
0.21

max.
0.91

n
5

min.
.18
.09
.06

max.
1.15
1.27
.82

n

het bouwland

Filterdiepte Cm -mv)
8,5
3.

min.
.03
.03
.17

Benedenstrooms van
--------

Filterdiepte Cm -mv)
3,5
5,5
7,5

P04
0.37
het bouwland
P04
0.43
0.39
0.33

14
14

12

1. 3. Goirle, Nieuwkerksedijk (figuur 3)

Ligging: W-flank van het dal van de Poppelsche Leij
16,5-18 m + NAP
Hoogte:
Veldpodzol, in de richting van de beek overgaand in
Bodemopbouw:
een complex van beekeerd- en vlierveengronden; ontwikkeld in dekzand met diverse leembanken in de bovenste
meters, die stagnerend werken (Nuenen-groep)
GHG: 0,1-0,7 m-mv
GLG: 1-1,5 m-mv
Meetperiode: april 1984 t/m augustus 1985 Cn= aantal metingen)
A.

Nitraatgehalten van het grondwater

1.

Qn~e! ~e~ ~o~w!and

Filterdiepte Cm-mv)
1,5
2,8
4,8
2.

CGHG 0,4-0,7 m-mv)
NOJ
0.3
0.3
0.3

min.
0.1
0.2
0.2

max.
0.5
0.5
0.5

n

5
5
5

Bovenstrooms van het bouwland CGHG ca 0,7 m-mv)

Filterdiepte ( m -mv)
1,5
2,6
3,3
5,5

NOJ
8.8
0.3
0.3
0.3

min.
0.6
0.1
0.1
0.1

max.
26.9
0.4
0.4
0.3

n
5
5
5
5
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3.

~e~e9e~s~r2o~s_v~n_h~t_bQu~l~n9

Filterdiepte Cm -mv)
1,5
·2,2
3,5
4,3
5,5
8,0

N03
0.4
0.5
0.5
0.5
1.0
0.9

CGHG

n
5
5
5
5
5
5

min.
0.11
0.07
0.07

max.
1. 66
1.27
1.28

n
5
7
6

min.
0.02
0.01
0.02
0.11

max.
0.38
0.27
0. 71
0.51

n
5
5
5
5

min.
0.05
0.13
0.09
0.16
0.09
0.23

max.
1. 39
1.15
3.60
1.26
1. 95
0.97

n
11
5
10
5
12
4

Fosfaatgehalten van het grondwater

1.

Onder het bouwland
---------

2.

Bovenstrooms
---- -bouwland
- -het
- - - - - -van
-

Filterdiepte Cm-mv)
1,5
2,6
3,3
5,5
3.

P04
0. 71
0.65
0.76

0.4 m-mv)
max.
0.6
0.6
1.0
0.7
3.0
0.7

min.
0.2
0.3
0.2
0.3
0.3
1.0

B.

Filterdiepte Cm-mv)
1,5
2,8
4,8

ca.

P04
0.20
0.19
0.34
0.33

Benedenstrooms
---- -bouwland
- -het
- - - - - - -van
-

Filterdiepte (m-mv)
1. 5
2.2
3.5
4.3
5.5
8.0

P04
0.56
0.67
0.88
0.47
0.79
0.60
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Conclusies ten aanzien van het grondwateronderzoek
Aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug is onder 2 maisakkers en
benedenstrooms daarvan een duidelijke verhoging van het nitraatgehalte in het ondiepe grondwater aanwezig tot in ieder geval 5
meter beneden de GHG. De aangetroffen waarden overschrijden de
MTC voor drinkwater (50 mg NQ3/l) tot een factor 7.
In het gebied ten zuiden van Goirle is vrijwel geen nitraat in
het grondwater aangetroffen. Oorzaken hiervan zijn de hoge(re)
grondwaterstanden en de langere verblijftijd van het grondwater
als gevolg van het voorkomen van slecht doorlatende leemlagen,
die vanaf circa 1 m beneden maaiveld aanwezig zijn. Hierdoor
zijn de omstandigheden voor dentrificatie duidelijk gunstiger
dan aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast is de
grondwaterstroming, door het voorkomen van leem en de aanwezigheid van sloten langs het perceel, complex van aard, waardoor
het niet is uitgesloten dat het belaste grondwater andere
stroombanen volgt dan is verondersteld bij het bepalen van de
monsterlokaties.
De fosfaatgehalten·van het ondiepe grondwater in de onderzochte
gebieden vertonen nauwelijks variatie. Zowel onder natuur als
onder de maisakkers komen fosfaatgehalten voor van minder dan 1
mg PQ4/l. Van fosfaatbelasting van het ondiepe grondwater als
gevolg van landbouwkundige activiteiten is geen sprake.
De gemeten fosfaatgehalten duiden echter wel op enige uitspoeling van fosfaat. Dit kan onder meer worden toegeschreven aan
degradatie van enkeerdgronden onder invloed van podzolisatie.
Dit gaat gepaard met afbraak van organische stof waarbij fosfaten vrijkomen (Utrechtse Heuvelrug). De. natte gronden in het
beekdal van de Poppelsche Ley (Brabant) zijn rijk aan organische
stof (vlierveen- en beekerdgronden). In droge perioden kan door
mineralisatie relatief veel fosfaat vrijkomen.

2.

Onderzoek naar de nog resterende fosfaatsorptiecapaciteit van de bodem
Van de 3 studiegebieden is de bodem bemonsterd ten behoeve van een
bepaling van de resterende fosfaatsorptiecapaciteit van de bodem.
Monsters zijn genomen van zowel de maisakkers als de omringende bossen en bestaan uit mengmonsters van ca 40 steken/ha. Monsters zijn
genomen op de volgende diepten: 0-20 cm (bouwvoor), 20-30, 30-40,
40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 en 90-100 cm-mv.
Van de monsters is met behulp van de Fosfato-Stat-methode (Lexmond
et.al., 1982) bij de Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding van de
Landbouwhogeschool te Wageningen de nog resterende fosfaatsorptiecapaci tei t bepaald. Bij deze proefopstelling wordt 'gedurende 40 uur en
bij constante concentratie de hoeveelheid vastgelegde fosfaat berekend (figuur 4). Vermenigvuldiging van de waarde aan het eind van de
proef met 1,7 geeft de vastlegging_ op langere termijn Cl jaar) weer
(van Riemsdijk, et. al., 1983). De hieronder weergegeven resulaten
hebben betrekking op deze vastlegging op langere termijn (1 jaar).
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2.1. Doorn, Buurtweg
Diepte

Berekende nog resterende fosfaatsorptiecapaciteit Cl jaar)
Cmrnol P/kg-grond)
Maisakker

Bos
15.6

7.1
0-20
20-30
30-40
9.6
40-50
50-60 ~ 15.0
60-70
70-80
16.1
80-90
90-100 ~ 17.6

'-::->..

23.8
*
*
*
*
*
*

:::::>

*: niet bepaald

2.2. Doorn, Postweg
Diepte

0-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
2.3

Berekende nog resterende fosfaatsorptiecapaciteit Cl jaar)
Cmrnol P/kg-grond)
Maisakker

Bos

3.6
3.4
4.4
7.4
12.0
12.2
15.6
12.4
14.0

16.6

-=:::::::>

21. 6

:::::::::.

20.8

::::::::=.

25.6

~22.0

Goirle, Nieuwkerksedijk

Diepte

0-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100

Berekende nog resterende fosfaatsorptiecapaciteit Cl jaar)
Cmrnol P/kg-grond)
Maisakker

Bos

11. 7

15.7

13. 5

10.4
8.5
12.1
9.0
20. 2 1 )
*
*

:::::>

20.2
*
*
*
*
*
*

*: niet bepaald.
1)

Sterk leemhoudend monster Csorptiecap. leem: 22.5 mrnol P/kg).
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2.4

Conclusies
De nog resterende fosfaatsorptiecapaciteit van de bodem is
geringer dan van de omliggende bossen, ondanks grote over. eenkomsten in profielopbouw.
In de studiegebieden bij Doorn neemt het vastleggend vermogen van de bodem toe met de diepte. In Goirle is deze situatie minder duidelijk als gevolg van het sterk gelaagde
uitgangsmateriaal.
Beide conclusies leiden tot de vaststelling dat in het (nabije) verleden het fosfaatvastleggend vermogen van de bodem
onder de akkers is afgenomen als gevolg van toediening van
(kunst)meststoffen.
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Figuur l: DOORN-BUURTWEG
Schematisch profiel en gehalten aan N03 en
water op verschillende diepten.
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Figuur 2: DOORN-POSTWEG
Schematisch profiel en gehalten aan N03
water op verschillende diepten.
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Figuur 3: GOIRLE-NIEUWKERKSEDIJK
Schematisch profiel en gehalten aan N03 en P04 in het grondwater op verschillende diepten.
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Fiquur 4: Fosfaatsorptiecapaciteit gemeten met de FOSFATO-STAT-Methode.
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BIJLAGE 10: NATUURGEBIEDEN IN KWELZONES
Biologisch deelonderzoek in het kader van het
project "Ruimtelijke effecten van bemesting via
ondiep grondwater".

A. Kooman.
Utrecht, januari 1985
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
1.1.

Probleemstelling

Natuurgebieden worden bedreigd door mest afkomstig van intensieve veehouderijen. Dit kan plaatsvinden doordat meststoffen via inwaai, neerslag, het oppervlaktewater of via
het grondwater in de natuurgebieden terecht komen. In dit
laatste geval zal het vooral gaan om natuurterreinen die
gelegen zijn in kwelgebieden. Als het grondwater door meststoffen verontreinigd is, zullen deze natuurgebieden voedselrijker kunnen worden, ook al grenzen ze niet direct aan
intensief bemest cultuurland. De gebieden kunnen dan veel
van hun bijzondere waarden verliezen.
De Rijksplanologische Dienst heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de invloed van meststoffen afkomstig
van intensieve veehouderijen op het grondwater en de gevolgen hiervan voor drinkwater en natuurgebieden. Deze opdracht is uitgevoerd in het project "Ruimtelijke effecten
van bemesting via ondiep grondwater" van de vakgroep Fysiséhe Geografie van de Rijksuniversiteit Utrecht en omvat de
hogere zandgronden in Nederland. Het hierna beschreven onderzoek betreft het biologische deelonderzoek van het project.
1.2.

Doelstelling biologisch deelonderzoek

De bedoeling van het biologische deelonderzoek is om een
indruk te krijgen van de verrijking van de vegetatie, als
gevolg van overmatige bemesting via het (ondiepe) grondwater, in een aantal natuurterreinen, die gelegen zijn in
kwelgebieden; daarnaast is tot doel gesteld om zo mogelijk
te komen tot een uitspraak omtrent de te verwachten ontwikkeling van de vegetatie in die gebieden. Omdat hiervoor
weinig tijd beschikbaar is geste.Id (2 maanden), is het niet
mogelijk geweest om de rol, die de samenstelling van het
grondwater Cm. n. de nutriëntconcentraties) speelt voor de
vegetatie te onderzoeken.
De invloed van grondwater (zowel de kwaliteit als de kwantiteit) op een vegetatie is erg complex. In het volgende
hoofdstuk zal hierop ingegaan worden; daarnaast wordt ingegaan op de reactie van een vegetatie op eutrofiëring.
1.3.

Invloed van eutrofiëring op een vegetatie

Een toename van de hoeveelheid voor planten beschikbare
nutriëten in bodem en bodemvocht kan een groot effect hebben op een vegetatie. Er kan een toename optreden van de
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biomassa van de kruiden (o.a. Elberse, 1966) en een hiermee
gepaard gaande verandering in soortensamenstelling (Grime,
1979; Vermeer & Berendse, 1983). De soorten, die door een
snelle groei goed gebruik kunnen maken van deze verrijking,
zullen de minder concurrentiekrachtige soorten verdx-ingen.
Deze langzame groei ers, die zich wel in een voedselarme
situatie kunnen handhaven, zullen zo op den duur verdwijnen. In het algemeen zal het aantal soorten afnemen, doordat één of enkele soorten gaan overheersen. Dit zijn ook
soorten die zich juist vestigen in een milieu waar veranderingen optreden en die indicatief zijn voor instabiele
situaties (Kemmers, 1977; Londo, 1975).
In veel gebieden is stikstof de meest beperkende factor
voor de groei van planten onder natuurlijke omstandigheden,
maar ook fosfaat speelt een belangrijke rol (Vermeer & Berendse, 1983). Met beide stoffen worden natuurgebieden bedreigd via input door neerslag (stikstof oxiden), transport
aanvoer via oppervlaktewater en via grondwater (o.a. meststoffen).
1.4.

Grondwater en de nutriëntenhuishouding

De beschikbaarheid van nutriënten in een kwelgebied is afhankelijk van een groot aantal factoren. Naast de neerslag
en het bodemtype hangt deze samen met de kwaliteit en de
kwantiteit van het grondwater. Een factor die vaak in eerste ii;istantie genoemd wordt als oorzaak van de achteruitgang van vochtige natuurgebieden is de grondwaterstandsdaling (o.a. Grootjans, 1979; Kenuners & Jansen, 1980.a; Both
& Van Wirdum, 1981). Een daling van de grondwaterstand kan
een toename van nutriënten tot gevolg hebben omdat, door
een betere zuurstofvoorziening, de mineralisatie van organische stof zal toenemen (o.a. Black, 1968).
Bij hun onderzoek in Groot Zandbrink noemen Kenuners en Jansen (1981.a) naast verlaging van de grondwaterstand ook de
toegenomen ionenconcentraties in het regionale grondwater
als oorzaak voor de veranderingen in de vegetatie. Kwelwater verschilt van uit neerslag afkomstig infiltratiewater
onder andere door een hogere pH, een groter aandeel van
calcium in het totaal van de cationen en van hydro-carbonaat in het totaal van de anionen. Bij een grotere beschikbaarheid van calcium, gecombineerd met een hoge pH, zullen
fosfaten aanwezig in het grondwater mogelijk tijdelijk kunnen neerslaan (Kenuners & Jansen, 1980.b). In dat geval zal
stikstof de belangrijkste nutriënt kunnen worden. Door uitspoeling van meststoffen naar het grondwater, met name goed
oplosbaar nitraat, zal de hoeveelheid beschikbare stikstof
in gebieden waar dit water naar toe stroomt kunnen toenemen.
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Een derde factor die een rol speelt bij de beschikbaarheid
van nutriënten is de verhouding infiltratie/kwel. Een toename van de hoeveelheid infiltratiewater zal onder andere
-door verzuring- tot gevolg kunnen hebben dat de calciurnfosfaten weer in oplossing gaan. Bovendien kan bij verzuring de mineralisatie van de organische stof worden geremd,
evenals de opname van nutriënten (vooral stikstof) door de
wortels (Vermeer & Berendse, 1983). In een gebied kan de
verhouding infiltratie/kwel sterk fluctueren.
Naast effecten die veranderingen in de kwaliteit en/of
kwantiteit van het grondwater op een vegetatie kunnen hebben, kan ook in de laaggelegen gebieden, die periodiek
overstroomd worden, de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater een rol spelen.
Op grond van deze gegevens

zal het duidelijk ziJn dat het
niet mogelijk is om bij dit deelonderzoek eenduidige uitspraken te doen omtrent de oorzaak van eventueel waargenomen verschillen in voedselrijkdom tussen de verschillende
vegetaties.
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HOOFDSTUK 2: WERKWIJZE
2.1.

Methode van onderzoek

Verspreid over de centrale-, oostelijke- en zuidelijke
zandgebieden zijn zes gebieden uitgezocht m~t natuurterreinen, waar kwelsituaties kunnen voorkomen (met een grondwatertrap I, II of III, zie hoofdstuk 2). Deze gebieden liggen voornamelijk in beekdalen.
Per gebied is een aantal vegetatieopnamen gemaakt, in op
het oog te onderscheiden vegetatie-eenheden. Opgenomen zijn
voornamelijk bosgebieden, maar ook hooilanden, ruigtes en
heidsachtige terreinen. Per opname is een soortenlijst gemaakt met daarbij de mate van abundantie per soort volgens
de schattingsmethode van Tansley Cin Leys, 1978). Daarnaast
is de bedekking per vegetatielaag geschat in procenten en
zijn gegevens genoteerd omtrent omliggende terreinen. De
opnamen in Brabant zijn gemaakt in juli 1984 door M.C. Hitzert en P.P. Wallaardt Sacré; de opnamen van de drie andere
gebieden in augustus 1984 door A.J. Kooman.
De gebieden die uitgekozen zijn liggen nabij de volgende
plaatsen (zie figuur 1):
Winterswijk (langs de Slinge)
I
in Gelderland:
Brummen
II
III Hierden
IV
Castenray Clangs de Grenssloot en
in Brabant:
de Lollebeek)
Goirle (langs de Oude Leij, de
v
Nieuwe Leij en de Poppelsche Leij)
Leende (langs de Strijper Aa)
VI
2.2.

Verwerking gegevens

Omdat de verzamelde gegevens opnamen betreffen van verschillende vegetatietypen en deze binnen een korte tijd
verwerkt moeten worden, is gekozen voor een verwerkingsmethode op basis van soorten, die indicatief zijn voor bepaalde milieuomstandigheden: grondwaterdiepte, grondwaterfluctuatie, N-rijkdom. Hierbij is gebruik gemaakt van de
"Nederlandse lijst van hydro-, freato- en afreatofyten"
CLondo, 1975) en de "Zeigerwerte der Gefässpflanzen Mitteleuropas" CEllenberg, 1979). Bij de verwerking zijn de bomen
buiten beschouwing gelaten, omdat die in Nederland meestal
aangeplant ziJn en bomen bovendien een grote traagheid hebben in hun reactie op veranderende milieuomstandigheden.
Om een indruk te krijgen van de grondwaterafhankelijkh eid
van de vegetatie zijn de genoteerde soorten verdeeld in:
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Figuur 1:

Overzicht van de onderzoeksgebieden

I

• II
III

IV

v

VI

=Winterswijk

=Brummen
=Hierden
= castenray
=Goirle
= Leende
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soorten, die in Nederland uitsluitend beperkt zijn tot
de invloedssfeer van het freatische- of grondwateroppervlak: obligaat f reatofyten;
soorten, die voornamelijk beperkt zijn tot de invloedssfeer van het freatisch oppervlak: niet-obligaat freatofyten;
soorten, die niet aan de invloedssfeer van het freatisch
oppervlak gebonden zijn: afreatofyten (Londo, 1975).
Aanwijzingen omtrent de fluctuaties van het grondwaterpeil
zijn gehaald uit het aantal soorten dat een indicatie geeft
voor jaarlijks sterk wisselende vochtsituaties <Ellenberg,
1979).

Om naast de grondwaterafhankelijkheid tevens een indruk te

krijgen van de N-toestand van de vegetatie, is het aantal
indicatoren voor N-rijkdom bepaald, dat in het gebied aangetroffen is. Als indicatoren voor N-rijkdom, ziJn die
soorten genomen met de N-getallen 8 en 9 volgens de verdeling van Ellenberg (1979). Daarnaast is ook het aantal indicatoren voor N-armoede bepaald, te weten soorten met de
N-getallen 1 en 2.
Soorten die. gevoelig z1Jn voor veranderingen in grondwaterstand en voor waterverontreiniging (volgens Londo, 1975)
zijn apart beschouwd. Het zijn soorten die kenmerkend zijn
voor de meer constante (minder dynamische) en/of uitwendig
kwetsbare milieus, ofwel relatief zeldzame soorten van meer
dynamische en/of voedselrijkere milieus (omschrijven van
Londo, 19 75 ) .
De omrekening naar de mate van abundantie van de indicatorsoorten geeft bij bovengenoemde verwerkingsmethode geen
noemenswaardig ander beeld dan de absolute aantallen.
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HOOFDSTUK 3: ONDERZOEKGEBIEDEN
Eerst zal een korte beschrijving gegeven worden van de gebieden, waar opnamen zijn gemaakt. Daarna volgen de resultaten van de verwerking met de indicatorsoorten.
Bij de soorten in de beschrijving, die een indicatorsoort
zijn, staat dat achter de naam vermeld:
indicator voor stikstofrijkdom
N8 en N9
Nl en N2 = indicator voor stikstofarmoede
= pendelsoort
p
kwetsbare soort
k

=
=

I

Winterswijk

Het gebied van Winterswijk bestaat uit een soortenrijk
loofbos op de lage oevers van de Slinge (zie kaartbijlage
1)). Met name de vochtige delen van dit bos, waarin enkele
oude rivierbochten liggen, ziJn geïnventariseerd. Hier
groeien hoog opgaande essen, populieren, winter-eiken en
schietwilgen, met daaronder els, meidoorn, vlier CN9), kardinaalsmuts en de klimplanten hop CN8) en klimop.
De kruidlaag is over het geheel genomen dicht, met ongeveer
80% bedekking; op de meeste natte plaatsen is de bedekking
ongeveer 30%. Op de natste plaatsen komen moerasplanten
voor, zoals de gele lis, wolfspoot, moeraswalsro, bosbies,
bitterzoet CN8, p), moerasspirea en penningkruid; ook zijn
aangetroffen: waterviolier, dotterbloem en ijle zegge (k).
In de drogere delen, waar de kruidlaag ± 70-100 cm hoog
staat, wordt het aspect in augustus voor een groot deel
bepaald door de grote brandnetel CN8) en op enkele plaatsen
door groot (k) en klein springzaad. Daartussen zijn nog
vele soorten te vinden waaronder de slanke sleutelbloem (k)
en schaafstro Ck).
Het bosgebied grenst aan hoger gelegen hooi- en weilanden.
II

Brummen

Bij Brummen zijn opnamen gemaakt in een bosgebied en enkele
heideachtige terreinen, gelegen op de overgang van de hoge
dekzanden van de Veluwe naar de rivierklei van de IJssel.
De opnamen in het bosgebied zijn vooral gemaakt in de lagere/nattere delen met percelen grauwe els en populier. De
kruidlaag is hier vrij dicht (bedekking van ± 70%) met ruwe
smele Cp), echte witbol, pijpestootje CN2), blauw glidkruid
en pitrus Cpl. Vooral in de heideachtige terreinen zijn de
meeste indicatoren voor N-armoede gevonden: gagel CN2),
kruipend struisgras CNll, wateraardbei CN2), egelboterbloem
CN2) en dopheide CN2).
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De gebieden grenzen aan een hoger gelegen maisakker en aan
intensief beweide graslanden.
III

Hierden

Het gebied waar opnamen gemaakt z1Jn is gelegen op de over~
gang van de Veluwe naar het Veluwemeer. Het bestaat uit
percelen essenhakhout en percelen met schietwilg, populier
en jonge aanplant. Er is een dichte kruidlaag met onder
andere rietgras, riet (p), hennepnetel, pitrus Cp) en de
N-rijkdomindicatoren grote brandnetel CNS), haagwinde CN9),
en speerdistel CNS). De essestobben hebben een rijke mosvegetatie.
Dit gebied is omgeven door weilanden, waardoor vele afvoerende sloten lopen.
IV

Castenray

twee plaatsen zijn opnamen gemaakt, namelijk lang;; de
Lollebeek ten westen van Castenray en langs de Grens sloot,
zoals de gekanaliseerde Lollebeek meer stroomopwaarts wordt
genoemd.
Op

Grens sloot
Zowel in de grasberm op de oever van de beek als in de
daaraangrenzende boomhaag zijn opnamen gemaakt. De dominerende grassen in de berm zijn: echte en gladde witbol, gewoon struisgras en kweek (NS); daarnaast komen veel voor
kruipende boterbloem Cp), gewone hoornbloem, witte klaver
en de N-rijkdomindicatoren grote brandnetel (NS) en vogelmuur (NS).
De boomlaag, waarin vooral voorkomen vuilboom, zomereik,
wilde lijsterbes, berk en vogelkers, heeft een dichte
kruidlaag <± 90% bedekking). In de kruidlaag overheersen de
grassen: gewoon struisgras, kweek CNS) en echte en gladde
witbol. Naast de grote brandnetel en het wilgenroosjes
(beide NS) zijn ook indicatoren voor N-armoede gevonden:
hazepootje (Nl), zeegroene muur CN2) en schapezuring CN2).
Het gebied is in verhouding vrij droog; de boomlaag grenst
aan een weiland.
Lollebeek
De opnamen ziJn gedaan in de Castenrayse broek en de Castenrayse vennen. Er zijn gemengde loofbossen, enkele graslandjes en vooral vochtige elzenbossen opgenomen. In de
soortenrijke kruidlaag van enkele elzebossen domineert hennegras Cp); verder zijn de N-armoede-indicatoren egelboterbloem CN2) en zeegroene muur (N2) ~angetroffen en komt er
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ook slangewortel Ck) voor. Bij de gemengde loofbossen (zomereik, berk, vuilboom) zijn zowel zevenblad CNS) met grote
brandnetel (NS) als pijpestootje (N2) als dominante soorten
in de kruidlaag aangetroffen.
In de vochtige verruigde graslandjes, waar echte witbol,
pitrus (p), kruldistel CN9), kleefkruid <NS), akkerdistel,
zomprus (N2, p) of brandnetel (NS) domineren, ziJn ook
soortenrijke stukjes gevonden met zelfs wilde bertram CN2,
p).

De opnamen liggen aan weerskanten van de beek en grenzen
aan akkers (bieten), grasland en bos.
Bij de verwerking van de gegevens zijn de opnamen zowel
gezamenlijk verwerkt als opgesplitst, waarbij de opnamen
aan dezelfde kant van de beek samengenomen zijn voor de
Castenrayse broek en voor de Castenrayse vennen apart.
V.

Goirle

In het zandgebied ten zuiden van Goirle ziJn zowel langs de
Oude Leij en langs de daarmee ongeveer evenwijdig lopende
Poppelsche Leij opnamen gemaakt. De Poppelsche Leij wordt
meer stroomafwaarts, ten oosten van Goirle, Nieuwe Leij
genoemd; ook hier zijn enkele opnamen gemaakt.
Oude Leij
Aan weerskanten van het water ziJn naaldbossen (den), gemengde bossen (berk en zomereik), een elzenbos en een grasberm opgenomen. In de naald- en loofbossen is de kruidlaag
gering (bedekking van 5%-20%). Dominant hierin zijn: echte
witbol en grote brandnetel (NS); op een natte plek zijn
moerasplanten waaronder melkeppe (k) gevonden. In de naaldbossen komt veel Amerikaanse vogelkers voor. Het elzenbos
is soortenrijk en heeft een dichte kruidlaag ( 80% bedekking). Naast de veel voorkomende soorten als hennegras (p),
bitterzoet (NS, p), brandnetel (NB) en mannetjesvaren is
hier ook het moerasviooltje (k) gevonden.
De bossen zijn omgeven door· hooiland en intensief beweid
grasland.
Poppelsche Leij
Opgenomen zijn naald-, loof- en populierenbossen. Naaldbossen: larix en fijnspar met als belangrijkste ondergroei de
adelaarsvaren (p). Pijpestootje komt hier voor als N-armoede-indicator. In de loofbossen (berk en zomereik) is de
braam de dominante soort in de struiklaag. In het populierenbos bestaat de ondergroei voor het grootste deel uit
brandnetels (NS).
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Het gebied wordt omringd door maisakkers, hooiland en intensief beweid gràsland.
Nieuwe Leij
Enkele vochtige· soortenrijke elzenbossen zijn opgenomen en
de overgang naar een droger eiken-berkenbos. In de elzenbossen zijn hennegras {p), gewoon struisgras en in één geval grote brandnetel {N8) de dominante soorten in de kruidlaag, maar ook zijn hier gevonden de ijle zegge (k) en de
gewone zegge CN2, p). In een vrij soortenrijke vochtige
ruigte zijn de overheersende soorten grote brandnetel CN8),
riet en kweek {N8).
Hooiland en intensief beweid grasland grenzen aan de opgenomen terreinen.
VI

Leende

Ten zuiden van Leende, langs de Strijper Aa en langs de
twee takken waarin deze zich splitst bij Leenderstrijp,
zijn opnamen gemaakt. In vergelijking met de andere gebieden liggen de opnamen verspreid over een uitgestrekt gebied
met een variatie in vegetatietypen. De percelen zijn in het
algemeen omgreppeld. Er zijn elzenbossen opgenomen van nat
soortenrijk tot droger en meer verruigd, met als belangrijkste soort hennegras {p) en in enkele bossen hoog
struisgras, brandnetel CN8) en kleefkruid CN8). De populierenbossen, die beschreven zijn, hebben voornamelijk de grote brandnetel <NB) als ondergroei. In een eiken-berkenbos
is de koningsvaren (k) gevonden. Verder zi]n opgenomen
naaldhout- en gemengde loof-/naaldhoutpercelen en enkele
graslandjes. Hiervan valt één vochtig hooilandje op doordat
er geen indicatoren voorkomen voor N-armoede, namelijk tormentil {N2), wateraardbei {N2), wilde bertram {N2, p),
pijpestrootje {N2), kruipend struisgras CNl), waternavel
{N2, p) en zomprus {N2, p).
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HOOFDSTUK 4: RESULTATEN
In tabel 1 staan de resultaten per gebied aangegeven.
Bij de verdeling van het aantal soorten in afreatofyten,
niet-obligaat freatofyten en obligaat freatofyten, blijkt
dat ongeveer de helft van de soorten tot de afreatofyten
behoort. Enkele gebieden vallen hierbij op, namelijk langs
de Grens sloot, met een naar verhouding hoog percentage afreatofyten (83,0%), en in Brummen, Hierden en langs de Lollebeek, met een relatief laag percentage (resp. 32,4%,
34,5% en 47,5%). Het aantal obligaat freatofyten in Brummen
is opvallend hoog (42,3%).
Het aantal soorten dat indikatief is voor een wisselende
vochtigheid is in Brummen en langs de Lollebeek het hoogst
(resp. een kwart en bijna een derde van het totaal aantal
soorten). Dit is een aanwijzing dat in de gebieden waar
relatief veel soorten aan het grondwater gebonden zijn, de
vochtsituatie wèl sterk fluctueert.
Er zijn geen grote verschillen in aantallen indicatoren
voor stikstofrijkdom CN8 en N9) gevonden tussen de gebieden, op één uitzondering na, namelijk Brummen, waar het
aantal relatief laag is (4 soorten). Nagenoeg in alle opnamen komen indicatoren voor stikstofrijkdom voor; slechts in
enkele gevallen zijn er geen gevonden: in Brummen in de
heideachtige terreinen en langs de Oude Leij en de Strijper
Aa in enkele dennenbossen en eikenbossen. De indicatoren
voor stikstofrijkdom behoren voor het grootste deel tot de
afreatofyten.
De stikstofarme soorten daarentegen (Nl en N2) komen voornamelijk voor onder de freatofyten. In bijna alle gebieden
zijn deze indicatoren gevonden behalve in Winterswijk. In
de meeste gevallen zijn dit slechts enkele soorten, evenwel
langs de Lollebeek, de Strijper Aa en in Brummen, respectievelijk 12, 12 en 11 soorten.
Naast soorten die indicatief zijn voor fluctuaties van het
grondwaterpeil zijn er ook soorten gevonden die j'uist gevoelig zijn voor veranderingen in het milieu (zowel voor
veranderingen in de vochtsituatie als voor watet"verontreiniging) (Londo, 1975). De meeste kwetsbare soorten zijn
gevonden in Winterswijk, langs de Strijper Aa en in Brummen. Het zijn alle freatofyten.
Voor het gebied langs de Lollebeek ziJn in verband met de
ligging ten opzichte van het infiltratiegebied de opnamen
opgesplitst. Er ziJn vier gebieden onderscheiden (tabel 2),
twee aan iedere oever van de beek. Hier blijkt dat in de
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twee "natste" gebieden CA en D, resp. ·op de noord- en de
zuidoever) met de meeste freatofyten ook de meeste indicatoren voor stikstofarmoede gevonden zijn. Daarbij is in A
het aantal indicator_en voor stikstofrijkdom relatief laag.
Het lijkt dat in dit geval de mate van vochtigheid belangrijker is dan een eventueel verschil in infiltratiegebied.
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grond van de indicatoren die bij dit onderzoek betrokken
zijn, kan gesteld worden dat er aanwijzingen zijn dat in de
opgenomen gebieden bij Brummen en aan de Lollebeek minder
stikstof beschikbaar is voor de planten dan in de andere
gebieden. Indicatoren voor stikstofarmoede worden in beide
gebieden aangetroffen in combinatie met in verhouding veel
aan het grondwater gebonden soorten. Omdat echter een groot
percentage hiervan indicatief is voor een wisselende grondwaterstand, is te verwachten dat -door een verhoogde mineralisatie- een toename in voedingstoffen, met name stikstof, zal kunnen optreden in de loop van de tijd.
Op

Bovenstaande houdt niet in dat in de andere gebieden geen
waardevolle elementen te vinden zijn. Bijvoorbeeld in Winterswijk, waar de brandnetels 1 1/2 meter hoog staan en
geen indicatoren voor stikstofarmoede gevonden zijn, groeien toch een aantal zeldzame soorten.
Zoals in de inleiding al gesteld is, is het niet mogelijk
om eenduidige uitspraken te doen omtrent de oorzaak van
eutrofiëring in een bepaald gebied. Er spelen veel lokale
invloeden een rol, zoals overstroming, wat het geval is in
Winterswijk. Ook bij de vochtige elzenbossen in Brabant is
hiervan sprake. Deze liggen juist in gebieden waar de beek,
die voor het grootste deel gekanaliseerd is, meandert en
daardoor snel buiten .zijn oevers treedt. Deze levensvoorwaarde voor de natte bossen wordt een bedreiging als die
beek vervuild of geëutrofieerd is. Het bleek dan ook erg
moeilijk om vochtige natuurgebieden in kwelzones te vinden,
waar dergelijke effecten niet optreden.
De resultaten in de tabel geven niet meer dan een aanwiJzing over de opgenomen terreinen; verdergaande conclusies
zijn er niet aan te verbinden. Bij het vergelijken van de
verschillende gebieden moet er rekening mee worden gehouden
dat zowel het aantal opnamen als het soort vegetatietype en
de variatie hierin binnen een gebied sterk kunnen verschillen. Er is echter geprobeerd om met behulp van indicatorsoorten binnen de korte werkperiode op een objectieve manier opnamen van uiteenlopende vegetatietypen te vergelijken. Daarnaast gaat veel informatie over de vegetaties
verloren bij een dergelijke verwerking.
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HOOFDSTUK 6: AANBEVELINGEN
De invloed van verontreinigd oppervlaktewate r en van grondwaterstandsfl uctuaties en/of daling is sneller en duidelijker waarneembaar dan de gevolgen van geëutrofieerd grondwater op vegetaties. Toch moet dit geen reden zijn om hier
geen aandacht aan te besteden. Op de lange termijn vormt de
invloed van het grondwater een belangrijke bedreiging voor
de natuur, met name voor die zeldzame gebieden waar bovengenoemde factoren (nog) geen rol spelen. Er is nog erg weinig onderzoek gedaan op dit gebied.
Moge het effect van deze verkenning ziJn, dat ·er een diepgaand onderzoek gestart wordt naar de huidige en toekomstige invloed van geëutrof ieerd grondwater op de vegetatie in
natuurgebieden en naar de mogelijkheden om die te voorkomen
of te verminderen.
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Tabel 1: Overzicht van de opnamegegevens;
Aantallen en percentages indikatorsoorten per gebied.

A • afreatofyten
n.o.f. • niet obligaat freatofyten
o.f. • obligaat freatofyten
Castenray

-- ---

1

Brunmen

Hierden

Grenssloot

Lollebeek

Nieuwe Leij - Ppppelsche
- 1 Leij
- - -Oude Le ij

Strijper

A

8
2
8.050 m

8

totaal oppervlak

2
14.405 m

5
6.720 m2

6
3.050 m2

20
2
79.500 m

15
Il. 700

12
103.850 m2

7
61.150 m2

38
137 .000

2

aantal soorten

85

71

62

53

80

44

29,8

17, I ~ 5,S

20,2

~

52
20,6 • t 4,6

42

gemidd. aantal soorten/
opname

8,6

116
15,8

aantal opnamen

aantal soorten:
Afreatofyten (A)

N

Leende

Winterswijk

-------

,,,,,,,,

Goirle

~

4,6

17,1

~

8,6

4,8

IS,4

~

6,3

-"

4,6

14, I .!. 6,9

+

m

7,4

46

54,0%

23

32,4%

27

43,5%

44

83,0%

38

47,5%

27

51,9%

26

61,9%

29

65,9%

62

53,4%

22

25,9%

18

25,4%

17

27,4%

6

11,3%

18

22,5%

12

23, 1%

Il

26,2%

9

20,5%

21

18,1%

17

20,0%

30

42,3%

18

29,0%

3

5,7%

24

30,0%

13

25,0%

5

11,9%

6

13,6%

33

28,4%

13 /. IS,3%

18 I 25,4%

11

I 17,7%

6 I 11,3%

24/3ll,0%

8 I IS,4%

10

23,8

10

22,7%

21

18, 1%

16 I 18,8%

4 I S,6%

15 / 24,2%

9 I 17,0%
7

IS / 18,8%

13 / 25,0%

8 I 19%
6

Niet-Obligaat
freatofyten (N.O.F.)
Obligaat freatofyten
(O.F.)
Pende laoo rten
aantal/percentage
indicatoren voor N-rijkdom
(N8 en N9)
aantal/percentage
A

2

Il

MOF

9

3
2

OF

4
2

2

13

9

2

4

9 I 20,5%
8

19 I 16,4%
IJ
5

2

indicatoren voor N-anooede
(N4 en M2)
aantal/percentage

Il

/ IS,5%

A

1

MOF

s
s

OF

I 1,6%

4 I 7,5%
3

12 / 15%

2 / 3,8%

/ 4,8%

2

2 I 4,5%

10,3%

12

1

s

5

2

7

6

Kwetsbare soorten
aantal/percentage

8

I 9,4%

s

I 7,0%

2 I 3,2%

2 I 2,5%

2 I 3,8%

2

4,5%

6

5,2%
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Tabel 2: De opnamen langs de Lollebeek, opgesplitst in vier groepen.
Zuidoever

Noordoever

A

B

c

D

6

5

4

5

46

43

34

55

aantal opnamen
totaal aantal
soorten
aantal soorten:
Afreatofyten (A)
Niet-obligaat
freatofyten (n.o.f.)
Obligaat
freatofyten (o.f.)
Pendelsoorten
aantal/percentage

21

45,7%

24

55,8%

19

55,9%

25

45,5%

10

21,7%

12

27,9%

8

23,5%

16

29,1%

15

32,6%

7

16,3%

7

20,6%

14

25,5%

14

30,4%

13

30,2%

9

26,5%

16

29,1%

10,9%

10 I
9
1

23,3%

26,5%

13 I

3 I

7,0%

Indicatoren voor
N-rijkdom (NS & N9)
aantal/percentage
A
n.o.f.
o.f.

5 I

Indicatoren voor
N-armoede (Nl & N2)
aantal/percentage
A
n.o.f.
o.f.

6 I

3
2

13,0%
1
1
4

1
2

Kwetsbare soorten
aantal/percentage

8
1

2 /

ÎN
B

D

Voor legenda zie tabel 1

21,8%

11

2

5,9%

5 /

9,1%

5
2

2

De groepen zijn als volgt gelegen:

c

9 I

3,6%
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Berekende nitraatbelasting van het ondiepe grondwater
gemiddelde belasting per stroomgebied op basis van gegevens van 1983
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Kaartbijlage 3

Zuidelijk Zandgebied

Berekende potentiële fosfaatbelasting van het ondiepe grondwater
gemiddelde belasting per stroomgebied op korte termijn (binnen 10 jaar na 1983)
bij handhaving van de mestdosering van 1983
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Kaartbijlage 5 Zuidelijk Zandgebied
Berekende nitraatbelasting van het oppervlaktewater
gemiddelde belasting van de hoofdwatergang in het intree- en uittreepunt van het stroomgebied
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