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In2000startten deonderzoeksinstellingen vanWageningen UniversiteitenCLMhef project 'Sturenop
Nitraat', waaringezocht werdnaar eenvoudig afteleidenindicatoren voorhetmonitoren van nitraatgehalteninhetgrondwater. Redenomhiernaar tezoekenwasonderanderedezorgoverde haalbaarheidvan demilieukwaliteitsdoelstellingen vooroppervlakte-engrondwater diekondenwordenafgeleid
uit deNitraatrichtlijn. AangescherpteMINAS-normenenhetstelselvan mestajzetovereenkomsten
lekenmetnamevoordedrogezandgrondennietvergenoeg tegaan. Eenregionale aanpak met monitoring zoudaarvooreenoplossing moeten bieden.Intussen isheteindevan MINASinzicht.Maar metde
komstvan eennieuwe mestwetgeving blijkt eenregionale aanpak nog netzoactueel.
Directebepaling van het nitraatgehalte in
hetgrondwater isrelatiefduur. Dit maakt
regionalemonitoring van de grondwaterkwaliteit ergkostbaar. In'Sturen opNitraat' isverkend inhoeverre afgeleide indicatoren
geschikt zijn om eenschatting tekrijgen van
het nitraatgehalte in hetgrondwater op regionale schaal.Uit depraktijk bleekdat de<• dicatorstikstof-minetaai (dehoeveelheid minerale
stikstof in debodem) in het najaar bruikbaar is
opregionaal niveau.Als stikstof-mineraal
wordt gebruikt om nittaatconcentraties te
voorspellen op lokaal niveau,dan zijn de
betrouwbaarheidsintervallen (te)breed. Bij
opschaling naargebiedsnivcau wordt de schatting echter veelbruikbaarder. De methodiek,
waarbij opbasis vanstikstof-mineraal de
nitraatuitspoeling op regionale schaal wordt
voorspeld, wordt het regionaal nitraatmonitoringsconcept (RENIM)genoemd. Het vormt in
feite een 'thermometer' diemet een bepaalde
nauwkeurigheid eenjchatting voor het
gemiddelde mtraatgehrdtc van het bovenste
grondwater in een regioopeen moment weergeeft. Doelstelling ..mhet regionaal nitraatmonitoringsconcept isdat op regionale schaal,
vooreen ofmeerderejaren, kan worden aangetoond wat het nitraacgehalte in het grondwater is.Daarnaast kijkt het concept naar deelgebieden binnen een regio.Hierdoor wordt de
gebruiker in staatgesteld om deelgebieden
met cen hoge nitraatuitspoeling binnen de
te identificeren

tegionaalnitraatmonitoringsconcept toe te
kunnen passen,dient hetgebied te worden
opgedeeld inzogenaamde clusters.Een clustet
iseenuniekecombinatie van bodemtype,
grondwaterklasse engewas.Vootde indeling
naar bodemtypezijn vierklassen onderscheiden
(driezandklassen enéén lössklasse),voorde
indelingnaargrondwaterklasse zijn drieklassenonderscheiden(nat,medium endroog]en
vooi deindeling ingewasgroepen zijn vierklassenonderscheiden (gras,maïsen tweegroepen
vanakkerbouwgewassen).Aldezegegevens zijn
digitaal landsdekkend beschikbaar: bodemkaart,geactualiseerde Gt-kaart ende digitale
perceelsregistratie voorhet landgebruik.
Voorde toetsing v;mhet regionaal nitraatmonitoringsconcept zijn driegebieden gekozen.Tweegebieden liggen op zandgrond
('t Klooster inGelderland enSintAnthonis in

Benodigde gebiedsinformatie
Eengebied isinhet algemeen niet homogeen vansamenstelling. Om ineengebied het

A/b.

Petgebied zijn opvoorhand om budgettaite tedenen circa toomonsterpunten toegekend, aan Mergelland 60.De monsterpunten werden overdeclusters verdeeld naar
rato van vootkomend oppi.. !*kdoor middel van een aselecte steekptoef zonder
teruglegging. Hierdoor maken grote clusters meer kans opextra monsterpunten.

Gemetenenberekendenitraatconcentrarieperclustervoordedrie.gebiedenentweemeetseizoenengezamenlijk,waarbijvijfprocentvandelaagsteen hoogstemeerwaardenenclustersmetslechtséén meting buiten
beschouwingzijugelaten.
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PLATFORM

Noord-Brabant)enééngebiedoplössgrond
(Mergelland inLimburg).Voordezedriegebiedeniseenindelinginclustersgemaakt,'t
Kloosterisopgedeeldin20clusters,Sint
Anthonisin21 clustersenMergellandinvier
clusters.Datlaatsteisgebeurd,omdatdaar
maaréénbodemklasse(loss)enééngrondwaterklasse(droog)voorkomt.Iniederclusteris
opdevastgesteldemeetpunten (ziekader)in
hetnajaar van2001 en2002opstikstof-mineraalindebodemeninhetdaaropvolgend
voorjaar opnitraat inhetgrondwaterof
bodemvocht bemonsterd.
Analyses
Opbasisvanhetlandgebruikzijntwee
groepenvanregressiemodellen opgesteld,
namelijkéénvoordeakkerbouwenéénvoor
deveeteelt.Dezemodellengevenpercluster
eenschattingvanhetnitraatgehalteinhet
bovenstegrondwater.Zezijngebaseerdopde
meetseizoenen 2000-2001en2001-2002.De
regressiemodellen voordeveeteeltenakkerbouwhebbenalsverklarendevariabelen:de
hoeveelheidstikstof-mineraal (gemeteninhet
najaar,overdediepte0-90cm)enhetaldan
nietaanwezigzijn vaneenveenlaagje inde
bodem.Daarnaastwordtomeenconstante
gevraagd.Dezeisafhankelijk vandecombinatiebodem-engrondwaterklasse.Hetregressiemodelvoordeakkerbouw kenteenextraverklarendevariabele,namelijk deneerslagsomin
deperiode 1 april-30september.
Resultaten
Hetverdientdevoorkeurzeerkleineclustersbuitenbeschouwingtelaten.Uitdetoetsingbleekdateenacceptabelresultaat wordt
bereiktalsclustersmetslechtséén meetwaardeenuitschieters indemeetwaarden (minder
danvijfofmeerdan95procentvande frequentieverdeling)buitenbeschouwingworden
gelaten.Inafbeelding 1 entabel 1 isheteindresultaatvoordedriegebiedenentweemeetseizoenengezamenlijk weergegeven.Herdoor
hetregionaalnitraatmonitoringsconcept berekenderegiogemiddeldenitraatgehaltelaateen
onderschartingvan 16procentzientenopzich-

Tabel1.

tevandegemetenwaarden.Deverklarende
variantievandeobservatiesvanhetmodel
bedraagt40procent.Dehellingshoeken interceptvanderegressielijnzijn respectievelijk
0.86en9mg/l.Bijeenvolledig'kloppend'
modelzoudit respectievelijk 1enomg/l zijn.
Despreidingingemetenwaardenisongeveer
gelijkaandespreidingindeberekendewaarden.Uitdeonzekerheidsanalyse blijktdatde
afwijking vanderegionaalgeschatte nitraatconcentratieinhetgrondwater met name

Gemetenenberekende50-percenttelsvvaardevandenitraatconcentratieinmg/lvoordedriegebiedenentwee
meetseizoengezamenlijkenclustersmetslechtséénmeetwaardeertvijfprocentlaagsteenhoogstemeerwaardenbuitenbeschouwing gelaten
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wordtveroorzaaktdoordeonzekerheidinhet
perclusterbepaalde stikstof-mineraalgehalte.
Dezewordtweerbepaalddoordesteekproefomvang.
In de praktijk
Potentiëlegebruikersvaneenmonitoring*'
systeemzijnbeheerdersen/ofgebruikersvan
grondwater,zoalsbijvoorbeeld waterleidingmaatschappijen enprovincies.Deresultatenvffl
hetRENIMgeveneengoedeschattingvanhet I
nitraatgehalteopregionaleschaal.Blijkthet
nitraatgehaltetehoog,danishetwenselijkdat I
maatregelenwordengenomenomnirraatuit- I
spoelingtebeperken.Hiervoorzullen afsprakeflj
met grondgebiuikersmoetenwordengemaaKH
Datkanmetbehulpvanfinanciële instrumefl'|
ten(stimuleringspremiesen/ofresultaatbeloning),socialeinstrumenten (voorlichtingen
begeleiding)offysiekeinstrumenten(materia*
beschikbaar).Hetmeestvoordehandliggendü
omzeintezetteningebiedscontracren.Daarin
wordteenschriftelijke overeenkomstrussen&*
regionaleoverheidenprivategebiedspartijen
gesloten,waarinpartijenzichvastleggenoph^ 1
leverenvaneenprestatiec.q.tegenprestatie.UlC
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onderzoekblijktdatverbeterenvandewater-en
bodemkwaliteitzichgoedleentvooreen
gebiedscontract.
Drietypengebiedscontractenzijndenkbaar:
• gebiedscontractalsprocesolie:eeninstrumentompartijen ineengebiedope'énlijn
tekrijgen;
• gebiedscontractalsaanvulling-een fundamentonderdebeloningvoorextrainspanningen(maatregelen)bovenopvastgesteld
beleidofvoorinspanningen bijhetontbrekenvanbeleid;
• gebiedscontract alsalternatiefvooreenzijdigeregelgeving.Daarbijgaathetomhet
achterwegelatenvanbestaandebestuursbevoegdheden,inruilvoorbepaalde
tegenprestaties.
Metnamehettweedealternatief,gebiedscontractalsaanvulling,lijkteenzinvol instrumentomopregionaleschaaltestrevennaar
eenligernitraatgehalteinhetgrondwater.
Hetnitraatmonitoringsconcept kandan
wordengebruiktom(jaarlijks ofminder frequent)devingeraandepolstehouden:heeft
hetgebiedsconttactookdaadwerkelijk tot

effect dathetnitraatgehalteinhetgrondwater
afneemt?Alsditniethetgevalis,zalhetpakketmaatregelenmoetenwordenaangepastc.q.
uitgebteid.
Conclusies
Hetnitraatmonitoringsconcept geefteen
goedeschattingvanhetgemiddeldenitraatgehalteineenregioalsdeclustersmetslechts
éénmeetwaardenietwotdenmeegenomenen
ookdevijfprocenthoogsteenlaagstemeetwaardebuitenbeschouwingwordengelaten.
Deonderschattingisdan16mg/l(-16%).Kijken
wenaarde95%-betrouwbaarheidsmtervallen,
danwijkendezeberekendenitraatconcentraties
nietafvandegemetennitraatconcentraties.

Debetrouwbaarheid vandeschattingvan
hetnitraargehaltetezamen metdelagere
kosteninvergelijkingmet rechtstreekse
nitraatmetingen, makendathet nitraatmonitoringsconcepteengoedebasisvotmtvoor
monitoringvanhernitraatgehalteinhet
grondwater ineengebied.Inen gebiedscontract kunnenafspraken wordengemaaktover
tenemenbovenwettelijke maatregelenomde
nitraatuitspoe'ingtebeperken.Hetnitraarmonitoringsconcept kanheteffect vanditcontractmonitoren.Zokanregionale monitoring
alsaanvullingopherbeleiddienenalsbasis
voorgoedgrondwater, «r
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Bijeengegevensteekptoefomvangvan100
meetpunten bedragendejaarlijkse kosten
ongeveer4000euro*.Alseengroterebetrouwbaarheidwordtnagestreefd, zullendekosten
relatiefmeertoenemendandatdestandaardfoutzaldalen.Dezekostenzijn lagerdande
huidigevormvannitraatbemonstering.Mochtenindetoekomstdirecte nitraatveldmonsters
wordengenomen,dankandatvoorgebieden
metminderdiepegrondwaterstanden totvergelijkbare kostenleiden.
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