HETPROTOKOLFOSFAATVERZADIGDEGRONDEN

DeelI:Toelichting

door

S.E.A.T.M.vanderZee
W.H.vanRiemsdijk
F.A.M.deHaan

Vakgroep BodemkundeenPlantevoeding
Landbouwuniversiteit Wageningen
1990

REFERAAT
Hetprotokolfosfaatverzadigdegronden,DeelI:Toelichting,S.E.A.T.M.vanderZee,W.H.vanRiemsdijk,
enF.A.M.deHaan,VakgroepBodemkundeenPlantevoeding,Landbouwuniversiteit Wageningen,69pp,
2bijlagen,35figuren, 12tabellen,1990.
TenbehoevevandeontwikkelingvanhetProtokolFosfaatverzadigdegrondenwerdeenoverzichtgegeven
vanrelevantonderzoek.Veronderstellingenwelkealszodanignietaanverderonderzoekzijnonderworpen
werdeneerstebesproken.Vervolgenswerdvanderecentetheorie-ontwikkeling voorwat betreftfosfaatvastlegging en het effect van ruimtelijke variabiliteit op fosfaattransport een overzicht gegeven. Met
voorbeelden van resultaten werd dit overzicht geïllustreerd. Op basis van gerapporteerde bevindingen
werdvervolgenseencriteriumafgeleidwaarmeefosfaatverzadigingenvoorreeëleveldsituatieskanworden
getoetst.

WOORDVOORAF

DitrapportisdetoelichtingophetProtokolFosfaatVerzadigdeGronden.Terwijlhetprotokoleen
voorschriftis,wordthierde(theoretische)gedachtevorming,diegeleidheefttothetprotokol, besproken.
Deaardvanbodembemonstering,deanalysevanbodemmonstersinhetlaboratoriumendedata-analyse,
dieinhetprotokolvoorgeschrevenwordenzijngebaseerdopeengrootaantalonderzoeksresultaten. De
vertalingvandezeresultatennaarhetvoorgesteldeprotokolstaatinditrapportcentraal.
Omdieredenzijnveeldetailsachterwegegelaten,ookalzijndezevoorderesultatenalszodanigvan
grootbelang.Alsvoorbeeldmaghetweglatenvanhethoofdstuk'materiaalenmethode'gelden.Genoemde
detailszijnveelalwelbesprokenindeliteratuurwaarnaarverwezenwordt.
De onderzoeksresultaten, waarop het protokol gebaseerd is, zijn tot stand gekomen met de
medewerking van een groot aantal studentenvande LUW enRUU,in het kader van eendoktoraal
onderzoekBodemhygiëneenBodemverontreiniging.DaarnaasthebbenB.vanLoenen,E.Nab,enandere
ledenvandevakgroepBodemkundeenPlantevoedingbijgedragenaanhetonderzoek.Allebetrokkenen
wordenhierbijvanhartebedankt.
Eendeelvandewerkzaamhedenverrichttenbehoevevanhetprotokolisexterngefinancierd,door
het ministerieVROM,endoor het NederlandsMeststoffen Instituut. Daarnaast isgebruik gemaaktvan
onderzoeksresultatenvanprojektenvoordeprovinciesNoord-BrabantenGelderland.

Wageningen,1 augustus1990,
Deonderzoekers

SAMENVATTING
Recentemaatregelenvandeoverheidomdeovermatigedoseringvanfosfaatoplandbouwgronden
te reducerenvereisendatfosfaatverzadigde grondenmet behulpvanroutinematig onderzoek kunnen
wordenherkendengekarakteriseerd.Inditrapportwordtopbasisvanbeschikbareonderzoeksresultaten
vastgesteldwelkeaspektenhierbijvanbelangzijnbetreffendehetgedragvanfosfaatindebodemenhoe
karakteriseringvanfosfaatverzadigdegrondenzoukunnengeschieden.
Inheteerstehoofdstukwordteendefinitiegegevenvaneenfosfaatverzadigdperceel:
Eenperceelwordtverondersteldfosfaatverzadigdtezijn,indiendooruitspoelingdegemiddelde
fosfaatconcentratie,dieeengekozenreferentievlak passeert,vanuit milieuhygiënischoogpuntin
oppervlaktewaternietaanvaardbaargeachtwordt.
Indezedefinitieliggendekeuzesomfosfaatverzadigingtebeoordelenperperceel,ombergingvanfosfaat
ingrondwater buitenbeschouwingtelaten,enomdekansvaneutrofiëringinhetoppervlaktewaterals
relevante maat te beschouwen besloten. In Hoofdstuk 1en2wordt tevens eendemarcatie van het
onderzoekgegeven,d.w.z.watwelenwatnietbestudeerdwordt.Metnamewordtaandachtgegevenaan
devastleggingvan(ortho)fosfaat indebodem,heteffecthiervanopdemobiliteitvanfosfaatendeproblematiekvanruimtelijkevariabiliteitvanfosfaatvastlegging-entransport.
Eensamenvattingvanbeschikbaaronderzoekennadereuitwerkingvandehierinvermeldeinzichten
tenaanzienvandevastleggingvanfosfaat indebodemwordt gegeveninhoofdstuk 3.Metnamevan
belangisdatertweereaktiemechanismenwordenverondersteldtussenfosfaatinoplossingendevaste
bodemfase.Dezetweemechanismenwordengekarakteriseerddooreenverschillendekinetiek.Heteerste
mechanisme (adsorptie) komt sneltot evenwicht,terwijl hettweedemechanisme (diffusie/precipitatie)
hiervoorjarennodigkanhebben.Daarnaastwordtonderbouwddatalleenfosfaatadsorptiereversibelis
endusweerkandesorberen.Beidemechanismenhangenafvandefosfaatconcentratieinoplossingen
blijkendaarnaastgoedgecorrelleerdtezijnmethetoxalaatextraheerbaregehalteaan ijzerenaluminium
(M).Nakwantificerenvandeparametersvanhetvastleggingsmodelwordtvastgestelddatvoorfosfaatverzadigdegronddetotalehoeveelheidgebondenfosfaatgoedgeschatkanwordenmetbehulpvan het
aanwezig ijzer enaluminium (d.w.z. M).Ditzelfde geschiedt ook voor defrakties geadsorbeerdresp.
geprecipiteerdfosfaat. Nadataldusdefosfaatvastleggingscapaciteit gerelateerd isaanM,wordtvastgestelddatbeidegroothedensignificantvanplaatstot plaatskunnenvariëren.Ditgeldtvoorzoweléén
perceel,éénbodemtype,alsvoorderegionaleschaal.
Deinhoofdstuk3gekwantificeerdevastleggingvanfosfaatbeïnvloedtdemobiliteitvandezestof
endusookhettransport.Omdatfosfaattransportindehuidigecontextmetnamevanbelangis,wordtin
hoofdstuk4eerstaangetoonddathetontwikkeldevastleggingsmodelaccuraatis,d.w.z.experimentele
gegevens van fosfaattransport goed beschrijft. Het gevalideerde vastleggings/transport model wordt
vervolgensgebruiktomhettransportopveldschaaltekarakteriseren. Hetblijktdatvooreengrondkolom
onderveldomstandighedeneenscherpfosfaatfrontverwacht magworden,zolangalsovermatigefosfaatdoseringenplaatsvinden.Wanneerdergelijkedoseringenbeëindigdworden,zaldefosfaatconcentratie
indebodemsneiafnemen.Desondankskandoorbraakvanfosfaatbijhetreferentievlakoptredenindien
deondergrondeengeringecapaciteitvoorfosfaatvastleggingheeft.Vangrootbelangblijktheteffectvan
ruimtelijkevariabiliteittenaanzienvanfosfaatdosering,waterstroming,enfosfaatvastlegging opdeverwachteuitspoelingtezijn.Metbehulpvaneenstochastischemodelformuleringdiedergelijkeeffectenin
rekening brengt, blijkt dat eenvroegtijdiger uitspoeling vanverhoogde concentraties het gevolgvan
heterogeniteit te zijn.Zelfs als geen uitspoeling optreedt volgens berekeningenwaarbij heterogeniteit
verwaarloosdwordt,kanuitspoelingweldegelijk optreden.Omproblemendoortegroteuitspoelingte

voorkomenIshetnodig(metnamealsgevolgvanfosfaatdesorptieindebovengrondenvan bodemheterogeniteit)omovermatigefosfaatdoseringtebeëindigenalvorenshetfosfaatfrontarriveertbijhetreferentievlak.
Opbasisvandebeschikbareennieuwontwikkeldetheoriewordtinhoofdstuk5vastgesteldwanneer
overmatigefosfaatdoseringbeëindigdzoumoetenwordenomeenonaanvaardbaargeachteuitspoeling
tevoorkomen.Deveronderstellingendiegemaaktzijnomtoteenhanteerbaarkriteriumtekomenworden
besproken.Defeitelijkeafleidingvanhetkriteriumvereisteenaantalkeuzes,welkeinDeelIIvanditrapport
(Technischeuitwerking) besprokenzijn.Hethieruit resulterendeprotokolwordtookinditdeelinbijlage
Igegeven.
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1.

ALGEMENEINLEIDING

1.1

Doelvanhetprotokol

Eenvandemilieu-problemen,diedelaatstejarenvaakinhetnieuwsisgekomen,ishetmestoverschottenprobleem.Doorintensiveringvandeveehouderijisgedurendedeafgelopenjarendemestproduktiedermatetoegenomen,datafzethiervanophetlandbouwareaalbinnendebedrijvenvoorflinke
problemen kan zorgen. Een van de oorzaken van deze problemen is de aanwezigheid van grote
hoeveelhedenfosforinmest.Aangezienvaakdeafzetvanfosforoplandbouwgrond(veel)groterisdan
devoorhetgewasbenodigdehoeveelheid,treedtaccumulatieopvanfosforindebodem.Daarnaastkan
afspoelingvangrond,mesten/ofopgelostfosforplaatsvinden.Doordezeafspoelinginoppervlaktewater
endoorde uitspoelingvanfosfor naarhet grondwater,datdevoedingvanhetoppervlaktewater grotendeelsbepaalt,dreigtdelandbouwkundigebijdrageaandefosfaatbelastingvanoppervlaktewater(veel)
tegrootteworden.Eutrofiëringkanhetgevolgzijn.Omdittevoorkomenwordtgetrachtdefosfaatbelasting
vanoppervlaktewatertebeperken.Naastfosfaattrappeninreinigingsinstallatiesenhetbegindatgemaakt
werd omfosfaatafkomstig uitwasmiddelente reduceren,werddeovermatigedoseringvanmestop
landbouwgrondaanbandengelegd[VTCB.1986].Indehierbijvoorgesteldeovergangsregelingwerd
eenuitzonderinggemaaktvoorzogenaamdfosfaatverzadigdegronden.
Omdatditbegripnietgedefinieerdwas,behalvedoordeverwachtingdathiervooropkortetermijn
problementeverwachtenzijntenaanzienvanfosfor uitspoeling,diendevastgesteldteworden (i)wat
fosfaatverzadigdegrondisen,(ii)hoedezeherkendkanwordeninroutinematigonderzoek.
Hetprotokolendezetoelichtingdienenopdezevraageenantwoordtegeven.

1.2 Fosfaatverzadigdegrond
DeuitzonderingsbepalingvoorP-verzadigdegrondisopgezet,omtevoorkomen,datgedurende
deovergangsregelinggrondendermatemetPverzadigdworden(alszeditnietalzijn),datontoelaatbare
uitspoelingzaloptreden.Ditdoelisnogalruiminterpreteerbaar. Ineersteinstantiezalhetnietgewenst
zijn,datdebijdragenvandefosfaatbelastingvanoppervlaktewatervandelandbouwtoeneemt,wanneer
dezevananderebronnenafmoetnemen.Zoalszalblijkenuitdit rapport isditeennogalveeleisende,
zoalhaalbare,beperking.Daarnaastkanditdoelzogeïnterpreteerdworden,datgeenconcentratiesuit
zullen spoelen die, in oppervlaktewater aangekomen,leidentot eutrofiëring. Dit doel kan betrekking
hebbenopdeuitspoelinggedurendedetermijnvandeovergangsregeling,maarookoplangeretermijn.
Tenslotteisookdeschaalwaaropdeuitzonderingsbepaling effektief moetzijnvanbelang.Hetmaakt
namelijkveeluitofhetuitspoelendbodemvochtvanaanvaardbarekwaliteitmoetzijngemiddeldvoorbijv.
eenstroomgebied,perceel,ofeendeelvaneenperceel.Gekozenisvooreendefinitieopbasisvan de
eenheidvaneenperceel.

Definitie:

Eenperceelwordtverondersteldfosfaatverzadigdtezijn,indiendooruitspoelingde
gemiddelde fosfaatconcentratie, die een gekozen referentievlak passeert, vanuit
milieuhygiënisch oogpunt inoppervlaktewater nietaanvaardbaargeachtwordt.

Dezedefinitieheeftdevolgende praktische consequenties:
1: De fosfaat situatie wordt geëvalueerd voor een perceel. Hierdoor wordt de nogal stringente eis
gesteld,dat indien een perceel als P-verzadigdwordt gekarakteriseerd, overmatige dosering niet
langer toegestaan wordt, onafhankelijk van de mate waarin dit perceel het grondwater in een
stroomgebied negatief beïnvloedt. Zelfs voor de extreme situatie waarbij het perceel klein is ten
opzichtevanhetstroomgebied,enhetalsenigeP-verzadigde perceelgekarakteriseerdwordt,leidt
dittotdergelijke beperkingen.Dergelijkeextremesituatieszullennietsnelvoorkomeningebieden,
die door de Stiboka als 'verdachte' gebieden aangemerkt worden. Het leek aangewezen om de
definitietebaserenopbasisvaneenperceel,omdatdezeonderbeheervallenvanslechtséénboer.
Hierdoor isongelijkheid inde uitvoeringvandeuitzonderingsbepaling grotendeelstevermijden.
2.

Degemiddelde uitspoelingvanuit een perceel isalsbasisgenoemd omdat deze bepalend isvoor
de bijdrage van het perceel aan de uitspoeling in een stroomgebied. Plaatselijke systematische
afwijkingen binnenhet perceel beinvloedenweliswaar hoesnelhetfosfaat inhet oppervlaktewater
arriveert, bijvoorbeeld wanneer doorslag met name dicht bij een beek optreedt, maar door het
protokol op eenreferentievlak openigedieptete baseren,wordendit soort effekten niet meebeschouwd.Hetaspektomgrondwaterbuitenbeschouwingtelatenwordtondermeerbesprokendoor
VanDerZeee.a. [1987].

3.

Eenmilieuhygiënischverantwoordtuitspoelingzalmogelijkerwijssterkvandesituatieafhangen.Een
grensconcentratie, waarboven eutrofiëring in oppervlaktewater op kantreden is als maatgevend
beschouwd.Dezeis1-5 mmol Pnrr3 [IMP,1985-1989].

1.3

Randvoorwaardenvànhet onderzoek

Indeperiodedatonderhavigeonderzoekuitgevoerdwerd,washetonduidelijkwelklandbouwareaal
totde 'verdachte' gebiedengerekendzougaanworden.Verwacht werd,datditareaalinieder gevalzo
groot zal zijn dat het een groot aantal percelen omvat. Het leek daarom aangewezen om aan het te
ontwerpen protokol de randvoorwaardentestellen,dat hetroutinematigvoor eengrootaantal percelen
uitvoerbaarmoetzijnenmetbeperktekosten.Hierdoorishetnodigomeengrootaantalveronderstellingen
intebouwenenvereenvoudigingentemaken.Hetmerendeelvanhetonderhavigrapport bevatdanook
resultaten, die de veronderstellingen en vereenvoudigingen pogen te onderbouwen, of die trachten te
rechtvaardigendatdeze nietleidentot onaanvaardbare onzekerheden offoutevoorspellingen. Doorde
korte termijn waarop het protokol moest worden opgesteld is het echter onvermijdelijk dat bepaalde
veronderstellingen envereenvoudigingen slechts summier te rechtvaardigen zijn, zowel experimenteel
alstheoretisch.

Hetbeschouwdeprobleemvanfosfaatuitspoelingomvatinfeiteeenaantaldeelproblemen.Naast
debeschrijvingvandebron-term(fosfaatinmest)kangenoemdwordendevastleggingenhaarkinetiek
vanPindebodem,derelatiehiervanaanroutinematig meetbarebodemkenmerken,P-transportinde
bodemeninheterogenebodemsystemen,enheteffekthieropvanderandvoorwaardenvoorwatbetreft
waterstromingenP,endesorptievanreedsgeaccumuleerdP. Genoemdeonderwerpen,diehetgedrag
vanP kenmerkenkomenaandeordeinhoofdstuk3en4.
Devertalingvanderesultatenvanhoofdstuk3en4naareenpraktischhanteerbaar kriteriumvoor
fosfaatverzadigingvolgtinhoofdstuk5.Indeelrapport2vanditonderzoekkomthetprotokolalszodanig,
metdetemakenkeuzes,aandeorde.

2.

OPZETVANHETONDERZOEK

Inhetonderzoekisineersteinstantieeendemarcatiegemaakttenaanzienvandeaspektendieal
danwelnietonderzochtzoudenworden.Eenvandebelangrijksteaspektendienietexplicietaandeorde
komenbetreftdeaanwezigheidvanfosfor inmestendevariatiediehierinkanwordenaangetroffen.In
hoofdstuk3.1 wordteenkortliteratuuroverzichtgegeven.Opbasisvandedaargerapporteerdebevindingenisookeenverwachtinguitgesprokentenaanzienvanhetrelevanteconcentratietrajectvanorthofosfaat.Ookisdeopnamevanfosfordoorgewassenbuitenbeschouwinggebleven.Inverbandmetde
contextvanhetprotokolishetmetnameinteressantomvasttestellenwatgebeurt metdeovermatig
gedoseerde hoeveelheid fosfor.Tenslotte is het belangrijke proces van afspoeling/erosie, waardoor
fosfor-componentenrechtstreeksinhetoppervlaktewaterterechtkunnenkomenooknietbestudeerd.De
belangrijksteredenhiervoorisderelatiefkortetijddievoorhetonderzoekbeschikbaarwasenhetgroot
aantalnogtebeantwoordenvragen.
Centraalinhetvaststellenvanderisico'svanuitspoelingvanfosforcomponentenstaatdevastlegginghiervanindebodem.Ineersteinstantieishieropdeaandachtgeconcentreerd (hoofdstuk3.2).
Naasthetontwikkelenenparametriserenvanhetvastleggingsmodelwashetnodigditmodeltevalideren.
Ditisgedaanmiddelshetvoorspellenvantransport ingrondkolommenendevergelijking hiervanmet
waarnemingen (hoofdstuk4.3).Hetgevalideerdevastleggingsmodelwerdvervolgens gebruikt omhet
gedragvanfosfaatinmeernatuurlijkeomstandighedeninbodemkolommenzoalsdezeinhetveldkunnen
voorkomen, te voorspellen. Dit levert inzicht in een aantal toelaatbare vereenvoudigingen voor veldomstandigheden(hoofdstuk4).
Opbasisvandevereenvoudigde beschrijvingvanfosfaattranport inkolommen inhetveld kon
vervolgenshettransportinheterogeneveldsituatiesbeschrevenworden,metbehulpvanstochastische
theorie Dezebenadering(hoofdstuk4)leverttenslottehetinzichtdatnodigisvoordeontwikkelingvan
het protokol. Hierbij blijkt dat met namedesorptievanhet reeds inde grondvastgelegdfosfaat een
belangrijkprocesis.Daarnaastmoestookdematevanheterogeniteitgekwantificeerdworden(hoofdstuk
3.3).
Gedurende de feitelijke opstelling van het protokol zijn eenaantal relevante problemen inde
praktischeuitvoeringonderkend.Hieropenopdevereenvoudigingengemaaktbijdeopstellingvan het
protokolwordtinhetlaatstehoofdstukingegaan.

THEORIE

3.1

Veronderstellingen

Door uitrijden van dierlijke mest op landbouwgronden wordt fosfor en een scala aanandere
elementenaande bodemtoegevoegd.Fosfor bevindt zichInmestinuiteenlopende vormen enhoeveelheden(Cotenie,1976;GerritseenZugec,1976,KolenbranderenDelaLandeCremer,1967).Door
Berghuis-VanDijk(1981)isop basisvanliteratuurgegevensvastgesteld,dateengemiddeldgehaltevan
50molfosforperm3eenredelijkeschattingisvoorvarkensdrijfmest.endatpergewichtsprocentdroge
stofditgehalteca.7mol.m-3(perprocent)is.PrinsenSnijder(1987)gevenvoorIerseboerderijenvoor
dehoeveelheidPinvarkensdrijfmest,met4.8(1-13)% drogestofeengehaltevan0,9(0,1-3,4)kgton-'
envoor runderdrijfmest met8(1-14)%droge stof,0,6(0,1-l,2)kg.ton-1,waarbij hetaangetroffen bereik
tussenhaakjesvermeldis.SchröderenDilz(1987)vindenvoorexperimentenopvierplaatseneendroge
stofpercentagevan9,4;11,4; 8,6;en20,0%eneengehalteaanPinprocentenopbasisvanversemest
van0,08;0,10;0,08;en0,13%.Dergelijkewaardenenhetaangetroffenbereikwordenookgevondendoor
Simane.a.(1987),enliggenindeordevangroottevanhetgehaltevan7mol.m-3per%drogestof.Fosfor
bevindtzichinmestinvasteenopgelostevorm eninzowelorganischealsanorganischeverbindingen.
Tijdensopslagvanmestennauitrijdenkunneneenaantal,deelsbiologische,omzettingenplaatsvinden.
ZoalsbeschrevenisdoorGerritseenZugec (1977)steltzicheenevenwicht intussendeverschillende
fosforfraktiesindrijfmest.DeevenwichtssamenstellingvandrijfmestwerdbeschrevendoorGerritse(1976,
1977).Ditleverthetbeelddatdefraktieorganischfosfor,OP(opgelost OP:1,5%,totaalOP:20%, van
totaalaanwezigfosfor)kleinerisdandefraktieanorganischfosfor,AP(opgelostAP:10%,totaalAP:80%,
vantotaalaanwezigfosfor).AfhankelijkvanhetC:P-quotiënt(verhoudingkoolstof:fosfor)vandebodem
zalomzettingplaatsvindenvanOPinAP,ofomgekeerd.StabieleOP-verbindingenzoalsinositol-fosfaat
wordendoorgaanssterkvastgelegdindebodem(Stevenson,1982).MinderstabielevormenvanOP,die
sneller afgebrokenworden,kunnenweliswaar uitspoelen maarvormeneengering risicoopdelange
termijn door de geringe hoeveelheden (Gerritse, 1981,Lexmond e.a., 1982). Datde benadering om
(drijf)mest-fosfornatebootsenmetanorganischefosfor-modeloplossingenredelijkis,werdaangegeven
door Fordham enSchwertmann (1977).Zij namenwaardat runderdrijfmest eensoortgelijk beeldals
varkensdrijfmest laat zien. Met behulpvan metingenvande ionensamenstelling enchemischeevenwichtsberekeningen bevestigden Fordham en Schwertmann (1977) de aanwezigheid van Struviet
(MgNH4P04.2H20(S)),datmeerdandehelftvanhetvastAPuitmaakt,enmogelijkdeaanwezigheidvan
octocalciumfosfaat (Ca4H(P04).33H20(S)).VolgensGerritseenEksteen(1978) isookdicalciumfosfaat
(CaHP04.2H20(S))aanwezig,zijhetdatdezeverbindingwaarschijnlijknietconcentratiebepalendisinde
mest(Berghuis-VanDijk,1981).
Wanneer(drijf)mestinkontaktkomtmetdebodemtreedteengrootaantal(micro)biologischeen
chemischeprocessenop.Oplossingenenhydrolysevanfosforinmestleidttoteentoenameindeconcentratievanopgelostfosfaat,depHenvantoegevoegdeionen.Doorreaktiesmetdebodemzaleen
concentratie-afnamevoorfosfaatentoegevoegdeioneneneenpH-dalingoptreden.Doorreaktiemetde
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Fosfaatconcentratiesindebodemoplossingop20cmdiepte(Fig.1a)endevezadigingsindex
berekendvoor CaHP04.2H20 alsfunktievande tijd. Evenwicht voor log (Q/k) = Oen
oververzadiging voor log (Q/K) > O. Labels gegeven aan het begin van elke maand
(1982-1983).Uit:DeHaanenVanRiemsdijk[1986].

bodemwordendeeffektenvanmestdoseringdustegengewerkt (gebufferd).Voordebovengenoemde
anorganischefosfaatzoutengeldtdatdezerelatieftotzeergoedoplosbaarzijningrondenmeteenpH
van6.5oflager.DitpH-trajektisvoordemeestet.b.v.hetprotokoltebeschouwenbodemsrealistisch
(Lexmonde.a.,1982), waardoordefosfaatzoutenoplossenmethetverstrijkenvandetijd.^an@evastleggingssnelheidindebodemendehoeveelheidenoplossingssnelheidvandefosfaatzoutenhangtaf
welkefosfaatconcentraties kunnenoptreden.CampbellenRacz (1975)vonden concentratiesvan2.5
mol.m-3totaalfosfor (66%organischeverbindingen) inde bovengrondmonstersvaneenweilanddat
jarenlangehogemestdoseringenhadontvangen.Bijeengemiddeldgehaltevan50mol.rrr3mestwaarvan
10%alsopgelostanorganischfosfaatvoorkomt(Gerritse,1976;Berghuis-VanDijk,1981),wordtinfosfaat
verzadigdebovengrondeenconcentratievanca.5rnol.nr3verwacht.Dezewaardevan5moLnrr3isals
uitgangspuntgekozendoorLexmonde.a.(1982), Lexmonde.a.(1985),enVanderZeeenVanRiemsdijk
(1988),omsorptie-metingenuittevoeren.VoortransportberekeningengaanLexmonde.a.(1982)uitvan
eengeschatteconcentratievan3mol.m-3.OmdatdeconcentratieinP-verzadigdebovengrondvangroot
belang is inverband met het entrofieringsrisico en de snelheid waarmee de vastleggingscapaciteit
gemobiliseerdwordt,ishieraandoorDeHaanenVanRiemsdijk(1986)naderonderzoekverricht.Ineen
veldsituatiewaarhogevarkensdrijfmestdoseringenplaatsvondenwerddeconcentratievaneengroot
aantal ionen (waaronder P)alsfunktievandediepte endetijd gemeten.Voor de met Pverzadigde
bovengrondbleekopbasisvanchemischeevenwichtsberekeningen,datdebodemoplossingongeveer
inevenwicht ismetCaHP04.2H20(S) (Figuur 1).Deevenwichtsconcentratie fosfaat bleek,gedurende
periodenwaargeenexcessieveneerslagoptrad,ongeveer3mol.m-3tezijn.Opgrondhiervanisindit
onderzoekveronderstelddatdezeconcentratieookgeldtvooranderemestsoortenenanderebodemtypen. Deze concentratie kanals hoog gekenmerkt worden in relatie met de concentratievan 1é5
mmol.nr3,waarboveninoppervlaktewaterentrofieringkanoptreden(IMP, 1985-1988).
Wanneermestopdebodemisgebracht,isdevolgendebehandelingdoorgaansgrondbewerking,
waarbijdezg.ploeglaag inakkerland gemengdwordt. Ookvoor grasland kaneendergelijkegrondbewerking periodiek (niet jaarlijks) worden uitgevoerd. Hierdoor wordt in meer of mindere matede
ploeglaaggehomogeniseerdvoorwatbetrefto.a.hetfosfaatgehalte.Indeparagrafenoverhettransport
wordthieraankortaandachtbesteed.Hieropvooruitlopendwordtreedsopgemerktdatdeinvloedvan
grondbewerkingnietexplicietinrekeningwordtgebrachtindeberekeningsresultaten.
EvenminwordtdeonttrekkingvanP doorhetgewasindeberekeningenmeegenomen,metuitzonderingvanenigeglobaleschattingeninparagraaf4.4.WatbetreftdeonttrekkingvanPdoorgewas
wordtbijdeberekeningenuitgegaanvandeovermatiggedoseerdehoeveelheidP.Ditisdetotaledosering
minusdeonttrekkingdoorhetgewas. Ditiseenvereenvoudigingvanhetprobleemdievoorditprobleem
gerechtvaardigdis.Omdatditimpliceert,datdeonttrekkingplaatsvindtineenbovenstebodemlaag, die
oneindigdunverondersteldis,zijndeberekendeP-profielennietgeheelcorrect.Voorderesultatenvan
hetonderzoekheeftdezeveronderstellinggeenconsequenties.Voorreferentielaterinditverslagworden
enigegetallenbetreffendedeP-opnamedoorgewassengegeveninTabel 1.

Tabel 1:

JaarlijkseopnamevanPdoorverschillendegewassen(naar:Rinsema,1979).
P-opname(kg.ha-1.j-1)

Gewas
mais
suikerbieten
voederbieten
klaver hooi (1 e snede)
luzernehooi (1 e snede)
graslandhooi (1 e snede)
snijmais

13.5
44.5
33.2
10.5
13.1
14.0
35.4

gewasopbrengst (kg.ha-1.)"1)
5500
85000
95000
4000
5000
5000
50000

(korrel)

(korrelenloof)

DoorGamboa(1978)iseenopnamevan39.5kgP.ha-1j.*1gevondenmeteenopnamesnelheid,diebijna
lineairisindetijd,vanzaaientot oogst (na115dagen).

3.2

FOSFAATVASTLEGGING

3.2.1

Inleiding

Voordebeschrijvingvan het gedragvan Pindebodemkan gebruikwordengemaaktvandeP-cyclus,
die uiteenlopende P-reservoirs (levend/dood; opgelost/vast; organisch/anorganisch) en de overdrachtsnelheden tussen reservoirs inaanmerking neemt (VanRiemsdijk e.a., 1987).Vanwegedecomplexiteitvan enhetgebrekaan informatieoverdezecycluswordtslechtseendeelhiervaninbeschouwing
genomen:anorganisch ortho-fosfaat ipoX, aangeduid als P).Hierbij wordt impliciet verondersteld dat
hetorganischPgehalteindegrond stationair isindetijd.
DevastleggingvanPaanbodemmateriaal(grond)isafhankelijkvan eengrootaantalfaktoren,zoals
de(P-)concentratie,dereaktietijd,dereaktievebestanddelenvandevastebodem(aardenhoeveelheid),
detemperatuurendesamenstellingvan debodemoplossing (pH, concentratiesensoortkat-enanionen),
etc.Vooreenliteratuur overzicht wordtverwezen naarBeekenVanRiemsdijk (1982) enBarrow (1985).
Een groot deel van de P-literatuur bespreekt waarnemingen van P-vastlegging voor uiteenlopende
omstandigheden,metalsdoeldevastleggingtekunnenvoorspellen.Alnaargelangdefysisch-chemische
achtergrond worden doorgaans uiteenlopende vereenvoudigingen uitgevoerd, die geacht worden de
accuratessevandebeschrijvingnietontoelaatbaartereduceren,terwijldebeschrijvingwel eenvoudiger
wordt. Eengroot deelvanditverslag iseveneensgewijdaanhetdoorgrondenvan het gedragvanPin
debodemomop basishiervantottoelaatbaargeachtevereenvoudigingentekomen.Heteffektvaneen
aantalvariabelen op devastlegging is echter reedsvantevoren als minder belangrijk beschouwd.Na
eenkortoverzicht Indeze paragraafwordt hetgebruikte model innavolgende paragrafenbesproken.

Dedrie belangrijkstevariabelenbijdebeschrijvingvanP-vastleggingzijnde reaktietijd,deconcentratie,endeaardenhoeveelheidvandereactievevastebodemfase.Datdevastleggingtoeneemtmet
de reaktietijd is onder anderevastgesteld door Barrow en Shaw (1975), Munns en Fox (1976),Van
RiemsdijkenDeHaan(1981)enVanRiemsdijke.a.(1984).Zelfsoptermijnenvaneenofmeerderejaren
reaktietijdkandevastleggingblijventoenemen(Lexmonde.a.,1982,MunnsenFox,1976).Daarnaast
blijktdatdevastleggingssnelheidsterktoeneemtbijtoenamevandeP-concentratie(c) (VanRiemsdijk
ea.,1984, Beek,1979),enindienhetgehalteaanreaktieveverbindingenindegrondtoeneemt(Lexmond
e.a.. 1982).Heteffektvandetemperatuurendesamenstellingvandebodemoplossingopdevastlegging
Isdoorgaans gecompliceerd en moeilijk eenduidig vast te stellen door het groot aantal combinatie
mogelijkhedenvanomstandigheden.DoorVanRiemsdijk(1979)isvooreenaantalsituatiesaangegeven
watheteffektvano.a.hetsoortkation,dekationconcentratie,detemperatuurendepHopdereaktiesnelheidvan Pmet gibbsiet is.Omsystematische fouten als gevolgvanverschillen in experimentele
omstandighedenzoveelmogelijktevermijden,Iserbijdeexperimentendietengrondslagliggenaandit
verslagvoorgekozenomexperimentenuittevoerenbijèèntemperatuur(ca.20°C.)eneenachtergrond
"bodem'elektroliet,dievooralleexperimentenzoveelmogelijkhetzelfdewas.Dealdusconstantgehouden
variabelenzijnnietexpliciet inhetgehanteerdemodelterugtevinden.Hierdoor ishetmogelijkomde
aandachtteconcentrerenopdevariabelenc,t (tijd),hetreaktievegehalteaanvastefasebestanddelen
endeomkeerbaarheidvandevastlegging.Ditlaatstgenoemdefacetisvanbelangomdatdoorondermeer
Beek(1979),BeekenVanRiemsdijk (1982),KuoenLotse(1974),McLaughine.a.(1977)enBarrowen
Shaw (1975, 1977) is vastgesteld dat slechts eendeel van het vastgelegd Pweer kandesorberen,
gedurendeeenperiodedieevenlangisalsdeperiodewaarinvastleggingplaatsvond.In P-verzadigde
grondzaldesorptieopgroteschaaloptreden, zodraovermatigemestdoseringengestoptworden.
Omdeeffektenvancent opdevastleggingtekunnenbeschrijveniseengrootaantalsterkverschillendewiskundige modellenontwikkeld.Ineenaantalgevallenwordt èènwiskundigesorptierelatie
gegeven (Enfield enShew, 1975.Shahe.a., 1975,Enfield e.a., 1976,Sibbesen, 1981).Daarnaast zijn
modellenmet meerdere,gekoppelde relatiesvoorgesteld (Manselle.a., 1977a,1985,Beek, 1979, Van
Riemsdijk, 1979,Raatse.a., 1982).Detoepasbaarheidvandezemodellen,dieveelalempirischzijn,is
doorgaansbeperkt.ModelvoorstellingenzoalsgegevendoorBeek(1979),NovakenPetschauer(1975)
enVanRiemsdijk(1979)zijnechteralsvoorlopertebeschouwenvanmodellenmeteenbeteremechanischeachtergrond,waarvandebruikbaarheidvoorvoorspellingenvooreengrootaantalsituatiesnaar
verwachtinggroteris.
Demodellenvano.a.Enfielde.a.(1981),Barrow(1983)enVanRiemsdijke.a.(1984a)gaanuitvan
eenapriorivoorstellingvandeprocessen,enwordendusbeschouwdalsmodellenmeteenmechanistischeachtergrond. Deze modellenzijn gebaseerdopdeveronderstelling,dat naast eenP-adsorptie
procesookeensoortdiffusiegereguleerdprocesoptreedt.DoorVanRiemsdijkenLyklema(1980)werd
aangetoond,dat devastgelegde hoeveelheid Paangibbsiet groter kanwordendanchemisch ineen
monolaagkanwordengeadsorbeerd.Deveronderstelling,datdiffusievanPindereaktievevastefase
(gibbsiet/grond) kan plaatsvinden is uitgewerkt door Van Riemsdijk (1979), Barrow (1983), enVan
Riemsdijke.a.(1984a).EeninwiskundigopzichthieroplijkendebeschrijvinggegevendoorEnfielde.a.
(1981)isgerichtopdevastleggingonderinvloedvanadsorptieenvanprecipitatievancalcium-Pzouten.
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Pt (mmol.kg )

Figuur2:

Hetmetammonlum-oxalaatextraheerbarefosfaat(Pox)uitgezettegentotaalfosfor(Pt),beide
inmmol kg-1. De1:1 lijngeeftaanwat gevondenwordt indienPoxgelijk isaanPt.Uit:Van
derZeeenVanRiemsdijk [1988.].
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Het model van Barrow (1983) omvat een reversibele adsorptie van P aan het bodem oppervlak
gecombineerd met eendiffusievanPindevastemineralefasen. Dit laatste model isgecompliceerd en
heeftveelexperimenteelvasttestellenparameters,maargeefteengoedebeschrijvingvanexperimentele
resultaten. Kritiek op het modelwordt gegevendoor VanderZee (1988).Vanwegeo.a.dekomplexiteit
isdit modelnietbruikbaarvoor hetonderhavige onderzoek.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van modellen ontwikkeld door Van Riemsdijk (1979), Van
Riemsdijk enDeHaan (1981),VanRiemsdijk e.a. (1984) enVanderZee (1988),waarbijde vastlegging
beschreven wordt met twee processen: 1) adsorptie en 2) diffusie-precipitatie. De hoeveelheid, die
geadsorbeerd is (weergegeven met Q)wordtverondersteld reversibel gebondentezijn. Door desorptie
kan deze hoeveelheid weer in oplossing gaan, terwijl deze hoeveelheid ook geleidelijk kan worden
overgeheveld naar de zg. geprecipiteerde fraktie.De geprecipiteerde hoeveelheid wordt weergegeven
metsymbool S.Deprecipitatie reaktiewordt verondersteld niet reversibelte zijn,datwilzeggendat de
geprecipiteerde hoeveelheid nietweer inoplossing kangaan. Inde oorspronkelijke modellen van Van
RiemsdijkenDeHaan(1981)enVanRiemsdijke.a.(1984)werddeslechtsgedeeltelijkereversibiliteitvan
detotalevastlegging nietexpliciet inrekeninggebracht (Lexmonde.a., 1982).AlsgevolgvandeexperimenteleomstandighedenbereiktedeadsorptieQvrijsnelhetadsorptiemaximum,Q m ,zodatdekinetiek
bepaaldwerddoorprecipitatie.Inditonderzoekisditnietaltijdhetgevalenmoethetvolgendeonderscheid
gemaaktworden:
F = totaalvastgelegde hoeveelheid = Q + S

(l )

° e indevolgende paragrafentebesprekenreaktiemodellenzijnoorspronkelijk ontwikkeld met het oog
op ijzer-enaluminium (hydr)oxiden als reaktievevastefasen in niet-kalkhoudende,zure zandgronden.
HetmerendeelvandeNederlandse grondenwaardeintensieveveehouderij isgeconcentreerd,hebben
eenpHlagerdanca.6.5enbestaanuitzandigmateriaal.Indergelijkegrondenreageert Pmetnamemet
FeenAloxiden.Beek(1979)toondeaandatPvoornamelijk indebodemgeassocieerdvoorkomtaande
metoxalaatextraheerbareFeenAl,bepaaldvolgensSchwertmann(1964),enwelkebijbenaderinggelijk
gesteldkunnenwordenmetdefraktievandezemetalenaanwezigalsamorfeoxidenvolgensdeKurmies
fraktionering.DehoeveelheidoxalaatextraheerbaarFeplusAlwordtweergegevenmetM(inmmol.kg-1).
Door Lexmonde.a. (1982) isvastgesteldvoor uiteenlopende bodems,datdemet oxalaat extraheerbare
fraktieP(=P ox ) ca.93%isvanhettotaalaanwezigfosfor.MetPoxkanduseengoedeschatting gemaakt
wordenvan het totaal fosfor,voor zandige en kleiïge bodems (Figuur 2). Lexmond e.a. (1982) hebben
ook waargenomen, dat een relatie bestaat tussen de maximale vastlegging gemeten gedurende reaktietijdenvanca.250dagenenhogeconcentratiesenhetgehalteM.Opdezeensoortgelijkerelatieswordt
laterdieper ingegaan.
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3.2.2.

Adsorptie

IndienopgelostPinkontaktwordtgebrachtmeteenmetaaloxide(Fe,Al)ofgrondtreedteensnelle
concentratieafnameop,diemethetverstrijkenvandetijdsteedstragerverloopt.Eenvandeprocessen,
diehiervoorverantwoordelijk geachtworden,isadsorptieaanhet reaktieveoppervlak (VanRiemsdijk,
1979, Barrow e.a., 1981). Deze reaktie is modelmatig beschreven met elektrochemische adsorptie
modellendooro.a.Bowdene.a.(1980),SiggenStumm(1981),enGoldbergenSposito(1984).Hierbij
isheteffectvandepHensamenstellingvandeoplossingexplicietinrekeninggebracht.Gebruikmakend
vandedatavanBowdene.a.(1980)kangetoondworden,datdepH-afhankelijkheidvanP-adsorptieaan
hetijzeroxidegoethietgeringisvoor pH< 6.5 (zieVanRiemsdijkenVanderZee,1990 VanderZee
e.a.,1987) AangezienwemetnameinditpH-trajektgeïnteresseerdzijn,wordtgebruikgemaaktvaneen
empirischeadsorptie-isotherm,dieheteffektvandepHnietbeschrijft.DeLangmuir-isotherm,diegebruikt
wordtdoorEnfielde.a.(1981)voorkalkhoudendebodems,endoorBarrowe.a.(1981,1983)enVander
ZeeenVan Riemsdijk (1986) voor oxiden enzure bodems, blijkt doorgaans goedte voldoen.Deze
vergelijkingwordtgegevendoor
KQmc

(Symbolen: ziesymbolenlijst)
VoordebodemwordtslechtsèènLangmuirvergelijkinggegeven,enwordenbijvoorbeeldFeenAl niet
afzonderlijkbeschouwd.AangezienFeenAl-oxideneenbijnagelijkgedragvoorwatbetreftP-adsorptie
vertonen,isditeenredelijkebenadering(GoldbergenSposito,1984).
Vergelijking (2)beschrijft hetadsorptieevenwichttussengeadsorbeerdenopgelost P.Gezien het
belangomookdeadsorptiekinetiekvanlaboratoriumexperimententekunnenbeschrijven(Barrowe.a.,
1981,VanderZeeenVanRiemsdijk,1986)wordtookbijdevergelijking(2)horendekinetiekvergelijking
gegeven
dO

-^f-k0c(Qm-Q^-kaQ

(3)

DeLangmuirkonstanteK, diedematevanniet-lineariteitvandeisothermbepaalt,isgelijkaan
K-ka/ka
Deadsorptie(Q)isreversibel, zodatQtoeneemtalsctoeneemt,enafneemtalscafneemt.

(4)
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Figuur3:

Adsorptie isotherm gevondenvoor HAR-4. Uitgezet isde geadsorbeerde hoeveelheid (Q)
alsfunktievandeconcentratie (c).Uit:VanderZeeenVanRiemsdijk [1986a].
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De parameters die geschat moetenworden alvorens Qte kunnen uitrekenen zijn het adsorptiemaximum (Q m ), de initieel geadsorbeerde hoeveelheid (Qin), K,kaenk^. Doordat naast adsorptie een
tweede (irreversibele) vastleggingsproces optreedt (diffusie/precipitatie) is het niet altijd eenvoudig de
adsorptie parametersteschatten.Eenmethodevoordeschattingvandezeparameters,waarbij gebruik
gemaakt wordt van een nieuwe desorptiemethode beschreven door Van der Zee e.a. (1987), wordt
besprokendoorVanderZeeenVanRiemsdijk(1986)enVanderZee(1988).Denieuwedesorptiemethode
berustopdesorptievanPinaanwezigheidvanmetijzeroxidegeïmpregneerdfilterpapier. Hierbijdaaltde
concentratie in oplossing tot zeer lage waarden als gevolg van de hoge affiniteit en capaciteit van
P-vastleggingdoor hetz.g.Fe-papierentreedtnagenoegkompletedesorptieop.HiernakanQ jnen,van
P-(voor)verzadigdemonsters,Q m bepaaldworden.Tevenskandezemethodegebruiktwordenvoorde
bepaling van kd. Hiertoe wordt de gedesorbeerde hoeveelheid op verschillende tijdstippen gemeten.
Indiengeldtdat congeveer nulis,moetende meetresultatenvoldoenaandevergelijking

Q'(0-Q„,<l-exp(-A.v)}
Dezevergelijkingwordtverkregendoor integratievanvergelijking (2)bijc = 0enQ = Q inopt = 0.Voor
met P-verzadigdemonsters isQ in gelijkaan hetadsorptiemaximum (Q m ). Doorfittenvindenwe Q inen
kd. Door gebruik te makenvande Fe-papier methodeopeengestandaardiseerde manier (Vander Zee
e.a.,1987)kondegedesorbeerde hoeveelheidgemetenworden,diewordtaangeduidalshetPrgetal(in
navolgingvanhet Pw-getal).Deeenheid hiervan ismmol.kg-1. Het Prgetalkan routinematigvoor grote
aantallenmonsters bepaaldworden.
Voor hetvaststellenvandewaardevan Kenkaiseenmethode ontwikkeld door Vander Zeeen
VanRiemsdijk (1986).Deze methode isnogalbewerkelijk enwordt indit rapportverder nietbesproken.
Inparagraaf 3.2.6wordt eenalternatief gegeven,dat routinematigtoepasbaar, endusbruikbaarder is.

3.2.3

Diffusie-precipitatie

NaastP-adsorptietreedteentweedeprocesop,datdiffusie-precipitatiegenoemdwordt.Voordetails
over de microscopische processen,die aandit procesten grondslag liggen wordt verwezen naarVan
Riemsdijk e.a. (1984), Vander ZeeenVanRiemsdijk (1990 ). Vander Zee e.a. (1989) enVan der Zee
(1988).
Inhetkortkomtdit procesophetvolgendeneer.DoordereaktievanPmetoxidenvindteenreaktie
plaatswaarbij (naastadsorptie) eenomzettingoptreedtvanmetaaloxidemetmetaalfosfaat.Omdatdeze
omzetting aan het oppervlak van een deeltje begint leidt dit tot een fosfaatlaagje dat het metaaloxide
omgeeft. Bij hetvoortschrijden vandeze omzetting groeitdediktevanmetaalfosfaat-laagten kostevan
dekrimpendemetaaloxide-kern.Dezeomzettingwordtinstandgehoudenzolang,dooreenconcentratie

(5)
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Figuur4:

Totalegemetenvastlegging (F' = F-F0) alsfunktievandetijd (ln(t) mett inuur)voor concentratiesvariërendvan0.05tot5.0mol.nr3.Uit:VanderZeeenVanRiemsdijk [1986a].
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Figuur5:

Op basisvan Fig.4 berekende hoeveelheid geprecipiteerd fosfaat (S' - S-S0) als funktie
vandeblootstelling(I)voorverschillendeconcentraties(c).Uit:VanderZeeenVanRiemsdijk
[1986a].
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gradientloodrecht ophetdeeltjesoppervlak, Pdoordemetaalfosfaat-laagnaardeoxidekem diffundeert.
Ophetgrensvlaktussenmetaalfosfaatenmetaaloxidevindtdereaktieplaats.Opbasisvandewiskundige
formuleringvandit reaktiemechanismezijndevolgende constateringentemaken:
(i)

Eriseeneenduidigverbandtussendevolgens dit mechanisme geprecipiteerde hoeveelheid
fosfaatendeblootstellingvaneenmetaaloxidedeeltjeaanfosfaat (zieookVanRiemsdijke.a.
(1984) enLexmonde.a.(1982))

(ii)

Ditverband geldt voor deeltjes metverschillende geometrie endeeltjes grootte, envoorverzamelingenvan deeltjes
Ditverbandisvoorbodemsystemenzeldenwiskundigafteleiden,maarweieenvoudigtemeten.

(iii)

Wiskundig kunnenwedezeconstateringen alsvolgt samenvatten. Deblootstellingwordt gegevendoor
eenintegraal (I),die aangeeft hoelang een oxidedeeltje inkontakt isgeweest met een P-oplossing, en
bij welke (gemiddelde) concentratie dit gebeurde. Indien beneden een evenwichtsconcentratie (ce),
afhankelijk van de oplosbaarheid van metaalfosfaten, geen reaktie optreedt, dan isde mate van oververzadiging gegevendoorc-ce.Bijeenconstante (gemiddelde) concentratie geldtdat
I-y(c-c.)t

(6)

waarbijY ( = 1moM.uuHm 3 ) eenparameter isom Idimensieloostemakenentdetijdsduurvanblootstelling. Indiencniet konstant isdanvindenwevoor I:

./o

c-c,)dt

(7)

Uiteenlopende waarden van ce zijn gerapporteerd door verschillende onderzoekers. Op basis van
gangbare concentraties inbodemvocht kanceop lO^-IO*2 mol.nrr3 geschatworden.
Beek
3
(1979)veronderstelt eenwaardevanca.0.01mol.m- enVanderZeeenVanRiemsdijk (1986) gebruiken
Ce-waardenvan0.04 en0.1mol.m-3.Zoals reedsaangegeven is,derelatietussen SenIniet eenvoudig
wiskundigvasttestellenvoor bodemmateriaal.Welkanderelatie

S-HD

(8)

gemetenwordenenintabelvormofmeteenaccurateempirischevergelijkinggegevenworden.DoorVan
derZeeenVanRiemsdijk(1986),enVanderZee(1988)wordendevolgenderelatiesbruikbaargenoemd:
S~a0+a)

ln(/)+a2ln(/)2

(9a)
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Figuur6:

Adsorptie isotherm gevondenvoor NKR-1. Uitgezet isde geadsorbeerde hoeveelheid (Q)
alsfunktievandeconcentraties (c).
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Figuur7:

Opbasisvanmetingenberekendehoeveelheidgeprecipiteerdfosfaat (S' = S-S0)alsfunktie
vandeblootstelling (I)voorverschillende concentraties (c).
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S-aa+a.r'-as/"2
S =S m . x / [ l + b ƒ•*']

Omdatdeparametersvandeverbandenf{\) vanvgl.(9)experimenteelbepaaldwordenzijndezeparametersverschillendvoorverschillendegrondenenookvoormonstersvanééngrondindienhiervoorde
hoeveelheidinitieelaanwezigPverschilt.Daaromishetvanbelangtespecificerenwatdebeginsituatie
istenaanzienvanondermeeraanwezigfosfaat[VanderZeeenVanRiemsdijk,1986]. DoordatSbepaald
wordtdoorI,kaneenbepaaldegeprecipiteerdePoptweemanierenverkregenworden:
(i) sorptiebijhogecenkortetijdt;
(ii) sorptiebijlagecenlangetijd;
indiendeuiteindelijkewaardevanImaarhetzelfdeis.Doordatopdezewijzedetijdgeschaaldkanworden,
(VanderZeee.a.,1989)kandemeettijdgereduceerdwordendoorbijhogectemeten.Hiervanwordtin
devolgendeparagrafengebruikgemaakt.
3.2.4

Modelresultaten

Omeeneerste indruktegevenvandebeschrijvingmet hetAdsorptie-Diffusie-Precipitatie (ADP)
modelwordenindezeparagraafenkeleresultatengepresenteerd.
Metbehulpvandesorptiekinetiekexperimenten(VanderZeee.a.,1987)bleekdek^-waardevoor9
bodemsvanLexmonde.a.(1982)ongeveer0.2 ±0.03-1tezijn.Dezewaardekomtgoedovereenmetde
doorBarrowe.a.(1981)geapporteerdewaardekj =0.15uur1voorgoethiet.DeLangmuirisothermvoor
eengrondHAR-4,gegeveninFiguur3,heefteenadsorptiemaximumQm« 6.8mmol.kg-1enK*40-80
m3mol*1.Voortweeanderegrondenwerdenadsorptiemaximavan6.0en16.3mmol,kg-1enK-waarden
van90en11 m3moh1,respectievelijk,gevonden.Inparagraaf3.2.5en3.2.6zalblijkendatzowelQmals
Fm(totalevastleggingscapaciteit)terelaterenzijnaanhetmetoxalaatextraheerbaarFeenAl(M).Hierdoor
kunnenQmenFmgeschatwordenaandehandvandewaardevanM. VergelijkingvanQm-waardenmet
door Lexmonde.a.(1982)vastgestelde maximavoortotaalvastgelegdPgevenaan,dathetadsorptie
maximumongeveerhalfzogrootisalsdehoeveelheiddienalangereaktietijdengeprecipiteerdaanwezig
is.
InFiguur4wordtdetotalevastlegginggemetenvolgensVanRiemsdijke.a. (1984b) weergegeven.
Naaftrekkenvandeberekendegeadsorbeerdehoeveelheidleidtdittotdeinhetlaboratoriumgeprecipiteerdehoeveelheid,S.DezeisuitgezetinFiguur5alsfunctievanI,voorHAR-4.InFiguur6en7wordt
hetzelfderesultaatgegevenvoordeNKR-1grond(VanderZeeenVanRiemsdijk,1986).Degebruikte
relatievoordemodellijnS(l)istelkensgegevendoorvgl.(9a).Hetblijkt,datdevoorgestelderelatietussen
Q,Sendeconcentratie enreactietijddemetingenredelijk goedbeschrijft. InFiguur8wordt getoond
welke de nauwkeurigheid van de beschrijving voor individuele concentraties is voor HAR-4. In het
hoofdstuktransportwordtdebruikbaarheidvanhetreaktiekinetiekmodelvoordebeschrijvingenvoorspellingvantransportinlaboratoriumopstellingenbesproken.

(96)
(9c)
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Interpretatievanmetingenvanfosfaatvastlegging(F')voortweeverschillende concentraties
op basisvanFig.3,4en5.Fig. 8a:c = 0.24mol.m-3,Fig.8b:c = 0.67mol.m-3.Uit:Vander
ZeeenVanRiemsdijk [1986a].
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3.2.5

Langetermijnreaktiekinetiek

HetADP-modelblijktgoedtevoldoenvoordebeschrijvingvandevastleggingopkortetermijn (ca.
40uur)zoalsindevorigeparagraafbleek.Deextrapolatievankortetermijnkinetiekmodellenleidtinhet
algemeentot eenslechte beschrijvingvanwaarnemingenoftot eengroteonzekerheidoverdenauwkeurigheid(Beek, 1979,Gerritsee.a., 1982,Manselle.a.,1985).Hetisompraktischeredenennietgewenst
omdit probleemteondervangendoor sorptieexperimentenvoorlangereaktieperioden uittevoeren.
Routinematig envoorveelmonsters isdit praktischonmogelijk.VoordevastleggingvanPonderveldomstandigheden,diemaatgevendisvoorhettransportvanP, ishetechteressentieelomdekinetiekop
delangetermijntekunnenvoorspellen.OpbasisvandedatavanLexmonde.a.(1982)wordtdaaromhet
reaktiekinetiekmodelbijgesteld,terwijlookderoutinematigedataacquisitiewordtbesproken.Voordetails
wordtverwezennaarLexmonde.a.(1982)enVanderZeeenVanRiemsdijk(1988).
DoorLexmonde.a.(1982)ishetdiffusie-precipitatiemodeltoegepastopdetotaleP-vastlegging in
plaatsvanenkeldefraktiegeprecipiteerdfosfaat.Opgrondvanparameterwaardenindevorigeparagraaf
kanverondersteldwordendatvoorhogeconcentraties(c>mol.nrr3)hetadsorptiemaximum(Qm)bereikt
wordtopzeerkortetermijn(uren).Voorlangerereaktietijdengeldtdandatdevastleggingssnelheidgelijk
isaandeprecipitatiesnelheid
dF ds

d7"dT

<10>

Indat geval kanhetdiffusie precipitatiemodeltoegepast wordenopFinplaatsvanS.DoorVan
RiemsdijkenDeHaan(1981)werddesnelheidsvergelijking
ds
—-a,exp(-a2S)

(11)

gebruikt.Integratielevert
S-a'2l\n(a}azt)

(12)

indienverondersteldwordt,datnaeenkortetijdta(= 1/ a ^ ) degeprecipiteerdehoeveelheidnognul is.
Dekonstantea^ bleekrechtevenredigtezijnaanc.Metbehulpvanvgl(12)envgl(6)of (7)vindenwe
voorS:
S - aä'ln(I)+konstante

hetgeenovereenkomt metdeeerstetweetermenvanvgl(9a).UitFiguur5en7blijkt hetverbandS(l)
vaaknagenoeglineairtezijn.VervolgenswordtSinvgl(13)vervangendoorF:

(13)
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F-k'ln(7)

(14)

DitverbandkangetoetstwordenmetbehulpvandedatavanLexmonde.a.(1982),diedevastlegging
voor84 bodemmonsters gemeten hebbenna reaktietijdenvan40 uur,32,129 en249dagen. Op basis
vanresultatenvanBeek (1979) isdoor Lexmonde.a. (1982) bestudeerdhoede relatietussenMenFis.
Hetbleek,datditverband beterwerdvoor langerereaktietijden.Daaromwerd hetverhoudingsgetal fr)
geïntroduceerd,alsmaatvoordeverzadigingvangrondmetP:
a-F/M

(15)

Despreidingrondeengemiddeldewaardevana namafnaarmateFgroterwas.Indienhet(pseudo)sorptie
MaximumF mbereikt iswordt alduseenmaximaalverhoudingsgetal (a m )gevonden.
am-Fm/M

(16)

Combinatievanvgl (14)envgl (15)leidttot (VanderZeeenVanRiemsdijk,1988)
a

-k

ln(I)

(17)

waarbij k = k*/M. Deverzadigingsfactor a isdus onafhankelijk vanM, maar conform het ADP-model,
afhankelijkvancent. DevastgelegdehoeveelheidFisgelijkaan
F-kMln(I)

(1$

Tevensgeldtdat FgelijkisaaninitieelaanwezigP(ongeveer gelijkaanPox)plusdehoeveelheid (Fr)die
alsnog inhetlaboratorium isvastgelegd:
F

" p . x + Fr

(19)

zodatook
a

" ( P . * + F r )/M

(20)
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Figuur9:

Dehoeveelheidfosfaatvastgelegd(Fr)inmmol.kg-1alsfunktievandetijd(t),voor3gronden.
Tijdas:h = uur,d = dag,m = maand,y =jaar.Poxinmmol.kg-1
Bodem

bovengrond (a)

AST9

Pox = 12.1

a 0 = 0.145

oX

Pox = 1.2

a 0 = 0.039

HAR4

Pox = 18.3

a 0 = 0.282

•+

Pox =1-3

a 0 = 0.019

BAEX1

Pox = 35.7

a 0 = 0.618

QO

Pox = 18.3

ao = 0.374

ondergrond (b)

Uit:VanderZeeenVanRiemsdijk [1988 .]
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Tabel2: Rekenkundiggemiddelde(m)enstandaardafwijking (s)vaneenaantalvariabelen(uit:Vander
ZeeenVanRiemsdijk,1988)
Variabele

Bovengrond

Ondergrond

m

s

m

s

(1)
(1)
(1)
(1)

42.6
35.0
77.6
19.0

16.3
42.3
41.8
9.3

24.5
38.1
62.6
7.7

23.4
13.3
27.0
9.8

(2)

0.27

0.14

0.13

014

(2)

0.48

0.09

0.27

0.15

(2)

0.40

0.15

0.32

0.16

(2)

0.55

0.13

0.38

0.18

(2)

0.61

0.13

0.39

0.19

0) mensinmmol/kg, (2) index isreaktietijdindagen.
Tabel3:

Statistiekenvank(vergelijking19)voor4reaktietijdengefit(uit:VanderZeeenVanRiemsdijk,
1988)

Reaktietijd (d)

2

32

129

249

bovengrond
m
s

0.045
0.012

0.033
0.012

0.040
0.010

0.043
0.009

ondergrond
m
s

0.035
0.021

0.032
0.017

0.033
0.017

0.033
0.016

Door Vander Zee enVan Riemsdijk (1988) zijn de datavan Lexmond e.a. (1982) opnieuw gena'alyseerd, voor de boven-en voor de ondergronden. In Figuur 9wordt een ideevan de lange termijn
vastlegginggegevenvoordrieboven(a)enondergrond (b) monsters,eninTabel2dewaardenvaneen
aantal relevante variabelen voor alle 84 grondmonsters. Dewaarde a 0 komt overeen met hetverhoudingsgetalvoor reaktieinhetlaboratorium(piQ = Pox/M). Devastleggingwerdgemetenbijc = 5mol.m-3
v
oor de bovengrond monsters enc = 0,5 mol.nrr3 inde ondergrond monsters. Rekening houdend met
h
et initieel reedsaanwezigP,(Pox) endatreedseenbepaaldeblootstelling plaatshadgevondenomdit
gehaltetebereiken,isvastgesteldwatdek-waarde(vgl17,18)is.Hierbijisuitgegaanvandeoorspronkelijke
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situaties,waarbijP ox «O, dusvóór overmatige P-doseringbegon.Metbehulpvanondermeer Poxisdus
gecorrigeerd voor dewaardevan I (= I0)dievolgensvgl (18) bij Pox hoort. Vervolgens isde k-waarde
geschatvoordeverschillendereaktietijdenvanLexmonde.a.(1982).DeresultatenzijngegeveninTabel
3(uitVanderZeeenVanRiemsdijk,1988).Duidelijkeverschillenzijntezienvoordeboven-enondergrond
monsters.Dezeverschillen hebbenwe niettoegeschreven aandeverschillende concentraties gebruikt
voordetweelagen.VoorveelgroterevariatiesincwordtimmerseeneenduidigverbandF-ln(I)gevonden
metslechtséénwaardevank(voor0,05 < c < 6mol.nrr3:zieparagraaf 3.2.4).
Blijkbaarisdereaktiviteitvandeondergrond kleinerdandievandebovengrond.Ditzouhetgevolg
kunnenzijnvaneenbetereverdelingenbeschikbaarheidvanFeenAlgeassocieerd meto.a.organische
stofindebovengrond,tenopzichtevanoxideconcentratiesindeondergrond.Defijnheidvandeverdeling
vande œaktievevastefase is,zoalsbekend,vangroot belangvoor de reaktiviteit. De reaktiviteit wordt
immersmededoorhetspecifiekoppervlakbepaald.Vooreenconcentratievan5mol.m-3eneenreaktietijd
van249dagenwordt a = 0,61 ± 0,13gevonden.Inlateronderzoekopeenperceel (VanderZeeenVan
Riemsdijk, 1986b)isgemetenbijc = 3mol.m"3.Naextrapolatievandereaktietijdnaart = 1 jaarwe a =
0,53 ± 0,07. Dit resultaat komt overeen met de waarde inTabel 2 indien gecorrigeerd wordt voor de
verschilleninI.Indienweveronderstellendatnatweejaarreaktietijdhetpseudosorptiemaximumbereikt
wordt dan kan extrapolatie vansorptie(F,) verkregen bij c = 3 mol.m-3 ent = 40 uur (Van Riemsdijk
e.a.,1984) naareentijdvan2jaargebeurendoor
F » - « . M - P . x +l . 8 F ;

(21)

(Van der Zee en Van Riemsdijk, 1988). Het is essentieel hierbij onderscheid te maken tussen tijd en
reaktietijd.Ineen perceeldat niet extreme P-overdoseringen krijgt,daalt c indeloopder tijd. Daardoor
zal een reaktietijdvan2jaar (bijc - 3 mol.m"3) vaak pas nalangere (kalender) tijd bijvoorbeeld 5 of 10
jaar, bereiktworden.
Met de gegeven theorie is in feite een benadering gegeven om het pseudo-sorptiemaximum te
schattenuit kortetermijnvastleggingsexperimenten enhetgehalteM.AangezienMenPox routinematig
envoor veel monsters meetbaar zijn kanF meenvoudig geschat worden bij een bekendewaarde a m .
Breeuwsmae.a. (1986) hanterenookde relatie
FBV-âm M
waarbij &m- 0,4.OmdatderegressiecoëfficiëntvoorFeox enAl ox gelijkgesteldworden,wordtookdoor
hen geen onderscheid in Fe en Al gemaakt in tegenstelling tot hun eerdere benadering (Korzilius en
Breeuwsma, 1983).
Door Breeuwsma enSchoumans (1986)wordt ook &m* 0,4gevonden,of ook hetverband

(106)
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Figuur10:

.200
M (mmol.kg"1)

Totaalvastgelegdehoeveelheidfosfaat (F,incl.P0=Pox) inmmol.kg-1alsfunktievanhet
metaalgehalteM inmmol.kg-1.Demodellijngeeftdebestebeschrijvingvooreenlijndoor
deoorsprong.Uit:VanderZeeenVanRiemsdijk[1988 .].
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(22)

FBV-3.8+0.29M
Ineenaantalgevallenbleekdatexperimenteel gevondenwaardenvoor a m groterworden,dande
waardevan0,4van Schouwmans e.a. (1986), Breeuwsmaen Schouwmans (1986) en Breeuwsmae.a.
(1985).Lexmonde.a.(1982)vondenvoor84bodemseengemiddelde(bijc =5mol.nrr3)van0,61enVan
der Zee enVan Riemsdijk (1986b) eenwaardevan0,5 voor monstersvan een perceel.Voor een groot
aantalmonsters uittweestroomgebiedenvandeDommelvanca.800haoppervlak elk,wordt doorVan
Riemsdijke.a.(1985a,b)eenwaardevan0,51 ± 0,09tot0,57 ± 0,014gevonden.Devastgesteldevariatie
ina „ tussenverschillende onderzoekengeeft reedsaandat nietéénwaardevoor a m teverwachtenis
(zieook dediscussiedoor Lexmonde.a. (1982)).Voor eenindrukvandevariatiewordt inFiguur 10de
modellijnendeexperimenteel bepaaldepuntenvoorderelatieFenMgegevenvanLexmonde.a.(1982)
enVanderZeeenVanRiemsdijk (1988) (reaktietijd249dagenbijc = 5mol.nrv3).Soortgelijke resultaten
wordengetoond indeeerdergenoemdeliteratuurenVanderZeee.a. (1987).Eensamenvattingvan a m
-waardenstaat inTabel4.
Tabel4:

Gemiddeldewaardengevondenvoorhetverhoudingsgetal a m ,ingevalvanextrapolatievoor
c = 3mol.nrr3 ent = 2jaar.

Gebied

gemiddelde

bron

Nederland bovengrond
Nederland ondergrond

0.63
0.50
0.66
0.63
0.50
0.53

VanderZee&VanRiemsdijk (1988)
idem
idem
idem
Idem
idem

Regio Knegsel
Regio St.-Oedenrode
PerceelSO
PerceelER

De waarden gevonden voor F met de k-waarde (vgl. 19) van 249 dagen (Tabel 3) komen goed
overeen,voordeverzamelingmonsters,metdegemetenF-waarden(Figuur11).Voorindividuelepunten
kandeafwijking echter beduidend zijn. Inhet hoofdstuktransport wordt opde relevantie hiervan nader
ingegaan.
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100
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Berekendevastgelegdehoeveelheid(P),opbasisvanvgl.(19)metkalsenigeaanpasbare
parameter,alsfunktievandegemetenhoeveelheidvastgelegdfosfaat(F)voordereaktietijd
van249dagen.Uit:VanderZeeenVanRiemsdijk[1988 .].
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Resumerend,leidenbovengenoemde resultatentotdevuistregeldat devastleggingscapaciteit, bij
c = 3mol.nr 3 eneenreaktietijdvanca.2jaargeschat kanwordenals
Fm-(0.5±0.10)M

(25)

Tenzij anders vermeldt wordt deze vuistregel gehanteerd. Het reaktiekinetiek model (vgl. 18 en 21)
combineert eenvoud met praktische hanteerbaarheid en Is in overeenstemming met meer complexe,
mechanistische modeloverwegingen.

3.2.6

Reversibiliteitvanvastlegging

ZoalsinhethoofdstukTransportwordtaangetoond,ishetvoor hetprotokolvangroot belangvast
testellen hoeveelvanhetvastgelegd Pweer kandesorberen.Met nameisdewaardevanKenQ m van
belang.Vanwegedevariatie,dieaangetroffen isonder meervoor k, a m , M,etc.magverwacht worden
datookKenQ meenspreidingrondeengemiddeldewaardevertonen.Daarommoetendezeparameters
geschatwordenvooreengrootaantalmonsters.DemethodevanVanderZeeenVanRiemsdijk(1986a)
is hiervoor te bewerkelijk, zodat naar een alternatief is gezocht. Hierbij is gebruik gemaakt van de
bevindingen van Van der Zee e.a. (1987). Zoals in dat artikel is aangegeven levert de desorptie in
aanwezigheid van met ijzeroxide geïmpregneerd papier (Pj-getal) een redelijke schattingvan geadsorbeerd P. Door bodemmonsters met Pte verzadigen envervolgens het Pi-getal te meten kan dus een
schattingvanQ m verkregenworden.Voor hetbepalenvandeK-waardeisdeprocedure ingewikkelder.
MetbehulpvandetheoriegegevendoorVanderZeee.a.(1987)kanechterafgeleidworden,datKvoldoet
aandevolgendevergelijking:

Rm(Q'-Qo)-co
R^[Q,Qo-Q,Qm-(Q,)z]+RmQco

(26)

waarbij Rm de mengverhouding (vast: vloeistof),.Q* de gedesorbeerde hoeveelheid en Q 0 de initieel
geadsorbeerde hoeveelheid is. De waarde van Q m wordt geschat met het Prgetal van P-verzadigde
monsters,Q*isdegedesorbeerdehoeveelheidvanP-verzadigde monstersvolgenshetPw-getal (Sissing,
1971)enQ 0hetPrgetalvoormetP-verzadigdemonstersendusgelijkaanQ m .Vanc 0wordtverondersteld
dat deze nul isbij de aanvangvande proef. Voordeze proefopzet, waarbij uitgegaanwordt vanP-verzadigde monsters isvgl (26)tevereenvoudigentot

„K

*

(Qn,-Q')

TT
R„(Q )

(27)
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waarbijRm - 0,02 is (inkgM inclusiefdecorrectie omdatQop mmol-enc opmol-basisis uitgedrukt,
ditwilzeggen:vermenigvuldigd met0.001).
Tabel5:

Statistiekenvanenigegroothedenvoor eenperceeleneensstroomgebied (CV = s/m)

CV

m
81.0

12.4

0.15

22.9

6.3

0.28

0.29

0.08

0.28

0.44

0.07

0.16

68.6
13.9
0.20
0.38

21.9

0.32

7.6

0.55

0.11

0.55

0.09

0.24

statistiekenvoor MenFinmmol.kg-1;index:reactietijd indagen
Tabel6:

Statistiekenvanadsorptie/desorptie groothedenvooreenperceeleneenstroomgebied (CV
= s/m).

Stroomgebied

Perceel
grootheid

m
0.25
0.78
1.32
1.50
8.6

CV

m

0.50
0.17
0.37
0.14
0.53

0.31
3.52
2.19
9.04
24.8

CV
0.24
0.98
1.57
2.45
12.6

0.77
0.28
0.72
0.27
0.51

DewaardenvanKenQ mzijnbepaaldvoor 101locatiesineenperceelvan6ha,envoor51locaties
(opeen400mx400mraster) ineenstroomgebiedvandeDommelvan800ha,waarhetperceelooktoe
behoorde.Verzadigingvond plaatsbij4 molP.nr3endemaximaleconcentratieafnamewas 1mol.m-3.
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Figuur 12:

RelatietussendehoeveelheidgedesorbeerdfosfaatvolgensdePj-methode(Pj,iseenmaat
voorQ mbijmetfosfaatverzadigdemonsters) enhetPw-getal, beidegegeveninmmol.kg-1.
Fig. 12a: perceel van6 ha,Fig. 12b:stroomgebied van800 ha.Vooraf met P-verzadigde
monsters (o) enmonsterszoals inhetveldverzameld (•). Uit:VanderZeee.a. [1988 ].
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InTabel5worden de statistiekenvaneenaantalvariabelen gegevenvoor het perceel enhet
stroomgebied.InTabel6wordendestatistiekenvoorPjendePwendeK-waardenvermeld.Voorvoor
verzadigdemonstersIsdeindex(v)envoornietverzadigdemonstersisdeindex(O)gebruiktbijdePj
enPwgetallen.Verondersteldwordtdatdegrootheid P,(v) overeenkomt metdeschattingvoorQm.
°ezeblijktindeordevangroottevan10mmol.kg-1teliggen.Omdathetuitpraktischoogpuntaantrekkelijk
is
omQmroutinematigteschattenmetbehulpvanMisderelatie

Qm-PmM
onderzocht.VoorhetperceelenhetstroomgebiedwordtdezerelatiegetoondinFiguur 12aenb.Het
Dli
Jkt,datdewaardenvoorßm ,diegevondenwerdengoedovereenkomenvoorperceelenstroomgebied
Oabel6): ßm « 0,135.Tevensblijkt,dat hetmaximumvandereversibelgeadsorbeerdehoeveelheid
(Qm)ietskleinerdaneenderdevanhetpseudo-sorptiemaximumis,omdatßm/a ,0« 0,3envoorlangere
reactietijden a nogietszaltoenemen (VanderZeeenVanRiemsdijk, 1988).Dewaardevan a 10is
gevondenalshetquotiëntvaninitieelaanwezigP(=P0X)P'usP vastgelegdgedurende10dagen,en M
v
oorhetdesbetreffendemonster.
DeK-waardengevondenvoorhetperceelenhetstroomgebiedverschillen.HetbereikvanKvoor
n
etperceelvaltpraktischechterbinnenhetbereikvanKvoorhetstroomgebied,zodathetperceelkan
w
ordenbeschouwdalseendeelpopulatievanhetstroomgebied.Slechtseengeringekorrelatiewerd
gevondentussenKenM,namelijkK=0,22M-o>41 (r =0,253).
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Ruimtelijkevariabiliteit

3 3

Inleiding

- -l

Zoalsreedstot uitingkwambijdebepaaldeparameterwaarden,wordt inhetalgemeennietéén
aardegevonden,maareenbereikaanparameterwaarden.Vooreendeelisdewaargenomenvariantie
rondeengemiddeldewaardeterugtevoerenoponnauwkeurigheden indebepalingen.Daarnaast is
echterookeendeelvandevariantiehetgevolgvanheterogeniteitvandebodem.Dooro.a.bodemvormendeprocessen,diewisselenvanaardenintensiteit,alsfunktievandehorizontale plaatsenvande
die
Pte, en door verschillen in bijvoorbeeld de samenstelling van het uitgangsmateriaal, zullen
bodemeigenschappen niet overal gelijk zijn. Op basisvandergelijkeverschillen kunnen bijvoorbeeld
oodemkaarten worden gemaakt. De variatie van bodemeigenschappen als funktie van plaats kan
geleidelijkzijn,ofabrupt,enwordtgekenmerktdooreenschaalvanvariatie,dieuiteenlooptvanmicroscopisch(<mm)totmegascopisch(>km).[Burrough,1983,Webster,1984].
w

(28)
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0-Q2m
Q3-0Am
:û6-0.7m

-0-Q2m
03-OAm
-0.6-Q7m

,_--0-Q2m
-03-OAm
0.6-0.7m

Figuur 13:

GehaltenvanoxalaatextraheerbaarFe,Al,enPvoordriediepten(aangegevenbijdelijnen]
alsfunktievandeplaatsop hettransect (x).Uit:VanderZee [1988].
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Deschaalwaaropvariatie plaatsvindtverschilt perbodemeigenschap enperregio.Ter illustratie
wordthetgehalteoxalaatextraheerbaarFe,Al,enPvoordriedieptenalsfunktievandehorizontaleplaats
langseentransect getoond. Het beeldvan Figuur 13geldt voor de D-raaivan het perceel bestudeerd
doorVander ZeeenVanRiemsdijk [1986b] entoont devariatie indediepte, ende niet systematische
variatie(alsmedeinenkelegevallende (systematische) trend) inhet horizontalevlak.
Omdat het in praktijk onmogelijk is omdevariatievoor een perceel precies in kaart te brengen,
Geziendegroteinvesteringintijdengelddiehiervoornodigis,moeteeneenvoudigeraanpak ontwikkeld
wordenomderuimtelijkevariabiliteitindebeschouwingenvoorhetprotokolmeetenemen.Daartoeeerst
er
»kele inleidende opmerkingen. Inhet kadervanhet protokol is het doelvast te stellen in hoeverre de
hoeveelheid P, die uitspoelt naar grond en oppervlaktewater, de aanvaardbaar geachte hoeveelheid
overschrijdt. Dientengevolge, ishet nietzozeervan belangvastte stellenwelke hoeveelheid P,op een
bepaalde plaats in een perceel,uitspoelt. Omdat het protokol gebaseerd is opde (overall) toestand in
eenperceel isveeleervan belang,welke hoeveelheid Puitspoeltvoor hetgehele perceel.Dit kandirekt
vertaaldwordenals:welkegemiddeldeconcentratiewordtaangetroffeninhetuitspoelendpercolatiewater;
ofwel:watisdekans,dateengekozengrenswaardevoordeconcentratie (eutrofieringsgrensconcentratie),
overschredenwordt bijhetfreatischvlak.
Omeenkansteschattenwordtdoorgaansgebruikgemaaktvankansberekening,ofstochastische
theorie[Papoulis,1965].Metdezetheoriezalindevolgendehoofdstukkenberekendwordenwatdekans
'sdateen bepaaldeconcentratie bijhetfreatischvlakoptreedt. Hiervoor ishet echter nodig omdefrequentieverdelingofkansverdelingvanbepaaldeparametersengroothedenteweten.Hoewelinprincipe
a,|
eparametersengroothedengekenmerktzullenzijndooreenkansverdeling,ennietéénwaardehebben,
wordtervanuitgegaan,datalleenvandieparametersengroothedendieinsterkemateruimtelijkvariabel
2
'jneenkansverdelingbepaaldmoetworden.Dezesterkvariabelenwordenhierstochastischevariabelen
genoemd.Dekansverdelingenhiervangevendeonzekerheidindewaardeweer,hetzijalsgevolgvande
ruimtelijkevariabiliteit, hetzijdoor experimentele (analytische) ofmodel onnauwkeurigheden.
Hetvalt buiten het bestekvandit rapport om uitvoering inte gaanop stochastischetheorie. Een
samenvattingvanbelangrijkezakenwordtinAppendixIIgegeven,enalleendehoofdlijnwordtindetekst
besproken.OmkorttegaanwordteenstochastischevariabeleXbeschrevenmeteenfrequentieverdeling
of
waarschijnlijkheidsdichtheids-funktie (wdf). Alleen de normale en de lognormale wdf worden hier
Qebruikt.EenvariabeleXisnormaalverdeeldindiendewdfgegevenwordt door

o x / ( 2 n ) exp

-oo<X<«>

o xV /2

Zoalshierisaangegeven,kanXduskleinerdannulworden,hetgeenvoor demeestevariabelenfysisch
nietrealistisch is.Meer realistischisdelognormaleverdeling.EenlognormaalverdeeldevariabeleY (=
ex
P(X)) heeftde wdf:

(29)
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L

ZüïY

exp

0<Y<~

(30)

Yoxf(2n)
enkandusalleengroterdannulzijn.Zoalsvgl. (30)toontwordendestatistiekenvanYnietgebruiktin
fy,maarwel destatistiekenu. eno vanX(=lnY).Omn x en o xvan X om terekeneninji Yenoven vice
versa,zieAppendix II. InhetvervolgwordtalsdenotatievoornormaleverdelingvanXgebruikt X =N
(n x oj;)envoorlognormaleverdelingvanY:Y = A(n x ojj). Om tetestenof een verdelingnormaalof
lognormaal is werd de Kolmogorov-Schmimov test gebruikt. In devolgende paragrafen wordende
waargenomenverdelingenvooreen aantalstochastischevariabelengepresenteerden besproken.

3.3.2

Resultaten

Hetoxalaatextraheerbaarmetaalgehalte(M)
Uitgaandvan een normaleverdelingworden inTabel7de statistiekenm en sgegevenvan metalen
zoalsgevondenvoorverschillendebodemsystemen.Hierbijismdeschattingvan hetgemiddelde ^ en
sdeschattingvandestandaardafwijking a. MetCV(decoefficientvanvariatie),diegelijk isaans/m,
kande relatieve spreidingvande verdelingweergegevenworden.Voorvariabelen metverschillende
waardenvanm,isdeCV een beteremaatomdespreidingte vergelijken,dans.
Zoals in hoofdstuk 3.2 is aangegeven, is M een maat voor de vastleggingscapaciteit enhet
adsorptiemaximum.De onderzekerheiden variabiliteitinMblijktafte nemennaarmatehetbeschouwde
oppervlak(schaal)kleinerwordt.Intuïtiefwordteen afnamevan de bodemvariabiliteitverwachtnaarmate
hetoppervlakkleinerwordt,doordatminderbodemtypenbeschouwdworden.Voorde stroomgebieden
isvastgesteldwatdevariabiliteitinFeox en Alox gemiddeldtot 1 mdiepteperbodemtypeis(Tabel 7).
Tabel7:

Bodem:
Feox
Alox
aantal

Variabiliteit inFe o xenA l o x voorvierbodemtypen, gemiddeldtot1mdiepte:gegevenismt
s.Aanduiding bodemtypen conform Bodemkaart vanNederland (Stiboka).Groothedeninmmol/kg.
Zeg

Zn
9.2 t

Hn
8.3 t

6.0

7.8 ± 4.9

51.4 1 17.5

38.2 1 13.2

45.5 t 30.7

61.0 t 14.3

10

37

40

12.9 t

3.1

6.3

Hd

5

Doorde grote standaardafwijkingen komenslechts geringeverschillen in Feox voor tussendezevier
bodemtypen,terwijlvoorAlox de verschillenalleenduidelijkzijntussenZeg en Hd enerzijdsen Zn en Hn
anderzijds.
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AandehandvanTabel8isduidelijkdatindetweeregio'sinhetstroomgebiedvandeDommelhet
gehalteMafneemt metdediepte,terwijldevariatie groterwordt. Dezesituatie isniet specifiekvoor het
Dommeidal, enwordt ondermeer in Gelderland ook aangetroffen (Van Riemsdijk e.a., 1983). Naast de
ni
er gepresenteerde gegevens stonden nog de gehalten van Mter beschikking zoals bepaald in een
perceel inde gemeente Venray, met een grote variatie in bodemtypen. Deover de diepte (tot aan het
freatisch vlakop0,6mdiepte) gemiddeldewaardevanMwasdaar ca.45mmol.kg-1 metCV * 0,19.
•abel8:

SDKN

PSO

PER

Br

Statistiekenvanhetmetoxalaat extraheerbaremetaal sehalteH,voorverschillendegebieden
endiepten.Groothedeninmmol/kg.
diepte(m)

m

s

o -0,2

Wïï

IÏTB

0,3-0,5
0 -0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,8-1,0
0 -0.2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0
0 -0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0 -0,3
0,3-0,6
0,6-0,9

62,6
69,1
60,5
53,1
28.2
71,4
78,4
64,6
44,2
42,4
80,5
76,2
44,8
47,6
47,6
46,8

27,0
23,3
21,4
22,3
13,3
26,6
28,2
28,0
28,7
25,1
12,4
17,7
20,2
5,4
6,8
11,9

CV

bron

oTiÄ

l

0,43
0,34
0,35
0,42
0,47
0,37
0,36
0,43
0,56
0,60
0,23
0,45
0,11
0,11
0,14
0,25

I

II
II
II

on: lLexmonde.a. [1982],II:VanderZee&VanRiemsdijk [1987]

D e in

Tabel8genoemde gebiedenbetreffeneenregio bySt.Oedenrode, (SDSO) eenregio byKnegsel
(SDKN) en eentweetal percelen (PSO,PER) in hetzandgebied.Beideregio's zijn ca.800 hagroot,de
Percelenca.6haen0.1 ha,respectievelijk.

^ei-Tüëtoxalaat extraheerbarefosfaataehalte (Pox)

d

Devariabele Pox ismet namevan belangvanwegede relatie,diedezevariabele heeft metde, in
eloopdertijd,overmatiggedoseerdehoeveelheidP.Dezehoeveelheidkangeschatwordenmetbehulp

'andegemiddeldewaardevanPoxvoordebodemtotaanhetfreatischvlak(VanderZeeenVanRiemsdijk,
1
986b).DaaromwordenalleendezegemiddeldewaardengegeveninTabel9.

36

Tabel9:

Gemiddeldoxalaat extraheerbaarfosfaat (P0x)- Statistiekenmensinmmol/kg.
m

SDSO
SDKN
PSO
PER

5.1
5.5
11.9
22.0

s

CV

2.9
3.2
3.4
4.7

0.57
0.58
0.29
0.21

Hetgemiddeldeneemtafmetdeoppervlakteschaal,omdatdepercelenrelatiefveelP ontvangenhadden
inhetverledenenditvoor destroomgebieden niethetgevalwasvoor eenaantalpercelenenlokaties in
bos. Doordegroteverschillen inoverdosering inde stroomgebied ishierdoor ook de CV-waarde grote
(VanderZeee.a.,1987).
Deevenrediaheidsfaktor ( a - )
Dewaarde gerapporteerd voor hangt af van de concentratie endetijd waarvoor sorptie in het
laboratoriumisgemeten.Lexmonde.a.[1982] geveneenwaardevan a m = 0.61 ± 0.14 (c = 5mol.m*3,
t = 0.68 jaar) voor de bovengrond en a = 0.34 ± 0.10 (c = 0.5 mol.nrr3, t = 0.68jaar). Op basis van
gewijzigdeinzichten [Vander Zee, 1988]leiddedittot <xm = 0.63 ± 0.14 (c = 3mol.rrr3,t = 2jaar)voor
de bovengrond en a m = 0.50 ± 0.23voor de ondergrond.Voor SDKNwerd gevonden a m = 0.66 ±
0.41 envoor SDSO a m = 0.63 ± 0.33 (c = 3 mol.rrr3, t = 2jaar).Voor deze gebiedenwerden kleine
verschillenaangetroffentussenverschillende bodemtypen(Tabel10).
Tabel 10:

Waardevan a„ voorverschillendebodemtypen.

bodemtype

m

s

CV

Zeg
Zn
Hn
Hd

0,62
0,59
0,70
0,70

0,11
0,09
0,12
0,09

0,18
0,15
0,17
0,13

Voor een perceel (PSO) was am = 0.5 ± 0.07 (gemiddeld). Voor een ander perceel werd gevonden
(PER): a m = 0.71 ± 0.08,0.56 ± 0.09en0.51 ± 0.05voordelagen0-0.3,0.3-0.6en0.6-0.9m(alle:c =
3 mol.nr3,t = 2jaar).
Dezeresultaten (getabelleerd inTabel4)gevenreedsaandateenaanzienlijkevariatieoptreedt in
a m voor verschillende bodemtypen, diepten etc. Voor de k-waardenvan vgl (18) worden navenante
verschillenwaargenomen.Omdat het praktischonuitvoerbaar isomvoor eengroot aantal percelen a m
te bepalenisgekekenwelkewaardenvoor ken a m het bestedegemiddelde situatieteweerspiegelen.
Gekozen isvoor dewaarde a m * 0.5 -0.6. Omdat niet alle gegevenster beschikking stonden bij het
beginvanhetonderzoek isbijdetransportberekeningen veelaldewaarde a m =0.5 aangehouden.
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-Bfi^enredighRirisfaktnr frm)
Invoorlopigeschattingendoor Van derZeee.a. (1987)werdeenwaardevan p m = 0.2gevonden.
Door gebruik te maken van de Pi-desorptie methode aan P-verzadigde of in het lab voor-verzadigde
monstersisdezewaardeenigszinsbijtestellen.Zowelvoor hetperceel (PSO)enderegio (SDSO)werd
gevondendat ß m = 0.134 ± 0.023voorP-verzadigde monstersenß m = 0.135 ± 0.034voor kunstmatig
P-verzadigde monsters.
-Daadsorptieknristantft(K)
Deadsorptiekonstante (K)vastgesteldvooreenstroomgebied (SDSO) envooreenperceel(PSO)
Jktnormaalverdeeldtezijn. InTabel 11zijndestatistiekenaangegeven.

b,i

ab

«l 11:

Statistieken vandeadsorptie konstante K voor grondmonsters vaneenperceel envan een
stroomgebied,<mensinm _3 -mol" 1 )
-

m
_

s
-—

16.3

8.6

CV
——
0.53

Geziendespreidingen ishetvoorstelbaardat hetperceeleendeelverzamelingisvanhetstroomgebied.
Ten opzichtevan deK-waarden,dievastgesteldzijnmetkolomexperimentenzijndegemiddeldeninTabel
11
aandelagekant. Hetisinteressantomvasttestellendatvoor eenperceel (PER),waarvoortotopde
dieptevan0.6mdeP-vastleggingscapaciteit praktischgeheelbenut is, deK-waardeindezelfdeordevan
grootteligt,metuitzonderingvandewaardevoordeondergrond (Tabel12).
Tabel 12:

statistieken vandeadsorptie konstanteKvoorgrondmonsters vaneenperceel (PER),in n?
mol"1
m
—

°-3-0.6m
°-6*0.9 m

25
109

s
7
240

CV
——
0.28
2.20

Deafwijkende waardevoor de laag0.6 -0.9 misin iedergevaldeelstewijtenaanonzekerheden inde
Qebruikte invoer data voor het model om de K-waardente berekenen. Deze invoerdata zijn enigszins
andersdangebruiktdoorVanderZee(1988)voorTabel 11,omdatQ m (invgl. 27)andersgeschatwerd.
Daarnaast wordt gekonstateerd dat het niet onmogelijk isdat de K-waardeverschilt, niet alleentussen
verschillende bodemtypen, maar ook tussen lagen van verschillende diepten door verschillende
samenstellingvan het materiaal.Door de beperktedata isoverdergelijke variabiliteit alsfunktievande
samenstellingvandebodemgeenuitspraaktedoen.

38

4

TRANSPORT

4.1

Inleiding

Omhetrisikovasttekunnenstellen,datPinongewenstehoeveelhedenuitspoelt,ishetnodighettransport
vanPtekwantificeren.Hettransportwordtondermeersterkbeïnvloeddoordebeschrijvingvandevastlegging
vanP.Voorhetperceelniveauisdebeschrijvingvandevastleggingsterkvereenvoudigdenhetisdusallereerst
vanbelang inhoeverrededaarvoor gemaaktevereenvoudigingentoelaatbaar zijn. Dit hoofdstuk isdanook
zo opgebouwd, dat eerst de bruikbaarheid van het volledige chemische model (Hoofdstuk 3.2) voor het
beschrijvenvantransport in kleine grondkolommen inhet laboratorium wordt nagegaan.Vervolgens wordt
vastgesteldtotwelketrendsditleidtbijdevolledigebeschrijvingvantransport ingrondkolommen inhetveld.
Gebruikmakendvandezetrendswordt hettransport ineenkolominhetperceelvereenvoudigd,waarnahet
perceelsgemiddeldtransportwordt bestudeerd,metbeschouwingvandevariabiliteitzoalsbeschreveninhet
vorige hoofdstuk.

4.2

Detransportvergelijking

Voor het beschrijven vantransport van opgeloste stof ineen poreus medium kan gebruik gemaakt
wordenvande conserveringsvergelijking endefluxvergelijking.Ingevalvanstationaire,verzadigde,eendimensionalewaterstroming,bijafwezigheidvandichtheidsgradiënten isdefluxvergelijking
de
j=vec-9D—

(31)

De conserveringsvergelijking geeft de relatie tussen de geaccumuleerde hoeveelheid (A), ofde snelheid
waarmeedezeverandert,endedivergentievandeflux.Vooreendimensionale strominggeldt:
dA
à
TT = " J - [ i ] + P r o d u k t i e

(32)

Indien de produktie term buiten beschouwing gelaten wordt (dus geen opname door plant/gewas/micro-organismen etc.) levert combinatievanvgl (31)envgl (32)de transportvergelijking
<*A „ ^ a 2 c

är
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< 33 >
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Figuur 14:

Doorbraakkrommengevondenvoor de NKR-1grondvoor tweeverschillende invoerconcentraties (CQ).V =doorgespoeldvolumewater.Vo = porievolumekolom,Punten:meetwaarden,
lijnen:onafhankelijkvoorspeldedoorbraakkromme.Uit:VanderZeeenVanRiemsdijk,[1990 ].

Rguur 15:

Doorbraakkrommen voor HAR-Mgrond, bij CQ = 3 mmol.nr3. Legenda:zie Fig. 14.Uit: Van
derZeee.a.. [1989].

40

Dit iseentweede orde (parabolische) differentiaal vergelijking,dieoplosbaar isindienAenbegin-en randvoorwaarden gespeclfieerdzijn. Inhetgehanteerde reaktiemodelwordt Agegevendoortotaalfosfaat:
A - p F +Gc

(34)

zodatvgl. (33)voluit geschrevenwordt als
dF ac
a 2 c „ de
6—
OV
p>_—
_ ++G
—- -G6DD—
—T-- G
v—

at

az2

at

(35)

az

Zoalsinhoofdstuk 3.2 beschreven isgeldt bovendiendat
F-Q+S

(36)

waarbijQingevalvanlokaaladsorptieevenwicht gegevenisdoordeLangmuirvergelijking (2)enSdoorvgl.
(9).Ingevalvan relatief hogewaardenvanv (zoalsbijkolomexperimenten)isdeveronderstellingvanlokaal
adsorptieevenwicht nietrealistischenwordt gebruik gemaaktvan

^-kac(Qm-Q)-kdQ

(37)

Doorcombinatievanvgl.(35)-(36) kannumeriek berekendwordenhoedeverdelingenvanc,Q,S,FenAals
funktievandediepte (z)veranderen indetijd.
Voorde beginvoorwaarden wordt gebruikt [VanderZeeenVanRiemsdijk,1986a]:
t-0

c-cln

Q-Qln

I-Iln

S-0

(37)

Derandvoorwaarden zijnuitvoerigbediscussieerd indeliteratuur (GershonenNir, 1969,VanGenuchtenen
Parker, 1984,Parker enVanGenuchten,1984a,b].Voorwaardenvanhetderdetype (fluxïype) zijnhetmeest
realistischenhier gebruikt:
Dac
c - - — =c 0 ( t )
v az
Dac
c - - — =c e ( t )
vaz

z =0
z=L

t<0
t<0

(38a)
(38b)
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guur 16:

Doorbraakkrommevoor HAR-Mgrond.Pulsmet CQ= 3mol.nrr3gevolgddoor pulsenmetc 0
= 0.2mol.rrr3.ElkepulsgescheidenvandeeropvolgendedooreenperiodewaargeenPwerd
uitgevoerd.Uit:VanderZeee.a. [1989].
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Voor hetgevalvaneenpulse-Input isCo(t):
c0(t)-C0

o < t < t0

(39a)

c0(t)«0

t > t0

(39b)

Dedoorbraakkrommen,diehetverloopvancgevenalsfunktievandetijd,opeenbepaaldediepteLwerden
experimenteel bepaaldvoor eenaantalgrondenennumeriekberekend.
4.3

Laboratorium experimenten

Experimentenzijnuitgevoerdvoortweewaardenvan CQ,namelijk0.2 mol.rrr3en3mol.nr3,enmetper
experimentverschillende pulsduur (to).Detailsworden gegevendoor VanderZeee.a.(1986a),VanderZee
enVanRiemsdijk (1986,1987).InFiguur14wordentweedoorbraakkrommengetoondvoordeNKR-1 grond.
Devoorspellingwaarbijgebruikwerdgemaaktvansorptiekonstantendieonafhankelijk bepaaldwerden(niet
gefitop dedoorbraakkrommen), blijktvoor beidewaardenvan CQgoedtezijn. Inandereexperimenten met
dezelfde grond bleek de initiëledoorbraak voor CQ = 0.2 mol.nr3 niet goed de experimentele resultatente
dupliceren,integenstellingtotdedoorbraak bijhogewaardenvanC/CQendedesorptiefase (C/CQneemtaf).
De doorbraakkrommen bij CQ = 3 mol.nrr3 bleek in alle gevallen goed in overeenstemming te zijn met de
waarnemingen,zoalsook blijkt uitde resultateninFiguur 15en16voor eenandere (HAR-M) grond.
Voorhetprotokol ishetmetnamegewenstdatgoederesultatenverkregenwordenmetc 0 =3 mol nr3,
omdat deze concentratie verwacht wordt bijfosfaat verzadigde gronden. Uit de goedevoorspellingvande
doorbraakkrommen wordt geconcludeerd dat hetvastleggingsmodel dat voor Pontwikkeldwerd adequaat
is.Daarnaastlevertheteenconsistent beeldoptenaanzienvandelangetermijnprocessenvanvastlegging.
HetisdaaromacceptabelommethetinditrapportontwikkeldemodelvoorP-vastleggingookvoorspellingen
uittevoerenvoor hettransport onderveldomstandigheden (waardoorgaansdewatersnelheid kleiner ende
kontakttijdtussen Pendevaste bodemfase groter is).Omdatditdoorgaans eenextrapolatievanhet model
impliceertwasdehieruitgevoerdevalidatienodigomvertrouwentehebbenindeuittevoeren berekeningen
voor realistische condities inhetveld.

4.4

Simulatievoor kolommenonder veldomstandigheden

Hoewel transport experimenten in kleine kolommen en simulatie daarvan een indruk geven van de
bruikbaarheidvanhetmodel,isdegewensteinformatiehoetransportonderveldomstandighedenplaatsvindtDezeomstandighedenwijkenafvandiein4.3omdatdesnelheidwaarmeewaterpercoleertindebodemlager
isvoor hetvelddanvoorlab-experimenten.Demogelijkheid datgrond P-verzadigdwordt isdangroter.Met
het gebruikte model kan deze situatie gesimuleerd worden, met realistisch geachte parameterwaarden.
Experimentalevalidatiebleekeenprobleemalsgevolgvandelangzameveranderingendiezichvoordoenbij
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Figuur 17:

Frontenvoor F.Q.S,enc voorstroomsnelhedendierealistischzijnInhetveld.Variabelenzijn
relatief weergegeven door te delen door de maximale waarden (F m , Q m , S m enc0, respectievelijk).Uit:VanderZee[1988].
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Profielenvoor Feox,Al ox , PoxenF mvooreenplaatsinhetperceelPSO.

veldsftuaties. Hierdoor is het metenvanP-transport inhetveld praktisch niet haalbaar. Dit benadruktde
noodzaakomhetmodeliniedergevalmetlaboratoriumexperimententevalideren,zoalsindevorigeparagraaf.
DoordemogelijkheidvanP-verzadigingishetnodigomdeprecipitatieSandersteformulerendanmetbehulp
vanvgl(9a),waarImmersSkonblijventoenemenalsItoeneemt.Gekozenisvoordevgl(9c):
-X

S - S m / [ 1 +B I" *]

(9c)

dieeenmaximumSmheeftvoorI-» » . DitmaximumisgeschatopbasisvanM, doortesteilenSm =0,5M.
VoordeNKR-1grondisdezefunktiegefit opdepolynoomengebruikt inde simulaties.Voor realistische
situaties(v= 1m/jaar,l^=0.02m)leidtdittoteenprofielvanc,Q,S,entotaal-PvanFiguur17.
Verondersteld ishierbijdatgedurende 10jaar CQ=3mol.m-3.Hetbelangvandezefiguur is,dateen
relatiefscherpfrontwordtgevondenvantotaal-P.Blijkbaarmag,vooreennagenoeghomogenekolom een
zoscherpfrontverondersteldworden,datdebenaderingvaneenstapfrontacceptabelis.Hiervanwordtin
laterebeschouwingengebruikgemaakt.
Dateenscherpfrontgevondenwordtishetgevolgvandehogeaffiniteitwaarmeefosfaatbijlageconcentratieswordenvastgelegd,endeklaarblijkelijksnellevastleggingskinetlektenopzichtevandetermijnvan
jaren.Delangetermijnvastleggingisweliswaar significant maarbeïnvloedtdefrontvormnietdermate,dat
naijlingvanconcentratiesvan0.1-2mol.m-3vangrootbelangis.Inrealistischeomstandighedenkanhetfront
eenanderevormhebbendooruiteenlopenderedenen.Doorvariatieindegrootteenrichtingvanv,doordat
periodenvanpercolatieenverdampingafwisselendvoorkomen,zaleenmindersteilfrontmogelijkzijn.Hetzelfde is mogelijk doordat perioden gedurende welke P de bodem in komt afgewisseld worden door
desorptieperioden,waarbijgeenP-zoutenindebovengrondvoorkomendiecopCo =3mol.m-3bufferen. In
situatiesmethogeP-doseringenzullendezedesorptiefasenechtertekortzijnomhetfront(metnamevane)
sterkte beïnvloeden. Datdergelijk scherpefronten kunnenvoorkomen blijkt uit Figuur 18voor eenlandbouwgrond(ondermais).ZoalsinFiguur19tezieniskunnendooruiteenlopendeomstandigheden,waarde
bemonsteringsonnauwkeurigheideenvanis,veelminderscherpefrontenwaargenomenworden.
InFiguur20wordtdesituatievanFiguur17ookgegeven(alleenvoor c)voorachtverschillendetijdstippen. Uit Figuur 20 blijkt, dat devormvanhet c-front (endaarom ook vandefrontenvoor Q.sen F)
ternauwernoodveranderenindetijd.DeveronderstellingvaneenfrontvoorFdatnauwelijksvereffendwordt
doormicroscopische-dispersieisvooreenhomogenegrondkolomdusaanvaardbaar,geziendegeringedikte
vandelaag F inhethogetrajekt (0.8 £F <1.0)naijltiseenvoudigteverdisconterendoortestellendat,bij
eenblokfront, am niet0.6ismaar0.5à0.55 (want0.5/0.6 =0.83).Tenopzichtevanhetgevaldatlineaire
adsorptieoptreedt,zijndefrontenvanFiguren17en20scherptenoemen.
Desituatiewijzigtvoorwatbetreftdefrontvormnietsignificant,indienmeerderelagenvoorkomen met
verschillendewaardenvoorM.InFiguur21iszo'nsituatieweergegevenvoorhetgevaldatM afneemtinde
diepte,hetgeenvoorditonderzoekhetmeestrelevantis.DegrootstespronginF vindtwederomplaatsover
eenkleineafstand(na20jaar).
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Figuur20:

Concentratiefront(c) voorverschillendetijdstippen.DesituatiekomtovereenmetdievanFig.
17.
relative quantity

Figuur21:

Berekendefrontenwanneer de ondergrond eenkleinere capaciteit voor fosfaatvastlegging
heeft.Legenda:zieFig.17.Uit:VanderZee [1988].
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TenslotteisinFiguur22a,beenscenariodoorgerekendindienovermatigedoseringna20jaarbeëindigd
wordt,bijv.inhetkadervandemeststoffenregeling.Volgensdeberekeningenmethetvolledigemodelneemt
deconcentratie dan snelaf. Daaromworden inplaatsvande c-fronten, de Q en F-frontengetoond.De
voortschrijdingvanhetfrontblijkttraagtezijnnadatovermatigedoseringgestoptwordt.Transportvindtna
'angeretijdenmetnameplaatsinhetlageconcentratietrajektwaarvoorgeldtdatc<ce.Alvorenshierdieper
°Pintegaanlijkthetzinvoleersteenaantalanderetrendsverderteanalyseren.
Opgemerktdientteworden,datinveelgevallenwaarinP-profielengetoondwordenvoorperceleneen
geleidelijkfrontwaargenomenwordt,alsgevolgvandelatertebesprekenhorizontalebodemheterogeniteit
[Lexmondet al., 1982.VanRiemsdijk et al., 1983,Beek, 1979].Dergelijke geleidelijke afnamevan P(bijvoorbeeldPox)alsfunktievandediepteisnietIntegenspraak methetscherptefrontopeenenkelelokatie
zoalszojuistbesprokenwerd(VanderZeeenVan Riemsdijk,1986b].
Indemeeste,voorhetprotokolinteressante,gevallenzalindeafgelopenjarendejaarlijkseoverdosering
vanPgroot zijn.Voor diesituatieswaarvoor continueringvandeoverdosering niet istoegestaan kande
volgendeschematisatieuitgevoerdworden.VoordezebodemsisdebovengrondmetPverzadigdtoteen
bepaaldediepte(L,)entreedtnietlangereenovermaatP (tenopzichtevandegewasopname) hetprofiel in.
DientengevolgezalP indebovengronddesorberen,omdataldaarcdaalt.Ditistesimulerendoorteveronderstellen,datdanCQ =0hetprofielbinnentreedt.Indienvoordezesituatiehetconcentratieprofielberekend
w
ordt,danleidtdittothetbeeldzoalsditschematischisweergegeveninFiguur23.Indebovengronddaalt
deconcentratie (weergegeven als c = c/c0) en het naar dieper lagen gespoelde Padsorbeert aande
ondergrond.OpeengegevenmomenthaalthetfrontvandalendeconcentratieshetP-frontin,enbegintde
"Taximaleconcentratieindekolomtedalen.Naenigetijdtreedteennagenoeg'driehoekig'concentratieprofiel
°P,waarbijc geleidelijkmetdedieptetoeneemtvan0totcm,x bijhetfrontalwaar c abruptdaalt.InFiguur
24wordteengesimuleerd c-profielgetoondvoorverschillendetijdstippen(injaar).Voordezesituatieblijkt
devoorschrijdingvanhetP-frontindeondergrondna20jaarnoggeringtezijn.Bovendienlooptdeconcentratie
sterkterugdooradsorptieindeondergrond, zelfsindienprecipitatieverwaarloosdwordtzoalsindefiguur.
Een aantalvariabelenbeïnvloedendevormensnelheidindeondergrondvanhetfront [VanderZeeet al.,
1
990invoorbereiding].
ZoalsblijktuitFiguur24beïnvloedtdewaardevanKzoweldeconcentratiedalingindebovengrond, als
desnelheidvanhetfrontindeondergrondzodanig,datlagereconcentratiesenhogerefrontsnelheidoptreedt
°ijtoenamevanK. NaarmatedeinitiaalP-verzadigdelaagdikkeriszaldefrontsnelheidgroterworden.Bijeen
GelijkblijvendedieptevanhetfreatischvlakisnatuurlijkookdehoeveelheidP,dieindeondergrondgeborgen
kanworden,kleiner.Daardoorishetmomentwaaropuitspoelingoptreedtvroegerennemendeuitspoelende
concentratiestoe.EentweedefaktorvangrootbelangvoordehoeveelheidPdieindeondergrondgeborgen
kanwordenishetadsorptiemaximumindeondergrond.InFiguur24isdezegelijkaanQmvandebovengrond
entreedtuitspoelingnaarverwachtpasopnalangeretijd.InFiguur25isQmvandeondergrondslechtseen
kwartvanQmvandebovengrond.Hetfrontverplaatstzichnavenantsnellerenreedsna20à30jaarkomen
n
ogeconcentratiesaanbijhetfreatischvlak.HetconcentratieprofielopdelangeretermijnwordtinFiguur26
duidelijkergetoond.Naca.20jaarisc- 0.02opz =0.9m.Ditkomtovereenmetc* 0.06mol.m-3,
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depth(m
Figuur22:

FrontenvanQ enF voordesituatievanFig.17wanneerna20jaardevoedingsconcentratie
nihilwordt.Uit:VanderZee[1988].

Figuur23:

GeschematiseerdbeeldvanhetconcentratiefrontalsnaeenaantaljarenCQgereduceerdwordt
tot nul.Fase1:BlokfrontvoorCo>0,Fase2:Blokfrontmetdesorptieinbovenstecmsvoor
c0 =0,Fase3:Het"desorptie'-frontheefthetblokfrontingehaald,Fase4:Concentratiesdalen
bovenstroomsvanhetblokfrontenleidennalangetijd (Fase5)tot eenpraktischdriehoekig
front:vanhetmaaiveldafneemtdeconcentratienagenoegevenredigmetdedieptetoe,tot
bijhetbenedenstroomseblokfront,waardehoogsteconcentratieaangetroffenwordt.
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hetgeenca.20-60maalzohoogisalsdeconcentratiewaarbijinoppervlaktewaterentrofieringkanoptreden.
Doordezerelatief hogeconcentratie isdehoeveelheid Pdiegeadsorbeerd isbijna op het maximumQm
(Figuur27).
Ditimpliceert datdoorconcentratie bufferingalsgevolgvandesorptieoplangeretermijn,deconcentratie
*eerlangzaamzalafnemenIndekolom.Voordegetoondesituatieisdekansdanookzeergrootdanc in
deordevan0.01 à0.02daadwerkelijkzaluitspoelenna20à25jaar,endatdit hetgevalzalzijnvooreen
behoorlijklangetermijn.
Designificantievoorhetprotokolisdatdezegeschematiseerdeberekeningenaangeven,datindiende
bodemteveelPbevat,dienietIndeondergrondkanwordengeborgen,desituatieverslechtertvoorzeerlange
termijn.

4

-5

Heterogeniteit:algemeneformulering

Zoalste zienwas in4.4. is hetfrontvantoaal-P (dus opgelost,geadsorbeerd engeprecipiteerdP,
QesommeerdtotPt) scherp.Degrootsteveranderingvantotaal-PIndedieptevindtplaatsineenlaagdiedun
'stenopzichtevandetotaalbeschouwdediepte (L).Hoewelinanderesituatieseenminderscherpprofiel
hogelijkis,isopgrondvandevastleggingskinetiekendeconcentratieafhankelijkheidhiervaninhetalgemeen
teverwachten,dateennogalabrupteveranderingvanPtindediepteplaatsvindt.Desondankswordtditin
veldsituatiesnietvaakwaargenomen [Beek,1979;Lexmondetal.. 1982,VanRiemsdijk etal., 1983].Ditis
°nderanderehetgevolgvandemethodeomdeveldsituatietekarakteriseren.Indedriegenoemderapporten
w
erd namelijk binneneenperceeleengrootaantalboringengeplaatst, enwerddeveranderingvanPt als
fanktie vandediepteweergegeven,gemiddeldvooralleboorpunten.Ditleidttoteengeleidelijkeafnamevan
p
t niettoenemende diepte,gemiddeldvoor eenperceel,indienhierinverschillenvoorkomen vano.a.de
gedoseerdehoeveelheidP,devastleggingscapaciteit,etc.inhethorizontalevlak.Datdergelijkeverschillen
zullenvoorkomen,zijhetinuiteenlopendematevoorverschillendepercelen,istezieninFiguur28.
IndezeendehieropvolgendeparagrafenwordtheteffektvanverschillenInhethorizontalevlakophet
BemiddeldP-transportbesprokenenwiskundiggeanalyseerd.Eenbelangrijkerolhierbijspeelthetgesimu'eerdescherpeP-frontineenkolomonderveldomstandigheden.Dezesituatiekanbenaderdwordendoor
e
enblokfront,waardoordewiskundigeformuleringvandevolgendeanalyseaanzienlijkeenvoudigerwordt.
v
oor eenblokfront isdevergelijkingafteleidenuitdetransportvergelijking, indiendispersieverwaarloosd
Wordt:

tl _- vvi£—
dt°

dz

(40)
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Figuur24:

Effektvandegroottevandeadsorptiecoëfficiënt(K)opderedistributevanPinhetbodemprofiel
Kinm3.moM.Uit:VanderZee [1988].
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EffektvanverschillenindeP-vastleggingscapaciteittussenboven-enondergrond.Tijdgegeven
injaren.Uit:VanderZee[1988].
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iguur26:AlsFiguur25metandereschaalvandevertikaleas.
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Hierbijwordt deaannamegemaakt,dathettweedeproceswaardoorfrontspreidingveroorzaaktwordt,de
kinetiekvandevastlegging,benaderdkanwordenmeteenevenwichtsproces.InFiguur17Isteziendatdit
nietechthetgevalis,omdatFslechtsop80à90%vanFmkomt.Ditisinprincipeeenvoudigteverrekenen
dooram =0.5inplaatsvan0.6tekiezenindenavolgendeanalyse.
Verblijking(40)kanopgelostwordenindienbekend is:
(i)welkerandvoorwaardengeldenvoorc,Q, S
(ii)welkeinitiëleconditiesgeldenvoorc,Q, S
InextremesituatiesvanP-overdoseringisderandvoorwaarde
c(t)-H(t)

z-0

t>0

(41)

realistisch[VanderZeeenVanRiemsdijk, 1986b,1987]waarbijHdeHeavysidestepfunktieis(Symbolenlijst).
Deinitiëleconditieisverwerktindehoeveelheid,diealsnogkanwordenvastgelegd:F(c0) =Fm-F(t=0),en
waarbij
Fm-<*mM

(42)

StellenweeenvoudigheidshalveF(t =0) =0,zodatwedesituatiebekijkenvanafhetmomentdatovermatige
doseringbegon,dangeldtdathetfosfaatfrontongeveergegevenwordtdoor

•GH

F - F m H^—- z j

(43)

waarbijtdereaktietijdis,gewogenbijeengemiddeldeconcentratievanc =3mol.nr3 (= I/3), enwaarbijR
= 1+ p Fm/ÖCQ, deretardatiefaktoris.Indiennietgedurendedegeheletijdfosfaatmetc = CQ hetprofiel
binnendringt,geldtdusdatmeteencorrectiefaktorvermenigvuldigdmoetwordenomttevinden:t = xtm
waarbijx dewerkelijketijdisent mdefraktievandetijd(x) waarvoorc = CQbijhetoppervlak.OmdatMen
dusFmenRindedieptekunnenvariëren(Figuur18)ishetpraktischominnavolgingvanVanderZeeenVan
Riemsdijk,[1986b]overtegaanopeenoverdetotaledieptegemiddeldewaardevanM(z),Fm(z)en R(z):
M - f p(z)M(z)dz/ f p(z)dz
./o
•'o

F m - P p(z)F ni (z)dz/r L p(z)dz
Jo

(45)

Jo

R - | p(z)R(z)dz/ f
./o

(44)

Jo

p(z)dz

(46)
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iguur27:

Frontvoordereversibelgeadsorbeerdehoeveelheid (Q)voordesituatievanFig.26.
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Frequentieverdelingenvoor PoxenMvooreenperseel(PSO).
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Hierbijgeeftdeindexzdeplaatsafhankelijkheid metdediepteweer.Ditistoelaatbaaromdat hetvoorde
frontvormen-positienietsuitmaaktofal dannietmetgemiddeldewaardentewerken,indienookde diepte
getransformeerdwordtvolgens
Ç- f I p(z)M(z)dz/M f p(z)dz
./o

(47)

./o

IndiennuhetP-profielvanvgl(43)wordtuitgedruktingetransformeerdevariabelen,danleidtdittot

I-^'-O'KlCL^'O

(48)

waarbij
ra.T)-F/Fm- F

(49)

Omdatdetotalevastleggingskapaciteit van dekolomtotdiepteLgelijkisaan
FT-IpFm-ZpamM

(50)

waarbij M deoverde dieptegemiddeldewaardevan hetmetaalgehalte (vgl. 44)is.
Deoverdedieptegemiddelderetardatiefaktor (R) isnu gelijkaan 1+(pF In /eco)' ,, pamM/ec0(zievgl.50)Dehoeveelheidfosfaatdiedekolombinnengekomenis, isgelijkaan vGc0<nx ,endezehoeveelheidmoet
dusook m dekolomaangetroffenworden:
AT-v9c0fmT-LpPox

(Merkop datATde cumulatievehoeveelheidtoegevoegdPisdie overmatiggedoseerdwerd;doorhetgewas
opgenomenP is dus van de werkelijkeP-aanvoerreedsafgetrokken).Nu kan hetargumentvan deHeaviside
Stapfunctiein(48)herschrevenworden.We vinden

{ RL <*) {R

L

*>) U a m M

L

Ç

J {(¥,/L)

L Ç)

waarbijvoorde laatstestapgebruikisgemaaktvandevergelijkingen(50)en(51).Ditlevertdusop:
r a . Y ) =H ^ - t )

(52)
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Front vangemiddelde fosfaatverzadiging < r > berekend voor ruimtelijk variabeleATenFT
(continuelijn),enexperimentelefrontzoalsgemetenvoor hetperceel PSO.Uit:VanderZee
enVanRiemsdijk [1986b]. F*r
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iguur30:

Effect van correlatie tussen de cumulatief gedoseerde hoeveelheid Pende P-vastleggingscapaciteitophetgemiddeldeP-verzadigingsfront. Uit:VanderZeeenVanRiemsdijk[1986b]
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Vergelijking (52) geeft infeite de mate van fosfaatverzadiging (r)als functie van de diepte op een bepaald
tijdstip.Verondersteldwerddat Palseenblokfrontdoordebodembeweegt.Bovenhetfrontgeldtdatcgelijk
isaanc 0terwijl Q, SenFhunmaximumwaardehebben bereikt,terwijl benedenditfront zowel calsQ,S en
Fverwaarloosbaar kleinzijn. Detransformatievandereëlediepte (z) naart,geeft nietsandersweerdandat
dedieptegewogenwordt naarhetgehalteM,datvarieert metz.Metanderewoorden,dedieptevanhetfront
waarvoor i;- AT/ F T geeft de matevanfosfaatverzadiging aanvoor eenkolom metde lengte gelijk aande
referentiediepte (L).
Vanbelang isdat de matewaarin de kolom metfosfaatverzadigd is (ç- AT/ FT ) ook uitgedrukt kan
worden alst. - 2P0X/ M omdat AT evenredig ismet a mM (vgl.51) enomdat FTevenredig ismet Pox(vgl.
50).ZoalsFig.13echtertoontkanzowelPoxalsMsterkvanplaatstotplaats(inhethorizontalevlak)verschillen
(verticalevariatieisalverdisconteerddoortransformatie naart,).Ditimpliceert onmiddellijk datookdemate
vanfosfaatverzadiging niet voor elke kolom hetzelfde ismaarverschilt van plaats tot plaats.Wevinden dus
datP ox(ofAT),M(ofF T ) e ndematevanfosfaatverzadiging ruimtelijkvariabelegroothedenzijn.Eenprobleem
hierbij isdat vooraf niet bekend is hoegroot deze grootheden op een bepaalde plaats inhet perceel zullen
zijn.Ditisechter inveelgevallenook nietnodig.Vaakishetnamelijk nietzozeervanbelangomtewetenwaar
ineenbepaald perceeldoorslag plaatsvindt, maarveeleer hoeveel Per gemiddeld voor het gehele perceel
uitspoelt of uitzalgaanspoelen.
Om dit te beoordelen is ruimtelijke variabiliteit van groot belang [zie Van der Zee e.a. 1987t]Poor de
hogeconcentratiePdieverwachtwordtinP-verzadigde grondzalopdieplekkenwaarhetP-fronthetfreatisch
vlak bereikt heefteenhogeconcentratieuitspoelen.Omdatdezeconcentratieca1000maalzohoogisalsde
concentratiediekanleidentotoppervlaktewaterentrofiering,kanhetperkolatiewatervan1m 2vaneenperceel
waar doorslag optreedt het percolatiewater van intotaal 1000m2van het perceel tot de entrofieringsgrens
verontreinigen.Zodoende ismendusnietgeïnteresseerd inhetmoment dat het gemiddeldefront (voor50%
van hetareaal) bij het freatischvlak arriveert, maar inhet moment dat doorbraak optreedt in 1% 0 vanhet
oppervlak.
Omde kansvastte stellen dat doorbraak voor 1% o vanhet oppervlak plaatsvindt moet gebruik gemaakt
wordenvan stochastische theorie. Hierbij wordt verondersteld dat sterk ruimtelijk variabele eigenschappen
niet gekenmerkt worden door èèn (gemiddelde) waarde, maardoor eenfrequentieverdeling. Eenperceelof
stroomgebiedwordt nuvoorgesteldalseenverzamelingvanparallelleverticale kolommen,die verschillende
waarden hebben voor bepaalde (stochastische) variabelen, Xj (i=1 N). Dezevariabelen X| (bijv. AT, FT)
hebbenelkeenbepaaldgemiddeldeeneenbepaaldevariantie.Devariantieweerspiegeltenerzijdsdeanalyse
onnauwkeurigheidenonzekerheidalsgevolgvanhetsterkvereenvoudigdemodel,enanderzijdsdewerkelijk
optredende bodemheterogeniteit.
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iguur31:

Figuur32:

VoortschrijdingvangemiddeldeP-verzadigingsalsfunktievandetijd(injaar)voorhetperceel
PSO(zieFig.29).Tijdstipvan monsterneming komt ongeveer overeen met t= 10jaar. Uit:
VanderZeeenVanRiemsdijk [1986b].

Heteffektvandematevanheterogeniteit (waardevanCV(lnY)weergegevenbijdecurven) op
devormvanhetgemiddeldeverzadigingsfront. Uit:VanderZeeenVanRiemsdijk [1987].
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VerwijzendvoordetailsnaarBresierenDagan[1979],DaganenBresier[1979]enVanderZeeenVan
Riemsdijk[1986b]gevenwedevolgendeuitdrukkingvoordekansdatopeenbepaaldetijd (x) endiepte
(£) de(dimensieloze)P-verzadigingsgraad( r ) kleinerisdaneengegevenwaarde r" met(0<r' <1):

PrC^T;!-')-ƒ '

ƒ,.(£,T;r)dr

(53)

o

waarbij/ r defrequentieverdelingvanr isopdieptet,entijd x.
Degemiddeldeverzadigingsgraad <r(Ç,x)> opdieptet,entijd x isgegevendoor[VanderZeeenVan
Riemsdijk,1986b)

< r a , x ) > - l - j " Pra.XïOdr'

(54)

o

Voorhetgeval,datinelkekolomeenblokfrontgevondenwordtis <T(i,,x)> gelijkaandefraktievan het
perceeloppervlakwaarvoorhetfrontdieperligtdandebeschouwdedieptet,. Daaromgeldtookdat
Pr[Y<y- f

Pr[Ç.x;r]dr

(55)

./o

WaarbijY=vt m x /RLZodoendekan<r(£,x)> bepaaldwordenindienPr[Y<t,] bekendis.Ditbetekent,
datdefrequentieverdelingenvanYendusvanv,t m enRvastgesteldmoetenworden.
Voordevormvandefrequentieverdelingenisgekozenvoordenormaleverdeling(vgl.29)endelognormaleverdeling(vgl.30).VanderZeeenVanRiemsdijk[I986tjhebbenvastgesteldwatdeverdelingenzijn
vanATenFTvoorhetperceelPERenhoederuimtelijkevariabiliteithetgemiddeldeP-frontbeïnvloedt,uitgaand
vannormaleverdelingen.Ineenlaterartikel[VanderZeeenVanRiemsdijk,1987]is(voorkoperencadmium)
uitgegaanvanlognormaleverdelingen.Deindringsingsdiepte(Y)vooreengegevenkolomisgelijkaan [Van
derZeeenBolt,1988]
Y - A T / F T - A T /(pLct m M)

(56)

Voorhomogenekolommenmaggeschrevenwordenmetbehulpvanvgl(50)-(52)
Y-P0X/amM
waarbijPoxenM gemiddeldewaardentoedediepteLzijn.

(57)
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Effektvanheterogeniteitopdeherverdelingvanfosfaat.Gemiddeldeconcentratie(relatiefdoor
delingdoorc0)alsfunktievandediepte,voor 5en100jaarnahetbeëindigenvanovermatige
dosering (t = 0).Hierbijwerd Q m ,of L«als ruimtelijkvariabel (random) beschouwd,met een
matevanheterogeniteitdieovereenkomtmetdievanhetperceelPSO.Uit:VanderZee[1988].
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VolgensBijlageIIgeldt, dat
m

|nY-mlnPox-mlnom-ml

S

*s?na_

+ sf nM

(59)

Doorcombinatievanvgl(54)-(55)envgl(30)wordtnaintegratie <r(t,,t ) > gevonden:
<ra.T)>-0.S<l-erf[(lnÇ-mlnY)/(slnY/2]}

(60)

waarbije r f ( x ) - 4 II exp(-x 2 )dx. enx hetargumentvandeerrorfunktieerfis.Hiermeeisdus, voor
stochastischonafhankelijkePox,<xmenM deperceelsgemiddeldeverzadigingsgraadopdieptet,(dimensieloos)entijd x teberekenen.Ookishetverloophiervanindediepteendewaardebijhetfreatischevlak
(opt, - 1)teberekenen,indiengemiddeldeenvariantievanLnYbekendzijn.Indienalleendestatistiekenvan
Ybekendzijn,danzijndestatistiekenvanInYhieruitteberekenenvolgensBijlage II.

4.6

Heterogeentransportbijvoortgezetteovermatigedosering

Voorgedetaileerdinzichtinheteffektvandeverschillendevariabelenendecorrelatiehiertussenopde
vormvan het perceelsgemiddelde verzadigingsfront wordt verwezen naarVander ZeeenVanRiemsdijk
[1986b,1987].Slechtsenigehoofdlijnenwordenhieraandeordegesteld.Opbasisvandestatistiekenvoor
ATenFTvastgesteldinhetperceelPSOisberekendhoehetfronteruitzietindienATenFTnietgecorrelleerd
zijn(Figuur29).Tevenszijndeexperimenteelvastgesteldefronten(optweewijzenberekend) hierin aangegeven.DeexperimentelefrontenblekenscherpertezijndanhetberekendefrontdoordatATenFTinwerkelijkheidlichtgecorrelleerdwarenvoorditperceel.Desalnietteminzijnookdeexperimenteleprofielenminder
scherpdangevondenzouwordeningevalvaneenblokfront (indiengerekendwordt meteengemiddelde
waardevoorATenFT) ofindienmeteenrealistischewaardevoordedispersiecoefficient,zoalsinFiguur17,
gerekendwordt in een kolom met eenvoor het perceel gemiddelde waardevan Fm.InFiguur 30wordt
aangegevenhoedecorrelatietussenATenFThetfosfaatverzadigingsfrontbeïnvloedt.Indiendezegrootheden
perfekt negatief gecorreleerd zijn, endus eengrote overmatige dosering plaatsvindt op uitgerekenddie
plekkenwaardevastleggingscapaciteit relatiefkleinis,treedtvolgensFiguur30hetsnelstedoorbraakopbij
hetfreatischvlak (£- l). Het isvanbelangomte realiserendat als <r > = 0.001, dedoorbraak reeds
optreedt in 1% o vanhet perceel,zodat het percolerend grondwater onder het perceel gemiddeldwordt
verontreinigdtotdeeutrofieringsgrensconcentratie.
Indien geschat wordt hoe het verloop van het front indetijd is,wanneer overmatige doseringniet
beëindigdwordt,danzienwedatdoorbraakvoor1 promillevanhetareaalmogelijk reeds2jaarna monstername(Figuur31,tijdvanmonsternameist = 10)hetgevalis.HierbijisveronderstelddatATenFTgeheel
ongecorreleerdzijn,terwijlopelkaarvolgendeoverdoseringenookongecorreleerd(stippellijn) ofperfect
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EffektvanheterogeniteitvanQm endediktevandeinitieelmetP-verzadigdebovengrond OD
hetgemiddeldfosfaatprofielingevalvanherverdeling(c0=0).Deondergrondheefteenlaqer
P-vastleggendvermogen dan de bovengrond. Decurven hebben betrekking op ruimtelijk
variabele Qm of U endetijden (injaren) zijn gerekendvanaf het moment danovermatioe
doseringgestoptwerd.Uit:VanderZee[1988].
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positief gecorreleerd (doorgetrokkenlijn) zijn.OpbasisvangemiddeldewaardenvanATenFTzouechter
verwachtworden,datdoorslagzichpasover20à30jaarvoordoet!Dezeverschillenbenadrukkenhetgrote
belangvanbodemheterogeniteitopP-uitspoeling.ZoalsdoorVanderZeeenVanRiemsdijk[1986b]benadrukt
wordt,indespreidinginATenFTvangrootbelangomhetmomentwaaropuitspoelingbegintakkuraatte
schatten,bijvoortgaande overmatigedoseringen.InFiguur32wordtaangegeven hoesterkverzadigingsprofielenkunnenverschillenbijverschillendevariatiecoëfficiënten(CV)vandsindringingsdiepte,envoordrie
gemiddeldeindringingsdieptenvanhetverzadigingsfront.NaarmateCV(lnY)meernegatiefwordt,neemtde
heterogeniteittoe.OmdatCV(lnY)afhangtvandevariatiecoëfficiëntenengemiddeldewaardenvanPox,a m
enMwordteenveelvlakkerperceelsgemiddeldfrontverwachtnaarmatedevariatiecoëfficientenvanPox, <xm
enM toenemen.Metrealistische,gemiddeldewaardenvoor èènkolom,diealsanalogonvoor hetperceel
wordtgebruikt,kunnendeverzadigingsfrontenzoalsindezeparagraafgegevennietberekendworden.
Andereillustratiesvanheteffektvanheterogeniteitinhethorizontalevlakoptransportwerdengegeven
doorDeHaane.d.[1986,1987]enVanderZeee.a.[1987a,b]voorP, CuenCd.

4.7

Heterogeentransportbijbeëindigingvanovermatigedosering

Indienovermatige P-doseringgestopt wordt, bijvoorbeeld omdat dit bijtoepassingvan het Protokol
noodzakelijk geachtwordt,danzalP,datzichindebodembevindt,herverdeeldworden (Hoofdstuk4.4).
Doordesorptieenuitspoelingindebovengrondzaldaardehoeveelheidreversibelgeadsorbeerdenopgelost
Pafnemen.Hetfosfaatdatvervolgensdeondergrondbinnenkomtzaldaaradsorberenenprecipiteren.Omdat
tentijdevanhetschrijvenvanditrapportberekeningsresultaten,waarbijrekeningwordtgehoudenmet precipitatievanherverdeeldPindeondergrond,nognietbeschikbaarwaren,wordenalleenresultatengetoond
waarbijadsorptieplaatsvindtindeondergrond.Naderhandzalookvoorprecipitatiegecorrigeerdworden.
Uitdevorigeparagrafenbleekdatdepenetratiediepte(Y),deaanwezigehoeveelheidPindebovengrond
(Ç<Y ) , endevastleggingscapaciteit (Fm) inhethorizontalevlakverschillen. Dezehorizontalevariabiliteit
heeftinvloedophettransportbijvoortzettingvandeoverdosering,enhetisvoordehandliggenddatditook
vanbelang isnabeëindiging hiervan.Danzalimmersvandehoeveelheidaanwezig PendevastleggingscapaciteitafhangenhoeverPdebodeminzaldringen,enmetwelkeconcentratiesenopwelketijddoorslag
bijhetfreatischvlakoptreedt.
Berekeningenzoalsbesprokeninhoofdstuk4.4zijnookuitgevoerdvoorsituatieswaarbijdehoeveelheid
Pindebodemendeadsorptiemaximainboven-enondergrondruimtelijkevariabelenzijn.Schematischis
ditaangepaktdoorditsoortberekeningenuittevoerenvooreengrootaantalkolommen,waarbijdediktevan
deInitieelverzadigdelaag(Ls, vergelijkbaarmetY)enQmperkolomverschillen,terwijltevensQmlagerisin
deondergronddanindebovengrond.VooreengedetailleerdebeschrijvingwordtverwezennaarVanderZee
[1988].
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9uur35:

Zelfde situatie als in Figuur 34, maarzowel Q m (boven-enondergrond) als L^zijn ruimtelijk
variabel. De gemiddelde waarden envariatie coëfficiënten zijn vergelijkbaar met die van het
perceelPSO,maarQ m (boven-enondergrond) enL*zijnslechtszwakgecorrelleerd.Uit:Van
derZee[1988].
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VoorhetgevaldatQmconstantisindedieptemaarvarieertinhethorizontalevlak,enLg=0.4m, dan
wordthetbeeldvanFiguur33berekend.Ditlijktsterkopdeconcentratieverdelingenvanhoofdstuk4.4al is
hetperceelsgemiddeldefrontindeondergrondminderscherpdanindesituatievoorèènkolom.Deoverigens
geringeverschillenmetderesultatenvoorèènkolomzijnhetgevolgvandeverschillendetransportsnelheden
voordefronten indeondergrond bijverschilleninQm,diekleinzijn:m(Qm) = 11mmol.kg-1, s(Qm) =2
mmol.kg-1.
EenduidelijkereffektvanheterogeniteitwordtgevondenindienQmgelijkaan11 isennietruimtelijkverdeeld,
terwijlLgverdeeldismetm(L^)=0.4mens(Ls)=0.1 m.Eengoedgedefinieerd(scherp)frontindeondergrond
wordtnietmeeraangetroffen,eninplaatsdaarvandaaltcgeleidelijkvoordieptengroterdanwaardehoogste
waardeaangetroffen wordt. Het blijkt dat dande lage perceelsgemiddelde concentraties sneller doorde
ondergrondreizen,danindegemiddeldekolomvanFiguur26.IngevalzowelQ malsL*verondersteldworden
ruimtelijkverdeeldtezijndanovervleugeltheteffektvanspreidinginL.heteffektvanvariabiliteitinQm,althans
voordegekozenmatevanvariabiliteit.
Eenandere situatiediebeschouwd is,isgekenmerkt door eenlagerevastleggingindeondergrond,
waarbijdevariabiliteitvanQmindeondergrondrelatiefgroteris,danindebovengrond:Qm=6±3mmol.kg-1ZoalsindeFiguren34en35tezienistredenvergelijkbarepatronenopalsinFiguur33maardoordatQmklein
isindeondergrondtreedtuitspoelingveeleerderop.IndienQm,inboven-enondergrond,enL^ ruimtelijk
verdeeld enonafhankelijk zijn, dan is dit reeds na5jaar het geval (<c>~0.001op diepte t, = lm) in
tegenstellingtotdetientallenjarendienodigzijnvooreenkolommetgemiddeldeparameters.
Indegetoondefigurenindezeparagraafblijktdat,gemiddeldvoorhetperceel,deconcentratieopde
langeretermijnzeerlangzaamdaalt.Ditishetgevolgvanhetbufferenvandeconcentratieindittrajektdoor
ad/desorptie. Hierdoor is het dan ook mogelijk, dat wanneer over enigetijd eenoverschrijding vaneen
concentratie <c>« 0.001optreedt bijhetfreatischvlak,hetzeerlangkandurenvoordat degemiddelde
concentratieweer benedendezewaardegedaaldis.VolgensdeFiguur35zelfsmeerdan100jaar.Hieruit
blijkt,datookallijkt (opbasisvanhet <r > profiel) desituatievooreenbepaald perceel nieternstig,op
langeretermijnweldegelijkduidelijkverhoogdeconcentratiesgedurendelangeperiodenkunnenuitspoelenDoor delangetermijnen,diedan kunnenverstrijken,ishetgoed mogelijk enzelfswaarschijnlijk, dateen
significantediffuse bijdragedoordelandbouwvanPinoppervlaktewater, maatregelenopeenandervlak
(wasmiddelen)verstorenofcompenseren.Dientengevolgezouervanmoetenwordenuitgegaan,willende
overheidsmaatregeleneffectief kunnenzijn,datvoorelkperceeldegemiddeldeconcentratieinuitspoelend
water kleiner isdan de entrofieringsgrenswaarde, nuen inde toekomst, bij voortgezette doch beperkte
overdosering,alsookingevaloverdoseringgestoptwordt.Stoppenvandeoverdoseringneemtgeenszinsde
risico'svansignificantverhoogdeuitspoelingoptermijnweg!Resumerendblijktuitdeberekeningenwaarbij
desorptieenruimtelijkevariabiliteitverdisconteerdzijn,datalsdegrenswaarde <c>- 0.001 o f < o =3
mmol.nrr3) eenmaal overschreden is het heellang kandurenvoordat de concentratie die uitspoeltweer
gereduceerd is tot beneden de grenswaarde. Overschrijding van de grenswaarde moet dusvoorkomen
worden!
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5

KRITERIAVOORP-VERZADIGINGVAN EEN PERCEEL

5

-1 Inleiding

Zoalsinhoofdstuk2isaangegevenisdebeoordelingofeenperceelP-verzadigdis,gebaseerdop
deteverwachtenuitspoelingvanP opbasisvanbodemeigenschappen,endehoeveelheidPdiezichin
dehuidigesituatie(hetmomentvanbodembemonstering)reedsindebodembevindt.Indehoofdstukken
3
en 4isgebleken,dateengrootaantalvariabelenenparametersmeebepalen,inhoeverreuitspoeling
v
anongewenst grotevrachtenP zaloptreden.Hetisvoordehandliggend,datompraktischeredenen
eenanalysezoalsindevoorgaandehoofdstukkengegeven,nietkanwordenuitgevoerdvoorelkperceel,
datverdachtwordt P-verzadigdtezijn.Daarombeogenweindithoofdstukdewaargenomentrendste
combinerentoteenconsistentbeelddat,waarditmogelijkis,zoveelmogelijkvereenvoudigdwordt.Op
9rondvandeuiteindelijkeglobalevoorstellingvanzakenwordteenaantalkriteriaafgeleiddie,indienze
nauwgezet worden toegepast, kunnen voorkomen dat door de bijdrage van de landbouw aan de
p
-problematiekinoppervlaktewater,ditprobleemuitdehandloopt.Indienzoublijkendatoptermijnde
'andbouwbijdragevoordehuidigesituatiereedstehoogis,danlevertdesetkriteriaeenindrukvoorde
teverwachtenernstvandezaak.
5-2 Vereenvoudigen
Inhoofdstuk 4.4en4.7isaangegeven,watgebeurt indienovermatigedoseringvanPbeëindigd
Wordt.DanbegintindebovengrondPtedesorberenenuittespoelennaardeondergrondwaarvastlegging
Plaatvindt. Door deze vastleggingdaalt de concentratie inde ondergrond enheeft het P-front inde
ondergrond eenlagesnelheidtenopzichtevandesnelheidwaarmee het bodemvocht perkoleert.Op
langeretermijnwordteenconcentratieprofiel(opgegeventijd)gevondendaterschematischuitzietals
' n Figuur23.Bijhetmaaiveldisdeconcentratie (c)zeerlaag,endezeneemt(bijnalineair)toemetde
dieptetotdepositievanhetondergrond-front,waarcsnelafneemttotdeinitiëleconcentratie (hierverWaarloosbaarkleinverondersteld).Ditgeschematiseerdebeeldwordtverdervereenvoudigd.Opdelange
termijnkomthetfrontaanbijdereferentiediepteopt, =L Ongeveergeldtdandatclineairtoeneemtvan
c
=0opt, =0totc = c opt, =L,envindenwe
c-rcz

(61)

Waarbijrcderichtingscoefficient isinFiguur23.Voordebeschouwdekolomgeldtdusdatrc= c/ L De
öemiddeldeconcentratie (c,) indebovengrondisnu
c , - 0 . 5 r c L , - 0 . 5 e L,/L
enindeondergrond

0<z<L,

(62)

,-0.5c[b_^J-(c+0.5c)

L,<z<L

(63)

Omdat initieel geprecipiteerd Pin de bovengrond,aanwezig wanneer overdosering gestopt wordt niet
desorbeert, isditeenconstantefaktor,diewebuitenbeschouwinglaten.Dehoeveelheiddievolgensvgl
(2) reversibelopgeslagen isinde bovengrondalsc = c opz = L,isdan

q.-pL.Q,

(64)

met (voor relatief kleine c,)

Q.-K Qmlc,/(1+Kc,)

(65)

Dehoeveelheid,diedusindeloopdertijdisgedesorbeerd enuitgespoeld naargroteredieptenisdan
q>-pL5 (Qml-

Q,)

(66)

waarbij de relatief geringe berging in oplossing ( 8 L , c 0 - e L s c , ) , verwaarloosd is. Wanneer het
ondergrond-frontnetopz=Lisgearriveerd,isdehoeveelheidindeondergrondvastgelegdPtebenaderen
door

q 2 -p(L-L,)YeQ 2

(67)

waarbij

Y-am/ßm

(68)

E-Qml/Qm2-M,/M2

(69)

Q2-KQmc2/(l+KE2)

(70)

Deparameter e geeftdusaanhoeveelgroterofkleinerdevastleggingscapaciteit indeondergrondisten
opzichtevandebovengrond,en v geeft eenbenaderingvoordefraktiedieadsorbeerttenopzichtevan
defraktietotaalvastgelegd.Hierbijwordtduseenvoudigheidshalvegestelddatdeprecipitatieeenconstant
aantal maalgeadsorbeerd Pis,waarmeeprecipitatie indeondergrond inrekeningisgebracht.
Voordezesituatiekunnenwestellen,datdehoeveelheiddiededieptel_s isgepasseerd gelijkisaan
de hoeveelheid,die inde ondergrond isopgeslagen.Zodoende vinden wedat q, = q 2 , en kunnen we
voor Lgdevolgende uitdrukkingvinden:

L , - Q 2 L y e / t Q ^ - Q .+YeQ,]
Kc
) [i-c,
c 2 Z Y €/{(1+ Kc
2 )2 - - c , / ( l + Kc 1 ) + c 2 Y€/(l +Kc 2 )

(71)
(72)
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waarbijco/(1 + KCQ) ~ £ gesteldis.

Vanwegedeafhankelijkheidvan eenc2 vanL*isvgl (72)eenimplicietevergelijkingvoor L«..
Voor hetprotokolishetvanbelangomtevoorkomen,datdeconcentraties inhetuitspoelendwater
20groot worden,dat hogere concentratiesdanca.1-3mmol.m-3 uitspoelen.Omdatde concentratie op
2= Lslechtszeerlangzaamzaldalen,betekentdit,datdeconcentratie zekerniet hogermagzijndan3
rnrnol.m-3,omdatandersafnametot lagerdanca.1mmol.m-3(veilige grens) extreemlangduurt. Indien
daarome =3mmol.m-3gekozenwordt,zodatoplangetermijndeuitspoelendeconcentratieopongeveer
deentrofieringsgrensligt,danzijnc,enc2 kleinerdan3mmol.m-3.Indatconcentratietrajektisdeisotherm
Praktischlineairzodat c,/ ( 1 +Kc,)«c,enc z / (1 +Kc 2 )- c2Danwordtvoor Lggevonden
L , - c 2 L Y e / [ K " l - c , + YCC2]

(73)

Anderzijds kunnenweveronderstellendat c,* c2»c,inwelkgevalvgl (72)wordt beschreventot

L$-c

J _ Y e / { ( l + Kc)

"'^-»iïrn).

c LYe/<K"' +c+ ( Y e - l ) c >
c L Y e / { K " ' +Y e c }

5.3

(74)

Toegestane verzadigingsgraad

Devergelijkingdiedetoegestaneverzadigingsgraadtoontisvgl(74).Intermenvanverzadigingsgraad
O-s/L)voor eenoverdedieptegehomogeniseerde kolomluidtdeze
Ls/L-KYe<V(l+KYE£)

(75)

Hiervoor isechterook nogeentweederelatievoorhanden,teweten
LS/L-AT/FT

Vergelijking (76) kanexperimenteel gekwantificeerdwordenenvervolgens getoetst wordenaanvgl (75).
sLs/Luitvgl(76)groterisdandiegevondenuitvgl(75)danisinprincipesprakevaneenfosfaatverzadigde
Qrond.Inprincipe zouop basisvan (75) en (76)de kansmoetenworden berekenddatongewenst hoge
Uitspoelingvanfosfaatopzaltreden.Gegevenderelatief kleinevariatiecoëfficiëntenvande grootheden
ir
>dezevergelijkingen kanechterafgeleidwordendat indiendegemiddelde uitspoelendeP-concentratie
Vande ordevan grootte van c is,variabiliteit gecompenseerd wordt: binnen een perceel compenseert
hetoppervlakmetrelatieflageP-uitspoelinghetoppervlakmetrelatiefhogeP-uitspoeling.Zodoendehoeft
A|

(76)
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het criteriumvoorfosfaatverzadiging (75-76) niet Instochastische wijze geformuleerd teworden enkan
ditcriteriumgebaseerdwordenopdegemiddelde matevanfosfaatverzadiging,zoalsgegeven.Welleidt
ruimtelijkevariabiliteittot onzekerheid,waar inhetprotokolrekeningmeewordt gehouden.
De gegeven relaties zijn zeer eenvoudig te noemen gezien de complexiteit van het fosfaat transportprobleem.Erzijndanook eenaantalbeperkingentenoemen.
1. Derelatiesgeldenenkelindiendetoelaatbaar geachteconcentratiediegemiddeld uitspoelt opz =
L (hetreferentievlak) laagiseninhetbijnalineairedeelvandeisothermgelegenis.Zodoende mag
e nietvrijelijk gevarieerdworden naarhogerewaarden.
2. Evaluatieopbasisvaneen(voorhetperceelsgemiddelde),uitspoelendeconcentratieistoegestaan
omdat de onafhankelijke variatie van de variabelen in vgl (75) en (76) beperkt is. Indien èèn der
variabelensignificante uitschietersvertoont, ofindiensterkecorrelatieswaargenomenworden,dan
hoevenhogeenlage,lokaaluitspoelende,concentraties elkaarniettecompenseren.Alsvoorbeeld
mag gelden een perceel waarvoor een sterke trend in opgebracht mest (AT) geldt. Hiervoor zou
plaatselijkveelmeerPopgebrachtwordenopeenbeperktdeelvanhetperceel,dangemiddeld.Een
dergelijke lokaleverontreiniging betekentdat hetzwaarst belastedeelvanhet perceel maatgevend
wordtvoor uitspoelingvanfosfaat.
3.

Degegevenrelatieszijnniet-lineairinK, v.e.enS ,danwelATenFT.Onzekerheidindejuistewaarden
van met name K en y, die volledig gebaseerd zijn op de beperkte experimentele informatie die
voorhanden is,heeftduseengroot effekt opdetoelaatbare matevanP-verzadiging.

4.

Indieneenperceel niet homogeen isdoordat e,demaatvoordereakth/iteiteninboven-enondergrond,nietoveral inhet perceel hetzelfdeis,kandittotfoutenaanleidinggeven.

5.4

Discussie

Deindevorigeparagraaf genoemde beperkingenzijnhetgevolgvanenerzijdsdebehoefte omeen
eenvoudigenroutinematig hanteerbaar protokol opteleveren,enanderzijdsde beperkte experimentele
informatie die beschikbaar is.Vereenvoudigingen die op het praktische vlak nogal wat consequenties
kunnen hebben zijn de veronderstelde scherpte van het fosfaatfront binnen een grondkolom, de vaste
verhouding (Y) tussengeadsorbeerdengeprecipiteerdfosfaat,deveronderstellingdatèènwaardevoor
e eenperceelkankarakteriseren,endeverondersteldeonafhankelijkheidenvariabiliteitvanstochastische
variabelen.Door de beperkte beschikbaretijd ishetniet mogelijk geweest systematischaante gevenin
welke gevallende gemaakteveronderstellingen welof niette rechtvaardigen zijn. Mogelijk zoueendergelijkeanalysetijdrovend zijn, omdat de bruikbaarheidvandeveronderstellingen gegevenzou moeten
worden op basis van praktisch hanteerbare gegevens of metingen, wil deze kennis in het protokol
ingebouwd kunnenworden.
Eensoortgelijk probleemdoet zichvoor bijde keuzevande grootte Ken Y •Hetzougewenst zijn
omdegroottevandezeparameterstebepalenvooreengroteraantalverschillende bodemtypenenvoor
zowel boven-alsondergrondmonsters. Tenaanzienvan Y is hetgebruikvan referentie profielen,zoals
doordeStibokagebruiktworden,wellicht eengoedalternatief. Bijvoorkeurwordtdantevensdevariatie
binnenbodem-eenhedenmeegenomen.OmdatdereferentieprofielenvandeStiboka,endevariatiehierbij,
echter nietdoor deStibokagerapporteerd zijn,isdezeverbeteringtot op hedenniet mogelijkgebleken.

DebenodigdeinformatieisbijdeStiboka,opbasisvanvelejarenonderzoek,waarschijnlijkwelaanwezig,
zodatindetoekomst eendergelijkeanalyse,waarbijFeenAl-gehaltenalsfunktievandedieptegegeven
Wordenvoorverschillende bodemeenheden,wellichttotdemogelijkheden behoort.
Ookvoordefeitelijke,huidigefosfaattoestand inderelevante gebiedeninNederlandontbreken tot
dusverdegegevens. Het isvoordehandliggenddatvoordiegebiedenwaar het P-probleemhetmeest
nijpend is,deze informatie inde loop vande komendejaren gegenereerd zal worden. Indien de in het
kadervan hettoepassen van het protokol vergaarde gegevens centraal verzameldworden en gebruikt
omhetP-probleemopwaardeteschatten,zalditvoortoekomstigbeleidhaarvruchtenkunnenafwerpen.

LITERATUUR
PROTOKOL
DeHaan,F.A.M.andW.H.vanRiemsdijk,Behaviourofinorganiccontaminantsinsoil,In:J.W.Assinkand
W.J.vanden Brink (eds.),Contaminated Soil, 19-32,MartinusNijhoff, Dordrecht, 1986.
Lexmond, Th.M., W.H. van Riemsdijk, and F.A.M. de Haan, Variatie in het fosfaatbindend vermogen,
geïllustreerdmetwaarnemingenindeprovincieGelderland,Bedrijfsontwikkeling,16,180-184,1985.
VandeZee,S.E.A.T.M.,andW.H.vanRiemsdijk,Transportofphosphateinaheterogeneousfield,Transp.
Porous Media 1,339-359,1986b.
VanderZee,S.E.A.T.M.,A.Gjaltema,W.H.vanRiemsdijk,andF.A.M.de Haan,Simulationof phosphate
transport insoilunderfieldconditions, II, Simulationresults,Invoorbereiding, 1990b.
VanderZee,S.E.A.T.M.,andG.H.Bolt,Deterministicandstochasticmodelingofreactivesolutetransport,
J. Contaminant Hydrology (inpress),1990.
VanderZee,S.E.A.T.M.,andGjaltema,Simulationofphosphatetransport insoilunderfieldconditions,I,
Modeldevelopment, Invoorbereiding,1990a.
VanderZee,S.E.A.T.M.,andW.H.vanRiemsdijk,Modelforlong-term phosphatereactionkineticsinsoil,
J. Environ.Qual. 17(1),35-41,1988.
VanderZee,S.E.A.T.M.,andW.H.vanRiemsdijk,Modelforthereactionkineticsofphosphatewithoxides
andsoil, Proc.Conf.InteractionsattheSoilColloid-Soil Solution Interface,Ghent, Belgium,24-29
August 1986Kluwer- MartinusNijhoff Publ.,TheHague,1990.
VanderZee,S.E.A.T.M.,andW.H. vanRiemsdijk,Sorption kineticsandtransport of phosphate inSandy
Soil,Geoderma38,293-309,1986a.
Vander Zee, S.E.A.T.M., LG.J. Fokkink and W.H.van Riemsdijk, A new technique for assessment of
reversiblyadsorbed phosphate,SoilSei.Soc.Am.J.51,599-604,1987a.
Vander Zee, S.E.A.T.M., M.M. Nederlof,W.H.van Riemsdijk, and F.A.M. de Haan, Spatial variability of
phosphateadsorption parameters,J.Environ.Qual,17(4),682-688,1988.
VanderZee, S.E.A.T.M.,Transport of reactive contaminants inheterogeneous soilsystems, Dissertatie,
LUW,283pp,Wageningen,1988.
VanderZee,S.E.A.T.M..W.H.vanRiemsdijk,H.N.M.Ferdinandus,enF.A.M.deHaan, Fosfaatuitspoeling
bijovermatigedrijfmestdosering,meststoffen, 14-18,1987b.
VanRiemsdijk,W.H.,e.a.,Nutriëntenbelasting inhetDommeldal,Landbouwuniversiteit, Rapport,1985a.
Van Riemsdijk, W.H.,S.E.A.T.M.vander Zee,Th.M.Lexmond en Dommeldal, Bedrijfsontwikkeling, 16,
175-179,1985b.

LITERATUUR
ALGEMEEN
Barrow, N.J., and T.C. Shaw, Factors affecting the amount of phosphate extracted from soil by anion
exchange resin,Geoderma 18,309-323,1977.
Barrow,N.J.,Amechanistic modelfordescribingthesorptionanddesorptionofphosphatebysoil,J.Soil
Sei.,34,733-750,1983.
Barrow, N.J.,andT.C.Shaw,Theslow reactionsbetweensoilandanions,part2and5,1975.
Barrow, N.J., L Madrid, and A.M.Posner, A partial model for the rate of adsorption and desorption of
phosphate bygoethite,J.SoilSei.,32:399-407,1981.
Barrow, N.J., Reactionswithvariablechargesoils.
Beek, J., and W.H. van Riemsdijk, Interaction of ortophosphate ions with soil, in Soil Chemistry B,
Physico-Chemical Models,edited byG.H.Bolt,pp.259-284,Elsevier,Amsterdam,1982.
Beek,J.,Phosphate retentionbysoilinrelationtowastedisposal,Ph.D.thesis,Agric.Univ.,Wageningen,
1979.
Berghuis-Van Dijk, J.T., FOS.FOR, een model ter beschrijving van het gedrag van fosfaat uit varkensdrijfmest inde bodem,Vakgroep Bodemkunde enPlantevoeding, LUW,Wageningen, 1981.
Bolt,G.H.,Movementofsolutesinsoil:Principlesofadsorption/exchange chromatography, in:G.H.Bolt
(ed.) SoilChemistry B.Physico-chemical Models,Elsevier,Amsterdam,285-348,1982.
Bowden,J.W., Modelsfor ionadsorptiononmineral surfaces,Ph.D.thesis,UniversityWesternAustralia,
1973.
Bowden, J.W., S. Nagarajah, N.J. Barrow, A.M. Posner, and J.P. Quirk, Describing the adsorption of
phosphate,citrateandseleniteonavariablecharge mineral surface,Austr.J.SoilRes.,18,49-60,
1980
Breeuwsma,A.,E.J.Jansen,enR.Visschers,Fosfaatverzadigingenkopertoestandvanbouwlandpercelen
indegemeenteAmbt-Delden,Rapport 1896,Stiboka,Wageningen,1987.
Breeuwsma,A., en O.F. Schoumans, Fosfaatophoping en-uitspoeling inde bodem van mestoverschotgebieden,Rapport 1866,StibokaWageningen,1986.
Breeuwsma, A., J.H.M. Wösten, J.J. Vleeshouwer, A.M.van Slobbe and J. Bouma, Derivation of land
qualities to assess environmental problemsfrom soil surveys, Soil Sei. Soc. Am.J.,50, 186-190,
1986.
Bresler,E.,andG.Dagan,Solutedispersioninunsaturatedheterogeneoussoilatfieldscale:II.Applications,
Soil Sei.Soc.Am.J.,43,467-472,1979.
Burrough, P.A., Multiscale sources of spatial variation in soil, parts Iand II,J. Soil Sei.,34(3),577-620,
1983.
Campbell,LB.,enG.J.Racz,OrganicandinorganicPcontent,movementandmineralizationinsoilbeneath
afeedlot,Can.J.SoilSei.,55,457-466,1975.
Cottenie,A.,Soil,water, plant relationship asinfluenczed byintensive useofeffluentsfrom Livestock,in:
J.H.Voorburg (ed.),Utilizationofmanure bylandspreading,225-246,1976.
Dagan,G.,and E. Bresler, Solute dispersion in unsaturated heterogeneous soil atfield scale: I.Theory,
Soil Sei.Soc.Am.J.,43,461-467,1979.

DeHaan,F.A.M., M.G. Keizer,Th.M.Lexmond,W.H.van Riemsdijk, and S.EAT.M. vander Zee, Some
recentdevelopments andapproaches insoilprotectionresearch,Neth.J.Agric.Sei.,34,361-370,
1986.
DeHaan, F.A.M., S.E.AT.M. van der Zee,and W.H.van Riemsdijk, The role of soil chemistry and soil
physicsinprotectingsoilquality;VariabilityofsorptionandtransportofCdasanexample,Neth. J.
Agric. Sei.,35,347-359,1987.
DeSmedt,F.,andP.J.Wieringa,Solutetransferthroughcolumnsofglassbeads,WaterResour.Res., 20:
225-232,1984.
DeWilligen,P.,P.A.C.Raats,andR.G.Gerritse,Transportandfixationofphosphateinacid,homogeneous
soils,IIComputer simulation,Agric. Environment 7,161-174,1982.
Enfield,CG.,and D.S.Shew,Comparisonoftwo predictive non-equilibrium one-dimensional modelsfor
phosphoros sorption and movement through homogeneous soils, J. Environ. Qual., 4, 198-202,
1975.
Enfield,CG.,C C Harlin.andB.E.Bledsoe,Comparisonoffivekineticmodelsfororthophosphatereactions
inmineralsoils,SoilSei.Soc.Am.Proc.,40,243-249,1976.
Enfield, CG., T. Phan,and D.M. Walters, Kinetic model for phosphate transport and transformation in
calcareous soils,II,Laboratoryandfieldtransport,SoilSei.Soc.Am.J.,45,1064-1070,1981b.
Enfield,CG.,T. Phan,D.M.WaltersandR. Ellis,Jr., Kinetic modelfor phosphatetransport and transformationincalcareous soils,I,Theory,SoilSei.Soc.Am.J.,45,1959-1064,1981a.
Fordham,A.W.,and U.Schwertmann,Compositionand reactionof liquid manure (Gülle) with particular
referenceto phosphate,Iand II,J.Environ.Quai.6,133-139,1977.
Gamboa,A.,Lafertilisationdumais,Worblaufen-Beme,Inst.Intern,delaPotasse,Bull.IIPno5,1978.
Gerritse,R.G.,andI.Zugec,Thephosphorus cycle inpigslurrymeasuredfrom3*Pdistribution rates,J.
Agric. Sei. (Cambr.),88.101-109,1977.
Gerritse, R.G., Ophoping en uitspoeling van fosfaat uit organische mest en kunstmest in de bodem,
Bedrijfsontwikkeling, 12,973-976,1981.
Gerritse,R.G.,P.deWilligen,andP A C Raats,Transportandfixationofphosphateinacid,homogeneous
soils,IIIExperimental casestudyofacid sandysoilcolumns heavilytreatedwith pigslurry,Agric.
Environm.,7,175-185,1982.
Gerritse,R.G.,Phosphatecompounds inpigslurryandtheirretentioninthesoil,Seminar Landspreading
Manures,Modena,Italy,13-21,1976.
Gerritse,R.G.,Phosphoruscompounds inpigslurryandtheirretentioninthesoil,in:J.H.Voorburg(ed.),
Utilizationof manurebylandspreading,257-266,1976.
Gerritse,R.G.andR.Eksteen,Dissolvedorganicandinorganicphosphoruscompoundsinpigslurry:effect
ofdrying,J.Agric. Sei.(Cambr.),90,39-45,1978.
Gershon,N.D.,andA.Nir.Effectsofboundaryconditionsofmodelsontracerdistributioninflowthrough
porous media,Water Resour. Res.,5,830-839,1969.
Goldberg, S.. and G. Sposito, A chemical model of phosphate adsorption by soils, I, Reference oxide
minerals,SoilSei.Soc.Am.J.,48,772-778,1984a.
Goldberg,S.,andG.Sposito,Achemicalmodelofphosphateadsorptionbysoils:II,Noncalcareoussoils,
SoilSei.Soc.Am.J.,48,779-783,1984b.
'hdicatiefMeerjaren ProgrammaMilieubeheer (IMP) 1985-1989,MinisteriesVROM,LandbouwenVisserij
enVerkeer-enWaterstaat, DenHaag,1985.

Kolenbrander, G.J.enLC.N.DeLaLandeCremer,Stalmest engier,Veenman,Wageningen,1967.
Korzilius, E.,enA. Breeuwsma,Hetfosfaatbindendvermogenvanzandgronden, Rapport 1745, Stiboka
Wageningen,1983.
Kuo,S.,and E.G.Lotse,Kineticsof phosphateadsorptionanddesorption by hematiteandgibbsite,Soil
Sei., 116,400-406,1974.
Lexmond,Th.M.,W.H.vanRiemsdijk,andF.A.M,deHaan,Onderzoek naarfosfaatenkoperindebodem
inhetbijzonderingebiedenmetintensieveveehouderij,VakgroepBodemkundeenPlantevoeding,
LUW,Report,1982.
Mansell, R.S., H.M. Selim, and J.G.A. Fiskell, Simulated transformation and transport of phosphoros in
soil,Soil Sei., 124,102-109,1977.
Mansell,R.S., P.J. McKenna,E.FIaig,and M.Hall,Phosphate movement incolumns of sandysoilfroma
wastewater irrigatedsite,SoilSei., 140,59-68,1985.
McLaughlin,J.R.,J.C.Ryden,andJ.K.Syers,Development andevaluationofakinetic modeltc describe
phosphate sorption byhydrousferric oxidegel,Geoderma18,295-307,1977.
Munns, D.N., R.L Fox, The slow reaction which continues after phosphate adsorption: kinetics and
equilibrium insometropical soils,SoilSei.Am.Proa,40,46-51,1976.
Murphy,J.andJ.P.Riley,Amodifiedsinglesolutionmethodforthedeterminationofphosphate innatural
water.Anal.Chim.Acta,27:31-36,1962.
Papoulis,A.,Probability,randomvariablesandstochasticprocesses,McGraw-Hill,KogakushaLtd,Tokyo,
1965.
Parker,J.C,andM.Th.VanGenuchten,Determiningtransportparametersfromlaboratoryandfieldtracer
experiments, Bull.84-3,Va.Agric.Exp.Stat.,Vicksburg,1984b.
Parker,J.C,andM.Th.VanGenuchten,Flux-averagedandvolumeaveragedconcentrationsincontinuum
approachesto solutetransport,Water Resour. Res.,20,866-872,1984a.
Prins,W.H.,enP.J.M.Snijders,Negatieveeffectsofanimalmanureongrasslandduetosurfacespreading
andinjection,in: H.G.vanderMeer(e.a.),AnimalmanureonGrasslandandFodderCrops.Fertilizer
orWaste?,Dev.PlantSoilSei.,MartinusNijhoff Publ., 119-136,1987.
Raats,P A C , P.deWilligen,andR.G.Gerritse,Transportandfixationofphosphateinacid,homogeneous
soils,IPhysico-Mathematicalmodel,Agric.andEnvironm.,7,149-160,1982.
Rinsema,W.T.,Bemesting enMeststoffen, 12edruk,Stam/Robijn,Culemborg,1979.
Schoumans,O.F.,W.deVries,enA.Breeuwsma,Eenfosfaattransportmodelvoortoepassingopregionale
schaal,Rapport 1951StibokaWageningen,1986.
Schröder,J.,enK. Dilz,Cattleslurryandfarmyard manureasfertilizersforforage maize,inH.G.vander
Meer (e.a.),Animal manure onGrassland and Fodder Crops. Fertilizer or Waste?,Dev. Plant Soil
Sei.,Martinus Nijhoff Publ.,137-156,1987.
Schwertmann,U.,DifferentzierungderEisenoxidendesBodensdurchExtractionmitAmmoniumOxalaat
Loesung,Z. Pflanzenernahrung Duengung und Bodenkunde, 105,194-202,1964.
Shah,D.B., G.A. Coulman, LT. Novak, and B.G. Ellis,Amathematical modelfor phosphorus movement
insoils,J.Environ.Qual.,4,87-92,1975.
Sibbesen, E., An investigation of the anion-exchange resin method for soil phosphate extraction, Plant
Soil,50,305-321,1978.
Sigg,L, andW.Stumm,Theinteractionsofanionsandweakacidswiththehydrousgoethitefc-FeOOH)
surface,ColloidSurf.,2,101-117,1981.

Siman,G.,A.DamKofoed,K.E.Ursen,E.Kemphainen,enS.Steineck,Utilizationofnitrogenfromslurry
appliedtofoddercrops.ResearchreportfromtheNordiccountries,Denmark,Finland,andSweden,
in: H.G.vander Meer (e.a.),Animal manureonGrasslandandFodder Crops.FertilizerorWaste?,
Dev.PlantSoilSei.,MartinusNijhoff Publ., 157-174,1987.
Stevenson,F.J.,Humuschemistry,genesis,composition,reactions,J.Wiley&Sons,Inc.,NewYork,1982.
Van der Meer, H.G., et al., (eds.), Animal manure on grassland and fodder crops, Fertilizer or waste?
Martinus Nijhoff Publ.,Dordrecht,1987.
Vander Zee, S.E.A.T.M ,and W.H.van Riemsdijk, Transport of reactive solute in spatially variable soil
systems,Water Resour. Res.,23,2059-2069,1987.
VanderZee,S.E.A.T.M.,F.Leus,and M.Louer, Predictionof phosphatetransport insmallcolumns with
anapproximate sorption kineticsmodel,Water Resour. Res.,25,1353-1365,1989.
VanderZee,S.E.A.T.M.,W.H.vanRiemsdijk,Th.M.Lexmond,andF.A.M.deHaan,Vulnerabilityinrelation
to physico-chemical compound behaviour, and spatially variable soil properties, Proc. Infi Conf.
Vulnerability ofsoilandgroundwaterto pollutants,TNO-CHO Publ.no.38,515-525,1967.
VanGenuchten,M.Th.,andJ.C.Parker,Boundaryconditionsfordisplacementexperimentsthroughshort
laboratorysoilcolumns,SoilSei.Soc.Am.J.,48,703-708,1984.
VanGenuchten,M.Th.andJ.C.Parker,Boundaryconditionsfordisplacement experimentsthroughshort
laboratory soilcolumns.SoilSel.Soc.Am.J., 48:
Van Riemsdijk, W.H., and F.A.M. de Haan, Reaction of orthophosphate with a sandy soil at constant
supersaturation.SoilSei.Soc.Am.J.,45:261-266,1981.
VanRiemsdijk,W.H.,andJ.Lyklema,Reactionofphosphatewithgibbsite,AI(OH)3,beyondtheadsorption
maximum.J.Colloid Interface Sei.,76:55-66,1980.
VanRiemsdijk,W.H.,andS.E.A.T.M.vanderZee.Modelforthereactionkineticsofphosphatewithoxides
and soil, in:Proc.Workshop "interactions atthe SoilColloid/Soil Solution interface, Wuwer, Dordrecht (1990).
VanRiemsdijk,W.H.,andS.E.A.T.M.vanderZee,Modelforthereactionkineticsofphosphatewithoxides
and soil, in:Proc.Workshop "Interactions atthe SoilColloid/Soil Solution interface! Kluwer, Dordrecht (1986/1990).
Van Riemsdijk, W.H.,LJ.M. Boumans, and F.A.M. de Haan, Phosphate sorption by soils, I,A diffusion
precipitationmodelforthereactionofphosphatewithmetaloxidesinsoil,SoilSei.Soc.Am.J., 48,
537-541,1984.
VanRiemsdijk,W.H.,ReactionmechanismsofphosphatewithAI(OH)3andsandysoil,Ph.D.thesis,Agric.
Univ.Wageningen,1979.
VanRiemsdijk,W.H.,Th.M.Lexmond,enF.A.M.de Haan,Fosfaatenkopertoestandvande cultuurgrond
inde provincie Gelderland,Rapport, Bodemkunde enPlantevoeding,LUW,Wageningen,1983.
VanRiemsdijk, W.H.vanA.M.A.Van Der Linden,Phosphate sorption by soil, II,Sorption measurement
technique.SoilSei.Soc.Am.J.,48:541-544,1984b.
VanRiemsdijk,W.H.,Th.M.Lexmond,CG. Enfield,andS.E.A.T.M.vander Zee,Phosphorusand heavy
metals:accumulation andconsequences, in:Animal manureongrassland andfodder crops, Fertilizerorwast?,H.G.vander Meeretal. (eds.),Martinus Nijhoff Publ.,Dordrecht,212-228,1987.
Voorlopige Technische Commissie Bodembescherming (VTCB), Advies besluit gebruik dierlijke meststoffen, Rapport,Leidschendam,30pp,1986.

Wadman, W.P.,C.M.J.Sluijsmans,andLC.N.delaLandeCremer,Valueofanimalmanure:Changesin
perception,In:AnimalmanureonGrasslandandFodderCrops,FertilizerorWaste?H.G.vander
Meeretal.(eds.)MartinusNijhoffPubl.,Dordrecht,1-16,1987.
Webster,R.,Quantitativeandnumericalmethodsinsoilclassificationsurvey,ClarendonPress, London,
1984.

BIJLAGE I:PROTOKOLFOSFAATVERZADIGDEGRONDEN

ONDERZOEKSSCHAAL:
Het"onderzoeken"ofgrondalofnietfosfaatverzadigd is,gebeurt perperceel.Dientengevolge betreffen
allehieraandeordekomendeaspektendievooreenbepaaldperceel.
REFERENTIE-DIEPTE:
Met de referentie-diepte wordt de diepte bedoeld tot waar de monstername zich uitstrekt. Deze
referentie-diepte isafhankelijk vande lokale geohydrologische situatie en is gelijk aande gemiddelde
hoogste grondwaterstand (GHG) volgens de grondwatertrappenkaart (Gt-kaart) behorend bij de
Bodemkaartvan Nederland, schaal 1:50.000 (Stichting voor de Bodemkartering, Wageningen). Indien
volgensde Gt-kaart binnen een perceel meerdere grondwatertrappen worden aangetroffen wordt voor
deGHGde kleinstewaardeaangehouden.
TIJDSTIPVAN MONSTERNEMING:
Het tijdstip van monsterneming mag niet liggen binnen een periode van eenweek natoediening van
dierlijkemest.
MONSTERNEMING-PROCEDURE:
1

•Perperceelwordtvolgenseenvierkantrasterbemonsterdop15plaatsen.Demaaswijdtewordtzodanig
aangepast dat inieder geval 15monsterlokaties inhet betreffende perceel gelegenzijn. Deafstandvan
hetrastertotdeperceelsrandenmoeteenmaaldemaaswijdtebedragen.Extremiteitenzoalsdetoegang
tothet perceelwordenvermeden.
2-Bemonsterdwordtineenlaagtotdereferentie-diepte(L),enditgeschiedtmetbehulpvaneengutsboor.
NoteerwatdegroottevanLis.
3
v

- Opelkvande 15lokatiesbinnenhetperceelwordtalduseenmonster betrokken,welkeapartworden
6rpakt engecodeerd.

4

- Alle monsters worden apart verpakt in een polyethyleen zak of in een papieren zak met inwendige
Polyethyleenbekleding.
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MONSTERBEWERKING:
Zo spoedig mogelijk nadat de monsters in het lab ontvangen zijn worden zij aan de lucht bij
kamertemperatuurgedroogd.Indienditnodigblijkttezijnwordendegrondmonstersbijeentemperatuur
van5-10°Coflageropgeslagenineendonkereruimte.Nahetdrogenwordendemonstersgemalenmet
een grondmolen indien blijkt dat er harde kluiten aanwezig zijn (bijv. bij kleiige grond). De gedroogde
monsters worden gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. Grind, steentjes, puin en
wortelresten etc. worden verwijderd. Bij het zeven kan gebruik gemaakt worden van een hardhouten
wrijfplankje om bodemdeeltjes doordezeeftewrijven.
NABEWERKING:
Hetgezeefdemateriaalwordt metde handgoedgemengdomeenhomogeen monstervandefraktie <
2mm te verkrijgen. Vervolgens wordt het monster met een monsterverdeier verdeeld in zogenaamde
deelmonsters. Deze deelmonsters worden gebruikt voor het bereiden van de mengmonsters.
Mengmonsters worden gemaakt vanalle 15monsters. Voor het makenvande mengmonsters worden
van alle 15 individuele monsters (of deelmonsters) van de desbetreffende laag gelijke
gewichtshoeveelheden afgewogen,waarna dezeafgewogen hoeveelheden bij elkaarworden gevoegd
engemengd.Ditlevert perperceelduseenmengmonsterop.
Nahetgrondigmengenvandemengmonsterswordenmeteenmonsterverdelerookhiervandeelmonsters
gemaakt,waaruit dehoeveelhedenwordenafgewogenwelke nodigzijnvoordechemischeanalyses.
LABORATORIUM CHEMISCHEANALYSE:
Aan de twee resulterende mengmonsters wordt bepaald wat het oxalaat extraheerbare gehalte is van
fosfaat, ijzer en aluminium. De extraktie staat beschreven in bijlageIA'. In het extrakt worden
bovengenoemdedriecomponenten gemetenvolgens bijlage IB.'
DATA-BEWERKING:
Verkregenzijndevolgende grootheden (inmmol/kg):
hetfosfaatgehalte dat metoxalaat extraheerbaar is(P)
het ijzergehalte dat metoxalaat extraheerbaar is(Fe)
hetaluminiumgehaltedat metoxalaat extraheerbaar is(Al)
1.
2.
3.

BerekenM = Fe + Al
Bereken F = 0.5 M
OmdatAovereenkomt met PgeldtdatZ„ gegevenwordtdoorZ n = A/F = 2P/M

* van dit rapport
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4.

DewaardevanYis0.24enbijeenbetrouwbaarheidvan97.5%ensteekproefgroottevann =15
geldtvolgensvergelijking(13)datfosfaatverzadigingbeoordeeldwordtopbasisvanZn > 1.25 Y.
IndiendusZ„ >0.3danishetperceelfosfaatverzadigd.
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• AMMONIUM-OXALAAT-OXAALZUUR EXTRACTIE

INLEIDING

Inzuretot neutralegrondreagerenfosfaationen met ijzer-enaluminiumionen tot slecht oplosbare
verbindingen. Dehoeveelheidfosfaat diezo kanwordenvastgelegd,isafhankelijkvande hoeveelheid,
maar ook van de vorm waarin ijzer- en aluminiumionen in de grond voorkomen. Voor zover ze zijn
ingebouwdindekristalroostersvankleimineralen,veldspatenenzwaremineralen,komendezeionenzo
langzaamvrij,datzeopkorteenmiddellangetermijnslechtseenteverwaarlozenbijdragekunnenleveren
aandevastlegging vanfosfaat.Van meer belangzijn de "actieve"vormenvan ijzer enaluminium zoals
amorfe hydroxydenenionengebondenaanorganischestof.
Extractievangrondmeteenwaterigeoplossingvanammoniumoxalaatenoxaalzuurmaakthethier
mogelijk de "actieve"vormen van ijzer enaluminium afzonderlijk te bepalen. Deextraherende werking
vandezeoplossingberustondermeeropreduktievanslechtoplosbare,driewaardige ijzerionentotveel
beter oplosbaretweewaardige ijzerionenvolgens:
( C O O / / ) 2 - > 2 C 0 2 Î + 2 / T + 2e
2Fe 3 * + 2 e - » 2 F e 2 *
enopdecomplexerendewerkingvanoxalaationentenaanzienvanaluminiumionen.Deextractiewordt
inhetdonker uitgevoerd,omdatde reducerendewerkingvanoxaalzuurwordt beïnvloeddoor licht.
EXTRACTIE
REAGENS
Ammoniumoxalaat-oxaalzuur-oplossing: losopin1 litergedemineraliseerdwater17,56g(COOH)2.2H20
en28,40g (COONH4)2.H20.
WERKWIJZE
Breng ca 25 g luchtdroge grond < 2 mm in een mortier en homogeniseer met behulp van een
stamper. Weeg daarna 5,00 g af en breng over in een 250 ml polyethyleen fles. Voeg 100 ml
ammoniumoxalaat-oxaalzuur-oplossingtoe (bijv. met een geijkte citopipet). Leg de fles in een lineaire
schudmachine,dieisingesteldop120slagenperminuutenlaatgedurende2uurschuddeninhetdonker.
Filtreervervolgens door eenasvrij,middelhardfilter ineen50mlpolyetheenflesje.Deeerste portievan
hetfiltraat moetwordenweggegooid.
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OPMERKINGEN
1• Neeminiedereserietwee blanco's entweestandaardmonstersmee.
2. Defiltratenzijnnietonbeperkthoudbaar;naverloopvanenigetijdzalerschimmelontwikkeling gaan
optreden.Wanneerdefiltratennietbinnenenkeledagenverderwordenverwerkt, moetenzeineen
koelkastwordenbewaard.
DESTRUCTIE
REAGENTIA
Zwavelzuur, geconcentreerd
Waterstofperoxyde 30%p.a.
Carborundum kooksteentjes
WERKWIJZE
Pipetteer5,00 mlextract ineendestructiebuis envoeg 1mlgeconcentreerd zwavelzuurtoe.Verhit
tot240°C,tothetwaterisverdampt(wittenevels).Deuitdegrondgeëxtraheerdeorganischestofverkoolt
doordewateronttrekkendewerkingvanhetzwavelzuur. Laatafkoelenenvoeg4 ml waterstofperoxyde
toe.Wacht 5 minuten en plaats de buizenweer in hetdestructieblok. Verhit tot 240°C,tot het water is
verdampt.Laatafkoelen.Zetintussendetemperatuurregelaarvanhetdestructieblok op105°C.Voeg20
mlgedemineraliseerdwater enenkelekooksteentjes toeenlaatgedurende 10minutenzachtjes koken.
Breng het afgekoelde destruaat kwantitatief over in een maatkolfje van 50 ml. Vul aan met
gedemineraliseerdwaterenmeng.
Inhetdestruaat,datca.0,36molL"1H 2 S0 4bevat,kunnenijzer,aluminiumenfosfaatwordenbepaald.
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CHEMISCHE ANALYSEVANIJZER,ALUMINIUM ENFOSFAAT

BEPALINGVAN IJZER (COLORIMETRISCH)
PRINCIPE
Fe2+-ionenvormen metorthophenantroline eenroodgekleurd complex bijeenpHtussen2en9.Omte
voorkomendateventueelaanwezigeAl3+-ionenmetfosfaateenneerslagvormen,waardoordeoplossing
troebelzouworden,wordendezegecomplexeerdmetcitraat.VoordeomzettingvanFe 3+ inFe 2 * wordt
eenreductie-oplossingtoegevoegd.Aangeziendezwavelzuurconcentratie inhetteanalyserendestruaat
hoogis,wordt ammoniatoegevoegd omhetzwavelzuur gedeeltelijkteneutraliseren.
REAGENTIA
Reductie-oplossing: los0,1g 4-(methylamino-)fenolsulfaat + 13,7g Na 2 S 2 0 5 + 1g Na 2 S0 3 .7H 2 0 (of
0,5g Na2S03) op in 100mlgedemineraiiseerdwater.
Orthophenantroline-oplossing: los 0,4 g orthophenantroline op in 25 ml ethanol 96% en vul met
gedemineraiiseerd wateraantot 100ml.
Natriumcitraat-ammonia-oplossing:los26gNa3C6H507.2H20en30mlammonia (25%NH3)opin1 liter
gedemineraiiseerdwater.
Zwavelzuur 0,36 molL"1: vul20mlgeconcentreerd H 2 S0 4metgedemineraiiseerd wateraantot 1liter.
Standaardoplossing 400 mg L"1Fe:los2,808g Fe (NH4)2(S04)2.6H20 op in250ml gedemineraiiseerd
waterwaaraanistoegevoegd20mlgeconcentreerd H 2 S0 4 .
Vulaanmetgedemineraiiseerd watertot 1 liter.
Standaardoplossing20mgL-1 Fe:pipetteer25mlvandestandaardoplossing400mgL"1 Feineenmaatkolf
van500mlenvulaanmetzwavelzuur0,36molL"1.
Standaardreeks: pipetteer in maatkolvenvan 100 ml respectievelijk 0 -10 -20 -30 -40 -50 mlvan de
standaardoplossing20mgL_1 Fe.Vulaanmetzwavelzuur 0,36molL*1.Dezereeksbevat0-2-46 - 8 - 10|xgFeperml.
WERKWIJZE
Pipetteer inreageerbuizenvandestandaardreeks2,0 mlenvandedestruaten 1,0 enalsduplo2,0
mlenvulaantot 2,0ml metzwavelzuur 0,36 mlL"1.Voegaande standaardreeks endestruaten in
dezevolgordetoe:
0,2 ml reductie-oplossing
0,1 ml orthophenantroline-oplossing
2,5 mlnatriumcitraat-ammonia-oplossing
Meng naiederetoevoegingenmeetnaeenwachttijdvanminimaal 1uurdeextinctie bij515nmin
een1cmcuvet. Dekleur blijft gedurende minstens5uur constant.
Hetverbandtussendeextinctieendehoeveelheid Feindestandaardreeks0-20 p. g) islineair.

040-PSZ88

BEREKENING
Uit het verband tussen de extinctie en het aantal u.g Fe, zoals dat voor de standaardreeks Is
vastgesteld, kanworden berekend hoeveel ^ g Feaanwezig is in 1 resp. 2 ml destruaat. Bereken het
extraheerbaar Fe-gehaltevandegrondalsvolgt:
a-b
v

50 100
5 S

^y

pergram luchtdroge grond,waarina hetaantal ng Fein \J ml destruaat en b het aantal ixg Fein u ml
blancodestruaat.Vervolgenswordt berekend hoeveelmmol Fe/kg hiermee overeenkomt.
OPMERKINGEN
1. Dehier beschrevenwerkwijze kanwordengevolgddoor grondmonstersdie niet meerdan2000 n
goxalaat-extraheerbaar Feper g grond bevatten.Wanneer het extraheerbaar Fe-gehalte hoger is,dan
moet hetresultaat oppassendewijzewordenverdund metH 2 S0 40,36molL"1.
2.

Debepalingwordtnietgestoorddoortenminste4000(igPen400ngAl,ooknietalsbeideelementen

samenaanwezigzijn.
3. Mochttocheenstoringwordengesignaleerddoordatderesultatenvandeduplobepalingverschillen,
terwijlhetFe-gehaltetelaagisomverdereverdunningvanhetdestruaattoetelaten,dankandedubbele
hoeveelheid orthophenantroline-oplossingwordentoegevoegd aan monsters enstandaardreeks. Dit is
noodzakelijk indiegevallenwaarinandere elementen (zwaremetalen) ingrote hoeveelheden aanwezig
zijnenzoveel orthophenantroline complexerenzonder kleurvormingdat er onvoldoende overblijft voor
dereactiemetFe.
BEPALINGVANALUMINIUM (COLORIMETRISCH)
PRINCIPE
Al 3+ -ionenvormenmetEriochroomCyanineReengekleurdpolymeerdatdoortoevoegingvaneen
Polycyclische keto-aminewordt gestabiliseerd.Demethode isspecifiek enzelfs ijzer,mitsaanwezigals
Fe 2 *,stoort nietbijdeteverwachtenconcentraties.DepHwordtophetgewensteniveaugebrachtdoor
toevoegingvan natriumacetaat.
REAGENTIA
EriochroomCyanineR-oplossing(ECR):losafzonderlijk opingedemineraliseerdwater500mgECRper
100 ml, 12,5 g NH4NO3 per 100 ml en 12,5 g NaCI per 100 ml. Breng daarna deze oplossingen
kwantitatief over ineen500mlmaatkolf,voeg4mlgeconcentreerd salpeterzuurtoeenvulaan.
ECRverdund:meng200mlECRoplossing met300mlgedemineraliseerdwater.
Ascorbinezuur2%:los2gascorbinezuur opin100mlgedemineraliseerdwater.Dagelijksversbereiden.
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Natriumsulfiet:los2,5gNa 2 S0 3 (of5,0gNa 2 S0 3 .7H 2 0) opin100mlgedemineraliseerdwater.Dagelijks
versbereiden.
Polycyclische keto-amine: los 0,7 g polycyclische keto-amine op in 100 ml gedemineraliseerd water.
Dagelijksversbereiden.
Natriumacetaat:los200gC2H302Na.3H20(of 120gC2H302Na) opin500mlgedemineraliseerd water.
Bewaar ineenpolyetheenfles.
Mengreagens: meng 100 ml natriumsulfiet, 100ml polycyclische keto-amine, 100ml natriumacetaat en
450mlgedemineraliseerdwater. Dagelijksversbereiden.Gebruik geenrubberstoppen.
Zwavelzuur0,36 molL*1:vul20mlgeconcentreerd H 2 S0 4metgedemineraliseerd wateraantot 1liter.
Standaardoplossing 50 mg L 1 Al: los 879,2 mg KAI(S04)2.12H20 op in ca. 500 ml gedemineraliseerd
waterwaaraan istoegevoegd 20 mlgeconcentreerd H 2 S0 4 .Vulaan met gedemineraliseerd water
tot 1liter.
Standaardreeks:pipetteer 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 1 0 mlstandaardoplossing 50mgL.-1 Alinmaatkolvenvan100
mlenvulaanmetzwavelzuur0,36molL 1 .Mengengietover inpolyetheenflesjes.Dereeksbevat
0- 1 -2-3-4-5 n gAlperml.
WERKWIJZE
Pipetteer in met chroomzuur gereinigde reageerbuizen (zie opmerking 1) 0,2 ml van de
standaardreeks envandedestruaten.Voegindezevolgordetoe:
1 mlascorbinezuur 2%, meng,wacht5 minuten
1 mlECRverdund,meng,wacht5 minuten
3 mlmengreagens
Meng enwacht 1uuralvorens de extinctie bij 595 nmte meten ineen 1cm cuvet. De kleur blijft 2 uur
stabiel.Hetverbandtussendeextinctieende hoeveelheidAlindestandaardreeks islineair.
BEREKENING
UithetverbandtussendeextinctieendehoeveelheidAlzoalsdatmetbehulpvandestandaardreeks
isvastgesteld,kanwordenberekendhoeveelAlinhetdestruaataanwezigis.HetextraheerbaarAl-gehalte
vandegrond kanworden berekendvolgens:

a - ö 50 100

ö^'T--5- »9

Al

per g luchtdroge grond,waarin a het aantal \xgAl in het monster en b het aantal n g Al in het blanco
destruaat.Vervolgenswordt berekend hoeveelmmolAl/kg hiermee overeenkomt.
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OPMERKINGEN
1. Dete gebruiken reageerbuizen moeten de dagvoor de bepaling in een chroomzuurbad worden
gelegd.Chroomzuur kanworden bereiddoor 350g kaliumdichromaat optelossen in3,5 literwater en
vervolgensuiterstvoorzichtigenonderkoeling2,8litergeconcentreerdzwavelzuur (technischzuiver)toe
tevoegen.Opdedagvandebepalingmoetendebuizenworden gewassenengedroogd.
2.

IndiendeAl-concentratieinhetdestruaatmeerdan5 \i gpermlbedraagt,moetoppassendewijze

wordenverdund metzwavelzuur0,36 molL"1.
3. DepHvandeuiteindelijkeoplossingmoettussen5,5en5,1liggen.Eriseengeringeinvloedvande
pHopdewaardevandeextinctietergroottevan0,008eenhedenper0,4pH-eenheid.
BEPALINGVAN FOSFAAT(COLORIMETRISCH)
PRINCIPE
Inzuurmilieuvormtorthofosforzuur samenmetmolybdeenzuur eengeelgekleurd heteropolymeer.
Het Mo 6 + in het gevormde heteropolymeer wordt vervolgens gereduceerd waarbij een blauwe kleur
ontstaat.DoordepHjuisttekiezenblijfthetnietgebondenmolybdaatingeoxydeerdetoestandenwordt
niet gekleurd.Toevoegingvanantimoonleidttot eenwat meer gecompliceerde verbindingdie behalve
inhetzichtbarelicht (blauwekleur) ooksterkabsorbeert inhet nabijeinfrarood (890nm).
REAGENTIA
Zwavelzuur2,5 molL'1:voegaan70mlgeconcentreerd H 2 S0 4ca400mlgedemineraliseerdwatertoe;
laatafkoelenenvulaantot 500ml.
Ammoniummolybdaat: los 20 g (NH4)6Mo7024.4H20 op in500 ml gedemineraliseerd water. Bewaar in
hardglasinhet donker.
Ascorbinezuur0,1molL/1:los1,76gascorbinezuur opin100mlgedemineraliseerdwater.Dagelijksvers
bereiden.
Kaliumantimonyltartraat:los274mgKSbOC4H406op in100mlgedemineraliseerdwater.
Mengreagens: meng indezevolgorde 50 mlzwavelzuur 2,5 mol L 1 ,15 ml ammoniumolybdaat, 30 ml
ascorbinezuur en5mlkaliumantimonyltartraat. Vlakvoorde uitvoeringvande bepalingbereiden.
Verdund mengreagens:verdun 100mlmengreagensmetgedemineraliseerdwatertot 500ml.
Zwavelzuur 0,36 molL-1:vul20mlgeconcentreerd H 2 S0 4metgedemineraliseerdwateraantot 1 liter.
Standaardoplossing 1250 mg L"1P0 4 : los 1,7910g KH 2 P0 4 op inca. 400 ml gedemineraliseerd water
waaraanistoegevoegd20mlgeconcentreerd H 2 S0 4envulaanmetgedemineraliseerdwatertot1
liter.
Standaardoplossing 125mgL 1 P0 4 : pipetteer50mlvandestandaardoplossing 1250mgL"1P0 4 ineen
maatkolfvan500mlenvulaanmetzwavelzuur 0,36 molL"1.
Standaardreeks: pipetteer inmaatkolvenvan 100ml0-2 -4 -6-8-10 ml standaardoplossing 125 mg
L"1P0 4 . Vulaanmetzwavelzuur 0,36 molL 1 . Dezereeks bevat0-2,5 -5-7,5 -10 -12,5 p.gP0 4
perml.
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WERKWIJZE
Pipetteerinreageerbuizenvandestandaardreeks1,0 mlenvandedestruaten1,0 enalsduplo0,5
ml.Vulaantot1,0 mlmetzwavelzuur0,36molL1.Voeg5mlverdundmengreagenstoe,mengenwacht
minimaal10minutenalvorensdeextinctiebij720nmtemetenineen1 cmcuvet.Dekleurintensiteitblijft
zeker5uurstabiel.HetverbandtussendeextinctieendeaanwezigehoeveelheidP0 4 islineair.
BEREKENING
Uit het verband tussen de extinctie en de hoeveelheid P0 4 zoals dat met behulp van de
standaardreeksisvastgesteldkanwordenberekendhoeveelP0 4inhetdestruaataanwezigis.Hetgehalte
aanextraheerbaarfosfaatindegrondkanwordenberekendvolgens:
a-b

50 100 =
* er * c

^"

P0 4 pergluchtdrogegrond,waarinahetaantal ngP04 inu mldestruaatenbhetaantal\i g P0 4in
u gmlblancodestruaat.VervolgenswordtberekendhoeveelmmolP/kg hiermeeovereenkomt.
OPMERKING
Debepalingwordt gestoord indienAs5+ aanwezig is.Dit kanwordenvoorkomen door As5+ te
reduceren tot As3+ voordat het mengreagens wordt toegevoegd. Het hiervoor te gebruiken
reductiemengsel bevat 10mlzwavelzuur2,5molL"1,20mlnatriumdisulfiet(10gNa2S205 per 100ml
gedemineraliseerdwater)en20mlnatriumthiosulfaat(1 gNa2S203.5H20per100mlgedemineraliseerd
water)aangevuldmet270mlgedemineraliseerdwater.Dezeoplossingmoetvlakvoorgebruikworden
gemaakt.Voegaanstandaardreeks enmonster4mlreductiemengseltoeenvervolgens 1mlvanhet
onverdundemengreagens.
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BIJLAGE II:STATISTIEK/STOCHASTIEK
Uitgaandvandenormaalverdeeldegrootheid X kunnendestatistieken(parameterswelkededistributie
karakteriseren) van Y =exp (X)eenvoudig berekendworden. Destatistiekenvan X zijn met momententheorievasttestellen:
mx

= modus,mediaanen (rekenkundig) gemiddelde

sx

= standaardafwijking: s? =variantie

CVX

= variatiecoëfficiënt (= s x / m x )

Wegevendeverdelingvan X aanals x=N ( m x , sj;).
Steldat(b*0)

X-a+z

b,x,

(//.l)

i-i

danvindenwe,als X , ( i - l . . . , n ) onafhankelijk met elkalsgemiddelde m, enalsvariantie sp.de volgendeverdelingvoor X:

X =N ( a + ^ b i m , . I bfsfj

(//.2)

Dit betekent dat de reproducerende eigenschap optelbaarheid is. Relevant isdat voor een verdeelde
grootheid X hetproces MX (vermenigvuldiging vaneen verdeelde grootheid) niet gelijk is aan
X ( i ) + X ( 2 )+
+X(M) (vi maalopgeteld).Inhetlaatstegevalkanelkerealisatievan X onafhankelijk
zijnvandevoorgaande realisatie.Daaromgeldtvoor vermenigvuldiging
M X : i n v g l . ( I I . 2 ) i s b , - M , e n i - 1,

envooroptelling
X ( l ) +...+ X ( M ) : i n v g l ( I I . 2 ) i s b l - l . e n i - 1

M

Wanneer x normaal verdeeld is,is Y - e x p ( X ) = lognormaal verdeeld (immers l n ( Y ) isnormaal
verdeeld). Dezeverdeling gevenweweer met Y=A ( m x , si). Hoewel hetverrassend kanlijkendatY
gekarakteriseerd wordt door de statistiekenvan X,isdit bij nader inzien nogal voor de hand liggend,
'rnmers.als Y- e x p ( X ) , dan geldtdatdekansdat x < X f l gelijk isaande kansdat x < x 0 - e x p ( X 0 ) .
Algemeengeschrevenleidt dittot
îydY

Î" f x dX

Ditklopt omdat (zievgl (29) en (30)vande hoofdtekst)

(/ƒ.3)

fydY--

fxdY-fxdlnY-fxdX

(II.4)

Delognormaleverdelingbetekentdatdebetreffendevariabele (Y ) alleenpositief kanworden,terwijlde
normaalverdeelde X ook negatief kanworden.Voor de besprokenvariabelen ishetdus meervoor de
handliggendomteveronderstellendatdezelognormaalverdeeldzijndandatdezenormaalverdeeldzijn.
Wanneerechterc v x kleinis,beschrijvendelognormaleennormalefrequentieverdelingen (f) nagenoeg
dezelfde (praktisch normaleofGauss) curve.
Relevantisvoortsdeschattingvanhetgemiddelde(verwachtingswaarde),devariantie,etc.,van Y . Deze
volgen rechtstreeks uit m x e n s x .
m Y =e x p [ m x +o.5 s | ] gemiddeldeofverwachtingswaardevan Y- exp(X)
s? =e x p ( 2 m x +s x ')[exp(sj|)- 1] variantievanY,ook gelijkaan m? [ e x p ( s ^ ) - 1]
m Y =e x p ( m x ) mediaanvan Y
m?= e x p [ m x - s j ï ] modusvan Y
Voor de mediaan geldt dat de kansdat Y < m e r gelijk isaan50%.Dit is inovereenstemming met(11.3)
omdatde kansdat X<mx eveneens50%is.Verder isdevariatiecoefficiënt van Y aan

CVY =^

=Vexp(sx)-l
mY

Dezeisdus onafhankelijk van m x enalleenafhankelijk van s x . Tenslotte kanuitdestatistiekenvan Y
ookdievan X afgeleidworden:
m x - l n ( m Y ) + 0 . 5 sY
sx-ln[l+(CVY)2]
Wanneer Y, en Yj onafhankelijk lognormaalverdeeldevariabelenzijndangeldt ook dat

Y - r u Yf' / u u Y?1

(HS)

j-i

I-I

lognormaalverdeeld is.Dangeldtdusdat Y=A ( m x ,s^) waarbij
m x =l n ( r ) - l n u + Z 'pt m , - Z q ^
i

i

(//.5a)

SX=Z

pf s 2 + I

q f sf

(/ƒ.56)

Dereproducerende eigenschappenvan delognormaleverdelingzijn dus multiplicatief: productenen
quotiëntenzijnwederomlognormaalverdeeldomdatals
Y - y , . Y 2 / Y3

ookgeldtdat
X - l n Y - l n Y 1 +l n Y 2 - l n Y 3 - X 1 + X z - X 3

(zievgl.11.1). MerkwederomopdatinditgevalY - Y , . Y , niethetzelfdeisalsY=(Y,) 2 [VanderZee,
1988].
Opbasisvandefrequentieverdelingen fx of fY kandekansberekendwordendat x of Y groterof
kleinerisdaneenbepaaldewaarde.Zois
A

Pr[X<AJ =J A f

dX

exp(A)

Pr[Y < e x p ( A ) ] =

ƒ

fv dY
o

BeidekansenzijnevengrootalsX- inY

SYMBOLENLIJST

A

toegevoegd fosfaat

a<> a^ a 2
b
c

parameters
parameters
concentratie
voedingsconcentratie
evenwichtsconcentratie, effluentconcentratie
diffusie/dispersie coefficient
frequentieverdeling
totaalvastgelegdfosfaat met maximumF m
totaalvastgelegdfosfaat minus initieelfosfaat (Pox)
totaalvastgelegdfosfaat bijc = 3molnrr3ent = 40uur minusPox
blootstelling integraal
flux
Langmuircoefficient
snelheid coefficient
adsorptie-en desorptiesnelheidscoefficient
parameter
parameter (= kM)
kolomlengte, referentiediepte
oxalaatextraheerbaar FeplusAl
oxalaat extraheerbaar fosfaat

co
Ce

D
f
F
Fr
Fr1
I
j
K
k
*a> * d

k8
k*
L
M
Pox
Q

x.y
z

geadsorbeerdfosfaat
adsorptiemaximum
initieelgeadsorbeerdP
retardatiefaktor
geprecipiteerdfosfaat
precipitatie maximum
tijd
watersnelheid (interstitieel)
variabele
diepte

a

P-verzadigingsparameter metmaximum a m

ß

P-verzadingsparametervoor geadsorbeerd Pmet maximumßm

Y

P-verzadigingsparametervoor geprecipiteerd Pmet maximum ym; parameter (vgl. 6)

G

volumetrischevocht fraktie

P

droge buikdichtheid

H

rekenkundig gemiddelde

a

standaard afwijking

Qm
Qin
R
S
Sm
t
V

