PLATFORM

Nitraatmonitoring'tKlooster:
normvoorMinasgehaald,voor
nitraatingrondwaterniet
KEES VAN BEEK, KIWA WATER RESEARCH
STEF H O O G V E L D , P R O V I N C I E GELDERLAND
H A N K D E N T E R S , P R O V I N C I E GELDERLAND
PETER H E S E N , KIWA WATER RESEARCH

De^emiddeldeconcentratievannitraatinhetbovenste.grondwateronderlandbouwisrond waterwinning'tKlooster(VitensGelderland)gelijkgebkven, terwijl hetstiksto/overschotsterkterugliep.
Ditblijktuiteen^rootschalyepraktijkproefdiemzooobegoneneindzoo}eindigde. Doelvande
proefwasde haalbaarheidvandeMinas-stikstojverliesnormenteonderzoekenenna te^jaanofmet
dezenormenookopdrogezandgrondendegrensvan50mgnitraatper[iter^rondwaterkanworden
Behaald.
Omdeconcentratievannitraatinhet
bovenstegrondwateroverallagerdan50mg/l
tekrijgen,heeft derijksoverheid maatregelen
opgestelddiezijn vastgelegd indeMinas-stikstofverliesnormen.Dezenormengevenvoor
verschillendelandbouwgebruiksvormen en
verschillendegrondsoorteneentoelaatbaar
stikstofoverschot aan.Omlandbouwersgele-
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genheid tegevenditniveautebereiken,waren
overgangsregelingen vantoepassing.
Omtezienofdegenoemdeverliesnormen
haalbaarzijnenhiermeeookopdrogezandgrondendenormvan50mg/lnitraatinhet
bovenstegrondwaterkanwordengehaald,
hebbenProvincieGelderland,GLTOGelderland,VitensGelderlandenWaterschapRijnen

Liagiryvanhetonderzoeksgebied,metdepercelenvandedeelnemendelandbouwers,dewaterwinplaats
'tKloosterenhetproefbedrijfdeMarke.

IJsselgezamenlijk hetinitiatiefgenomenvoor
hetprogrammaNIMF(NImpuls,MilieukundigeenFinanciëleeffecten).Onderdeelvandit
programmawasdeuitvoeringvaneengrootschaligemceijatigcpraktijkproef waarinlandbouwersinstudiegroepverband ronddewaterwinning'tKloostervanVitensGelderland
maatregelenhebbenontwikkeldenuitgevoerd,waarmeezijeenoftweejaareerderdan
wettelijk verplichtvoldedenaandevoor 1
januari2004aangekondigde Minas-stikstofverliesnormenvoordrogezandgronden.
Depraktijkproefomvattetevenseenuitgebreidchemischmeetprogramma onderdepercelenvandedeelnemendelandbouwersomte
zienofdenormvoornitraatinhetgrondwater
werdgehaald.Ditmeetprogramma isdoor
KiwaWaterResearchopgezetenuitgevoerden
werdbegeleiddooreenwerkgroepmetvertegenwoordigersvandeinitiatiefnemers envan
Alterra,DLVRundveeAdvies,PlantResearch
InternationalenhetRIVM.
Onderzoeksgebied
Hetonderzoekvondplaatstonddewinning'tKloostervanVitensGelderland,circa
tienkilometertennootdenvanDoetinchem
(ziedekaatt).Binnenditgebiedliggenverschillendedeelgebieden:directronddewinning'tKloosterbevindtzichdeVarsselseEnk,
eeninfilttatiegebiedzonder oppervlaktewater.
Tenzuidoostenhietvanligthet natuurgebied
'tZandmetstuifduinen. Nogvetdernaarhet
zuidoostenligthetWolfersveen,eenjongontgonnengebiedmet oppervlaktewater.

Proefopzet
Gedurendedeonderzoeksperiodeisieder
najaar inhetbovenstegrondwaterdeconcentratiebepaaldvannitraatenandereparameters.Daartoewerdenwillekeurig50percelenvandeelnemende landbouwers
geselecteerd.Opiedergeselecteetdperceelwerden,homogeenoverhetperceeiverdeeld,acht
boorgatengeplaatst.Uitiederboorgatwerd
eenmonsterwatergenomen.Gelijkevolumina
wateruitdeachtmonstetswerdenvervolgens
samengevoegd toteenmengmonstei.Hieraan
werdenchemischeanalysesuitgevoetd.De
monsterswerdeninhetnajaargenomen,vóór
deaanvullingvanhetgrondwatermet najaarsregens.Doordatgedurendedebemonsteringsperiodehetgrondwaternietwerdaangevuld,
veranderdedechemischesamenstellingvan
hetbovenstegrondwaternietenzijndegemetenconcentratiesonderlinggoed vergelijkbaar.
Nitraatconcentratie in bovenste
grondwater
Bijdeinterpretatievandemeetresultaten
moetrekeningwordengehoudenmethet feit
datdegemiddeldenitraatconcentratiedoor
enkelezeerhogewaardenflinkkan
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verhoogd. Degemiddelde waarde is daardoor
geengoede maat voorde inspanning van de
landbouwers. Eenbetere maat isde mediane
concentratie:deconcentratie die overeenkomt
met dewaarneming in het midden (de helft
van dewaarnemingen islager ende andere
helft hoger).Inafbeelding 2zijn daarom alle
resultaten van denitraatmonitoring samengevatin devorm vaneencumulatief frequentiediagram. Indezeafbeelding zijn ookde resultaten weergegevenvan onderzoekdatKiwa
heeft uitgevoerd in 1989,1991en 1993voor de
Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland.Dewaarden van 1991wijken afvanwege
de voorgaandedrogejaren.Zij zijn alleen volledigheidshalve weergegeven.

frequentie

nitraat(mg/l)
150

Uitafbeelding 2blijkt dat indejaren 2000
t/m 2003deresultaten vandemetingen elkaar
overlappen,watbetekentdatde concentratie
vannitraatgedurende deonderzochte periode
gelijk bleef Demedianeconcentratie (frequentie=0,5)varieerttussen 80en 100mg/l.Slechts
10à20procentvandeonderzochtepercelenvoldoetaandenorm van50mg/l nitraat.Invergelijkingmetdejaren 1989en 1993 isde situatie
echter aanzienlijk verbeterd.Deze verbetering
bestaatin hetbijzonder uithet terugdringen
vandehogetotzeerhogeconcentraties.

Correcties
Denitraatconcentratie in het ondiepe
grondwater behoeft niet alleen te reageren op
veranderingen in het stikstofoverschot, maar
kan ookdoor andereoorzaken veranderen.
Indien degemiddelde concentratie van nitraat
tussen dejaren groteverschillen laat zien
(zoals 1991 ten opzichte van 1989en 1993),is
het noodzakelijk deoorzaak hiervan te achterhalen:wordt het verschil veroorzaakt door een
verschil in stikstofoverschot, grondwateraanvulling (eenzeer nat ofeen zeerdroogjaar) of
optreden vandenitrificatie? In beide laatste
gevallen zouden,om deinspanningen van de
landbouwers tekunnen waarderen,de concentraties omgerekend moeten worden naar een
standaardsituatie.

Tabel1:

400

450

CumulatieveJTequenrieverdelingvandeconcentratienitraatinhetbovenstegrondwatervoordeaangegeven
jaren.

Bijeen kleinegrondwateraanvulling wordt
eenzelfde hoeveelheid nitraat opgelostin een
kleiner volumewater dan bij eengrote grondwateraanvuliing.Bijvergelijkbare aanvoer
resulteren drogejaren dus in hogere concentratiesdan nattejaren.Verschillen in concentratie
tengevolgevanverschillen in grondwateraanvullingkunnen het duidelijkst worden afgelezenaan het inertechloride.Daarom toont
afbeelding 3 decumulatieve frequentieverdelingvandeconcentratievan chloride.
Uit afbeelding 3blijkt dat de concentratieverdelingen vanchloride tussen de aangegeven
jaren, met uitzondering van 1991,onderling
niet veelverschillen.Dezeverschillen zijn
klein tenopzichtevandespreiding in concentratie binnen eenjaar en daarom teklein om
verschillen ingrondwateraanvulling tecorrigeren.
Denitrificatie zalbij een voldoende lange
verblijftijd resulteren in afwezigheid van
nitraat. Uit afbeelding 2blijkt dat in geen
enkele meting nitraat afwezig is, waaruit
wordt afgeleid dat opperceelschaal geen denit-

rificatie isopgetreden. Ongetwijfeld zal in
enkelevande400submonsters (acht monsters
per perceel,gecombineerd tot 50 mengmonsters)sprakezijngeweestvan denitrificatie,
maar vanwege deopzet van het onderzoek is
dit niet afteleidetiuit demeetresultaten. Wel
isdeconclusiedat het effect van eventuele
denitrificatie opdegemiddelde concentratie
van nitraat nietgroot kan zijn.
Denitrificatie van nitraat kan optreden
onder invloed vanorganisch materiaal ofsideriet (waarbij waterstofcarbonaat wordt
gevormd) ofonder invloed vansulfiden (waarbijsulfaat wordtgevormd).Zowel met de concentratie van waterstofcarbonaat als van sulfaat vertoont deconcentratie van nitraat geen
inverserelatie.Deafwezigheid van deze relatie
bevestigtdeconclusiedatdenitrificatie in
iedergeval niet opgrote schaal optrad.

Vergelijking met het proefbedrijf de
Marke
Binnen het onderzoeksgebied ligt de Marke.Opdit proefbedrijf van het Ministerie van

Samenvattingvanderesultatenvandepraktijkproe/ronddewaterwinning'tKloosterenvanproe/bednjfdeMarke.Mmas-stiksto/overschotinkg/ha,nitraatinmg/I.
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*=Minas-stikstofoverschot uit Nieuwenhuis 2 ' nitraatconcentraties uit dit onderzoek,
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ovetschattingvandenitraatconcentratie inhet
bovenstegrondwater.

cumulatieve
frequentie

Nitraatmonltorlng t Klooster
-«-2000
-•-2001
2002
2003
*-1989
-•-1991
-•-1993

chloride(mg/1)

Afb.y.

Cumulatievejrequentieverdelingvandeconcentratiechlorideinhetbovenste.grondwatervoordeaangegeven
jaren(datauit19511slechtsvolledigheidshalve).

LNVwordtsedert 19512op praktijkschaal
bedrijfsbreed geëxperimenteerdomtevoldoen
aandenormvoornitraatinhetbovenste
grondwater.Intabel1 wordenderesultaten
vanhetproefbedrijf vergelekenmetderesultatenvandedeelnemersaande praktijkproef
ronddewaterwinning'tKlooster.
Uittabel1 blijktdatdeinspanningenvan
delandbouwersrond'tKloosterwathet
Minas-stikstofoverschot betreft zeersuccesvol
zijngeweest:gedurendedebestudeerdeperiodezijn dewaardenbijnagehalveerd.Ditsucces
wordtnietweerspiegeldinhetverloopvande
gemiddeldeconcentratievannitraatinhet
grondwatergedurendedeproefperiode2000
t/m 2003.Ditintegenstellingtotderesultaten
opproefbedrijfdeMarke,waardeconcentratie
vannitraatinhetgrondwaterdirectvanafde
aanvangvandeexperimenten in1992sterk
afnam.
Ditverschilingedragwordtveroorzaakt

dooreenverschilininsteek:demaatregelen
rond'tKloosterwareninhetbijzondergericht
ophetbehalenvandeMinas-stikstofverliesnormen''enminderophetbereikenvande
normvoornitraatingrondwater,terwijldit
laatsteopdeMarkejuistdeinsteekwas.Mogelijkisook,datnoggeenevenwichtisbereikt
tussenhetverkleindeMinas-stikstofoverschot
endegrotevoorraadstikstofdieaanwezigisin
dewortelzonealsorganischmateriaal
[humus).Deuitspoelingvannitraatnaarhet
grondwaterwordtbeïnvloeddoordezevoorraad.

Aanbevelingen
Opbasisvanbovenstaandeconclusies
komenwijdevolgendeaanbevelingen:
• Eenmeerjarige monitoringisvoldoende
omheteffect vaneenverkleiningvanhet
stikstofoverschot opdenitraatconcentratie
inhetbovenstegrondwatertevolgen,
waarschijnlijk indeordevangroottevan
eenspertweeàvierjaar;
• Hoewelgedurendedeonderzoeksperiode
2000-2003 hetMinas-stikstofoverschot bijnaisgehalveerd,isdenitraatconcentratie
inhetbovenstegrondwatertotnutoe
gelijkgebleven.Mogelijk isheteffect van
demaatregelen,metenigevertraging,over
enkelejarenwelzichtbaar;
• Debodemvoorraadstikstofinorganisch
materiaal(humus)indewortelzoneiszeer
groottenopzichtevandejaarlijkseaanenafvoer.Erismeerduidelijkheid nodig
overderolvandezegrotevoorraadopde
uitspoelingvannitraatnaarhetgrondwater, f

LITERATUUR

1]

Van BeekC (2004).Nitraatmontrorina 't Klooster. Resultaten 2003en evaluatie resultaten 2000 t/m 2003.Kiwu
KWR04.035).

2]

Nieuwenhuis M.(2003).Verbredinasproject Nitraat 2000-

3]

Provincie Gelderland (2003). Brochure 'Ondernemers in 't

4)

Verloop}.,). Oenema enG. Hilhorst (2004). Stikstojbalan-

looz. Eindrapport. DLV Rundvee Advits.

Kloosteropdeaoede weg'.

Ookblijktuittabel 1datgeenlineairerelatiebestaattussenhetMinas-stikstofovetschot
endenitraatconcentratieinhetbovenste
grondwater:bijeengrondwatetaanvullingvan
300mm/jaar komteenstikstofoverschotvan
100kg/ha.jaarovereenmeteennitraatconcenttatievan148mg/l.Metandetewoorden:hetMinas-stikstofoverschot geefteen

sen en nitraat opdeMarke. In 'Eindrappom:ae van de
milieuresultaten behaald in denitraarprojecten (15)5)92003),deel 2.Rapport75B.
5]

VoaelaarA.(15)94).Het effectvan mesrbeperkende maatregelen marondwaterbeschermtnasaebied 't Klooster.
Kiwa-SWO54.35*.

