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Bijeen3,5Jaaroudebufjerstrook mettraslangseenslootopzandgrondztjn^edurenderweeopeenvolgendeuitspoelseizoenendestiksto/concentraties inhetbovenste^rondwaterre^elmatisjbemonsterdopdiverseafstandenvandesloot.Destiksto/concentratiesonderdebufferstrookwarensignificantlacjerdanonderdeaangrenzendeakkerennameninderichtingvandeslootaf.Dezeverlaging
istewijtenaandenitrificatie, hetgeen isaangetoondopbasisvanveranderingindeverhoudingchloride-nitraaténdenatuurlijkevariatiein'SN.Indebestudeerdeperiodebleekdatdenitraatconcentratiesinhetbovenste.grondwatervaakbovendenitraatnorm uitkwamen.Debufferstrook zorgde
dusnietvooreenvoldoendeverlagingvandenitraatconcentratie.
Bufferstroken zijnerinallerleisoortenen
matenendienenverschillendedoelen3''7''10''11'.
Bufferstroken wordentoegepastomuit-en
afspoeling,inclusiefdrift enmeemesten,van
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten
tegentegaan.Anderedoelenzijnondermeer
agrarischnatuurbeheer(floiaen faunabeheer)
enfunctionele agrobiodiversiteit (plaagonder-

drukkingdoorstimulerennatuurlijke vijanden).Debelangrijkste redenom buffêrstroken
aanteleggenishetverbetetenvandeoppervlaktewatetkwaliteit.VoorNederlandse
omstandigheden ontbreekt hetechteraan
kwantitatieveinformatie overde effectiviteit
inhetverminderenvannutriëntenuitspoeling.Erzijnenkelestudiesuitgevoerdin

Hetproefveld,metvanrechtsnaarlinks:proe/slootmeteentypischpeilvan105cm-mv,de3,5mbredegrasbufferstrooken
deakker.Grondwaterisbemonsterdbijde^elepiketpaaltjesendeblauwebuizen.
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Stikstofkomtvannatureinverschillendesoorten(massa's)voor,eenlichte(I4N)
eneenzwaardere(l5N)variant.Delichte
variantkomthetmeestvoor(meerdan99
procentvanallestikstofheeft eenmassa
van14g/mol).Sommigeprocessenhebben
eenvoorkeurvoormetnamedelichte
variant.Eenvoorbeeldhiervanvormtdenitrificatit.Denitrificerendebacteriënzullen
netietsmeer'4Nomzettendan15NHet
achtergeblevennitraatheeftdaarnaiets
meer15Ndanwanneergeendenitrificatie
hadplaatsgevonden(hetnitraatisdanVerrijkt met15N').Doorheelnauwkeurigde
massa'svanstikstofinnitraattebepalen,
kandusvastgesteldwordenwelkestikstofproducerendeen-consumerendeprocessen
optraden.

Noordoost-Twente4',maardezezijnnietrepresentatiefvoorandere,voornamelijkvlakke,
siruatiesinNederland.Daarnaastzijnenkele
modelberekeningen uitgevoerd9'.
Inhetkadervanhet onderzoeksprogramma'MestenMineralen'vanhetministerievan
Landbouw,NaruurenVoedselkwaliteitiseen
eetsteaanzetgegevenvoorhetverzamelenvan
kwantitatievegegevensoverdewerkingvan
eenbufferstrook. Indezestudieisnagegaanin
welkematedestikstofconcentraties inhet
bovenstegrondwateralsfunctie vandeafstand
totdeslootveranderen8'.Insiruatieszonder
kwelzijndergelijkeveranderingen hetgevolg
vanconsumerende,zoalsdenitrificatie en
gewasopnamc,ofeventueelproducerendepro-

Methode
Hetexperimentisuitgevoerdopzandgrond(matigfijn zand)ophet akkerbouwproefbedrijfVredepeel(tenwestenvanVenray)
meteenbestaande,bijaanvang3,5jaaroude,
grasbufferstrook van3,5meterbreed.Op v o
tot3,20meterdiepteligteenveenlaagdie
slechtdootlatend isenhiermeeeen fysische
barrièrevormtvootverticaaltransportvan
wateren stoffen.
Gedurendetweeopeenvolgendeuitspoel.-izoenen(2003-2004en2004-2005)isopzes
velschillendeafstanden vandesloot(1/2,3,4,9
40en100metetvanafinsteektalud)invier
raaien(onderlingeafstand 10metet)het
bovenstegrondwater bemonsterdengeanalyseerdopstikstof(totaal-N,NO,-N)enchloride
Chlorideismeegenomenindezestudie,omda
deverandetingenindeverhoudingCl/NCyN
ietszegtoverdeaanwezigheidvanstikstofcon
sumerendeprocessen1''*'.Inhettweedeuitspoelseizoenishieraantoegevoegddeanalvse
van'5N.Verhogingvandenatuurlijke aan»x
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zige15N-gehaltes(delta-15N>o)duidt op de
aanwezigheidvandenitrificatie5'.Inbeideseizoenenwerdgebruikgemaaktvanvolledig
geperforeerde buizenmeteenlengtevan 210
cm,zodateenmengmonster vanhetbovenste
grondwater werdverkregen.Voorhetseizoen
2003-2004zijn achtbemonsteringen uitgevoerdenvoorhetseizoen2004-2005tien
bemonsteringen.
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Daarnaastzijndegrondwaterstanden en
openkelepositiesdestijghoogten gemeten.
Dezegegevenswerdengebruiktomvastte
stellenofdedominantestroomrichtingvan
hetgrondwater naardeslootwasgerichtenof
sprakewasvankwelofwegzijgingoverdeaanwezigeveenlaag.
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Resultaten en discussie
Hydrologie
De gemetenverlopenvandegrondwaterstandenpiezometerstijghoogten duiddenop
eendominantewaterstromingloodrechtop de
sloot.Erwasechterookeenkleinecomponent
parallelaandesloot,zodatmogelijkenige
beïnvloedingvanhetnaastliggendeperceel
heeft plaatsgevonden.De stijghoogtemetingen
bovenenonderhetveenlaagjeonderdebufferstrookeninhetmiddenvanhetperceelgaven
aandatwegzijging plaatsvond.

Verloopnirraatconcentrariesinbovenstegrondwater:A)2003-2004,B)2004-2005.Deslootligtaandelinkerzijdevandeplots.Delichtgroene kleurentotaandezwartecontourlijngeven zonesaan metstiksto/concentratiesbeneden 11.3mg/l.Dezezoneskomenaanhetbeginvan hetuitspoelseizoenvooronderde bujferstrook,
maarwordenmdeloopvandetijd kleiner.Aan heteindvan hetseizoenliggenookonderdebujferstrook de
stikstojconcentraties boven11.3mg/l.
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Seizoensgemiddelde nitraatconcentraties (symbolen,perraai]alsjunctie vandeaßtana totdesioot.De lijnen
stellenregressielijnenvoormetknikpunt opgrens bujferstrook - akker.
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Stikstof
Voorhetovergrotedeelwasstikstofinhet
bovenstegrondwater aanwezigindevormvan
nitraat.De nitraatnorm van50mg/l(=11,3 mg
N03-N/1)voorgrondwaterwerdintweederde
vandemetingenoverschreden (ineen0-210cm
vollediggeperforeerde buis).De gemeten
nitraatconcentratieszijnweergegevenin
afbeelding 1.Dezecontourplotszijn niet
bedoeldvoorruimtelijke interpolatiemaarom
degegevensopeeninzichtelijke manierte
tonen.Opvallendzijnzoweldeverschillentussenalsbinnenseizoenen.Watookduidelijk
opvalt,zijndehogeconcentratiesdienetbuitendebufferstrook wordenaangetroffen. Deze
wordentoegeschrevenaanhetfeitdatnaastde
bufferstrook op hetbewusteperceeleenkopakkerligt.Voornamelijk als gevolgvanlokale
verdichtinggroeirhetgewasdaarslechteren
laatdusmeerstikstofachter.Aanheteindvan
hetseizoenwordenookhogeconcentratiesin
debufferstrook aangetroffen.
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Vanwegederçotecomplexiteitinruimte
entijd isvoorverdereanalysebeslotenomde
seizoensgemiddeldeconcentratiesals functie
vandeafstand totdesloottepresenteren
(afbeelding 2).UitnadereanalysebleekJatde
gemiddeldeconcentratiesindebjfferstrook
significant lagerzijndaninderestvande
akker.Tevensbleekdardeconcentratiesinde
bufferstrook duidelijk afnemen in ie richting
H20
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vandesloot,terwijl inderestvandeakkerde
concentratiesslechtseengeringegradiëntvertonen(zieregressielijneninafbeelding 2).
DeCl/NOj-verhoudingeninde bufferstrookwarensignificant hogerdaninderest
vandeakker.Omdatgeenkwelisaangetoond,
isgeensprakevanverdunningseffecten. De
toenamekandanalleenmaarverklaard
wordendoorafname inNO r Erwarenvier
situatieswaarbijoppreciesdezelfdelocatieop
hetzelfde tijdstip zoweleennitraatmonster als
een'5N-monsterwerdgenomen.Voordeeerste
tweemeetrondenwerdeennegatieverelatie
tussendelta-'5N-waardeen nitraatgehalte
waargenomen(afbeelding 3).Ophetlaatste
moment(meetronde 10)washettegenovergesteldehetgeval(datanietgetoond).Ditwordt
verklaarddoorhettoedienenvanbemesting
netvoormeetronde 10.Kunstmest heefteen
delta-l5N-waardevanongeveero,maarkan
ookdaarboven liggen2'.Uithetonderzoek
kwamnaarvorendatnitraatopnamedoorbet
buffergewas opgrotediepteinhetgrondwater
isuitgesloten,zodatdenitrificatiedemeest
voordehand liggendenitraatconsumptieis,
watbevestigdwerddoordedelta-'5N-waarnemingen.Dejaarlijkse opnamedoorhetgrasuit
debovengrondwasgemiddeld50kgstikstof
perhectare.Denitrificatie kanalleenoptreden
bijaanwezigheidvanorganischestof Eenmalig,aanheteindvanhettweedemeetseizoen,is
vastgestelddatopgelostkoolstofinhetgrondwateraanwezigwas,zowelindeakkeralsinde
bufferstrook.

Conclusies
Indezestudiezijnenkeleresultatengepresenteerdvandeeffecten vaneenbemestingsvrijeperceelsrand(grasbufferstrook) opstikstofconcentraties inhetbovenstegrondwater
gedurendetweeuitspoelseizoenen opzandgrondopakkerbouwproefbedrijf Vredepeel8'.

Demetingeninhetgrondwater werdeninvier
raaienuitgevoerd.Hieruitwerdduidelijk dat
deconcentratieszowelinruimtealsintijd
varieerden.Opvallendwashierbij dataansluitendopdebufferstrook hetperceeleenkopakkerhadwaarhogeminerale stikstofgehaltes
indebodemenhogestikstofconcentraties in
hetbovenstegrondwater werdengemeten.
ToenamevandeCl/N03-verhoudingendelta15
Ninderichtingvandeslootduiddenop
nitraatverwijderendeprocessen,inhet bijzonderdenitrificatie.Omdateen referentieperceel
(perceelzonderbufferstrook) ontbrakindit
onderzoek,ishetnietmogelijkomaante
gevenwatdebijdragevande bemestingsvrije
grasrandisaandeafname in nitraatconcentraties,omdatditookineensituatiezonder
bufferstrook kanoptreden.Indebestudeerde
periodebleekdatindesituatiemet bufferstrookdenitraatconcentraties inhetbovenste
grondwater vaakbovendenitraatnorm uitkwamen.Debufferstrook isdusnietinstaat
geweestomdenitraatconcentratievoldoende
teverlagenomaandenitraatnormvoor
grondwater tevoldoen.
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