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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
In opdracht van het Waterschap Regge en Dinkel en de Provincie Overijssel heeft IWACO
onderzoek gedaan naar de modelmatige beschrijving van de nutriëntenhuishouding in het
stroomgebied van de Mosbeek. De Mosbeek is gelegen in Noordoost-Twente en heeft een
totale lengte van circa 8km. Het stroomgebied van de beek op basis van de topografie bestrijkt circa 1000hectare envalt voor een klein gedeelte op Duits grondgebied. De Mosbeek
wordtbeschouwd alséénvandemeest waardevolle laaglandbeken inons land.
Uit onderzoek inhetbrongebied vandeMosbeek isnaarvorengekomen dathet nitraatgehalte
in de periode van 1959tot 1986 is toegenomen van 0 tot 12,8 N mg/l. Naast de uitspoeling
van nitraat, vormt de fosfaatverzadiging van de bodem en de daardoor verhoogde fosfaatuitspoeling een bedreiging voor het kwetsbare ecosysteem. Voor het genereren van
gebiedsspecifieke maatregelen voor het terugdringen van de vermesting is inzicht vereist in
aspecten van de regionale en lokale nutriëntenhuishouding in relatie tot het grondgebruik.
Gezien de complexiteit van dergelijke materie is in het kader van dit onderzoek een besluitvorming-ondersteunende modelinstrumentarium ontwikkeld.
Dit project is een vervolg op het 'Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende
bufferstroken op destikstof en fosforuitspoeling vandeMosbeek'. Het onderzoek, op eenop
de stuwwal gelegen deel van het stroomgebied van de Mosbeek, is uitgevoerd door het
Staring Centrum.
Ten behoeve van dit onderzoek is een groot aantal gegevens verzameld. Het waterschap
Regge enDinkel heeft van april 1993tot enmetdecember 1995deafvoer endekwaliteitvan
de Mosbeek in de benedenloop continu gemeten. In de bovenstrooms zijn maandelijkse
handmatig debietmetingen verricht enwaterkwaliteitsmonsters genomen. Voorts zijn neerslagenverdamping-, grondwater-, bodem-enmestgegevens verzameld.
In een eerste fase zijn de meetgegevens geanalyseerd. Een volledige overzicht van de
meetgegevens en de analyse hiervan is apart gerapporteerd (IWACO 1996). In het
onderhavige rapport zijn debelangrijkste onderdelen hiervan opgenomen. De analyse van de
meetgegevens leidde o.a. tot devolgendeconclusies:
1. het gebied waarin afstroming plaats vindt naar de Mosbeek is circa 500 ha groot en
daarmee belangrijk kleiner dan het topografische stroomgebied (1000 ha). Het
stroomgebied is op te delen in 3 hydrologisch sterk verschillende deelgebieden: de
stuwwal, deslenkvanReutumendebenedenloop;
2. de afvoer/neerslag verhouding wisselt sterk gedurendehetjaar. In het Mosbeekdal zijn 3
afvoerprocessen van belang: oppervlakkige afstroming, ondiepe drainage en de
basisafvoer (grondwaterafvoer);
3. de concentraties van stikstof en fosfor in het Mosbeekwater hangen sterk af van de
grootte van de afvoer. Bij piekafvoer neemt de concentratie fosfor toe en de concentratie
nitraat af. Dit kanwordenverklaard door verschillen inconcentratie vandeverschillende
afvoerprocessen. Bij lage afvoeren treedt voornamelijk basisafvoer en enige ondiepe
drainage op terwijl bij hogere afvoeren vooral ondiepe drainage en enige oppervlakkige
afstroming optreedt.
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Het neerslag-afvoerproces is voor de jaren 1993 t/m 1995 gesimuleerd met het model
NASIM. Dit model beschrijft het neerslag-afvoerproces voor 33 deelgebieden op basis van
gebiedskenmerken als bodemgebruik, bodemtype, aanwezigheid sloten en maaiveldhelling.
Per deelgebied is de afvoer via oppervlakkige afvoer, ondiepe drainage en basisafvoer
berekend. Debeschrijving van de afvoer is redelijk nauwkeurig. Het totaal afgevoerde debiet
wordt 17 % tehoogberekend.
Het concentratieverloop vanfosfor indetijd kanwordenbeschreven door, per transportroute,
een constante concentratie fosfor voor het gehele jaar en het gehele stroomgebied aan te
nemen. Voor nitraat is dit minder goed mogelijk omdat er een variatie optreedt binnen het
jaar. Voor nitraat speelt ook een uitputtingsverloop van de N-pool een belangrijke rol.
Opvallend is de snelle reactie van de concentratie nitraat in het Mosbeekwater op
veranderingen van de uitspoeling naar het grondwater (ordegrootte weken). Een belangrijke
reden hiervoor iswaarschijnlijk voorkeursstroming indeonverzadigde enverzadigdezone.
Voor de bepaling van de massabalans voor het gehele stroomgebied voor stikstof en fosfor
zijn alle maatgevende processen beschreven met behulp van eenvoudige rekenregels. Voor
stikstof wordthierbij steedsuitgegaan vandeuiteindelijk tebereikenevenwichtssituatie.Voor
fosfor wordt wel rekening gehouden met het verloop van de concentratie in de loop van de
jaren. De uitspoeling van fosfor is afhankelijk van de hoeveelheid fosfor die in de bodem is
geadsorbeerd. De uiteindelijke evenwichtssituatie wordt pas na een zeer lange tijd bereikt.
Zowel voor stikstof als fosfor wordt geen rekening gehouden met de vertraging van de
uitspoeling dieoptreedt door deverblijftijd vangrondwater indeondergrond.
Om de waterkwaliteit van de Mosbeek op een gebruikersvriendelijke en snelle manier te
kunnen berekenen is een Decision Support System (DSS) opgezet. Dit systeem assisteert bij
de evaluatie van mogelijke maatregelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van de
Mosbeek. In het DSS zijn de resultaten van de neerslag-afvoermodellering, degegevens over
bemesting, bodemgebruik etc. en de rekenregels van het waterkwaliteitsmodel opgenomen.
Het stroomgebied van deMosbeek is opgedeeld in404 deelgebieden. Elk gebied bezit unieke
kenmerken m.b.t. hydrologie, bemesting, bodemsoort en bodemgebruik. Voor elk van de
deelgebieden wordt een deelbalans opgesteld. Het DSS bestaat uit een databank, een GISsysteem eneenrekenmodule.
Het DSS is geijkt op het kalenderjaar 1994en geverifieerd op deperiode 27-4-1993tot 18-41994. In de ijk- en validatieperiode is in Tubbergen 978 mm en 1123 mm neerslag gevallen
(nat tot zeer nat). De berekende en gemeten vrachten stikstof en fosfor bij de ijking en
validatie komen goed overeen. De rekenregels uit het DSS zijn getoetst aan de resultaten aan
het Perceelsonderzoek (SC 1996).
Mogelijke maatregelen omdenutriëntenvracht vandeMosbeekteverminderen zijn:
aanleg vanbufferstroken langs deMosbeek endedaarop afwaterende sloten;
realiserenvandedoelstellingen indebeheers-en reservaatsgebieden;
vermindering vandemestgift opde landbouwgronden.
In totaal zijn 7 scenario's doorgerekend waarbij het effect van één of meerdere van de
bovengenoemde maatregelen isberekend met hetDSS.
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Door het effectueren van demestwetgeving en het realiseren van dedoelstellingen binnende
beheers- en reservaatsgebieden wordt de nitraatvracht naar de Mosbeek met 74 % gereduceerd ten opzicht van de situatie van 1994. In deze situatie wordt de norm van 10 mg N/l
voor nitraat overschreden niet meer overschreden. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan
de gestelde (regionale) waterkwaliteitsnorm. Gezien determijn waarop de maatregelen zullen
worden doorgevoerd, het effect van mineralisatie en de nalevering via het diepe grondwater
zaldebovengenoemde reductiepas oplangetermijn wordenbereikt (na2020).
Het aanleggen van bufferstroken reduceert in huidige situatie de nitraatvracht naar de
Mosbeek met circa 6 %. Wanneer bufferstroken worden aangelegd nadat de mestgift is
beperkt of de doelstellingen binnen beheers- en reservaatgebieden zijn gerealiseerd is het
effect op de nitraatvracht geringer. Door de zeer complexe geologische opbouw van het
Mosbeekdal is het vertalen van de resultaten van het Perceelsonderzoek (CS 1996) moeilijk.
De berekende rendementen dienen daarom als indicatief te worden beoordeeld. Het omzetten
vanmaïsland inonbemest grasland is indezesituatie nieteffectief omdathet areaal waaropde
maatregelen vantoepassing zijn beperkt is.
Door het effectueren van de mestwetgeving enhet realiseren van dedoelstellingen binnen de
beheers- en reservaatsgebieden wordt de fosfaatvracht naar de Mosbeek met maximaal 10 %
gereduceerd ten opzicht van de situatie van 1994. Ook in deze situatie is er sprake van een
gering fosfaat-overschot zodat de oplading van eendeel vandebodem met fosfaat door blijft
gaan. Het realiseren van de doelstellingen in de beheers- en reservaatsgebieden is het meest
effectief omdat hierdoor oppervlakkige afspoeling sterk wordt gereduceerd. Aanvullende
maatregelen zijn ookvoor dereductievandefosfaat uit- enafspoeling niet effectief.
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INLEIDING
1.1

OPDRACHT
Op23maart 1995heeft hetWaterschap ReggeenDinkel endeProvincie Overijssel, IWACO
opdracht verleend voor de uitvoering van het project 'Modelmatige beschrijving nutriëntenhuishouding stroomgebied Mosbeek'. Hetproject vormt deafronding van het in 1993gestarte
project 'Onderzoek af- enuitspoeling nutriënten inhet stroomgebied vande Mosbeek'.

1.2

ACHTERGRONDEN
De Mosbeek is gelegen in Noordoost-Twente en heeft een totale lengte van ca. 8 km. Het
stroomgebied vandebeek opbasis vandetopografie bestrijkt circa 1000hectare envalt voor
eenklein gedeelte opDuits grondgebied. DeMosbeek wordt beschouwd als éénvandemeest
waardevolle laaglandbeken in ons land. Belangrijke delen van Noordoost Twente, waaronder
delen van het Mosbeeksysteem zijn bijzonder gevoelig voor verzuring, vermesting, verdroging, verspreiding van milieuvreemde stoffen en fysieke aantasting. Het nitraatgehalte in de
ondergrond is inde loop van dejaren toegenomen tot boven de EG-richtlijn voor drinkwater.
Ook fosfaatverzadiging vandebodem endedaardoor verhoogde fosfaatuitspoeling vormt een
bedreiging voor het ecosysteem.
Voor het genereren van gebiedsspecifieke maatregelen voor het terugdringen van de vermesting is inzicht vereist in aspecten van de regionale en lokale nutriëntenhuishouding in relatie
tot het grondgebruik. Gezien de complexiteit van dergelijke materie is de ontwikkeling van
eenbesluitvorming-ondersteunende modelinstrumentarium gewenst.
Op initiatief van het Waterschap Regge en Dinkel is in de tweede helft van 1993 het project
'Onderzoek af- en uitspoeling nutriënten van het stroomgebied van de Mosbeek' gestart.
Naast het waterschap zijn de provincie Overijssel, de Waterleiding Maatschappij Overijssel
(WMO) en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
(RIZA)bij het onderzoek betrokken. In het kader van het project worden twee deelonderzoeken uitgevoerd. Met de uitvoering van het deelproject 'Onderzoek vermindering af- en
uitspoeling meststoffen door beekbegeleidende bufferstroken' wordt beoogd inzicht te
verkrijgen in de effectiviteit van beekbegeleidende bufferstroken met betrekking tot de
vermindering van nutriënten af- en uitspoeling. Het deelonderzoek wordt op een op de
stuwwal gelegen deel van het stroomgebied van de Mosbeek uitgevoerd door het Staring
Centrum (veldonderzoek totjuli 1995,rapportage 1997).Het onderhavige tweede deelproject
'Modelonderzoek nutriëntenhuishouding stroomgebied Mosbeek' vormt defeitelijke afronding
vanhet project.
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DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK
Het hoofddoel van het onderzoek is de ontwikkeling van een modelinstrumentarium op
stroomgebiedniveau om de relatie te beschrijven tussen enerzijds: bemesting, bodemeigenschappen, gewaseigenschappen, hydrologie en anderzijds de af- enuitspoeling van nutriënten
naar het oppervlaktewater. Het modelinstrumentarium moet in staat zijn om het effect van
mogelijke maatregelen op de concentraties in het oppervlaktewater te kunnen beschrijven.
Hierbij kanworden gedacht aandevolgende maatregelen:
verandering vandemestgift (verschillende bemestingsscenario's);
realisering van onbemeste bufferstroken;
teeltkundige aanpassingen;
omzetting vanhet bodemgebruik.
Het modelinstrumentarium wordt na afronding vanhetproject overgedragen aande opdrachtgevers.

1.4

LEESWIJZER
In hoofdstuk twee wordt een overzicht gegevenvan deuitgangspunten en opzet van het totale
onderzoek en is een korte opsomming gemaakt van de beschikbare gegevens. Dit project is
opgesplitst indrie fases, deanalysefase, defase waarin het modelinstrumentarium opgezet en
geijkt wordt en de fase waarin met het modelinstrumentarium beleidsondersteunende
scenario's worden uitgevoerd. Deanalysefase is separaat gerapporteerd (IWACOapril 1996).
Debelangrijkste onderdelenenconclusiesuit hetanalysefase met betrekking totdehydrologie
en de waterkwaliteit zijn in hoofdstuk 3 opgenomen. De analyse van de gegevens biedt een
inzicht in de maatgevende processen die de afvoer van nutriënten bepalen en vormt de basis
voor deopzetvan het modelinstrumentarium.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de neerslag-afvoermodellering met behulp van het
programmapakket NASIM. Het resultaat van de neerslag-afvoer modellering bestaat uit een
opdeling vandeafvoer vandeMosbeek naar 33deelgebiedjes en3verschillende deelstromen:
oppervlakkige afstroming, ondiepe drainage enbasis afvoer.
De waterkwaliteitsmodellering wordt vervolgens besproken in hoofdstuk 5. Bij waterkwaliteitsmodellering isgebruik gemaakt vandevuistregels omdeaf- enuitspoeling vannutriënten
tebepalen.
Met het opgezette modelinstrumentarium zijn verschillende scenarioberekeningen gemaakt
(ziehoofdstuk 6).Door deflexibiliteit vanhet instrumentarium kunnen snelnieuwe scenario's
worden doorgerekend. Het resultaat van eenberekening bestaat uit eenjaargemiddelde eneen
tijdlijn van de concentratie nitraat en fosfor van het Mosbeekwater. Tevens worden in
hoofdstuk 6 conclusies getrokken met betrekking tot de effectiviteit van een aantal maatregelen omdenutriëntenvracht vandeMosbeek indetoekomst te verkleinen.
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2.

UITGANGSPUNTEN EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

2.1

GEBIEDS- EN PROBLEEMBESCHRIJVING

P a g- 3

Stroomgebied
De Mosbeek ontspringt inNoordoost-Twenteopde stuwwalvanOotmarsumten noordenvan
Vasse (gemeente Tubbergen). De beek heeft een totale lengte van ca. 8 km en is onderdeel
van het Reggesysteem. Ten noordoosten van Hezingen ontspringt de Mosbeek in een
bronbosje (± 60 m+NAP) in een erosiedal, op een afstand van circa 500 m van de waterscheiding. In werkelijkheid zijn er meerdere voedingsbronnen over een groter gebied
verspreid, die echter een geringere invloed op de watervoering hebben. Het topografisch
stroomgebied vandebeekbestrijkt circa 1000hectareenvalt voor eenkleingedeelte opDuits
grondgebied. In westelijke richting stromend komt de Mosbeek ten noorden van Tubbergen,
ter hoogte van de Doevenweg, samen met de Elsenbeek (± 20 m+NAP). Hier gaan beide
beken verder onder de naam Geesterse Molenbeek. Benedenstrooms van deze beek stroomt
het water via diverse watergangen af naar de Regge. De Mosbeek wordt niet belast door
riooloverstorten eneffluent. Opeenaantal locaties wordt het oppervlaktewater belast met min
of meer ongezuiverd huishoudelijk afvalwater.
Natuur- en landschapswaarden
Als gevolg van de vele gradiënten die in het stroomgebied aanwezig zijn, zijn in het gebied
veel biotisch waardevolle elementen ontstaan zoalsblauwgraslanden enbron- enbroekbossen.
De rijkste flora wordt aangetroffen indebrongebieden. Ook indebeek komennogbelangrijke restanten voor van de oorspronkelijke laaglandbeekfauna. Naast de biotisch waardevolle
elementen zijn delen van de Mosbeek van grote geomorfologische waarden (Provincie
Overijssel, 1992).
Milieuproblematiek
Op grond van een specifieke gebiedskenmerken is het Mosbeeksysteem (bijzonder) gevoelig
voor verzuring, vermesting, verdroging, verspreiding van milieuvreemde stoffen en fysieke
aantasting. Vanwege de geringe dikte van het bovenste zandpakket (<2 meter) en de
aanwezige bodems (podzolgronden, beekdalbodems) ishet stuwwaldeel vanhet stroomgebied
zeer gevoelig voor de uit- en afspoeling van meststoffen (vermesting) (Provincie Overijssel,
1992).
Uit onderzoek inhetbrongebied van deMosbeek isnaarvorengekomen dathet nitraatgehalte
in de periode van 1959 tot 1986 is toegenomen van 0 tot 12,8 N mg/l. Naast de uitspoeling
van nitraat, vormt de fosfaatverzadiging van de bodem en de daardoor verhoogde fosfaatuitspoeling eenbedreiging voor het kwetsbare ecosysteem (Provincie Overijssel, 1992).
Uit chemische analyses van het grondwater uit de waterwinputten bij Manderveen en
Vasserheide blijkt dat de N03-concentratie in het diepe grondwater (15 tot 70 m-mv) in de
periode 1984tot 1990respectievelijk isgestegenvan0,6 tot 3,3 mgN/l envan7,5 tot 8,1mg
N/l. Deverwachting is dat de N03-concentratie inhet opgepompte water van deze winningen
de komende jaren nog aanmerkelijk zal toenemen op basis van het naijl-effect van de
uitspoeling vannitraat naargroterediepteinhet watervoerend zandpakket.
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Opbasis van de ingeschatte bemestingssituatie in het verleden endegemeten concentraties in
het opgepompte water wordt verondersteld dat niet verwaarloosbare denitrificatie optreedt in
deondergrond diehetnaijl-effect zalverzwakken (Provincie Overijssel, 1995).
2.2

PROVINCIAAL- EN WATERSCHAPSBELEID
De Mosbeek wordt beschouwd als één van de meest waardevolle laaglandbeken in ons land.
Als zodanig is zowel op provinciaal niveau onder andere Streekplan Twente, Milieubeleidsplan Overijssel en Waterhuishoudingsplan Overijssel) als op waterschapsniveau (Waterbeheersplan 1989-1994)bijzondere aandachtbesteed aandeMosbeek enhaar stroomdal.
In het Waterbeheersplan 1989-1994 kent het waterschap Reggeen Dinkel aan deMosbeek de
functies 'afvoer' en 'natuurlijk milieu' toe. In het waterhuishoudingsplan Overijssel is aande
Mosbeek de functie 'water voor natuur' toegekend. Daarbij wordt gesteld dat ten aanzienvan
de ontwikkelingsrichting van aquatische levensgemeenschappen de Mosbeek het bronbeekkarakter dient tebehouden.
Het stroomgebied vande Mosbeek is opgenomen in twee recent opgestarte uitvoeringsgerichte beleidsprogramma's, respectievelijk het project 'Gebiedsgericht beleid Noordoost Twente'
enhet project 'Bodembeschermingsgebied Stuwwal Ootmarsum'. Hoofddoel vanhet, door de
provincie Overijssel in 1991 geïnitieerde samenwerkingsproject 'Gebiedsgericht beleid
Noordoost Twente' is de opstelling van een breed gedragen plan van aanpak om zo een
effectiever milieubeleid te realiseren en het bieden van kansen voor de ontwikkeling van
duurzame landbouw. Optimalisering vanbeheer en inrichting van grondwater- en oppervlaktesystemen vormt een hoofddoelstelling van het in 1993 vastgestelde Plan van aanpak. Inhet
Plan van aanpak zijn projecten voorzien waarin onder andere maatregelen worden voorgesteld, diegericht zijn op(Provincie Overijssel, 1992):
eenbeperking vande nutriëntenafvoer vanaf aangrenzendepercelen naar het oppervlaktewater;
het instandhouden vanhet herstel vandenatuurlijke loopvanbeken;
het langer vasthoudenvanwater indebrongebieden (retentie) ter bestrijding van
verdroging eninundatie;
het ontwikkelen vaneenmeer natuurlijk grondwaterbeheer.
In het project 'Bodembeschermingsgebied Ootmarsum' wordt door de provincie Overijssel in
de periode 1992-1996 door middel van een gericht stimuleringsbeleid onder andere getracht
dealgemene milieukwaliteit versneld terealiseren.

2.3

UITGANGSPUNTEN EN ONDERZOEKSOPZET
Voor het genereren van gebiedsspecifieke maatregelen voor het terugdringen van de vermesting is inzicht vereist in aspecten van de regionale en lokale nutriëntenhuishouding in relatie
tot het grondgebruik. Gezien decomplexiteit vandeze materie isvoor een onderbouwing van
maatregelen een besluitvorming-ondersteunend modelinstrumentarium noodzakelijk. Binnen
hetonderhavigeproject iseendergelijk instrumentarium ontwikkeld.

IWACO B.V. Vestiging Noord

2221840 Modelonderzoek nutriëntenhuishouding stroomgebied Mosbeek
Eindrapportage
20juni 1997

P a g- 5

Hierbij zijn devolgendeuitgangspunten gehanteerd:
Met het modelinstrumentarium dient de af- en uitspoeling van nitraat en fosfaat op
stroomgebiedniveau te kunnen worden berekend. Het schaalniveau is zowel in tijd als
plaats afgestemd op degrootte vanhet stroomgebied, de onzekerheden inde gegevens en
denoodzakelijke nauwkeurigheid vande berekeningsresultaten;
Het instrumentarium is deels gebaseerd op een deterministische beschrijving van de uiten afspoelingsprocessen en deels op empirische verbanden gemeten in en buiten het
stroomgebied;
Het instrumentarium moet geijkt kunnen worden aan de hand van de tijdens het onderzoekverzameldemeetgegevens.
Het instrumentarium geeft een beschrijving van dehuidige stikstof-en fosforkringloop op
stroomgebiedniveau enheteffect vanmogelijke maatregelen opdezekringlopen;
Het instrumentarium dient gebruikersvriendelijk enalgemeen toepasbaar tezijn;
Het instrumentarium dient bij voortschrijdend inzicht gemakkelijk aangepast te kunnen
worden.
Een eerste stap voor de opzet van het modelinstrumentarium is het analyseren van de
meetgegevens dietijdens het onderzoek zijn verzameld (zieparagraaf 2.4 enhoofdstuk 3).
2.4

BESCHIKBARE GEGEVENS
Ten behoeve van dit onderzoek is een groot aantal gegevens beschikbaar. Het waterschap
Regge en Dinkel heeft van april 1993 tot en met december 1995 met behulp van een
automatische meetstuw continu de afvoer van de Mosbeek. Tevens worden automatisch
debiet-proportionele waterkwaliteitsmonsters genomen. Deze stuw is gelegen op zo'n 7
kilometer afstand vandebronvandeMosbeek.
Stroomopwaarts van dit meetpunt (ziefiguur1.2,meetpunt 4) worden maandelijks handmatig
debietmetingen verricht enwaterkwaliteitsmonsters genomen (meetpunt 1 t/m 3).
Waterkwantiteit
Metbetrekking tot dewaterkwantiteit zijn devolgendetijdreeksen beschikbaar:
Debieten vandemeetstuw bij meetpunt 4(20-minutenmeetwaarden);
Neerslag enverdamping (dagwaarden Tubbergen, uurwaardenTwente);
Grondwaterstanden (TNO-grondwaterarchief, Provincie Overijssel);
Gegevens perceelstudie Mosbeek eerste deelproject: neerslag, grondwaterstanden, peil
Mosbeek;
Handmatige debietmetingen locatie 1,2 en3.
Waterkwaliteit
Dedebietproportionele monsters vandeautomatische meetstuw zijn per weekgeanalyseerd op
devolgendeparameters:
- N0 3 , N02, NH4, Nkj, N-tot;
- 0-PO4,t-P;
- S04, Cl, K.
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In de watermonsters die momenteel per 4 weken genomen zijn worden naast de parameters
van decontinuebemonstering devolgendeparameters bepaald:
pH, EGV, organische bestanddelen
- HC03, C0 3
Fe(opgelost), Fe-totaal
- Na, Ca, Mg
Verder zijn in een aantal bestaande peil- en drainagebuizen en een drietal nieuw geplaatste
peilbuizen waterkwaliteitsanalyses verricht.
Gegevens met betrekking tot de lozingen van huishoudelijk afvalwater op de Mosbeek zijn
beschikbaar gesteld door hetWaterschap ReggeenDinkel.
In een rapport van het Waterschap Regge en Dinkel zijn de resultaten van april 1993 - april
1994beschreven (Waterschap Regge enDinkel, 1995). Allemeetresultaten ende analysevan
de deze gegevens zijn gerapporteerd een apart rapport (Analysefase, IWACO april 1996). In
hoofdstuk 3zijn debelangrijkste gegevens enresultatenvandeanalysefase samengevat.
Ruimtelijke gegevens
Devolgende kaarten zijn (inenkele gevallen digitaal) beschikbaar:
- Debodemkaart 1:50000met grondwatertrappen
- Het landgebruik
- Deligging afvoersysteem vandeMosbeek(zijbeken, gedraineerdegebieden)
- Hoogtepunten
- Liggingbeheers-en reservaatsgebieden
Mestgegevens
DeProvincie Overijssel heeft van een 5-tal agrariërs mestgegevens verzameld. Daarnaast zijn
mestgegevens van 30 bedrijven in de gemeente Tubbergen beschikbaar uit het WCLpilotproject.
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Figuur 3.1

Verdeling van neerslag over de verschillende processen afhankelijk van
intensiteit en duur van eenbui (ILRI, 1994).
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3.

ANALYSE VAN DE MEETGEGEVENS

3.1

ANALYSE HYDROLOGISCHE GEGEVENS

3.1.1 Neerslag/afvoer-processen en definities
De afvoer van neerslag vanuit een stroomgebied vindt plaats middels een aantal verschillende
processen. De snelheid waarmee het water wordt afgevoerd verschilt sterk per proces, er
wordt dan ook gesproken over snelle en langzame afvoer. Snelle afvoer gaat meestal gepaard
met hoge afvoerpieken.
In tabel 3.1 zijn de belangrijkste processen (behalve verdamping) ingedeeld naar reactietijd.
Er is aangeven of eenproces 'snel' danwel 'langzaam' is.
De grenzen tussen de genoemde processen zijn in praktijk niet exact aan te geven (b.v. de
grens tussen ondiep endiepgrondwater). Zelopen feitelijk langzaam inelkaar over.
Reactietijd is niet altijd hetzelfde als verblijftijd. Het water dat als gevolg van een toename
van dedrukhoogte tot afvoer komt is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde water dat net gevallen
is als neerslag (doordruk-effect). Een verhoogde grondwaterstand leidt tot een toename van
basisafvoer (dagen/weken), terwijl de verblijftijd van het water in de ondergrond enkele
tientallenjaren kanbedragen.
Tabel 3.1

Afvoerprocessen, indeling naar tijd, snel enlangzaam

Proces

Ordegrootte
reactietijd

Ordegrootte
verblijftijd

snel/langzaam

Oppervlakkige afstroming

minuten/uren

minuten/uren

snel

Interflow/drainage viascheuren

uren

uren

snel

Ondiepe grondwaterafvoer

uren/dagen

dagen/weken/
maanden

langzaam

Diepe grondwaterafvoer/basisafvoer

dagen/weken

maanden/jaren

(zeer) langzaam

Figuur 3.1 (ILRI, 1994) laat zien hoe gedurende een bui het water geborgen wordt of tot
afstroming komt, afhankelijk vande neerslagintensiteit.
Als gevolg van een toename van intensiteit van de neerslag en duur van een bui volgen de
volgende 'processen' elkaarop:
- interceptie
- oppervlakkige berging
- infiltratie naarbodemvocht
- infiltratie naar grondwater
- interflow
- oppervlakkige afstroming
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De lijnen in deze figuur kennen voor ieder deelgebied een ander verloop. Het is mogelijk
deze lijnen op 'vierkante meter niveau' te bekijken, of 'lumped' op stroomgebiedniveau. Het
verloopvandelijnen voor eengroot gebied isalshet wareeengemiddelde vandelijnen voor
vele kleine gebieden enzal daardoor over het algemeen vlakker zijn.
Het is ook mogelijk dat processen elkaar opvolgen binnen een gebied (b.v. oppervlakkig
afstromend water infiltreert lager op een helling en komt via drainage tot afvoer). Dit heeft
ookgevolgen voor concentraties van stoffen inhetwater.
Na een droge (zomer)periode zal snelle afvoer met name optreden ingebieden die dicht naast
de beek of een sloot gelegen zijn. Het grootste deel van de neerslag die in andere gebieden
binnen het stroomgebied valt verdampt. Het stroomgebied is in zo'n periode dus feitelijk
kleiner dan ineennatteperiode, wanneer slechts weinig neerslag verdampt enbijna alleregen
via snelledanwei langzame afvoer zijn wegvindt naar deMosbeek.
Invloed van initiële condities
De ligging van de lijnen in de grafiek hangt mede af van de toestand van het systeem voor
aanvang vandebui. Eenaantal vandezefactoren zijn:
De berging die nog aanwezig is inhet systeem (voor interceptie, oppervlakkige berging,
onverzadigde zone), bepaalt in zekere mate op welk punt op de x-as van de grafiek het
systeem zichbevindt bij aanvangvandebui.
De verdeling tussen infiltratie naar grondwater, interflow en oppervlakkige afstroming is
sterk afhankelijk vande grondwaterstand.
Demogelijkheden voor interceptie hangen sterk af van de gewassen ende gewastoestand
(zomer/winter).
De hoeveelheid oppervlakkige berging is onder meer afhankelijk van de bodemtoestand
(ploegvoren of verslempte bodem, organische stof/strooisellaag etc.)
De mogelijkheden voor infiltratie hangen sterk samen met de bodemstructuur (b.v. verslemping).
3.1.2

Gebiedsbeschrijving
Het topografische stroomgebied vandeMosbeek isaangegeven infiguur1.1. Inparagraaf 2.1
zijn de globale kenmerken van dit gebied beschreven. In deze paragraaf wordt verder
ingegaan op de invloed van de gebiedskenmerken op de hydrologie van het gebied en het
afvoerregime vandeMosbeek.
Geologie
De geologie is van grote invloed op de waterhuishouding in het gebied van de Mosbeek.
Binnen het stroomgebied kunnen drie verschillende geologische eenheden worden onderscheiden (ziefiguur3.2):
A. Het oostelijke deel van het stroomgebied is gelegen op de stuwwal Ootmarsum. Op de
stuwwal komen gestuwde tertiaire formaties met overwegend kleiafzettingen maar ook
zandige inschakelingen voor.
B. Het middelste deel van het stroomgebied ligt in de Slenk van Reutum. Hier bevindt de
tertiaire klei (Breda) zich op een diepte van ongeveer 70 m beneden het maaiveld
(hydrologische basis). DeSlenkvanReutumbestaatuit tweewatervoerende pakkettendie
van elkaar worden gescheiden door kleine keileemlaagjes. De grens van dit gebied wordt
weergegeven infiguur1.2 door detweebreuklijnen diedeSlenk begrenzen.
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C. Ten westen van dezebreuklijnen ishet watervoerend pakket beduidend dunner dan inde
Slenk. Hier wordt de formatie van Breda aangetroffen op ongeveer 20 meter onder
maaiveld.
Topografie
Figuur 1.3toont de hoogtelijnen in het stroomgebied. De ligging van de stuwwal is duidelijk
herkenbaar aande sterkegradiënt vanhetmaaiveld. IndeSlenkloopt dezesnel terug. Inhet
westelijk deel vanhet stroomgebied iserbijna geengradiënt meeraanwezig.
Hydrologische kenmerken
De driedeling van het stroomgebied zoals die volgt uit de geologie en de topografie heeft
belangrijke gevolgenvoor dehydrologie.
A. Stuwwal. In de stuwwal komen plaatselijk ondiep (tot maximaal 2 meter beneden
maaiveld) kleilagen voor, die infiltratie van neerslag naar de diepere ondergrond
belemmeren. Dezonebovendezekleilagen raakt innatteperioden snel verzadigd (mogelijk schijngrondwaterspiegels), waardoor de overtollige neerslag snel wordt afgevoerd,
via oppervlakkige afstroming, danwei interflow of drainage. Dientengevolge kent een
dergelijk gebied eenoppervlaktewaterstelsel. dat echterniet noodzakelijkerwijs het gehele
jaar water hoeft te voeren. In figuur 1.2is dit gebied op de stuwwal gearceerd. Ook de
grondwatertrappenkaart (figuur 1.5)laat ziendat dit gebiederg natis.
De mogelijkheden voor snelle afvoer en met name oppervlakkige afstroming worden
versterkt door de helling van het gebied. Nabij meetpunt 1en bij het perceelonderzoek
uitgevoerd door het Staring Centrum isgeulerosie waargenomen.
Inde overige gebiedenopdestuwwal zijn geensloten. Snelleafvoer uit dit gebied isdan
ook niet mogelijk, behalve dicht naast de Mosbeek. Mogelijk oppervlakkig afstromend
water zal binnen deze gebieden weer infiltreren. De grondwatertrap is voor het merendeel VII*. Uit de isohypsenkaart blijkt dat degrondwaterstromingsrichting inhet noordelijk deel van de stuwwal niet richting de Mosbeek, maar naar het westen is gericht. Dit
deel van de stuwwal maakt dan ook geen onderdeel uit van het werkelijke stroomgebied
vandeMosbeek, welvanhettopografische stroomgebied. De omvang van het werkelijke
stroomgebied bedraagt ca. 500hectare.
B. Slenk. Uit degrondwatertrappenkaart blijkt datvrijwel hetgrootste deelvandeSlenkeen
infiltratiegebied is (VII*). Rond de Mosbeek zelf komen in het oostelijke deel van de
Slenk hogere grondwaterstanden voor. Uit de incidentele afvoermetingen (zie paragraaf
3.1.3 enbijlage II)blijkt dathier (periodiek) wegzijging optreedt.
Meer naar het westen van de Slenk buigen de isohypsen weer naar de Mosbeek toe,
hetgeen inhoudt dat er weer toestroming van grondwater naar de Mosbeek optreedt. Dit
wordt bevestigd door de incidentele debietmetingen. In dit gedeelte van de Slenk en in
een strook ten westen van de Slenk treedt van nature kwel op vanuit het ondiepe
watervoerend pakket (Lijendijk, 1993).

IWACOB.V. VestigingNoord

pag. 10

2221840 Modelonderzoek nutriëntenhuishouding stroomgebied Mosbeek
Eindrapportage
20juni 1997

Voor de noordzijde van de Slenk geldt hetzelfde als voor de noordzijde van de stuwwal:
snelle afvoer vanuit dit gebied vindt niet plaats (slechts dicht naast de Mosbeek) en de
isohypsen duiden op een grondwaterstroming die niet richting de Mosbeek voert, maar
meer west en zelfs noordwestelijk is gericht (grondwaterwinning Manderheide). Ook dit
gedeelte van het topografische stroomgebied hoort waarschijnlijk niet bij het werkelijke
(huidige)voedingsgebied vandeMosbeek.
C. Benedenloop. De grondwatertrappen in dit gedeelte van de Slenk duiden op kwel. De
isohypsen geven aan dat er toestroming van grondwater naar de Mosbeek optreedt. De
kwelwordt mogelijk veroorzaakt doordat degeringere diktevanhet watervoerend pakket
terplaatsetenopzichtevandeSlenkhet water naar maaiveld dwingt.
Als gevolg van de kwel in dit gebied (hoge grondwatertrappen) is er geen berging en
infiltratie van het neerslagoverschot mogelijk, dat dientengevolge snel wordt afgevoerd
middels het aanwezige oppervlaktewaterstelsel (ziefiguur1.2).
3.1.3

Neerslag/afvoer-analyse
De in de benedenstroom van de Mosbeek met de automatische meetstuw (zie figuur 1.2,
meetpunt 4) gemeten afvoeren zijn voor de20-minuten intervallen uitgezet in figuur II.1.Het
verloop iserg grillig, hetgeenookblijkt uit devolgendestatistieken over deperiode93'-95':
Parameter

Waarde[m3/s]

Minimale afvoer

0

Mediaanvan afvoer

0.02

Gemiddelde afvoer

0.045

Maximale afvoer

0.72

Het verschil tussen zomer en winter is groot, zowel qua het gemiddelde als piekafvoeren.
Deze laatsten zijn in de gemeten periode in de winter ongeveer vier maal hoger dan in de
zomer.
Verloop indebeek
In grafiek II.7 in bijlage II is het verloop van het debiet in de beek voor de incidentele
debietmetingen weergegeven. Demetingen zijn minder betrouwbaar dan demetingen verricht
met demeetstuw vanhet continue meetpunt enworden dan ook meer gezien als indicatiedan
als absoluut. Als gevolg van het snelle karakter van de afvoer vande Mosbeek, verschilt het
debiet op een locatie binnen een dag soms meer dan een factor twee. Bij de vergelijking van
de meetgegevens van de continue meetstuw met de opgegeven incidentele waarden traden
enigeafwijkingen aanhet licht. Dewaarden indegrafiek zijn degecorrigeerde waarden.
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Tussen locatie 1(op korte afstand van debron) en meetpunt 2 (in de Slenk) neemt de afvoer
nauwelijks toe en in enkele gevallen zelfs af. Tussen deze meetpunten wordt vanuit het
oppervlaktewaterstelsel op de stuwwal water toegevoerd naar de beek, maar er treedt ook
wegzijging op in het oostelijke deel van de Slenk. Meetpunt 3 markeert het einde van de
Slenk. Tussen dit meetpunt en het in het oostelijke deel van de Slenk gelegen meetpunt 2
vindt bij vrijwel allemetingen eentoename vanhet debietplaats, hetgeenduidt opkwel inde
beek. Ditblijkt ook, zoalsboven reeds aangegeven, uithet isohypsenpatroon.
Bij lage afvoeren is het gemeten debiet bij meetpunt 4 over het algemeen lager dan bij
meetpunt 3. Dit duidt op wegzijging uit de beek, danwei op agrarische benutting van het
water (opzetten van peilen). In 1993 is in het veld geconstateerd dat de Mosbeek droog viel
als gevolg van een tijdelijke afdamming. Bij de gemeten hoge afvoeren is een forse stijging
van het debiet tussen meetpunt 3 en 4 waarneembaar. Het gebied tussen deze meetpunten is
gedurende een belangrijk deel van het jaar een kwelgebied. Mogelijk berusten de gemeten
afnames vanhet debiet tussendelocaties 3en4gedeeltelijke op meetonnauwkeurigheden.
Tussen meetpunt 4 en meetpunt 5 neemt het debiet toe. Meetpunt 5 is gelegenjuist voor het
samenstromen van deMosbeek met de Elzenbeek. Het karakter vanhet gebied indit gedeelte
van de Mosbeek komt overeen met het gebied tussen meetpunt 3 en 4. De gemeten sterke
daling in de afvoer tussen meetpunt 4 en 5 op 5/4/94 berust waarschijnlijk op een meetonnauwkeurigheid, daar een dergelijk waterverlies als gevolg van wegzijging juist bij hoge
afvoeren onwaarschijnlijk is.
Invloed vanmeetfrequentie ophet afvoerverloop.
De meetfrequentie heeft invloed ophet verloop vande afvoer in detijd. Met name de hoogte
vandeafvoerpieken wordthierdoor beïnvloed.
In figuur II.1 en II.2 zijn de afvoeren tegen de tijd uitgezet met een interval waarover de
afvoer is gemiddeld van resp. 20 minuten en 1 dag. Bij de daggemiddelde afvoer zijn de
hoogste pieken nog slecht 70% van de waarde bij de 20 minuten reeks. Bij weekgemiddelde
waardenbedragen depiekennogslechts 27%van20minuten-waarden.
In figuur II.3 zijn de frequentieverdelingen van deze afvoerreeksen weergegeven. Uit deze
grafiek blijkt dat het verschil tussen de 20-minuten meetwaarden en de uurgemiddelden zeer
gering is. De afvoeren uitgezet tegen de tijd zijn vrijwel identiek, de frequentieverdelingen
overlappen elkaar danookgeheel. Slechtsdehoogstepiek is ongeveer 1%lagerbij hetlangere interval.
Wordt er over een grotere periode gemiddeld, dan wijzigen de afvoerreeksen snel. Bij
daggemiddelden isde hoogste piek nog slechts ongeveer 70% vanhet 20-minuten maximum,
bij weekgemiddelden is dit reeds 27% enbij het 30-dagen voortschrijdend gemiddelde 20%.
Een enander komt ookduidelijk naar vorenbij hetvergelijken vande frequentieverdelingen.
Uit deze vergelijking van reeksen met een verschillend 'meet'-interval blijkt dat de huidige
meetfrequentie voldoende nauwkeurig is om snelle piekafvoeren te registreren. Voor een
analyse van neerslag/afvoer voldoen uur gemiddelden. Gaat de aandacht uit naar lagere
afvoeren, danvoldoen grotere intervallen.
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Ook bevestigt dit dat een goede modellering van snelle afvoer in het gebied van de Mosbeek
aan de hand van dagneerslagen niet zonder meer mogelijk is. Dagneerslagen geven te weinig
informatie over deintensiteit van deneerslag, waar dezejuist zeerbepalend isvoor hetoptredenvansnelle afvoer.
Verhouding afvoer/neerslag
In figuur II.4 zijn de dagwaarden van de neerslag en verdamping voor KNMI meetstation
Tubbergen weergegeven. Omneerslag en afvoer met elkaar inverband tekunnen brengen, is
het noodzakelijk deomvang vanhet stroomgebied te kennen. Indeze analyse isuitgegaan van
1000 hectare, de omvang van het topografisch stroomgebied. De werkelijke omvang vanhet
stroomgebied is slechts circa de helft van deze waarde (zie paragraaf 3.1.2). Dit heeft tot
gevolgdat het aandeelvandeneerslag dattot afvoer komt te laagwordt ingeschat.
De verhouding afvoer/neerslag van de meetreeksen laat zien welk deel van de neerslag tot
afstroming komt enwat devariatiehierin is indetijd. Deabsolute waardevandeverhouding
isalsgevolg vanhet overschatten vandeomvang vanhet stroomgebied telaag.
Figuur II.5 laat de afvoer/neerslag verhouding zien berekend voor dagwaarden van neerslag
en afvoer. Het verloop van de grafiek is bijzonder grillig als gevolg van het feit dat neerslag
nogtot afstroming komt opdagendathet nietmeer regent.
In figuur II.6 is het verband tussen de cumulatieve neerslag en afstroming in het gebied
weergegeven. Duidelijk blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen de zomer en de
winterperioden, maar met name is duidelijk dat binnen deze tweeperioden sprake is van een
heel constante verhouding tussenneerslag en afvoer.
Zowel het begin als het einde van de groeiseizoenen worden gekenmerkt door een scherpe
'knik' in de grafieken. De aanvang van het groeiseizoen luidt een periode met een verdampingsoverschot in, als gevolgwaarvandeberging inhet gebied toeneemt eneenveel geringer
aandeel van de neerslag snel tot afvoer komt. De verdamping reduceert de verder af te
stromen hoeveelheid. Is het groeiseizoen afgelopen, dan ontstaat een neerslagoverschot,
waardoor de berging in het gebied sterk afneemt. Zowel de snelle als de langzame afvoer
neemttoe.
De helling van de grafiek is de afvoer/neerslag-verhouding voor een bepaalde periode. Voor
de zomer- en winterperioden volgen hier dezelfde waarden uit als boven zijn afgeleid uit
figuur II.6 (resp. 5% en25%).
3.1.4

Neerslag/afvoer modellering voor het stroomgebied

Om nate gaan wat de mogelijkheden zijn voor eenmodellering vanhet stroomgebied vande
Mosbeek als geheel met eenvoudige neerslag/afvoer-modelconcepten zijn een drietal
modelleringen uitgevoerd:
1. Eenunit-hydrograph model;
2. Eenlineair reservoir model, bestaandeuit 1reservoir;
3. Eenlineair reservoir model, bestaandeuit 2reservoirs.
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Alle drie de modellen zijn zogenaamde 'lumped' models. Het neerslag-afvoerproces wordt
beschreven voor het gehele stroomgebied en de modelbeschrijving is niet gebaseerd op
deterministische verbanden enmeetbare gebiedskenmerken. Zowel hetlineair reservoir model
(LRM) als het unit hydrograph model (UHM) gaan uit van een lineair reservoir als methode
om een 'tijdvertraging' in de afvoer te bewerkstelligen. De programmering heeft plaatsgevonden in MATLAB. In de rapportage van de analysefase (IWACO april 1996) wordt
uitgebreid ingegaan op de resultaten van deze neerslag-afvoermodelleringen. Hier worden
alleen de belangrijkste conclusies met betrekking tot de opzet van het modelinstrumentarium
besproken.
Conclusies met betrekking tot neerslag/afvoer-modellering:
Hetjuist simuleren van de afvoer uit het stroomgebied met behulp van een 'lumped' lineair
reservoir model of een unit hydrograph model is goed mogelijk indien het aandeel van de
neerslag dat tot afstroming komtbekendis.
Deze afvoer/neerslag-verhouding is echter inprincipe verschillend voor elke bui, al is er met
name een duidelijk verschil tussen zomer en winter. In figuur II.8 en II.9 is voor een unit
hydrograph model de gemeten en berekende een zomer- resp. een winter weergegeven.
Hierin is duidelijk te zien dat bepaalde afvoerpieken goed en andere minder goed worden
gesimuleerd. Debelangrijkste oorzakenhiervoor zijn hetfeit dat deberging dienog aanwezig
is in het gebied op het moment dat de bui valt sterk wisselt, evenals de intensiteit van de
buien. Voor de langzame component geldt met name dat deverdamping in de dagen volgend
opdebuivangrootbelang is.
Een neerslag/afvoer-model dient zich dan ook met name te richten op het juist verdelen van
regenwater naar de verschillende snelle en langzaam componenten. De waterbalans van een
gebied (aanwezigeberging) ende intensiteit van eenbui zijn debelangrijkste parameters voor
de verdeelsleutel.
De modellen zoals die hier zijn toegepast ('lumped') voldoen niet aan de eisen van het
project, daar het niet mogelijk is ze te gebruiken om debeoogde scenario's door te rekenen.
Hiertoe dient het stroomgebied te worden opgedeeld in deelgebieden op grond van gemeenschappelijke fysische karakteristieken (afvoerpatroon, landgebruik, bodem, helling).Daar er
slechts één continu debietmeetpunt aanwezig is, is het niet mogelijk deze deelgebieden
afzonderlijk te ijken. De aannames met betrekking tot de gebiedskenmerken bepalen dientengevolge deverhouding indeafstroming vandeverschillende deelgebieden.
De wegzijging van water uit de Mosbeek inde Slenk enmogelijk agrarisch gebruik (opzetten
vanpeilen)bemoeilijken deijking. Eencontinu debietmeetpunt voordeSlenkzou dekwaliteit
vanhetmodel verhogen.
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3.2

ANALYSE OPPERVLAKTEWATERKWALITEITSGEGEVENS

3.2.1

Algemeen
In debenedenloop van de Mosbeek (locatie 4zie figuur 1.2)zijn sinds 27/03/1993 debietproportionele monsters genomen. Hierdoor is inzicht verkregen in de gemiddelde kwaliteit van
het water dat gedurende eenweekuithet gehele stroomgebied afstroomt.
Elke 4 weken zijn analyses verricht op watermonsters genomen op verschillende plaatsen
langs de beek op hetzelfde tijdstip (momentane bemonstering). De locatie van de monsternamepunten is weergegeven in figuur 1.2. Op basis van concentratieveranderingen in de
stroomrichting van de beek kunnen uitspraken worden gedaan over de bijdrage van eutrofierende stoffen vanverschillende deelgebieden.
Vanaf maart 1995 zijn in een aantal perioden extra debietsproportionele monsters genomen.
Hieruit kanmeer inzichtverkregen wordeninhetverloop vandeconcentratie vanverschillendestoffen gedurende de afvoergolf.
In de rapportage van de analysefase (IWACO april 1996) zijn de analyseresultaten zijn per
parameter op een aantal manieren weergegeven en is hierop uitgebreid ingegaan. In deze
rapportage is een selectie gemaakt van die analyses die relevant zijn voor de opzet van het
modelinstrumentarium. Hierbij valt de nadruk op geïnterpreteerde gegevens en niet op de
basisgegevens.
De parameters waarop in deze rapportage wordt gefocust zijn stikstof en fosfor. Bekeken
wordt hoe de concentraties in het gehele stroomgebied variëren bij snelle en langzame afvoer
(paragraaf 3.2.2 en 3.2.3). en hoe deze zijn gerelateerd aan de seizoenen (paragraaf 3.2.4).
Concentratieveranderingen in de stroomrichting van de beek worden besproken in paragraaf
3.2.5).

3.2.2 Concentratie van de snelle en langzame afvoercomponent
De concentratie van Ntot, N0 3 , Nkj, NH4 Ptot, o-P, S04, Cl en K in de snelle en langzame
afvoercomponent is vastgesteld aan dehand van deanalyse-resultaten van de week-debietsgemiddelde monsters, voor het gehele stroomgebied. De analyseresultaten zijn verwerkt in
grafieken waarin de vracht van eenparameter isuitgezet tegen hetdebiet. In defiguren III.10
tot enmet III.14zijn degrafieken voor resp. N03, Ntot, S04, ClenKweergegeven.
De bovengenoemde grafieken bestaan uit twee lineaire trajecten met een duidelijke omslagpunt bij eendebiet van ongeveer 0,07 m3/s. Bij debieten lager dan0,07 m3/s is er sprake van
langzame 'basis' afvoer. Bij debieten boven 0,07 m3/s is er tevens sprake van snelle afvoer.
Het omslagpunt in de grafieken duidt op een verschil in concentratie tussen de langzame en
snelle afvoercomponenten. Uit de richtingscoëfficiënt van de verschillende trajecten van de
grafieken kan de gemiddelde concentratie van de snelle en langzame afvoercomponenten
worden bepaald.
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Voor deparameters Ntot, N03, S04 enClheeft het optredenvan snelleafvoer eenverdunnend
effect op de concentratie in de Mosbeek (zie figuur III.10, III.11, III.12 en III.13). De
metingen die afwijken van de lineaire trajecten zijn afkomstig uit de zomer. Waarschijnlijk
zijn dezemetingen beïnvloed door eenpiekafvoer met eenlaagdebiet waarbij sneltransport is
opgetreden. Boven een debiet van 0,07 m3/s stijgt de vracht minder en wordt de spreiding
groter. Bij eenlaag debiet wordt deMosbeek voornamelijk gevoed viahet grondwater. Grote
schommelingen in concentratie zijn hierbij niet te verwachten (o.a door uitmiddelen van de
verschillende concentraties als gevolg van verschil in reistijd). Bij een hoog debiet wordt de
Mosbeek ook gevoed via snelle transportroutes. Deheterogeniteit vanhet snelle afvoerproces
(plaats van afspoeling, bemestingssituatie, -tijdstip etc.) veroorzaken een grotere spreiding in
deconcentratie.
Voor deparameters P^, P0 4 , Nkj enNH4 is deknik rondom het debiet van 0,07 m3/s minder
goed te onderkennen. Devracht heeft een sterke spreiding die albij een laag debiet optreedt.
Om de concentratie van de langzame afvoercomponenten te bepalen is ingezoomd in het
traject van een debiet van 0 tot 0,03 m3/s en is onderscheid gemaakt tussen de zomer- en
winterwaarnemingen. Met name bij de winterwaarnemingen is een lineair verband te
onderscheiden. Voor Nkj is het tevens mogelijk (met grote spreiding) een concentratie vast te
stellen in de snelle afvoercomponent. Voor Ptot, P0 4 en NH4 is het echter niet goed mogelijk
eengebiedsgemiddelde concentratie inhetsnelletransport vast testellen.
Degrote spreiding indevrachtgrafieken wordenonder andereveroorzaakt door:
Lokale en tijdelijke aspecten als plaats van afspoeling, de bemestingstoestand en tijdstip
vanbemesting;
Het gebruikvanweekgemiddelde monsters waardoor vrijwel steeds eenmixvansnelleen
langzameafvoercomponenten isbemonsterd.
Er wordt geen rekening gehouden dat een deel van de snelle afvoer over maaiveld
geschied endat stoftransport aanslibdeeltjes kanplaatsvinden.
In paragraaf 3.2.3 wordt nader ingegaan op de concentratie van de snelle en langzame
afvoercomponenten aandehandvanmeetgegevens tijdens een afvoergolf.
De parameters zijn in te delen in drie groepen. De eerste groep omvat Ntm, N0 3 , S04 en Cl.
Het optreden van snelle afvoer heeft eenverdunnend effect opde concentratie inde Mosbeek.
De tweede groep omvat Plot, P0 4 , Nkj en NH4. Alhoewel een concentratie van de snelle
afvoercomponenten moeilijk is vast te stellen stijgen de concentraties over het algemeen bij
een toenemend debiet. De derde groep wordt gevormd door K waarbij geen duidelijke
concentratieverschillen kunnen worden vastgesteld tussen snelle en langzame afvoer. De
concentraties van de snelle en langzame afvoercomponenten voor de beschouwde parameters
zijn weergegeven intabel3.1.
Tabel 3.1

Concentratie vandesnelleenlangzame afvoercomponent
P

so 4

N„
mg/l

Nkj
mg/l

N0 3
mg/l

NH4
mg/l

mg/l

o-P
mg/l

mg/l

Cl
mg/l

K
mg/l

langzaam

13

2

11

0,2'

0,2

0,02'

69

38

17

snel

8

42

5

3

3

3

24

18

17

A

tot
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1. grote spreiding in basisafvoer
2. grote spreiding bij hoog debiet
3. te grote spreiding bij hoog debiet omeen lineair verband af te kunnen leiden

3.2.3

Afvoerpieken

Vanaf maart 1995 isdebemonsteringsstrategie vandecontinuemeting aangepast enis tijdens
eenpiekafvoer met eengroterefrequentie deoppervlaktewaterkwaliteit bemonsterd. Doel van
de bemonstering was inzicht te verkrijgen in het verloop van de concentratie van verschillende parameters voor, tijdens en na een afvoergolf. De debietsproportionele monsters per
week geven alleen inzicht in de gemiddelde concentratie van piek- en basisafvoer. Dit
meetregime heeft geleid tot eenfrequenter bemonsteren invijf perioden:
1.22-03-1995 tot 30-03-1995 (einde winter/voorjaar)
2. 23-05-1995 tot 30-05-1995 (voorjaar)
3. 12-07-1995 tot 03-08-1995 (zomer)
4. 28-08-1995 tot 11-09-1995(zomer)
5. 06-11-1995tot 04-12-1995 (najaar)
In de rapportage van de analysefase zijn alle afvoerpieken uitvoerig besproken. In deze
rapportage wordt alleen aandacht besteed aan de afvoerpiek van 22-03-1995 tot 30-03-1995
waarbij de meest sprekende meetresultaten zijn verzameld. De meetresultaten zijn gepresenteerd infiguur III.15enIII.16.
Deze periode omvat 4 piekafvoeren (24 maart, 27 maart 29 maart en 30 maart). De tweede
afvoerpiek is het grootst, namelijk 0,58 m3/s. Het eerste monster is een debietsproportioneel
monster over een periode van 100 uur. In deze periode treedt een basisafvoer op van circa
0,05 m3/s. In paragraaf 3.2.1 is geconstateerd dat deze afvoer nog juist door de langzame
afvoercomponenten wordtveroorzaakt. Hettweedemonster omvat eenperiode van 18uur en
is genomen gedurende een toenemende afvoer. Het maximum debiet bedraagt 0,58 m3/s. Bij
dit debiet wordt een aanzienlijk deel (ca. 90%) van de afvoer veroorzaakt door snelle
afvoercomponenten. Het derde monster is genomen tijdens een afnemende afvoer en omvat
een periode van 25 uur. Het vierde monster omvat een periode van 23 uur. In deze periode
treedt eenkorte afvoerpiek opmet eenmaximum debiet van0,2 m3/s.
De concentraties van de P^, en P0 4 vertonen een sterke stijging met het toenemen van het
debiet (zie figuur III.16). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door afspoeling van slibdeeltjes tijdens oppervlakkige afstroming. Uit de grafieken van vracht tegen debiet was het door
degrote spreiding vandeanalyseresultaten nietmogelijk eenconcentratie afte leidenbij hoge
afvoer. Een oorzaak is dat bij de wekelijkse debietsproportionele metingen geen objectieve
maat geven voor het optreden van oppervlakkige afvoer. Bij het optreden van snelle afvoer is
niet het gemiddelde debiet maar met name de neerslagintensiteit en de neerslaghistorie van
belang voor deP-concentratie. In de week van22 tot 29 maart ishet gemiddelde debiet 0,11
m3/s terwijl het maximale debiet 0,58 m3/s bedraagt. Door de, voor de Mosbeek, zeer hoge
afvoerpiek kanmeer dangemiddeld veel Ptot (0,8mg/l) enP0 4 (0,3mg/l) zijn afgespoeld.
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Bij NH4 en Nkj treedt evenals bij fosfor een sterke stijging van de concentratie op met het
toenemen van het debiet. Aangezien deze componenten normaal gesproken vooral via snel
transport tot afvoer komt is dit verloop te verwachten. De concentraties die voor Nkj uit de
relatie tussen debiet en vracht zijn afgeleid kloppen redelijk met de resultaten van de afvoergolf. Bekend is dat Nkj mobieler is dan fosfor en niet alleen afhankelijk is van het transport
aanslibdeeltjes. Nkj kandus ook afstromen via eenandere snelleafvoercomponent (interflow)
die ook optreedt bij lagere neerslagintensiteiten. De relatie tussen vracht en debiet laat voor
NH4 een grote spreiding zien. De spreiding kan naast de bovengenoemde redenen (weekgemiddelde bemonstering) ook nog worden veroorzaakt door afbraak van NH4 in de monsterfles. Afbraak is onder andere afhankelijk van de temperatuur, verblijftijd en zuurstofgehalte
inmonstername fles.
N0 3 enS04 zijn typisch stoffen dievooral via het grondwater afstromen. Dit wordt bevestigd
door de afnemende concentratie bij een hogere afvoer. De gemeten N03-concentratie tijdens
de afvoergolf komt goed overeen met die zijn afgeleid uit de vrachtgrafieken (paragraaf
3.2.2).
3.2.4

Seizoensinvloeden
In figuur III.2 de concentratie (weekgemiddelde waarden) in de tijd van N0 3 weergegeven.
Hieruit blijkt dat de N03-concentraties in de zomer redelijk constant (8 tot 10mg/l) zijn. In
de winter liggen de N03-concentraties in principe hoger (tot 14 mg/l), maar dalen bij
afvoerpieken tot onder het zomer-niveau (tot 6mg/l). Als de afvoer naeenpiek weer gedaald
istothet niveauvanvoor depiek, dan isookhet N03-concentratieterug ophet oudeniveau.
Deze fluctuaties van de N03-concentratie kunnen (deels) verklaard worden door de verschillen in snelle en langzame afvoer. In de zomer, bij lage grondwaterstanden vormen langzame
afvoercomponenten (basisafvoer) de voornaamste toestroming van water naar de Mosbeek en
zijn de N03-concentraties laag. In de winterperiode neemt het aandeel snelle afvoercomponenten indeafvoer toeendaalt deN03-concentratie indebeek.
De N03-concentratie isgedurendedewinterperiode niet constant. Uit figuur III.2blijkt datde
N03-concentratie gedurende de winter daalt. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen
zijn deophoping van stikstof gedurende het groeiseizoen (weinig transport; gewasverdamping
> neerslag), het optreden van uitspoeling met een hoge concentratie in het begin van de
winter endevermindering vandezenutriënten gedurende het winterseizoen alsgevolg vande
uitspoeling.
De grafiek III.1met betrekking tot het fosforgehalte laat geen duidelijke seizoensfluctuaties
zien. Uitspoeling via de verzadigde zone treedt op zonder seizoensfluctuaties (o.a door
uitmiddelen van de verschillende concentraties als gevolg van verschil in reistijd). De
afspoeling wordt onder andere bepaald door de afspoelingsflux en de beschikbaarheid van
fosfor om af te spoelen (Sharpley, 1989). De afspoelingsflux is het grootst in de winter, de
beschikbaarheid van fosfor is echter het grootst vlak na bemesting in het voorjaar en de
zomer. In hoeverre deze factoren bepalend zijn voor de afspoeling van fosfor is niet in
algemene termen aan te geven voor het gehele gebied. Informatie over de lokale situatie
(hydrologisch en met betrekking tot de bemestingssituatie) is hiervoor noodzakelijk. Bij de
waterkwaliteitsmodellering wordt nader ingegaan op het verloop van de N- en P-concentratie
inde loopvande tijd.
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In figuur 3.3 en tabel 3.2 wordt een overzicht gegeven van de vrachten per kwartaal voor
stikstof en voor fosfor. Hieruit blijkt dat inde winterperioden (01/10 tot 01/04) verreweg de
grootste vrachten aan N en P worden afgevoerd. In de winter van 1995-1996 is de afvoer
beduidend minder. De periode was extreem droog waardoor ook de afvoer van de Mosbeek
erg laag was. In figuur III.3 en III.4 is het verloop vande vracht voor Ptot resp. N0 3 in de
tijd grafisch weergegeven.
De verschillen tussen zomer en winterseizoen zijn vooral terug te voeren op verschillen in
debiet. In de winterperiode is het debiet aanzienlijk groter. Bij een min of meer gelijkblijvende gemiddelde concentratie over het jaar wordt dus in de winterperiode de grootste
vracht afgevoerd.
Verder blijkt dat N0 3 debelangrijkste stikstofcomponent is (70 tot 86%). P0 4 draagt slechts
voor 13tot 36%bij aandeafvoer van fosfor.
Tabel 3.2

Cumulatieve vrachten per periode
NO,

N,„

N0 3 vanN„„%

PO«

p

1

PO„ van P,„%

H«

27/04/93-01-07/93

508

623

81

4

11

36

01/07/93-01/10/93

1826

2519

72

29

93

31

01/10/93- 01/01/94

5834

8183

71

88

278

32

01/01/94- 01/04/94

5702

7826

72

83

284

29

Totaal

13870

19151

72

204

666

31

01/04/94- 01/07/94

2418

3194

75

32

110

29

01/07/94-01/10/94

1144

1627

70

24

117

20

01/10/94- 01/01/95

4029

4029

78

64

212

30

01/01/95-01/04/95

6985

8734

80

81

306

26

Totaal

14576

18674

78

201

745

27

01/04/95-01/07/95

2382

2897

82

27

88

31

01/07/95-01/10/95

503

604

83

5

17

29

01/10/95- 15/12/95

984

1134

86

3

24

13

Totaal

3869

4635

83

35

129

27

3.2.5 Concentratieveranderingen in de stroomrichting van de beek
Elke4weken zijn watermonsters genomen engeanalyseerd opverschillendeplaatsen langs de
beek (momentane bemonstering). De locatie van de monsternamepunten is weergegeven in
figuur 1.2. Op basis van concentratieveranderingen inde stroomrichting van de beek kunnen
uitspraken worden gedaan over de bijdrage van eutrofiërende stoffen van verschillende
deelgebieden. Op locatie 1 wordt het water in de bovenloop op ca. 500 m van de bron
gemeten. Locatie2bevindt zichindeSlenkvanReutumop3000mvandebron.
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Locatie 3bevindt zich opdewestelijke begrenzingvandeSlenk vanReutumopcirca5600m
van de bron. Locatie 4 bevindt zich in de benedenloop op circa 7000 m van de bron. Op
locatie4wordenzowel continue alsmomentane monsters genomen.
Er bestaan duidelijke verschillen tussen de concentraties in de continue monsters en de
momentane monsters. De meeste momentane monsters zijn genomen in perioden dat er geen
oppervlakkige afstroming plaatsvond en bevatten dus geen nutriënten die via oppervlakkige
afspoeling de Mosbeek bereiken. Bij de interpretatie van de momentane monsters dient
hiermee rekening tewordengehouden.
In figuur III.6 en III.7 zijn het N03-gehalte resp. het totaal stikstofgehalte op verschillende
afstanden vandebron grafisch weergegeven. Het N03-gehalteentotaal stikstofgehalte vanhet
Mosbeekwater nemenbeide af naarmatede afstand tot debron groter wordt. Dit houdt indat
het N03-gehaltevanhet grondwater dat indeMosbeek afstroomt, bovenstroomshoger isdan
benedenstrooms. Het Nkj-gehalte neemt toe naar mate de afstand tot de bron groter wordt.
Tussen locatie 2 en 3 zijn geen grote verschillen aangetoond. Dit duidt er op dat er in de
Slenk geenwater wordt aangevoerd met eenandere samenstelling danvanuit de stuwwal.
Het P10t-gehalte neemt over het algemeen toe met de afstand vanaf de bron (zie figuur III.5).
Tussen locatie 3 en4 is geen duidelijke toe- of afname meer te constateren. Het P04-gehalte
neemt tussen locatie 1en3toeterwijl eenafname teconstaterenvalt tussen locatie 3en4. De
toename tussen locatie 1en 3 zou verband kunnen houden met het voorkomen van fosfaatverzadigde bodems indebovenloop (stuwwal).
Tussen locatie 3en4 is eenopvallende stijging te zienvanhet S04- enFe-gehalte (zie figuur
III.8 enIII.9). Tussen locatie 3en4 ligt een slotenstelsel dat tussen meetpunt 3en4 afwatert
op deMosbeek. Uit diverse studies komt naar voren dat indit gebied vooral indewinter een
aanzienlijke kwelstroming optreedt. Het maaiveld is relatief vlak zodat verwacht wordt dat
oppervlakkige afstroming een minder belangrijke rol speelt. De stijging van de S0 4 en Feconcentratie en de daling van de N03-concentratie tussen locatie 3 en 4 kunnen op verschillende manieren verklaard worden. De lage N03-concentratie zou veroorzaakt kunnen
worden door een lagere N-belasting inhet westelijk gebied. Denitrificatie in debeek zouook
kunnen optreden. Dit is echter niet erg waarschijnlijk door de korte verblijftijden van het
water in de beek. Het is waarschijnlijker dat uit dit deelgebied gedenitrificeerd grondwater
wordt aangevoerd. De redoxpotentiaal is zodanig dat Fe in opgeloste vorm aanwezig is.
Pyrietoxidatie, waarbij N0 3 wordt afgebroken onder vorming van S04 en Fe, zou de
verhoogde S0 4 en Fe-gehalten en de verlaagde N03-concentratie tussen meetpunt 3 en 4
kunnen verklaren.
3.3

ANALYSERESULTATEN GRONDWATER EN DRAINAGEWATER

3.3.1

Peilbuizen
In september 1995 is op een aantal plaatsen het ondiepe en diepe grondwater bemonsterd en
geanalyseerd. Het doel vandeze bemonsteringsronde was inzicht teverkrijgen inde kwaliteit
vanhet dieperegrondwater indeSlenkvanReutum enhet regionalekwelgebied.
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Daarnaast was het noodzakelijk de ondiepere peilbuizen op de stuwwal van Ootmarsum te
bemonsteren voor een beter inzicht in de ondiepe grondwaterkwaliteit op de stuwwal.
Hiervoor zijn door de WMO in samenspraak met het Waterschap Regge en Dinkel en
IWACOopde stuwwal drie extra ondiepepeilbuizen geplaatst waar opgrond van kenmerken
inhet veldverondersteld wordt dat daar kwel opkantreden.
Infiguur1.6is de ligging van alle bemonsterde peilbuizen weergegeven. Tevens zijn indeze
figuurde, voor dit onderzoek, belangrijkste parameters weergegeven. Devolledige analyseresultaten zijn opgenomen in rapportage van de analysefase (IWACO april 1996). Bij de interpretatie vanderesultaten moet rekening gehouden worden met het éénmalige karakter vande
metingen. Toevallige uitschieters worden hierin niet als zodanig erkend, zodat bij de
interpretatie debenodigde voorzichtigheid betracht moet worden. In eerste instantie zullen de
analyseresultaten van de drie gebieden afzonderlijk besproken worden. Vervolgens zullen de
resultaten van dedrie gebiedenbesproken worden met het doel de gemeten samenstelling van
het oppervlaktewater vandeMosbeekteevalueren.
A Stuwwal vanOotmarsum
Op de stuwwal zijn in totaal 13 peilbuizen bemonsterd. De peilbuizen kunnen op basis
van hun ligging ten opzicht van deMosbeek ingedeeld worden intwee groepen, nabij de
bron enelders opdestuwwal.
Bron
De Mosbeek ontspringt in een veengebiedje ten westen van de Paardenslenkte. In dit
brongebied van de Mosbeek zijn 3 peilbuizen bemonsterd met verschillende filters op
verschillende diepte, 0,2, 0,7 en 1,2 m-mv. Deze peilbuizen bevinden zich in een
beheersgebied van het Overijsssels Landschap. De andere drie peilbuizen liggen op een
afstand van ongeveer honderd meter van de bron. Uit de stijghoogtewaarnemingen van
oktober tot december 1995 is geen duidelijk kwel of infiltratiebeeld af te leiden. Op de
Paardenslenkte, nabij peilbuis 94-103, is sprake van infiltratie. Of het water dat hier
infiltreert door deMosbeek afgevoerd wordt, isdoor de zeer complexe gelaagdheid inde
ondergrond zeer moeilijk in te schatten. Uit deze peilbuisgegevens zou de conclusie
getrokken kunnen worden dat de kwelsysternen lokaal zijn. De gemeten N03-concentraties in deze zes peilbuizen variëren van 11tot 190mg N03/1. In PB95-116 enPB95-117
neemt de N03-concentratie toe met de diepte. Op 0,2 m-mv worden N03-concentraties
gemeten van 16en 11mg N03/1, terwijl op 1,2 m-mv de N03-concentratie 94 resp. 100
N0 3 mg/l bedraagt. In 95-114 en 95-118 worden zowel diep (4 resp. 1,2 m-mv) als
ondiep (1,5 resp. 0,2 m-mv) hogeN03-concentraties gemeten (> 100mg/l). In 95-115is
de N03-concentratie op 4 m-mv lager, namelijk 29 mg/l. Hieruit blijkt dat binnen een
klein gebied de spreiding in de N03-concentratie al groot kan zijn. De NH4- en P0 4 concentratie in het gebied rondom de bron van de Mosbeek zijn zeer laag tot onder de
detectielimiet. In peilbuis 95-114 en 95-115 (iets verder van de oorsprong van de
Mosbeek) is de pH opvallend laag (resp. 4,45 en 4,35 voor 95-114 diep en ondiep en
3,85voor95-115).
Uit deze metingen blijkt dat de Mosbeek ontspringt in een gebied waarin de N03concentraties van het grondwater hoog zijn. Dit komt overeen met de hoge N03-concentraties die inhetoppervlaktewater vandeMosbeek nabij debrongemeten zijn.
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Overig stuwwal
Uit de resultaten van depeilbuizen blijkt dat de samenstelling van het grondwater inhet
gebied zeer heterogeen is. Op de plaats van de twee peilbuizen die recent geplaatst zijn
(95-111, filter op 2,1 m-mv en 95-112, filters op 1en 3,8 m-mv) is het ondiepe grondwater anaëroob (geen N0 3 en bij peilbuis 95-111 een hoge S04-concentratie). Deze
buizen zijn geplaatst op basis van veldkenmerken die aanduiden dat er sprake is vanhet
optreden van kwel. Deze lokale kwel blijkt dus geen NO, te bevatten, ook de NH4-concentratie is zeerlaag.
In peilbuis PB94-107, nabij de Mosbeek, wordt geen N0 3 aangetroffen en is de S04concentratie hoog. Hier is op 5 m-mv reeds sprakevan eengereduceerd milieu. Peilbuis
LB94-105 (filter 3,7 m-mv) en 95-113 (filter 6 m-mv) liggen op grotere afstand van de
beek. Bij deze peilbuizen is de N03-concentratie hoog (38 tot 53 mg N03/1) en is er
sprake van geoxideerd grondwater. Het grondwater ter plaatse van peilbuis 94PB102
heeft op 10m-mv een N03-concentratievan 53mg N03/1. Uit deze resultaten komt geen
eenduidig beeld van de samenstelling van het grondwater in het onderzoeksgebied naar
voren. Zeer plaatselijk kanhet grondwater op geringe diepte reeds anaëroob zijn, terwijl
op andere plaatsen op 10 m-mv nog N0 3 wordt aangetroffen. Het al dan niet optreden
vanplaatselijke kwel iswaarschijnlijk deoorzaakvandezeverschillen.
B SlenkvanReutum
In de Slenk van Reutum zijn van drie peilbuizen in totaal vier filters bemonsterd en
geanalyseerd (PB71-29, filter 18m-mv, 28FL21, filter 4 m-mv en 28FP32, filters 9en
37,5m-mv). Inéénpeilbuis (71FP29)ishet diepefilternietbemonsterd omdat verondersteld is dat 2 monsters van het diepe pakket voldoende zijn om inzicht te krijgen in de
kwaliteit van het grondwater in het diepe watervoerend pakket. Op grond van gemeten
verschillentussendiepe enondiepestijghoogten blijkt dat er sprake isvaninfiltratie inde
Slenk. Het stijghoogteverschil tussendiepeenondiepefiltersvarieert van 1 tot 2,2 meter.
Dit duidt op een aanzienlijke weerstand tussen beide watervoerende pakketten. Het
diepere grondwater zal geen invloed hebben op de samenstelling van het oppervlaktewater vande Mosbeek.Het ondiepe grondwater isbemonsterd intweefiltersopresp. 4 en9
m-mv. De N03-concentratie is hoog (62 resp. 180mg N03/1). Inperioden met eenhoge
grondwaterstand (in de winter) kan mogelijk water uit de Slenk in de Mosbeek opkwellen, inandereperioden isditniet waarschijnlijk.
Het diepe grondwater is bemonsterd optwee verschillende dieptes, 18en 37,5 m-mv. In
het diepe grondwater zijn deN03-concentraties beduidend lager (1,5 resp. 28mg N03/1).
Degemeten concentraties wijzen opeengedeeltelijke denitrificatie inhet diepe grondwater.
C Gebied rondom benedenloop
Uit de metingen van de concentraties in de Mosbeek blijkt dat de S04-concentratie
toeneemt en de N03-concentratie afneemt met de afstand, hoofdstuk 3.2.4. Deze afname
komt met name naar voren tussenmeetlocatie 3en4, het traject vande Mosbeek waarop
dit gebied afwatert.
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Deze afname zou verklaard kunnen worden door een andere samenstelling van het water
uit dit regionale gebied dan het oppervlaktewater dat van de stuwwal komt. Om deze
veronderstellingen te onderzoeken is indit gebied éénpeilbuis (PB84-99) met twee filters
(9,5 en 19,5 m-mv) bemonsterd en geanalyseerd. Uit het stijghoogteverschil tussenfilter
1 en2blijkt dat defluxter plaatse naar boven gericht is. Er is sprakevan een stijghoogteverschil vanongeveer 10 cm.
Uit demetingenblijkt dathet grondwater anaëroob is (geenN03). DeS04-concentratie in
het grondwater is lager dande gemiddelde S04-concentratie in het oppervlaktewater van
de Mosbeek op het continue meetpunt (37 en 43 mg/l ten opzichte van 69 mg/l).
Uitgaande van wateraanvoer vanuit dit gebied, kunnen de lage N03-concentraties in het
grondwater eenbelangrijke oorzaak zijn vaneenverlaging vande N03-concentratie inde
benedenloop van de Mosbeek. De hogere S04-concentraties in het oppervlaktewater van
de benedenloop van de Mosbeek t.o.v de bovenloop worden met de analyseresultaten in
deze peilbuis niet verklaard. De S04-concentratie in het grondwater bij de gemeten
peilbuis is lager dan in het oppervlaktewater van de benedenloop van de Mosbeek.
Vanwege het beperkte aantal metingen is het echter niet mogelijk een volledig beeld te
krijgen van de ondergrond. De heterogeniteit van de ondergrond speelt hierbij een zeer
bepalende rol, zodat deze metingen alleeneenbeeld gevenvandesituatie indebuurt van
depeilbuis enniet over het gehele gebied. Daarvoor zijn meer analyses noodzakelijk. De
P04-concentratieiszeer laagtot onderdedetectielimiet (0,09mg P04/1, 9m-mv; < 0,05
mg P04/1, 19,5 m-mv). De analyseresultaten van PB84-99 wijzen op grondwater dat
weinigbeïnvloed isdoor landbouwactiviteiten.
3.3.2

Drainagebuizen
Opde stuwwal worden een aantalpercelen gedraineerd. Optweeverschillende plaatsen iseen
drainagebuis bemonsterd en geanalyseerd. De drainagebuis in het perceel aan de Pauswegnoord is twee keer bemonsterd (DB1), een drainagebuis in een perceel ten zuiden van de
Mosbeek is drie keer bemonsterd (DB2). Bij het evalueren van deze meetgegevens moet
rekening gehouden wordenmet het 'toeval' datbepalend kan zijn voor demeetresultaten. Het
stoftransport naar drainagebuizen vindt voor een belangrijk deel plaats via preferente
stroombanen alsmacroporiën en(krimp) scheuren (VanBronswijk etal., 1995).Deheterogeniteit van de ondergrond bepaalt voor een belangrijk deel dit transport. Als gevolg van deze
heterogeniteit speelt het tijdstip van bemonsteren in relatie tot het tijdstip van neerslag en
bemesting mede een belangrijke rol in de uiteindelijke analyseresultaten. In hoeverre deze
waarnemingen representatief zijn voor degemiddelde drainwaterkwaliteit isniet aantegeven.
Toch ishet mogelijk dezegegevens te evalueren inrelatiemet degemeten concentraties inhet
oppervlaktewater vandeMosbeek.
In tabel 3.3 wordt een overzicht gegeven van de gemeten N03-, Ntot-, P04- enP^-concentratie inhet drainwater.
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Tabel 3.3

Gemeten concentraties indrainagebuizen

Code

Ligging

Datum

N03-concentratie
[mg N/l]

NM,-concentraue
[mg N/l]

P04-concentratie
[mgP/1]

Pon-concentratie
[mgP/1]

DB1

Pausweg-noord

7-3-94

1,9

3,63

0,06

0,60

DB1

Pausweg-noord

23-1-95

3,1

4,01

0,05

0,22

DB2

Zuiden Mosbeek

7-3-94

8,7

10,82

0,23

0,34

DB2

Zuiden Mosbeek

16-9-94

11,0

13,61

0,23

0,30

DB2

Zuiden Mosbeek

23-1-95

2,7

3,72

0,66

0,68

Wat opvalt is dat de nutrièntenconcentratie in DB1 hoger is dan in DB2. Een mogelijke
verklaring hiervoor zou kunnen zijn het verschil in bemestingsniveau. Andere factoren die
hierbij een rol kunnen spelen zijn: landgebruik, diepte van dedrains, mate van heterogeniteit
indeondergrond (aldanniet aanwezig zijn vanpreferente stroombanen) etc.
De gemeten N-concentraties vallen binnen de range van de gemeten N-concentraties in het
oppervlaktewater van de Mosbeek. De P04-concentraties in het drainwater zijn voor met
name DB2vrij hoog.
3.4

CONCLUSIES UIT DE ANALYSE VAN DE MEETGEGEVENS EN
AANBEVELINGEN OPZET MODELINSTRUMENTARIUM
Conclusiesuit deanalysevandemeetgegevens
Op basis van de analyse van de meetgegevens zoals besproken in paragraaf 3.1. en 3.2
kunnendevolgende conclusies wordengetrokken:
1. Het gebied waarin afstroming plaats vindt naar de Mosbeek is kleiner dan het topografische stroomgebied (1000 ha). In het noordelijke deel van de stuwwal zal het grondwater
vanuit het topografische stroomgebied afstromen naar de slenk. Op basis van een
voorlopige analyse wordt geschat dat het toestromingsgebied van de Mosbeek niet groter
isdan500ha.
2. De afvoer/neerslag verhouding wisselt sterk gedurende het jaar. Voor de snelle afvoercomponent ismet name deneerslagintensiteit endeneerslaghistorie vanbelang. Voor de
langzame component is met name de verdamping in de dagen volgende op de bui van
belang.
3. N0 3 en S0 4 stromen vooral via het grondwater af naar deMosbeek. NH4 en Nkj stromen
vooral af via snelle afvoer zoals interflow enoppervlakkige afstroming. Ptot, P0 4 stromen
voornamelijk afvia oppervlakkige afstroming gebonden aan slibdeeltjes. Voor N0 3 , S04,
Cl en K zijn gemiddelde concentraties afgeleid voor de snelle en langzame afstromingscomponenten. Voor P0 4 , PtotNkj enNH4zijn door degrote spreiding inde meetgegevens
geen betrouwbare concentraties af te leiden. De concentraties van deze parameters
worden waarschijnlijk bepaald door zeer plaatselijke processen als plaatselijke afstroming, bemesting etc.
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4. De N03-concentratie van het grondwater dat in de Mosbeek afstroomt is bovenstrooms
hoger dan benedenstrooms. Het Ptot- en P04-gehalte neemt over het algemeen toe met de
afstand vanaf de bron. In de middenloop (tussen locatie 2 en 3) zijn er geen grote
veranderingen in de concentratie waargenomen (meetreeks locatie 2 van juli 1995 tot
januari 1996). Benedenstrooms is geen toename maar zelfs een lichte afname te zien. In
de benedenstroom zijn tevens sterke aanwijzingen voor pyrietoxidatie in de ondergrond
waarbij N0 3 wordt afgebroken onder vorming van S04 zodat het grondwater dat naar de
Mosbeek stroomt een lage N03-concentratie en een hoge S04-concentratie. Deze
veronderstelling wordt niet volledig onderschreven door de analyses van het grondwater
inhet gebied.
5. In de winterperiode is de afgevoerde vracht aan stikstof en fosfor veel groter dan in de
zomer. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogereafvoeren indewinter.
6. Ptot en P0 4 en in mindere mate Nkj en NH4worden afgevoerd inperioden met intensieve
neerslag. Doordat de waterkwaliteit is bepaald met weekgemiddelde monsters is afspoelingvan met name fosfor-componenten niet nauwkeurigbekend.
7. Door rondom een afvoergebeurtenis frequenter temeten is eenbeter inzicht verkregen in
de processen die optreden tijdens een periode van snelle afvoer. Met name de eerste
afvoergebeurtenis waarbij sprake was van een groot debiet, 0,58 m3/s. Tijdens deze
afvoergebeurtenis daaldedeN03- enS04-concentratie ensteegdeNkj- NH4-, P04- enPtotconcentratie. Bij de andere neerslaggebeurtenissen was de intensiteit niet zo groot zodat
deveranderingen indeconcentratieniet zoeenduidig waren.
Aanbevelingen opzetmodelinstrumentarium
1. Voor een juiste beschrijving van af- en uitspoeling van nutriënten is het nodig het
stoftransport te beschrijven via langzame en snelle afvoercomponenten. Hiervoor is in
eerste instantieeenneerslagafvoer model nodig datopbasisvanfysische kenmerken voor
verschillende deelgebieden eenverdelingtemakennaarsnelle enlangzame afvoercomponenten. De ijking van een dergelijk model wordt bemoeilijkt doordat slechts één
betrouwbaar meetpunt voorhet debietaanwezig is.
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NEERSLAG-AFVOERMODELLERING

4.1

OMSCHRIJVING NASIM

pag. 25

Inleiding
Neerslag-afvoermodellen worden in de hydrologie veel gebruikt voor de simulatie van met
namehoge afvoeren uit stroomgebieden. Demodellen zijn vaak eenvoudig van aard, bevatten
slechts een summiere omschrijving van het stroomgebied waarvoor ze gemaakt zijn en zijn
eigenlijk allemaal terug te voeren op de theorie van het lineaire reservoir, ook vaak 'bakjesmodel' genoemd (bijvoorbeeld deUnit Hydrographmethode).
Het belangrijkste kenmerk vaneen lineair reservoir isdat deafvoer recht evenredig ismet de
hoeveelheid water inhet systeem (bakje, ziefiguur 4.1), oftewel, analoog aanDarcy:

n

"Actueel ~ "basis

1

Het debiet Qisgelijk aanhetverschil tussen dewerkelijke 'waterhoogte' HAcluee,ende laagste
waterhoogte boven de uitstroomhoogte HBasis, gedeeld door de weerstand C die het systeem
biedt tegen leegstromen.
Dit model levert voor een bui een karakteristiek exponentieel afvoerverloop van een bui,
zoals weergegeven in figuur 4.1. Indien de bui door meerder bakjes wordt geleidt, ontstaat
eerst een stijgend envervolgens eendalendverloop.
Modellen die slechts devorm vande afvoercurve vaneenbuibeschrijven zijn alleen geschikt
voor de beschrijving van de afvoer van een stroomgebied voor een korte periode, bijvoorbeeld in het geval van zware neerslag en de voorspelling van een piekafvoer (zie paragraaf
3.1.3). De oorzaak hiervan isdat geenaandacht wordt geschonken aanhet aandeel van debui
dat (snel) tot afvoer komt, het aandeel dat verdampt en het aandeel dat langzaam tot afvoer
komt (basisafvoer). Deze verdeling van de neerslag over de deelstromen kan sterk verschillen, zowel indeloopvaneennatteperiodealsoverhetjaar.
Detijdsafhankelijke verdeling vande neerslag overdeverschillende deelstromen wordt, naast
onder meer landgebruik (interceptie) en de fysische toestand van de bovengrond (b.v.
verslemping) met name bepaald door het vochtgehalte van de eerste meter(s) van de bovengrond. Alleen modellen die dit meenemen inhunberekeningen, kunnen worden ingezet voor
berekeningen vanhet neerslag-afvoer proces over eenlangereperiode.
Een belangrijke reden om indeze studie tekiezen voor het neerslag-afvoermodel NASIMvan
de Duitse firma Hydrotec is dan ook de uitgebreide bodemvochtmodule in dit model. De
verschillende bodemeenheden in een stroomgebied worden in dit model middels een GeografischInformatiesysteem (GIS)gecombineerd met deverschillende vormen van landgebruik.
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Zo ontstaan homogene deelgebieden. De onverzadigde zone is daarbij ingedeeld in een op te
geven aantal bodemlagen. ieder met specifieke bodemkenmerken. De processen neerslag,
interceptie, evaporatie, gewasverdamping, infiltratie, oppervlakkige afstroming, ondiepe
drainage, percolatie, grondwatervoeding encapillaire opstijging worden (uiteraard vereenvoudigd) gesimuleerd. Voor het berekenen van de afvoer naar de beek zijn de drie deelstromen
oppervlakkige afvoer, ondiepe drainage enbasisafvoer (=afvoer grondwater) van belang. In
figuur 4.2 is de onderverdeling van de deelstromen voor een winter- en een zomersituatie
weergegeven.
Naast deopdeling ingebiedenmethomogeenbodemtype enlandgebruik, wordthetstroomgebied tevens opgedeeld in deelstroomgebieden. Een deelstroomgebied bestaat in principe uit
een éénof meerder homogene deelgebieden en eenwaterloop. Het water van elke deelstroom
(oppervlakkige afstroming, ondiepe drainage en basisafvoer) wordt eerst door een lineair
reservoir geleid (zie boven), om de benodigde vertraging die optreedt in het systeem te
simuleren. Het komt vervolgens in de waterloop. Het type en de afmeting van de waterloop
kan worden opgegeven, evenals voor het gekozen type relevante informatie, als dewandruwheid. Er kan gekozen worden uit ca. 10 typen waterlopen, onder meer natuurlijk profiel,
trapeziumvorm, kanaal, pijpleiding. Het water uit een deelstroomgebied wordt eventueel
samen met water uit bovenstroomse deelstroomgebieden via deze waterloop afgevoerd. De
stroming vanhet oppervlaktewater wordt middels eeneenvoudig hydraulisch model berekend.
Modelbouw eninvoer
De software van NASIMbestaat uit een rekenkern (onder DOS)en een daaromheen gebouwdegebruiksvriendelijke user interface (UI)onderWindows (ziefiguur 4.3). Inprincipe kanin
deze UI het gehele model worden gebouwd, geijkt en doorgerekend en kunnen grafieken van
de tijdreeksen worden gemaakt. Daar de modelinvoer voor een groot gedeelte uit ruimtelijk
informatie bestaat is het eenvoudiger een gedeelte van de modelinvoer middels een GeografischInformatiesysteem in te voeren. Een koppeling tussen het GIS ARC/Info en NASIM is
voorhanden. Deinformatie dieopdezewijze wordt ingevoerd betreft:
Bodems (ligging, oppervlakte, aantal lagen, dikte van de lagen, namen van bodemtypen
vandielagen);
Landgebruik (naam, ligging, oppervlakte, maximale interceptie, worteldiepte)
Metdaarbij:
Bodemtypen (naam, porievolume, verwelkingspunt, veldcapaciteit, doorlatendheid,
maximale infiltratiesnelheid)
Een bodemtype heeft dus betrekking op een laag in een bodem. Een bodem kan bestaan uit
meerdere lagen.
IndeIJl wordendedeelstroomgebieden vervolgens voorzienvan:
Dewaterlopen (type, lengte, helling, afmeting, wandruwheid);
Dedalvorm (vorm, helling);
Retentietijden (tijdconstanten van de lineaire reservoirmodellen van de deelstromen:
oppervlakkige afvoer, ondiepe drainage en basisafvoer;
Tijdreeksen (neerslag, verdamping, additionele waterstromen)
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De verschillende bodemtypen kunnen in de UI verder worden voorzien van capillaire opstijging (afstand tot grondwaterspiegel, bodemtype).
Tevenskunneninde UIdemiddels het GISingevoerdeparameters worden gewijzigd.
Berekening, stap1:Deonverzadigdezonemodule
Figuur 4.4 geeft een overzicht van de gemodelleerde processen en deelstromen in de
onverzadigde zone module. Per homogeen deelgebied (unieke combinatie van bodem en
landgebruik) wordt de module doorgerekend voor de opgegeven tijdsperiode en met de
opgegeven tijdstapgrootte. De bodem is opgedeeld in verschillende door de gebruiker
opgegeven lagen met eventueel ieder hun eigen bodemtype. Daarnaast heeft de gebruiker de
diktevandewortelzone aangegeven.
Neerslag, interceptie, verdamping
De neerslag wordt in eerste instantie gecorrigeerd voor de interceptie die optreedt in
begroeiing. De effectieve neerslag is dat aandeel van de neerslag dat zijn weg vindt naar het
grondoppervlak. Verdamping treed in eerste instantie op uit interceptie en vervolgens via
evapotranspiratie (gewas- en bodemoppervlak). De aan het model opgegeven tijdreeks van
gemeten potentiële verdamping wordt aan de hand van het bodemvochtgehalte gecorrigeerd
tot deactueleverdamping (bij vochttekort neemt de evapotranspiratie uiteraard af). Transpiratietreed slechts opuit het doorwortelde gedeeltevandebodem.
Infiltratie enoppervlakkige afstroming
Oppervlakkige afstroming ontstaat indien de effectieve neerslag hoger is dan de potentiële
infiltratiesnelheid. Deze is eenfunctie vanhetbodemvochtgehalte vandebovenste bodemlaag
en de opgegeven maximale infiltratiesnelheid of de verzadigde waterdoorlatendheid van de
bovengrond. In principe daalt de potentiële infiltratiesnelheid bij een toenemend bodemvochtgehalte. Het aandeel van de neerslag dat niet infiltreert stroomt oppervlakkig af. Er is
geen oppervlakkigeberging inhetsysteem.
Daar de actuele infiltratie een functie is van de potentiële infiltratiesnelheid, is de tijdstapgrootte van de neerslagtijdreeks en de berekeningstijdstapgrootte van groot belang voor het
optreden van oppervlakkige afstroming. Oppervlakkige afstroming treedt immers meestal op
bij hevige buien die meestal slechts van korte duur zijn. Wordt de hoeveelheid neerslag van
deze bui uitgemiddeld over bijvoorbeeld een hele dag, dan zal er inde meeste gevallen geen
oppervlakkige afstroming optreden. Bij de neerslag-afvoermodellering is gerekend met een
tijdstap van2uur omdeoppervlakkige afstroming nauwkeurig tekunnenbepalen.
Percolatie, ondiepe drainage
Percolatie is de verplaatsing van water in debodem in verticale richting, tussen de verschillende opgegeven bodemlagen. Deze stroming is een functie vanhet bodemvochtgehalte ende
verticale waterdoorlatendheid vandebodemlagen.
De stromingscomponent ondiepe drainage is analoog aan de percolatie een functie van het
bodemvochtgehalte en de doorlatendheid, zij het dat het hier de horizontale waterdoorlatendheid betreft. Ondiepe drainage kent echter een hogere 'drempelwaarde' dan percolatie, zodat
dezestromingscomponent pasbij eenhogerbodemvochtgehalte opgangkomt.
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Grondwatervoeding,capillaireopstijging, basis afvoer enkwel
De hoeveelheid water die uit de onderste (model)bodemlaag percoleert, komt ten goede aan
de grondwatervoeding. De grondwaterspiegel zelf wordt niet berekend door NASIM. De
grondwatervoeding kan ten goede komen aan de basisafvoer die wordt afgevoerd naar de
waterloop in het deelstroomgebied en/of via het 'diepe' grondwater naar elders worden
afgeleid.
De capillaire opstijging uit het grondwater is een functie van het bodemvochtgehalte in de
onderste bodemlaag, het bodemtype van die laag en de grondwaterstand. Deze grondwaterstand iseenvastedoor degebruiker opgegevenwaardeenwordt slechtsvoor dezeberekening
gebruikt. Een in NASIM ingebouwde tabel bevat voor de verschillende Duitse bodemtypen
literatuurwaarden voor dehoeveelheid capillaire opstijging als functie van bodemvochtgehalte
en grondwaterstand.
In NASIM wordt geen rekening gehouden met het voorkomen van kwel. In Nederlandse
situaties kan dit evenwel van zeer groot belang zijn voor het vochtgehalte van de onverzadigde zoneendaarmee voor het neerslag-afvoer proces. Het ismogelijk decapillaire opstijgingsfunctie te benutten om kwel te simuleren. De functie (grafiek) dient dan zo opgesteld te
worden, dat de (uit andere bronnen) bekende hoeveelheid kwel naar de onverzadigde zone
wordt aangevoerd. De kwel, gedefinieerd via de capillaire opstijgfunctie, is constant in de
tijd.
Zelf opte geven functies
Het isverder mogelijk voordemeeste deelprocessendeingebouwdefuncties te omzeilendoor
zelf middels een 'grafiek' het functieverloop op te gegeven. Dit kan slechts binnen de
bestaande relaties tussen variabelen gebeuren (b.v. de actuele verdamping is een functie van
het bodemvochtgehalte en de potentiële verdamping, het verloop van deze functie is vrij,
maar deactueleverdamping kannooit alsfunctie vandeneerslag wordenopgegeven).
Voor de exacte mathematische beschrijving van de vergelijkingen wordt verwezen naar de
handleiding vanNASIM [Hydrotec, 1992,1995].
Berekening, stap2:Retentievandedeelstromen
De modellering van de stap tussen de onverzadigde zone module ende oppervlaktewatermodule isweergegeven infiguur 4.5 Dedriedeelstromen ondervindentijdens huntransport over
en door de bodem en ondergrond weerstand endientengevolge vertraging. Als gevolg vande
ruimtelijke variabiliteit van een natuurlijk systeem is deze weerstand en de af te leggen
afstand naar de waterloop niet voor ieder waterdeeltje hetzelfde. Dit leidt naast vertraging tot
afvlakking van deafvoercurves. Om dezetweeeffecten te simuleren worden dewaterstromen
daartoe, alvorens in het oppervlaktewater te belanden, elk door een lineair reservoir geleid
(zie boven). Aan deze reservoirs wordt een retentietijd toegekend, die een maat is voor de
vertraging enafvlakking vandegolf inhet bakje.
Aggregatie tot deelstroomgebiedsniveau
De onverzadigde zone module maakt berekeningen op homogeen deelgebiedniveau (unieke
combinatie van bodem en landgebruik). De retentie van de drie waterstromen vindt echter
plaats op deelstroomgebiedsniveau. Per deelstroomgebied worden de waterstromen van de
verschillende homogene deelgebieden opgeteld, alvorens de retentieberekeningen plaatsvinden.
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Oppervlakkige afstroming
Alvorens de oppervlakkige afstroming in het retentiebakje terecht komt, wordt de waterstroom aan nog een transformatie onderworpen. Deze transformatie, die is afgeleid uit de
vorm van het deelstroomdal (lengte, breedte, hellingen) berekent de oppervlakkige afvoersnelheid vanhet water alsgevolg vandegeschematiseerde topografie vanhet dal. Zo kaneen
onderscheid worden gemaakt tussen de oppervlakkige afstroming uit gebieden met een
verschillende helling. De gebiedshelling en de dalvorm worden slechts voor deze berekeningen gebruikt.
Deretentietijden vandeoppervlakkige afstroming zijnuiteraard het kortst (uren).
Ondiepe drainage
Deretentietijden voor ondiepedrainage liggen indeordegrootte uren/dagen.
Grondwater: basisafvoer endiep grondwater
De grondwatervoeding wordt in een retentiebakje geleid. In tegenstelling tot de andere twee
deelstromen, zijn er uit dit bakje twee afvoermogelijkheden, namelijk naar het diepe
grondwater en naar de basisafvoer. De potentiële afvoer nar het diepe grondwater, ook wel
aangeduid als 'leakage', bestaat (per deelstroomgebied) uit een vaste waarde voor de gehele
gesimuleerde periode. Indien er echter geen grondwatervoeding is en het retentiebakje leeg
raakt, is er ook geen toevoer meer naar het diepe grondwater. Dit laatste geldt uiteraard ook
voor de basisafvoer. De vertraging en afvlakking van de basisafvoer wordt verder wel
berekend aandehand vanderetentietijd. Deordegrootte vandezeis weken/maanden.
Retentietiid versus verblijftijd
Het isbelangrijk te realiseren dat detijd diehet met name het grondwater inhet retentiebakje
doorbrengt niet gelijk hoeft te zijn aan dewerkelijke verblijftijd inhet grondwater. Dit is een
gevolg van het 'doordrukeffect', waarbij het water dat na een bui tot afvoer komt, niet de
recentelijk gevallen neerslag is, maar reeds inhet grondwaterreservoir aanwezig water dat als
gevolg vandegestegengrondwaterstand wordt 'doorgedrukt'.
Berekening, stap3:Afvoer indewaterlopen
De stroming van het oppervlaktewater leidt in principe tot vertraging en afvlakking van de
golfvorm van een afvoergebeurtenis. De berekening van de oppervlaktewaterstroming in
NASIMgaatuit vaneenvereenvoudigde hydraulische benadering aandehand vangeschematiseerde profielen van de waterlopen. De berekening vindt in één keer plaats voor het gehele
stroomgebied, waarbij degrootste eenhedendedeelstroomgebieden zijn.
Er kunnen circa 10verschillende typen waterlopen worden opgegeven. Debelangrijkste zijn:
natuurlijk profiel, trapeziumprofiel, kanaal enpijpleiding. Naast de vorm en afmeting vande
waterlopen wordt dewandruwheid vandewaterlopen opgegeven.
Berging
Verder bestaat de mogelijkheid berging in bijvoorbeeld uiterwaarden te modelleren. Een
waterloop kanookbestaanuit eenretentiebekken, bijvoorbeeld voor hoogwaterberging.
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Wegziiging
Ook vanuit de waterlopen kan wegzijging naar het diepe grondwater optreden. Dit wordt
opgegeven als vastewaarde per deelstroomgebied. Kennis hieromtrent uit een externe bron is
dus noodzakelijk.
Toevoer van elders
De waterbalans van het oppervlaktewater kan aan de hand van een op te geven tijdreeks
gecorrigeerd worden voor toestroming van water, bijvoorbeeld uit een waterzuiveringsinstallatie, danweivoorgebruikvanwater voorbijvoorbeeld irrigatiedoeleinden.
Modelijking
De ijking van NASIM vindt plaats door een gemeten afvoerreeks te vergelijken met een
berekende. De parameters van de deelstroomgebieden stroomopwaarts van het meetpunt
kunnen vervolgens worden aangepast.
Naast de ijkgrafiek van gemeten enberekende afvoer is decurve vancumulatieve gemeten en
cumulatieve berekende afvoer van belang. Hieruit kan duidelijk worden opgemaakt of de
totale vracht afkomstig uit het gebied gedurende de berekende periode goed gesimuleerd
wordt.
Demeest gevoeligeparameters bij de ijking zijn opbodemtvpe-niveau:
Demaximale infiltratiesnelheid
Dedoorlatendheden vandebodemlagen
Deporositeiten vandebodemlagen
Dehoeveelheid leakage naarhet diepegrondwater
Voorkomen vankwel of capillaire opstijging
Debodemfuncties diedeingebouwdevergelijkingen omzeilen.
enop deelstroomgebiedsniveau:
Deretentiewaarden vandeverschillende deelstromen
De tijdstapgrootte van de invoerreeks en de berekening in verband met optreden
oppervlakkige afstroming !)
Opvallend is dat als gevolg van de opzet van het model, de parameters die op bodemtypeniveau worden ingesteld, niet op deelstroomgebiedsniveau kunnen worden gewijzigd. Een
wijziging vanbijvoorbeeld de doorlatendheid vanbodemtype 'fijn zand', heeft gevolgen voor
alle homogene deelgebieden met dat bodemtype. Eenbijstelling van dit bodemtype in slechts
één deelstroomgebied is niet mogelijk. Uiteraard kan hier bij de modelbouw rekening mee
worden gehoudendoor per deelstroomgebied debodemtypen anderstenoemen (b.v. fijn zand
1, fijn zand 2 etc). Dit isechterbewerkelijk enweinig overzichtelijk.
Modeluitvoer
Uitvoer van berekeningsresultaten vindt plaats voor het gehele stroomgebied danwei per
deelstroomgebied:
1. Op stroomgebiedniveau en deelstroomniveau worden tijdreeksen van de voor de afvoer
belangrijkste deelstromen uitgevoerd:
neerslag
oppervlakkige afstroming
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ondiepedrainage
basisafvoer
afvoer vandiep grondwater
2. Opdeelstroomgebiedsniveau wordendevolgendeparameterwaarden uitgevoerd:
potentiëleverdamping
bodemvocht
inhoud ondiepedrainage bakje
3. Per deelstroomgebied worden detotalen (vrachten) overdedoorgerekende periodevande
volgendedeelstromen uitgevoerd:
neerslag
verdamping
oppervlakkige afstroming
ondiepedrainage
grondwatervoeding
leakage naar diepegrondwater
totale afvoer viahet oppervlaktewater
enverder:
debiet vandehoogste afvoerpiek
matevanwaterverlies door wegzijging uit dewaterloop
Om een ruimtelijk beeld van de resultaten te krijgen kunnen de onder punt 3 genoemde
waarden eenvoudig geëxporteerd wordennaar ArcView(GIS).
De tijdreeksen kunnen middels een vanuit NASIM aangestuurd programma verder verwerkt
worden tot grafieken. Voor deze tijdreeksen geldt dat uitvoer van alle waarden voor alle
deelgebieden tot een zeer grote hoeveelheid data leidt. Naast de grote hoeveelheid benodigde
ruimte voor dataopslag vergt de verwerking tot grafieken veel tijd. In de user interface kan
dan ook worden aangegeven per deelstroomgebied welke van de deelstromen en parameters
dienenteworden opgeslagen.
4.2

OPZET NEERSLAG-AFVOERMODEL
Het stroomgebied van de Mosbeek valt uiteen in drie hydrologisch sterk verschillende
deelgebieden (zierapportage analysefase enfiguur IV.1):
A. Destuwwal
B. Deslenk
C. Debenedenloop
Debronnen vandeMosbeek zijn gelegen opdestuwwal. Hier dagzoomt water alsgevolg van
ondiep voorkomende slecht doorlatende tertiaire kleilagen, in enkele gevallen zelfs hoog op
de helling. De grondwatertrappen zijn hier dan ook hoog (schijngrondwaterspiegels). Verder
van het brongebied ontbreken deze ondiepe kleilagen en ishet gebied droger. De hoogteverschillen in het gebied zijn groot (van 40 tot 70 m+NAP). Een deel van het gebied is
gedraineerd.
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Het secundaire afwateringsstelsel isweergegeven infiguur IV.1.Hetgedeelte vande stuwwal
met de ondiep voorkomende kleilagen is bij uitstek een 'snel' afvoergebied, met relatief veel
oppervlakkige afstroming (erosieverschijnselen) en veel ondiepe drainage. Het overige deel
vande stuwwal voert watermet nameaf viahet grondwater.
Na het verlaten van het brongebied op de stuwwal stroomt de Mosbeek door de Slenk van
Reutum. De grondwatertrappen in de slenk zijn overwegend VII*. Rond de Mosbeek zelf
komen in het oostelijke deel van de Slenk hogere grondwaterstanden voor. Hier verliest de
Mosbeek periodiek water naar de ondergrond (infiltrerende beek). Verder naar het westen in
de Slenk buigen de isohypsen naar debeek toe, hetgeen duidt op eentoevoer van grondwater
(drainerende beek). IndeSlenkbevindt zichgeensecundair afwateringsstelsel enhet gebied is
dan ook niet gedraineerd. De snelle afvoer vanuit dit gebied is dan ook gering en met name
afkomstig van gronden grenzend aan de Mosbeek. Dit gedeelte van het stroomgebied is een
langzaam systeem.
De benedenloop van de Mosbeek wordt gekenmerkt door het voorkomen van (regionale)
kwel. Als gevolg hiervan zijn degrondwaterstanden relatief hoog (grondwatertrap IV enVI).
Het gebied is niet gedraineerd, maar kent wel een secundair afwateringsstelsel (zie figuur
IV.1). De toevoer van kwelwater houdt het bodemvochtgehalte hoog, waardoor het een snel
reagerend systeem is.
Samenvattend kan worden gesteld dat het brongebied en de benedenloop met name snel
reagerende systemen zijn en de slenk een langzaam reagerend gebied. Het brongebied is snel
als gevolg vanhet ondiep voorkomen van slechtdoorlatende lagen, debenedenloop issnel als
gevolg van de kwel. De slenk is langzaam als gevolg van de lage grondwaterstanden en het
ontbreken van ondiepvoorkomende slecht doorlatendelagen.
Voor hetmodelleren vandeafvoer uit het stroomgebied vandeMosbeekisdezedriedeling en
de achterliggende fysische oorzaak ervan van groot belang. De snelle afvoer uit de stuwwal
kan slechts op eenjuiste wijze worden gemodelleerd indien de slecht doorlatende lagen inhet
model worden opgenomen, voor debenedenloop geldt dat de kwel eenbelangrijk gegeven is.
De slenk dient zo gemodelleerd te worden dat de bodemvochtgehaltes in overeenstemming
met degrondwatertrappen relatief laag zijn.
1. Invoertenbehoevevanonverzadigdezonemodule
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de invoergegevens die zijn gebruikt voor de berekeningen
met deonverzadigde zone-module.
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Tabel 4.1

Invoergegevens ten behoeve van de onverzadigde zone module

Type

Bron

Opmerking

Neerslag

- Vliegveld Twente (1993-april
1994)

- Uurwaarden, afstand tot stroomgebied ca. 20 km

- Waterschap Regge en Dinkel
(mei 1994- dec. 94)

- Uurwaarden, in stroomgebied

Verdamping

Vliegveld Twente (19931994)

Dagwaarden

Bodem

- Bodemkaart 1:50000Staring
Centrum
- Staringreeks

- Verbreiding van bodems
- Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken

Landgebruik

- LGN-bestand provincie Overijssel

25m*25m vlakken

Meteorologische gegevens
Metingen van de neerslag in het stroomgebied van de Mosbeek zijn pas vanaf mei 1994
beschikbaar als uurwaarden. Vandaar dat voor de periode 1993 tot april 1994 de neerslagreeks van het 20 kilometer verder gelegen meteostation Vliegveld Twente is benut. Ook de
verdampingsreeks (dagwaarden) is afkomstig van dit station.
Bodemopbouw
Zoals boven reeds aangegeven is het van belang dat in het model de karakteristieke eigenschappen van de drie verschillende deelgebieden stuwwal, slenk en benedenloop zijn
opgenomen. Voor de stuwwal betreft dat de ondiep voorkomende slecht doorlatende lagen,
voor de slenk het ontbreken hiervan en voor de benedenloop het optreden van kwel. De
bodems zoals opgenomen in het model zijn weergegeven in figuur IV.2. De hoofdeenheden
die worden onderscheiden zijn:
- Stuwwal nat
- Stuwwal droog
-Slenk
- Tertiaire klei
- Venig beekdal
De eerste drie eenheden zijn verder opgesplitst in leemarm en zwak lemig (Hn21) en lemig
(Hn23) fijn zand.
De bodems zijn telkens opgebouwd uit drie lagen van één meter dikte. In bijlage IV is de
bodemopbouw met de gebruikte parameters verder uitgewerkt (tabel 1en 2).
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Landgebruik
Het landgebruik is overgenomen van de digitale landgebruikskaart van de provincie (LGNbestand). Devolgende klassenworden inhetmodel onderscheiden:
- Gras
- Maïs
- Heide
- Loofbos
- Naaldbos
Debijbehorende parameters zijn opgenomen inbijlage IV(tabel3).
Kwel
Debenedenloop van deMosbeek is een kwelgebied. Deze kwel is van groot belang voor het
bodemvochtgehalte en daarmee voor de afvoerkenmerken van het gebied. In paragraaf 4.1 is
aangegeven dat NASIM inprincipe geenrekening houdt met het optreden vankwel, maar dat
het wel mogelijk is deze te simuleren via de functies voor capillaire opstijging. In de
benedenloop isopdezewijze een indetijd constante kwelflux van0.5 mm/d opgegeven.
2. Invoertenbehoevevanretentievandeelstromen
Figuur IV.3 inbijlage in geeft een overzicht van de 33deelstroomgebieden in het model. Ze
hebben eenoppervlak vangemiddeld 17hectare. Devorm enligging vandedeelstroomgebieden isbepaald aan de hand vanhet secundaire afwateringsstelsel, detopografie en luchtfoto's
(stereobeeiden).
Ten behoeve van de berekening van de snelheid waarmee oppervlakkige afvoer naar debeek
wordt getransporteerd dientdedalvormschematisch teworden ingevoerd. Erwordtuitgegaan
vaneenV-dal, met aanweerszijden vandebeek eenhelling. Uit deopgegeven hellinglengten
en -hoeken berekent NASIM een 'afvoerconcentratie-functie'. Gezien de grootte van het
stroomgebied heeft de dalvorm en de helling een gering invloed op de snelheid van de
oppervlakkige afstroming. In het Mosbeek-model is deze benadering daarom enigszins
vereenvoudigd ingevoerd. De mate van oppervlakkige afstroming wordt door de afvoerconcentratie-functie niet beïnvloed.
De afvoer wordt alvorens in de waterloop te belanden eerst per deelstroom door een lineair
reservoir geleid (zieparagraaf 4.1 enfiguur 4.5). Voor dedeelstromen oppervlakkige afvoer,
ondiepe drainage en grondwatervoeding worden per deelstroomgebied verschillende waarden
voor de retentie in deze reservoirs opgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met de
ligging en de hoedanigheid van die deelstroomgebieden. De retentieconstanten zijn gevoelige
ijkparameters. Inbijlage 1is een overzicht opgenomen vande verschillende parameters zoals
zeresulteren uit de ijking.
3. Afvoer viadewaterlopen
De afvlakking envertraging vande afvoergolven indewaterlopen is gezien de geringe lengte
vandeMosbeek endeproblematiek vandezestudie vanondergeschikt belang. De waterlopen
zijn daarom gemodelleerd als eenvoudig trapeziumprofiel met eenbodembreedte van 1meter
en eenmaximale hoogte van 0.75 m. Indien dewaterstand hoger wordt, dan loopt de breedte
snel op naar 40 meter (water treedt buiten de oevers). De wandruwheid van de waterlopen
(maat voor deweerstand vanafstroming) K,™^« isgesteld op20.
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Aan de hand van incidentele debietmetingen en veldwaarnemingen is geconstateerd dat de
Mosbeek in de Slenk en de benedenloop periodiek water kan verliezen door wegzijging en
mogelijk ook door agrarisch gebruik. Daar uit debeschikbare gegevens geen eenduidig beeld
kanworden afgeleid, iswegzijging vanuitdebeek niet inhet model opgenomen.
4.3

IJKING EN RESULTATEN
IJkperiode
De ijking van het neerslag-afvoer model vindt plaats door de gemeten afvoeren van de
Mosbeek te vergelijken met de berekende afvoeren. Deze vergelijking vindt zowel plaats op
basisvanzowel degewone, alsdecumulatieve afvoeren.
Gelet opdebeschikbaarheid vanvoor deijking noodzakelijke gegevens ishet model geijkt op
deperiode 1993/1994. Waterschap Regge &Dinkel heeft van april 1993 t/m december 1995
continuedeafvoer enwaterkwaliteit bij devastemeetstuw indebenedenloopvandeMosbeek
gemeten (zie figuur IV.1). Voor de neerslag-afvoer modellering zijn neerslaggegevens in de
ordegrootte uren noodzakelijk. De metingen in het stroomgebied van de Mosbeek zelf zijn
niet als continue reeks beschikbaar voor de gehele meetperiode, vanwege technische
storingen. De neerslagcijfers van Vliegbasis Twente zijn gebruikt voor de periode januari
1993 t/m april 1994, voor de periode april t/m december 1994 zijn meetgegevens uit het
stroomgebied van deMosbeek zelf gebruikt.
De ijking is uitgevoerd aan de hand van een meetreeks van twee jaren, waarbij de eerste
maanden gezien worden als 'inslinger-periode'. Degemodelleerde vochtgehalten in hetmodel
komen indezeperiode inevenwicht met deheersende neerslag.
Tijdstappen
De invoer van modelgegevens (neerslag) vindt plaats op basis van uurwaarden. Er is echter
met het oog op de lange rekentijden, de grote hoeveelheden uitvoergegevens en de lange
verwerkingstijden hiervan, gerekend op basis van tijdstappen van twee uur. Uit een vergelijking vanberekeningenmet tijdstappen vanéénuur entweeuurbleek deze aanpassing verantwoord.
Belangrijkste ijkparameters
Deonverzadigde zonewordt inNASIMvrij uitgebreid beschreven. De invoerparameters voor
deze module zijn fysische grootheden, die op basis van de bodemkaart, gebiedskennis en
literatuurgegevens zijn afgeleid. Over een aantal andere modelparameters is geen relevante
informatie beschikbaar onder andere retentie-constanten van de deelstromen, hoeveelheid
water die via het diepe grondwater wordt afgevoerd). Deze parameters komen dan ook in
eerste instantie inaanmerking voor wijziging inhet kader vande modelijking.
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Retentie-constanten
De retentie-constanten worden per deelstroomgebied (33) en per deelstroom (oppervlakkige
afstroming, ondiepe drainage enbasisafvoer) opgegeven. In totaal zijn er in het Mosbeekmodel dus 99 retentie-constanten. Met het oog op het grote aantal zijn ze zoveel mogelijk in
groepen gewijzigd, waarbij gelet is op de verschillende gebiedskarakteristieken (bijvoorbeeld
een deelstroomgebied op de stuwwal is sneller dan de slenk en krijgt lagere retentie-constanten, hetzelfde geldt voor eendeelstroomgebied dicht bij eenwaterloop invergelijking meteen
gebied verder vandanwei zonder waterloop).
De retentie-constanten bepalen de mate waarin de afvoer uit een bepaalde deelstroom
vertraagd wordt. Ze hebben géén invloed op de omvang van de deelstroom. Deze wordt
bepaald door de onverzadigde zone module. Voor de ijking aan de hand van de gemeten
afvoer zijn zevan groot belang, voor het bereken van dewaterkwaliteit in een latere fase van
het onderzoek zijn deconstanten minder relevant.
Diep grondwater
In de analysefase ([IWACO, 1996]) is gebleken dat een deel van het topografische stroomgebied niet bij het werkelijke stroomgebied van de Mosbeek behoort. Dit gedeelte, het
noordelijke deel van de stuwwal, wordt gekenmerkt door het ontbreken van een secundair
afwateringsstelsel en isohypsen van het grondwater die duiden op een stroming die van de
Mosbeek isafgekeerd. Neerslag uit dit gebied kandus niet viasnelledrainageenevenminvia
hetgrondwater indeMosbeek terecht komen.
Een gedeelte van het werkelijke stroomgebied voert haar diepe grondwater evenmin af naar
de Mosbeek. Dit blijkt niet alleen uit de isohypsen, maar ook uit demodelijking. Indien alle
grondwatervoeding ten goede zou komen aan de Mosbeek, is de afvoer veel hoger dan
gemeten.
De afvoer via het diepe grondwater wordt gemodelleerd door een vaste 'leakage' per
deelstroomgebied op te geven. Deze leakage wordt in mindering gebracht op de basisafvoer
(zie figuur 4.5, diep grondwater). Uiteraard is dat slechts mogelijk indien er water in het
basisafvoer-reservoir aanwezig is. In de zomer vindt er daarom geen afvoer plaats via de
basisafvoer. Devoeding vanhet diepegrondwater opdestuwwal endeslenk iscirca250mm
per jaar. De benedenloop kent geen voeding van het diepe grondwater, dit is immers een
kwelsysteem.
Kwel
De kwel in de benedenloop is gemodelleerd door gebruik te maken van de capillaire
opstijgingsmodule (zie paragraaf 4.1). Uit het bestaande Modflow model ([Broks, 1984]) is
afgeleid dat dekwel ca. 0.5 mm/dag bedraagt.
Maximale infiltratie
De maximale infiltratiecapaciteit van de bovengrond is de belangrijkste parameter voor het
berekenen van oppervlakkige afstroming. Bij een hoger bodemvochtgehalte neemt de
infiltratiecapaciteit af. De maximale infiltratiecapaciteiten zijn ingesteld op 2 tot 10 mm/h
voor deverschillende gebieden.
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Doorlatendheden
De doorlatendheden van de verschillende lagen bepalen in sterke mate de verhouding tussen
de verschillende deelstromen. Op de stuwwal betreft het met name de doorlatendheid van de
kleilaag op één meter diepte. Door deze waarde te verlagen, neemt het bodemvochtgehalte
van de bovengrond toe, waardoor het systeem sneller wordt en tevens de verdamping
toeneemt. In de slenk is geen secundair afwateringsstelsel aanwezig. Hier komen ondiep dan
ook geen slecht doorlatende lagen voor. De doorlatendheid dient hier voldoende te zijn om
met name grondwatervoeding teverkrijgen. Deaanwezigheid vanhet secundaire afwateringsstelsel in debenedenloop is noodzakelijk tenbehoeve van de afvoer van neerslag en kwelwater. Doorvoer naar het diepe grondwater vindt niet plaats. Ondiepe storende lagen ontbreken
hier.
Neerslagreeks
De neerslagreeks is voor de periode januari 1993 tot april 1994 afkomstig van meetstation
Vliegveld Twente opcirca 20kilometer afstand vanhet onderzoeksgebied. VanhetmeetstationTubbergen (nabij stroomgebied vandeMosbeek) zijn voor dieperiode slechts dagwaarden
beschikbaar. Op grond van deze dagwaarden zijn de uurwaarden van meetstation Twente
aangepast, omhet totale volume aanneerslag in eenbepaaldeperiode beter te benaderen. Het
betreft hier met name zware buien in de zomerperioden, die over het algemeen een lokaal
karakter hebben. De neerslagreeks na april 1994 is afkomstig uit het stroomgebied van de
Mosbeek.
IJkresultaat
Degrafieken vandeijking zijn weergegeven inbijlage 1 (figuur IV.4 enIV.5). Hetbetreft de
grafiek van de gemeten en de berekende afvoeren tegen de tijd, evenals beide cumulatief
tegende tijd.
De cumulatieve berekende afvoer is circa 15%hoger dande gemeten afvoer. De afwijkingen
ontstaan bij een aantal afvoergolven waar te veel afvoer wordt berekend. Bijvoorbeeld de
berekende afvoerpiek eind juli 1993 is in die mate nooit gemeten. Deze piek zorgt voor een
belangrijke afwijking tussen de berekende en gemeten cumulatieve afvoer. Een andere
oorzaak isgelegen indete 'brede' afvoerpieken b.v. oktober '1993).
De afwijkingen tussen gemeten en berekende afvoer kunnen voor een groot deel worden
toegeschreven aan afwijkingen tussen de gemeten neerslag en de totale neerslag die in het
stroomgebied is gevallen. Met name in de zomer kunnen de buien een zeer lokaal karakter
hebben. Dete 'brede' afvoerpieken duidenopeenoverschatting vanondiepedrainage.
Geografische verdelingvande afvoer
In de figuren IV.6, IV.7 en IV.8 zijn de hoeveelheden voor oppervlakkige afstroming,
ondiepe drainage resp. basisafvoer weergegeven. Oppervlakkige afstroming treedt met name
op, op de stuwwal (tot > 100 mm/jaar). In de middenloop treedt direct naast de Mosbeek
maximaal 20mm/jaar oppervlakkige afstroming plaats. Ondiepedrainagetreedt met name op
indemiddenloop engeheel benedenstrooms van deMosbeek (maximaal 300 à 350 mm/jaar).
Nabij debronvandeMosbeek isdeondiepedrainagehet geringst (minder dan 100mm/jaar).
Basisafvoer vindt met nameplaats indebenedenloop (kwelgebied maximaal 250mm/jaar). In
eendeel vandeboven- enmiddenloop vindt geenbasisafvoer plaats.
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EVALUATIE HYDROLOGIE/MODELRESULTATEN
Evaluatieneerslag-afvoer model
Het NASIM-model van de Mosbeek wijkt, als vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, uiteraard afvandiewerkelijkheid. Debelangrijkste verschillen wordenhier besproken.
De doorlatendheid van een bodem varieert in NASIM met het bodemvochtgehalte: een natte
bodem kent een hogere doorlatendheid dan een droge bodem. De doorlatendheid van de
bovengrond wordt inwerkelijkheid door nogeen aantal andereprocessen sterk beïnvloed:
Uitdroging verhoogt dedoorlatendheid endemaximale infiltratiecapaciteit. Dit geldtmet
name voor bodems met zwel- en krimpeigenschappen. Bij eenverlaging van het bodemvochtgehalte gaat debodem scheurenvertonen, diedezeparameters sterk beïnvloeden.
De toestand van de bodemstructuur van de bovengrond wisselt sterk over hetjaar. Vers
geploegde percelen hebben een hogere doorlatendheid van de bovengrond en bovendien
een zeer hoge bergingscapaciteit. Verslemping van bodems als gevolg van hoge neerslagintensiteiten in een periode zonder gewas heeft een sterke verlaging van de doorlatendheid vandebovengrond ende infiltratiecapaciteit tot gevolg. Opbeweidepercelen wordt
de bovengrond door betreding verdicht, hetgeen de doorlatendheid vermindert. Als
gevolg van verminderde organische mestgiften daalt het organische stofgehalte van de
bovengrond, hetgeen een directe negatieve uitwerking heeft op de bodemstructuur onder
andere via wormen en schimmels) endaarmee de doorlatendheid. Een lange vorstperiode
indewinter heeft eenpositieveuitwerking opde bodemstructuur.
De aanzienlijke variaties in de doorlatendheid als gevolg van deze invloeden, worden in
NASIM niet meegenomen. Gezien de aard van deprocessen, zou het echter vrijwel onmogelijk zijn goedegegevens voor demodellering ervante verkrijgen.
De onverzadigde zone module van NASIM werkt op basis van homogene deelgebieden (van
bodem en landgebruik, zie paragraaf 4.1). Indien oppervlakkige afstroming optreedt (de
neerslagintensiteit is hoger dandemaximale infiltratiecapaciteit van debodem), danvindt dat
automatisch plaats voor het gehele homogene deelgebied. Herinfiltratie van neerslag binnen
het gebied is niet mogelijk. Dit zou overigens een gedetailleerd verloop inhet model vanhet
maaiveld en het bodemvochtgehalte vergen. Het optreden van oppervlakkige afstroming is
daardoor echter een vrij 'abrupt' proces: alle neerslag hoger dan de maximale infiltratiecapaciteit wordt automatisch oppervlakkig afgevoerd. Onder de drempelwaarde gebeurt niets,
boven dedrempelwaarde betreft het gelijk grotevolumes.
Een secundair afwateringsstelsel werkt vaakniet-lineair: bij eenhogegrondwaterstand voeren
zowel de grote als de kleine greppels water af, bij een lage grondwaterstand zijn slechts de
diepste sloten actief. Neerslag die in een dergelijke periode valt wordt dan ook trager
afgevoerd dan ineennatteperiode. InNASIMwordt dit onderscheidt niet standaard gemaakt.
Neerslag die in een droge periode valt wordt dientengevolge te snel afgevoerd. Door bij het
indelen van de bodems rekening te houden met de verschillende drainageniveaus van het
secundaire afwateringsstelsel kan dit toch worden gemodelleerd. Deze methode is voor het
Mosbeek-model niet toegepast.
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De Mosbeek verliest, zo blijkt uit metingen, nahet verlaten vande stuwwal inde slenk en in
de benedenloop water als gevolg van wegzijging en mogelijk ook agrarisch gebruik. Het
patroon dat volgt uit de meetgegevens is niet eenduidig en de wegzijging is daarom niet
opgenomen in het model. Mogelijk is de grilligheid van de wegzijging een gevolg van
tijdelijke en lokale bezinking van slib van de stuwwal in debeek, wat een tijdelijke toename
van de infiltratieweerstand van de beek tot gevolg heeft. Bij hoge afvoeren wordt debeekbodem weer 'schoongeveegd', hetgeendeweerstand verlaagt endeinfiltratie doet toenemen. Bij
de ijking wordt het waterverlies, dat in de beek plaatsvindt, in mindering gebracht op de
deelstroomgebieden, hetgeenfeitelijk onjuist is.
Kennis omtrent de kwel naar het gebied rond de benedenloop dient uit een externe bron
beschikbaar te zijn. Het is geen modelresultaat. Inhet Mosbeek-model zijn de resultaten van
een grondwatermodel (Broks, 1994) gebruikt. De kwel naar de benedenloop varieert in
principe over hetjaar, NASIM werkt echter met een vaste waarde. Dezomerafvoeren vanuit
dit gebied wordendientengevolge tehoogberekend, dewinterafvoeren telaag.
Conclusiestenaanzienvandebruikbaarheidvoorkwaliteitsmodel
Het waterkwaliteitsmodel dat inhet kader vandit onderzoek wordt ontwikkeld, bouwt verder
op de waterkwantiteitsgegevens aangeleverd door het NASIM model. Het kwaliteitsmodel
wordt geijkt aan de hand van de beschikbare continue meetreeks en dient daarna voor
evaluatievanscenario's diealsdoelhebbendenutriëntenlast vandeMosbeekteverminderen.
Van belang bij zowel de ijking als de scenarioberekeningen is dat het neerslag-afvoer model
voldoende nauwkeurig zowel de omvang als de ruimtelijke verdeling van de verschillende
deelstromen over het stroomgebied berekent.
Over het algemeen kan worden gesteld dat de berekende afvoer redelijke goed overeenkomt
met degemeten afvoer. Verschillen zijn grotendeels terugtevoeren oponnauwkeurigheden in
deneerslaggegevens entekortkomingen inhetmodelconcept. Inhoofdstuk 5zalblijken datde
verdeling vande waterstromen in: basisafvoer, ondiepe drainage en oppervlakkige afstroming
een goede verklaring van de gemeten waterkwaliteit geven. Op basis van deze resultaten
wordt geconcludeerd dat de berekeningen met het neerslag-afvoermodel voldoen als basis
voor de waterkwaliteitsberekeningen.
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5.

WATERKWALITEITSMODELLERING

5.1

INLEIDING
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In dit hoofdstuk wordt de modellering van de waterkwaliteit van de Mosbeek besproken.
Hiertoe is een waterkwaliteitsmodel ontwikkeld dat de afvoer bepaalt van stikstof en fosfor
naar de Mosbeek. De opzet van het waterkwaliteitsmodel is toegespitst op het gebruik op
stroomgebiedniveau. De verschillende zeer complexe waterkwaliteitsprocessen zijn beschreven met relatief eenvoudige rekenregels. Bij de opzet van het waterkwaliteitsmodel zijn de
volgendeuitgangspunten gehanteerd:
Deafvoer vanstikstof enfosfor naar deMosbeekdient goed tekunnenworden verklaard
met het waterkwaliteitsmodel. Dit betreft zowel deconcentratie indetijd als demassabalans over het gehelejaar;
De bijdrage van de verschillende processen dient goed te kunnen worden geijkt opbasis
vandebeschikbare gegevens.
Deterministische modellen zijn slechts beperkt gebruikt bij de waterkwaliteitsmodellering.
Voorberekeningen met nauwkeurige deterministische modellen ontbreken deels debenodigde
invoergegevens. Voor zo ver mogelijk is de toepasbaarheid van de rekenregels getoetst aan
meetgegevens uit het stroomgebied vandeMosbeek(Perceelsonderzoek SC1996).
Het resultaat van de waterkwaliteitsmodellering bestaat uit een berekening voor nitraat en
fosfor van:
1. deconcentratie indetijd (paragraaf 5.3);
2. demassabalans vanhetgehele stroomgebied (paragraaf 5.4 en5.5);
Ad 1:
De concentratie in de tijd is van belang omdat de waterkwaliteitsnorm gerelateerd is aan de
duur dat een bepaalde concentratie wordt overschreden. De nitraatconcentratie van het
Mosbeekwater mag niet meer dan 10% van de tijd hoger zijn dan 10 mg N03-N/1. Aan de
hand van het concentratieverloop in de tijd kan worden bepaald of aan deze norm wordt
voldaan. Voor fosfor geldt eenjaargemiddelde concentratie van0,15 mg P/l.
Debeschrijving vande concentratie stikstof enfosfor indetijd isgebaseerd opverdeling van
de afvoer in 3 transportroutes: oppervlakkige afvoer, ondiepe drainage en basis afvoer (zie
hoofdstuk 4). Het blijkt dat de concentratie stikstof en vooral fosfor in de tijd goed kan
worden verklaard door een constante concentratie per deelstroom. Opbasis van de afvoer en
de concentratie per transportroute kunnen de vrachten worden bepaald die per transportroute
worden afgevoerd. Deze vrachten zijn van groot belang voor de ijking van de massabalans
voor het gehele stroomgebied.(zie paragraaf 5.4. en5.5).
Ad2:
Voor de bepaling van de massabalans voor het gehele stroomgebied voor stikstof en fosfor
zijn alle maatgevende processen beschreven met behulp van eenvoudige rekenregels. Voor
stikstof wordt hierbij steeds uitgegaan van de uiteindelijk te bereiken evenwichtssituatie. Dat
wil zeggen dat geen rekening wordt gehouden met het tijdelijke effect van nalevering van
stikstof. In depraktijk kanhet (enige)jaren duren alvorens eendergelijk evenwichtssituatie is
bereikt.
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Voor fosfor wordt wel rekening gehoudenmet het verloopvandeconcentratie indeloopvan
dejaren. De uitspoeling van fosfor is afhankelijk van de hoeveelheid fosfor die in debodem
is geadsorbeerd. De uiteindelijke evenwichtssituatie wordt pas na een zeer lange tijd bereikt
(zie paragraaf 5.5). Zowel voor stikstof als fosfor wordt geen rekening gehouden met de
vertraging van de uitspoeling die optreedt door de verblijftijd van grondwater in de ondergrond.
Het stroomgebied is verdeeld in404 homogene deelgebieden. Voor elk van deze gebieden is
een deelbalans opgesteld. De ijking heeft plaatsgevonden op basis van de gemeten totaalafvoer naar debeek endeberekende afvoeren per transportroute (zie adl). Demassabalans is
opgesteld voor het kalenderjaar 1994. Devalidatievanhet systeemvoor eenandereperiode is
beschreven inparagraaf 5.6.
De rekenregels van het waterkwaliteitsmodel zijn uiteindelijk opgenomen in een Decision
Support System (DSS) waarmee waterkwaliteitsberekeningen kunnen worden uitgevoerd. Het
doel van het DSS is om snel inzicht te verkrijgen in het effect van maatregelen op de
waterkwaliteit vandeMosbeek. Deopzet vanhet DSSwordt uitvoerig besproken inparagraaf
6.1.
Voor dewaterkwaliteitsmodellering zijn devolgendegegevens enanalyses gebruikt:
de analyse van de waterkwaliteitsgegevens (zie paragraaf 3.2 en 3.3) Deze gegevens
hebbenbetrekking ophet gehele stroomgebied;
deresultaten vanhet perceelsonderzoek (SC 1996);
deresultaten vandeneerslag-afvoermodellering (ziehoofdstuk 4);
demestgegevens dietijdens dit onderzoek zijn verzameld (paragraaf 5.2).

5.2

MESTGEGEVENS
Het gebied wordt gekenmerkt door kleine percelen, houtwallen, singels en stukjes bos.
Doordat de ruilverkaveling Tubbergen in de zeventigerjaren niet doorgegaan is, is veel van
het kleinschalige landschap bewaard gebleven. Hierdoor zijn deperceelsvormen niet optimaal
en is het moeilijker de percelen te bewerken. Ondanks deze fysische beperkingen is er geen
sprake van extensieve landbouw in deze streek. Zo bedroeg de veebezetting in Tubbergen in
1992: 3,5 GVE (Groot Vee Eenheid per hectare). In het gebied is met name sprake van
gemengde landbouw. Over het algemeen hebben de melkveehouderijen naast de hoofdtak
melkvee ook één of meerdere neventakken als vleesstieren en vleesvarkens. Naast de
gemengdelandbouw komt indegemeente Tubbergen opzeerkleineschaal ookintensieveniet
grondgebonden landbouw voor. Van akkerbouw is inhet gebied nauwelijks sprake.
Ten behoeve van de waterkwaliteitsmodellering zijn mestgegevens verzameld door de
provincie Overijssel. In totaal zijn 5 agrariërs in het stroomgebied bereid geweest informatie
te verschaffen over bemestingshoeveelheden in 1994 op perceelniveau. In tabel 5.1 zijn de
verzamelde gegevens samengevat.
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Mestgegevens 1994uit Mosbeekgebied

Tabel 5.1
Bedrijf

Kunstmestgift

Dierlijk mestgift
kg N/ha

kg N/ha

kg P/ha

kg P/ha

Grasland
1
2
3
4

195
204
200
286

51
37
52
51

_
302
325
280

_
17
22

126
254
269
269
190

66
45
48
48
34

_
30
25
20
30

_
9
13

Maïsland
1
2
3
4
5

Toelichting:

-betekend gegevens onbekend
1kgP = 2,29kgP205
Allegegevens inditrapportzijn inkgP

Verder is voor het vaststellen van de bemesting gebruik gemaakt van algemene inzichten uit
het onderzoek 'WCL-PILOTPROJEKT', waarin de mineralenbalans van 30 bedrijven in de
gemeente Tubbergen is bestudeerd. Uit het onderzoek blijkt dat de landbouwintensiteit als
gemiddeld kan worden gekarakteriseerd. Er is niet opgrote schaal sprake van zeer intensieve
of extensieve landbouw. Op de hogere gronden is de intensiteit hoger dan op de lagere
gronden. Het gemiddeld N- en P-overschot op de mineralenbalans van de melkveehouderijen
in het WCL-project bedroeg in 1993 453 kg N/ha respectievelijk 48 kg P/ha (= 110 kg
P205). Opgemerkt moet worden dat de mestgiften zoals genoemd in het 'WCL-Pilotprojekt'
hoger zijn dandemestgiften dietenbehoevevandit onderzoekverzameld zijn.
Opbasis vandebeschikbare gegevens zijn inoverleg met deprovincie Overijssel devolgende
mestgiften voor 1994vastgesteld:
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Tabel 5.2
Bodemgebruik
Gras
Maïs
Akkerbouw
Bos
Bebouwing

Gras
Maïs
Akkerbouw
Bos
Bebouwing

Toelichting:

Mestgiften 1994
N-dierlijk
[kg N/ha]

N-kunstmest
[kg N/ha]

N-atmosfeer
[kg N/ha]

N-opname
[kg N/ha]

250
200
90
0
0

450
30
150
0
0

33
33
33
33
33

350
190
150
20
20

P-dierlijk
[kg P/ha]

P-kunstmest
[kg P/ha]

P-atmosfeer
[kg P/ha]

P-opname
[kg P/ha]

70
56
25
0
0

26
10
35
0
0

0
0
0
0
0

48
33
30
0
0

dierlijke mestbestaatuit25% runderdrijfmest en75% varkensdrijfmest
Vooroverige akkerbouw wordtuitgegaanvanéénbouwplan.

5.3

BESCHRIJVING VAN CONCENTRATIE IN DE TIJD

5.3.1

Inleiding
In de analysefase isaangegeven dat concentraties van onder andere nitraat en fosfor afhangen
vandegroottevandeafvoer. Bijpiekafvoer neemt deconcentratie fosfor toe endeconcentratie nitraat af. Dit zou kunnen worden verklaard door verschillen in concentratie van de
verschillende transportroutes: oppervlakkige afstroming, ondiepe drainage enbasisafvoer. Bij
lage afvoeren treedt voornamelijk basisafvoer enenigeondiepedrainage opterwijl bij hogere
afvoeren vooral ondiepe drainage enenigeoppervlakkige afstroming optreedt.
De waterkwaliteitsmonsters waarmee de relatie tussen afvoer en concentratie is afgeleid zijn
debietsproportioneel over een periode van een week. Uit de analyse van de afvoerpieken is
gebleken dat demonsters vrijwel steeds eenmengsel vormen van water dat via verschillende
routes tot afvoer is gekomen. Hierdoor ishet niet zonder meer mogelijk om opbasis van de
waterkwaliteitsmonsters deconcentraties vandeverschillende transportroutes tebepalen.
Indeneerslag-afvoermodellering isvoor het gehelestroomgebied deafvoer per transportroute
bepaald. Door een constante concentratie per transportroute aan te nemen is getracht het
concentratieverloop voor stikstof en fosfor in de tijd te beschrijven. Voor fosfor (zie
paragraaf 5.3.2) is dit redelijk mogelijk. Voor nitraat is dit minder goed mogelijk omdat er
eenvariatie optreedt binnenhetjaar. Inparagraaf 5.3.3 wordthier nader opingegaan. Aande
hand van de concentraties per transportroute kan tevens de vracht per transportroute worden
vastgesteld. Deze vrachten vormen een belangrijk uitgangspunt bij de ijking en berekening
vandevrachten naar deMosbeek (zieparagraaf 5.4 en5.5).
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5.3.2

Chloride en fosfor

De ijking van deconcentraties vande verschillende transportroutes isuitgevoerd opbasisvan
'trial en error'. De concentraties waarmee het verloop van de P-tot, o-P en Cl het best kan
worden 'gefit' zijn opgenomen intabel5.3.
Tabel 5.3

Gemiddelde concentraties vandeverschillende transportroutes voor hetgehele
stroomgebied

Component

Basisafvoer

ondiepedrainage

oppervlakkige
afvoer

P-totinmg
P/l

0,2

0,5

1

o-P inmg P/l

0,05

0,15

0,35

Cl inmgCl/l

40

30

25

Voor fosfor geldt dat de concentratie afneemt naar mate het afvoerproces langzamer wordt en
de verblijftijd in de bodem langer wordt. Dit is onder andere een gevolg van vastlegging
(adsorptie) van fosfor in de bodem. Bij chloride wordt de concentratiejuist hoger naar mate
het water langer in de bodem verblijft. Dit kan voor een deel worden toegeschreven aan de
'indikking' als gevolg van verdamping. Hoe langzamer de transportroute des te groter zal de
verdamping endeCl-concentratie zijn.
In figuur V.l tot en met V.3 is het berekende en het gemeten concentratieverloop in de tijd
weergegeven voor resp. P-tot, o-P en Cl. Daarnaast is in deze grafieken het gemeten en
berekende debiet opgenomen om een goedevergelijking tussenhet concentratieverloop enhet
debiet mogelijk te maken. De gemeten en berekende concentraties komen redelijk goed
overeen. Zeker wanneer in ogenschouw genomen wordt dat voor deze berekening concentraties gebruikt zijn die voor het gehele stroomgebied ende geheletijdsperiode constant zijn.
Afwijkingen in de concentraties kunnen deels worden teruggevoerd op afwijkingen tussen
berekende en gemeten afvoeren. Voor een ander deel zijn de afwijkingen te verklaren door
plaatselijke activiteiten en seizoensinvloeden en door processen inhet oppervlaktewater zoals
transport van stof aandeeltjes en afbraak.
De goede 'fit' van het verloop van met name o-P in de tijd (figuur V.2) geeft aan dat de
resultaten van deneerslag-afvoer modellering een voldoende basis vormen voor het beschrijvenvandenutriëntenhuishouding vanhet Mosbeekgebied.
Op basis van het debiet en de gemiddelde concentraties per transportroute zijn de vrachten
voor hetjaar 1994bepaald. Deresultaten zijn intabel 5.4 weergegeven.
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Tabel 5.4

Vracht 1994P-tot, o-P enClpertransportroute

Component

Vrachtin
basisafvoer

P-tot [kg P]

56

642

o-P [kg P]

19

Cl [kg Cl]

14.831

Vracht in ondiepe drainage

Totaal berekend

Totaal gemeten

136

834

723

175

48

242

203

46.694

3.413

64.938

48.593

vracht in oppervlakkige afvoer

De berekende vracht P-tot eno-Pin 1994 zijn 15resp. 19%hoger dandegemeten vracht.
Voor hetvaststellen vandeberekende vracht wordt uitgegaan vandeberekende afvoer. De
berekende afvoer isca. 17%hoger dandegemeten afvoer. Hierdoor wordt ook devrachtca.
17% tehoog berekend. Indien deberekende concentraties worden vermenigvuldigd met de
gemeten afvoer komen de vrachten goed overeen: (715kg P (P-tot) en 207kg P(o-P)
(gemeten afvoer * berekende concentratie) versus 723 kg P (P-tot) en 203 kg P(o-P)
(gemeten afvoer * gemeten concentratie). De berekende chloridevracht is 33% te hoog
berekend hetgeen slechts voor de helft kanworden verklaard door het te hoog berekende
debiet.
5.3.3

Stikstof
In figuur V.4 enV.5 ishetberekendeenhetgemeten concentratieverloop indetijd weergegevenvoor resp. N03, Nkj. Bij Nkj wordenmet namedehogeconcentratiepieken indewinterperiode 1993-1994 niet goed beschreven. Voor N0 3 kunnen degemeten concentraties minder
goed worden verklaard met eenindetijd constante concentratie pertransportroute. Uit figuur
V.4 blijkt dat de gemeten N03-concentraties vanaf juli 1993 steeds hoger zijn dande
berekende concentraties. Indeloop vandewinter 1993-1994 loopt hetverschil terug. In de
zomer van 1994komen degemeten enberekende concentratie redelijk overeen.
De concentratieverschillen indeloop van hetjaar kunnen worden verklaard door variatiesin
de N-pool. DeN-pool wordt voor hetgroeiseizoen aangevuld omdat debemesting groter is
dan degewasopname endedenitrificatie. Hierdoor zal inhet groeiseizoen deconcentratievan
het uitgespoelde water toenemen. Nahetgroeiseizoen vindt geen bemesting meer plaatsen
door uitspoeling zalde N-pool verminderen. Alsgevolg hiervan zalde concentratie na het
groeiseizoen langzaam gaan afnemen. Bij fosfor zijn seizoensfluctuaties niet te verwachten
omdat deP-pool vele malen groter isdan dejaarlijkse toe-enafvoer vanP.Daarnaast is het
grootste deel vande P-pool zeer immobiel. Binnen 1 seizoen zijn dus geen significante
variaties in deP-pool en deuitgespoelde concentraties teverwachten.
Variaties inde nitraatconcentraties zullen worden veroorzaakt door de snelle afvoercomponenten: oppervlakkige afstroming enondiepe drainage. Debasis afvoer zal als gevolgvan
verblijftijdsverschillen vanhet afstromende grondwater gedurende hetjaar enzelfs gedurende
een reeks van jaren verregaand worden afgevlakt. Debijdrage vandeoppervlakkige afvoer
bedraagt 8,1%vande totale (berekende) waterafvoer en 5,6% van de totale (berekende)
nitraatvracht. Daarom is aangenomen dat alleen de nitraatconcentratie van de ondiepe
drainage inde tijd varieert. Denitraatconcentratie vandebasisafvoer ende oppervlakkige
afvoer wordt (indetijd) constant verondersteld.
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Om het verloop in de tijd van de nitraatconcentratie van de ondiepe drainagebeter te kunnen
beschrijven zijn berekeningen uitgevoerd met het rekenmodel NITRON. Met dit model iseen
voor het stroomgebied gemiddeld uitspoelingsverloop naar het ondiepe grondwater in de tijd
berekend. In bijlage V.7 is de met NITRON bekende nitraatconcentratie van het ondiep
grondwater weergegeven.
Uit de NITRON-berekeningen blijkt dat deuitspoelingspiek naar het ondiepe grondwater ligt
rond eind oktober (zie figuur V7). Uit figuur V.4blijkt dat deconcentratie piekongeveer één
maand eerder optreedt. Dit is mogelijk te verklaren omdat NITRON uitgaat van aanvulling
van het ondiepe grondwater alleen via matrix-stroming en niet via voorkeursstroming.
Rekening houdend met voorkeursstroming zijn de resultaten van NITRON ca. één maand
vervroegd.
Een deel van de ondiepe drainage zal min of meer instantaan afstromen naar het oppervlaktewater. Uit de tracertesten blijkt dat de stroomsnelheid van het ondiepe grondwater op de
stuwwal 1tot maximaal 6m/d bedraagt. In het SC-rapport wordt aangegeven dat 'de indruk
bestaat dat dit mogelijk voor een belangrijk deel plaatsvindt via preferent transport via lagen
ofbanenvanhoge doorlatendheid'.
Een ander deel vande ondiepe drainagezal echter door hetzogenaamde 'doordruk effect' pas
na een langere periode tot afstroming komen. Door verschillen in verblijftijd van het
grondwater in debodem zal erverregaande afvlakking vandeconcentratie nitraat optreden in
het waterdattot afstroming komt (vergelijk basis afvoer).
Het blijkt dat de variatie in de concentratie van de ondiepe drainage het best kan worden
verklaard indien wordt aangenomen dat 60% direct afstroomt naar de Mosbeek en 40% als
gevolg van de afvlakkende werking van verblijftijdspreiding een constante concentratie heeft.
De totale gemiddelde N03-concentratie van de ondiepe drainage bedraagt 9,6 mg N/l. Met
betrekking tot het 'direct' tot afstroming komen van nitraat moet worden opgemerkt dat er is
gewerkt met weekgemiddelde concentraties. Hierdoor moet het woord 'direct' hier worden
geïnterpreteerd als 'binnen eenweek'.
Deberekening vandeuitspoelingspiek endeaannames metbetrekking tot de verblijftijdspreiding van de ondiepe drainage zijn sterk vereenvoudigd. Toch wordt het concentratieverloop
voor nitraat en het uitputtingsverloop hiermee redelijk gereconstrueerd. In figuur V.6 wordt
de berekende N0 3 concentratie weergegeven bij een tijdsafhankelijke concentratie van de
ondiepedrainage.
Intabel 5.5 zijn degemiddelde concentratie endevracht N0 3 enNkj weergegeven.
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Tabel 5.5

Stroomgebied gemiddelde concentratie van de verschillende componenten in
deverschillende transportroutes
Basisafvoer

Ondiepe
drainage

N0 3 [mg N/l]

10,5

9.3*

6,5

-

-

Nkj [mg N/l]

1.5

2.4

6

-

-

3.893

10.909

887

15.689

13.100

556

2.802

819

4.177

3.576

Component

Oppervlakkige afvoer

Totaal
berekend

Totaal
gemeten

Concentratie

Vracht 1994
N 0 3 [kg N]
Nkj [kg N]

*

Gemiddelde concentratie 9.6 mg/lover gehelerekenperiodeen9.1 mg/lin1994

De gemeten vracht N0 3 en Nkj bedraagt in 1994: 13.100 kg N resp 3576 kg N. Indien de
gemeten concentraties worden vermenigvuldigd met de berekende afvoer bedraagt de vracht
N0 3 enNy in 1994: 15.287kgNresp 4170kgN.
Dezevrachten komen goedovereen met deberekende vrachten: 15.689kg Nen4.177 kgN.
5.3.4

Samenvatting en conclusies

Het concentratieverloop van o-P, P-tot, Cl en in iets mindere mate Nkj kunnen goed worden
beschreven met een constante concentratie per transportroute. Voor nitraat speelt ook een
uitputtingsverloop van de N-pool een belangrijke rol. Opvallend is de snelle reactie van de
concentratie nitraat in het Mosbeekwater op veranderingen van de uitspoeling naar het
grondwater (ordegrootte weken). Een belangrijke reden hiervoor is waarschijnlijk voorkeursstroming indeonverzadigde enverzadigde zone. Deberekende vrachtenvan deverschillende
stoffen zijn 16 tot 19% hoger dan de gemeten vrachten. Dit verschil wordt veroorzaakt
doordat deafvoer ca. 17%tehoog isberekend.
5.4

BEREKENING VAN STIKSTOFVRACHT

5.4.1

Berekeningsmethode

De stikstofvracht naar de Mosbeek wordt bepaald in 4 berekeningsstappen. Voor de eerste 3
stappen wordt gebruik gemaakt van algemene (bestaande) vuistregels. Voor de laatste
berekeningsstap wordt uitgegaan van verbanden die in dit onderzoek zijn bepaald. In deze
paragraaf wordt de berekeningsmethode per berekeningsstap kort toegelicht. In figuur 5.1 is
het complete rekenschema met alle stikstofstromen en processen weergegeven. De berekeningsmethode beschreven in deze paragraaf bepaalt de gemiddelde vracht over een jaar. In
paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan ophetverloopvandenitraatconcentratie inde tijd.
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Stap 1 Toevoer vanstikstof aandewortelzoneendeafspoeling vanNkjennitraat
Niet alle stikstof die via mestgift of atmosferische depositie op het land terecht komt, wordt
aan de wortelzone toegevoegd. Door processen als vervluchtiging en afspoeling wordt een
deel van de stikstof-input direct afgevoerd naar de Mosbeek of deatmosfeer. Demate waarin
dit gebeurt isafhankelijk vandesoort stikstofbelasting:
dierlijke mest;
kunstmest;
atmosferische depositie.
Alleen bij dierlijke mest treedt vervluchtiging op en wordt een deel van de zogenaamde
'snelle organische fractie' direct als Nkj afgevoerd naar de Mosbeek. Er wordt van uitgegaan
dat de afvoer van Nkj gekoppeld is aan de grootte van de oppervlakkige afstroming en
ondiepe drainage en aan de input van 'snelle organische stikstoffractie'. Nitraat wordt voor
een deel via oppervlakkige afstroming afgevoerd. De mate van afstroming van nitraat is
gerelateerd aandetoevoer vanminerale stikstof endegroottevandeoppervlakkige afvoer.
Stap2 Stikstof-uitspoeling uit dewortelzone
Door processen als vervluchtiging, denitrificatie en gewasopname zal een groot deel van de
aan de wortelzone toegevoerde stikstof niet uitspoelen uit de wortelzone. Omdat debovengenoemde processen verschillen voor akkerbouw en grasland wordt de stikstof-uitspoeling op
verschillendemanieren berekend.
Bij akkerbouw wordt ervanuitgegaan dat 10% vande stikstofbemesting minus devervluchtiging wordtgedenitrificeerd. Degewasopname wordt voor maïsgeschat op 150kgN/ha.Voor
de overige akkerbouwpercelen wordt uitgegaan van een bouwplan met een gemiddelde
gewasopname van 190 kg N/ha. De hoeveelheid stikstof die overblijft na denitrificatie en
gewasopname spoelt uit dewortelzone naar de(onverzadigde) ondergrond.
Bij rundveehouderij ligt de situatie complexer. Door verschillen in de bedrijfsvoering kan
geenalgemene relatie wordengelegd tussen destikstofbemesting ende stikstof-uitspoeling uit
de wortelzone. In een studie van het AB-DLO enhet CLM (1994) wordt de stikstof-uitspoeling uit de wortelzone bij verschillende bemestingsniveaus en verschillende soorten bedrijfsvoering gegeven. Tenbehoeve vandewaterkwaliteitsmodellering worden degegevens vande
bovengenoemde studie gebruikt voor hetvaststellenvandestikstofuitspoeling uit dewortelzone voor de rundveehouderij (zie tabel 5.6). Hierbij wordt uitgegaan van het in het Mosbeekgebiedalgemeen voorkomende type rundveehouderij.
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Tabel 5.6

Stikstof-uitspoeling uit de wortelzone bij verschillende N-bemestingsniveaus
vanhetgrasland (vander Putten enMiddelkoop, 1994)

N-bemesting grasland

Verhouding

[kg N/ha]

N-uitspoeling
uit wortelzone
[kg N/ha]

200

51

25

250

62

25

300

74

25

350

103

29

400

137

34

450

174

39

500

217

43

550

266

48

[%1
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Stap3 Stikstof-uitspoeling naarhetondiepegrondwater
In deonverzadigde zonewordt eendeel vande stikstof dieuit dewortelzone spoelt gedenitrificeerd. Hierdoor wordt de hoeveelheid stikstof die uiteindelijk in het (ondiepe) grondwater
terecht komt gereduceerd. De mate van denitrificatie in de onverzadigde zone is sterk
afhankelijk vandedieptevandegrondwaterstand tenopzichtevanmaaiveld (grondwatertrap).
Bij ondiepe grondwaterstanden zal relatief veel denitrificatie optreden terwijl bij diepe
grondwaterstanden nauwelijks denitrificatie optreedt envrijwel alle stikstof uitspoelt naar het
grondwater. Bij diverse onderzoeken zijn zogenaamde correctiefactoren afgeleid voor
verschillende grondwatertrappen. Deze correctiefactor geeft de verhouding aan tussen de
hoeveelheid stikstof die vanuit de wortelzone in de onverzadigde zone spoelt en de hoeveel
stikstof die uiteindelijk vanuit de onverzadigde zone naar het ondiepe grondwater spoelt. In
tabel 5.7 is eenoverzicht gegeven vanverschillende veeltoegepaste correctiefactoren.
Tabel 5.7

Correctiefactoren voor de stikstofuitspoeling op 1 m-mv bij verschillende
grondwatertrappen

Gt

GHG

GLG

Goossensen en
Meeuwissen (1990)

I

<20
<40
<40
>40
<40
40-80
80140
>140

<50
50-80
80120
80120
>120
>120
>160
>160

0
0,05
0,1
0,4
0,5
0,6
0,75
1,0

n
m
rv
V
VI

vn
vin

ANIMO
Groenendijk
(in prep.)
0,0
0,03
0,22
0,55
0,82
1,0

Boumans
e.a. (1989)

Steenvoorden
(1988)

_
0,05
0,08
0,43
0,5
0,65
0,83
1,0

0,04
0,10
0,22
0,15
0,41
0,73
1,0

De correctiefactoren volgens Goossensen en Meeuwissen zijn opgesteld door de Commissie
Stikstof (1990) engebaseerd opmeerdere onderzoeken. Deze factoren zijn door deCommissie Stikstof gepresenteerd als zijnde correctiefactoren voor de uitspoeling op 1m-mv. In het
onderliggende onderzoek is echter overwegend het bovenste grondwater bemonsterd (pers.
med Duijvenbooden). Hierom kan beter gesproken worden over correctiefactoren naar het
bovenste grondwater.
In deze studie hanteren we de correctiefactoren volgens Goossensen en Meeuwissen om met
namedevolgende redenen:
deze correctiefactoren zijn breed onderbouwd met onderzoek uit meerdere jaren en
gebieden;
decorrectiefactoren zijn bekendvoor alle grondwatertrappen.
De toepasbaarheid van de correctiefactoren voor het Mosbeekstroomgebied is onderzocht in
dezestudie. Eenenander wordttoegelicht inparagraaf 5.4.2.
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Stap4 Uitspoelingnaarhet oppervlaktewater;
Tijdens hettransport vanhet grondwater naardeMosbeek wordt dehoeveelheid stikstof door
tweeprocessen verder gereduceerd:
1. denitrificatie indeverzadigde ondergrond;
2. denitrificatie indeslootwand.
Denitrificatie in de verzadigde zone kan plaatsvinden door oxidatie van pyriet en organisch
stof. Demate waarin denitrificatie optreedt ismoeilijk vooraf tebepalenmaar is indirect vaak
gerelateerd aan de lengte van de transportweg of de verblijftijd. Bij basisafvoer is in
vergelijking met afvoer via ondiepe drainage de ondergrondse weg van het grondwater naar
het oppervlaktewater langer. Hierdoor mag worden verwacht dat de denitrificatie bij
basisafvoer groter is dan bij ondiepe drainage. De concentratie van de basisafvoer is
grotendeels afhankelijk van uitspoeling van stikstof naar het grondwater in het verleden.
Hierdoor zoujuist de concentratie stikstof van de basisafvoer hoger kunnen zijn dan van de
concentratievan deondiepedrainage.
Uit de N-desk studie (Werkgroep toelaatbaar N-overschot Van Eek 1995)blijkt dat kwantitatieve kennis m.b.t denitrificatie in de slootbodem en -wand nog ontbreekt. In deze N-desk
studie is een tabel opgenomen met de spreiding in denitrificatie in de slootwand, in de
kavelsloot en in het totale slootsysteem als percentage van de totale stikstoftoevoer. Als
illustratie isdezetabel hieronder opgenomen.
Tabel 5.8

Denitrificatie indeslootwand, kavelsloot engehele slootsysteem

Sloottype

slootwand

kavelsloot

gehele slootsysteem

veensloot

10-40%

20 -60%

25-75%

zand (nat)

0 - 10%

20 -60%

20-65%

zand (droog)

0-5%

10-30%

10-35%

Uit deze tabel blijkt dat de spreiding groot is. Degrootte van de denitrificatie inde verzadigde ondergrond en de slootwand is op basis bestaande kennis en gegevens moeilijk vooraf te
bepalen. Pas bij de ijking van de stikstofbalans voor het gehele stroomgebied kan de grootte
vandezeparameter wordenbepaald.
Lozingen
Via de basis afvoer wordt ook de invloed van lozingen verdisconteerd. In totaal zijn er 26
huishoudens die direct op het oppervlaktewater en 8 huishoudens die deels direct op het
oppervlaktewater lozen. Er wordt van uitgegaan dat netto ca. 75 InwonerEquivanten (IE)
direct of via een septictank op de Mosbeek worden geloosd. Bodemlozers en lozers via de
gierkelder zijn hierbij niet meegerekend. Voor het stroomgebied van de Mosbeek is de
relatieve bijdrage vande lozingen opdetotalenutriëntenbelasting beperkt. De invloed vande
lozingen ishet grootst bij lageafvoeren (basisafvoer).
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Evenwichtssituatie
Voor stikstof wordt hierbij steedsuitgegaanvandeuiteindelijk tebereiken evenwichtssituatie.
Dat wil zeggendat geen rekening wordt gehouden met het tijdelijke effect vannalevering van
stikstof. Indepraktijk kanhet (enige)jaren duren alvorens een dergelijk evenwichtssituatie is
bereikt.
5.4.2

Toetsing berekeningsmethode 'stikstof' op perceelniveau

Om teonderzoeken inhoeverre deberekeningsmethode toepasbaar is inhet stroomgebied van
de Mosbeek is de berekeningsmethode getoetst aan de gegevens van het perceelsonderzoek.
Met de berekeningsmethode wordt de stikstofuitspoeling naar het ondiepe grondwater
berekend voor één type bodemgebruik en één grondwatertrap. Hierdoor zijn niet alle
gegevens van het perceelsonderzoek bruikbaar voor de toetsing. In het perceelsonderzoek is
gewerkt in raaien met verschillende soorten bodemgebruik en verschillende grondwatertrappen.
De toetsing heeft plaatsgevonden aan de hand van de nitraatvracht die uitspoelt naar het
ondiepe grondwater (tot en met berekeningsstap 3). Voor berekeningsstap 4 (denitrificatie in
deonverzadigde zoneen deslootwand) zijn geenbetrouwbare gegevens uit het perceelsonderzoek beschikbaar. De nitraatvracht naar het ondiepe grondwater is bepaald aan de hand van
de beschikbare chemische analyses en de berekeningsresultaten van het ANIMO-model. In
bijlage VI wordt uitgebreid ingegaan op deverschillende manieren waarop de nitraatvracht is
berekend. In deze paragraaf worden alleen de belangrijkste resultaten en de conclusies
besproken. In tabel 5.9 is een overzicht gegeven van de verschillende berekeningen van de
nitraatuitspoeling. Deresultatenwordenhieronderperbodemgebruik besproken.
Tabel 5.9

Resultatentoetsing berekeningsmethode 'stikstof

Locatie*

Landgebruik

Gt

N03-vracht
[kg N/ha]
Berekeningsmethode

NCyvracht
[kg N/ha]
Analyseresultaten

1.1

Grasland (extensief)

VI

37

61

1.2

Grasland (extensief)

VI

37

17

1.3

Grasland (extensief)

V

31

33

2.5

Maïs

V

97

200

3

Maïs

V

97

4.2

Grasland (intensief)

V

69

139

4.3

Grasland (intensief)

V

69

79

4.4

Grasland (intensief)

m

14

3

4.5

Grasland (intensief)

ii

7

1

Toelichting *:

N0 3 -vracht
[kg N/ha]
ANIMO-berekeningen

179
120

Hetnummer vandelocatieisontleend aandeperceelsonderzoek (SC 1996).Heteerste cijfer is
hetnummer vanderaai.Hettweedecijfer ishetnummervanhetmeetpuntinderaai.
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Grasland (extensief)
Van het extensief gebruikte grasland zijn de analyseresultaten van 3meetpunten beschikbaar.
Twee vande drie meetpunten (1.1 en 1.2) liggen in eengebied met Gt VI. Meetpunt 1.3 ligt
in een gebied met Gt V. Deberekende N03-vracht opbasis van analyseresultaten bedraagt 61
en 17kg N/ha voor Gt VI (gemiddeld 39kg N/ha) en 31kg N/ha voor Gt V. Dezehoeveelheden komen overeen met de hoeveelheden die op basis van berekeningsmethode is vastgesteld (Gt VI = 37kg N/ha, GtV = 31kg N/ha). DeANIMO-resultatenvoor dezemeetpunten kunnen niet worden gebruikt omdat in raai 1verschillen in grondwatertrappen enlandgebruik voorkomen.
Maïs
Voor het maïsperceel is op basis van de analyseresultaten een N03-vracht van 200 kg N/ha
berekend. DeN03-vracht opbasisvandeN-balansenvan raai 2 en3 is resp. 179kg N/haen
120kg N/ha. Deze hoeveelheden zijn hoger dan is berekend met deberekeningsmethode (97
kgN/ha).
Naast de toetsing van de N03-vracht is tevens gekeken naar de correctiefactor voor denitrificatie in de onverzadigde zone. De correctiefactor op basis van de ANIMO-berekeningen
varieert afhankelijk van de definitie (zie bijlage VI) tussen 0,45 en 0,79. In de berekeningsmethode wordt uitgegaanvan eencorrectiefactor van0,5.
Uit het bovenstaande blijkt dat deuitspoeling onder de maïspercelen lager is dan volgens de
berekeningsmethode. Bij deze conclusie moet echter wel een aantal kanttekeningen geplaatst
worden:
Er zijn geen betrouwbare metingen van raai 3en slechts éénbetrouwbare meetlocatie op
raai2dieinhetmaïsperceel ligt.
Als gevolg van het geringe aantal analyseresultaten op de maïspercelen is het ANIMOmodel gecalibreerd op de andere raaien, zodat er weinig zekerheid bestaat over de
berekende N-vrachtenvanraai2enraai3.
Door de complexe ondergrond is de representativiteit/betrouwbaarheid van de metingen
gering.
Grasland (intensief)
Voor het intensief gebruikte graslandperceel is uitgegaan van een bemestingsregime van 400
kg N/ha (aanname SC), beperktebeweiding (aanname IWACO)en een gemiddelde intensiteit
over het gehele bedrijf (12.000 1 melk/ha*j; aanname IWACO). Opbasis van dezeuitgangspunten varieert deuitspoeling volgens deberekeningsmethode van 1kg N/ha bij Gt II tot 69
kg N/habij GtV. Deuitkomsten vandeberekeningen vandeN03-concentratiebij Gt II enIII
komen iets lager uit dan op basis vande analyseresultaten. De analyseresultaten binnen GtV
vertonen een grote spreiding: 79en 139kg N/ha. Deze vrachten zijn ook groter dan opbasis
van de vuistregelmethodiek vastgesteld is. De spreiding binnen de metingen van Gt V geeft
aandat deheterogeniteit binnenéénperceel grootis.
Resumerend
De N03-vrachten voor de graspercelen volgens de berekeningsmethode komen over het
algemeen redelijk overeen met de vrachten op basis van gemeten concentraties. Voor het
maïsperceel kandeze conclusie helaas niet volledig onderschreven worden. Problemen bij de
toetsing zijn debeperktebetrouwbaarheid endegrote spreiding vandeuitgangsgegevens.
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Degrote spreiding indegegevens wordt invrijwel alleperceelsonderzoeken waargenomen en
hangt samen met de grote variabiliteit in de bodem en plaatselijke omstandigheden. Op
stroomgebiedniveau wordt degrotevariabiliteit 'uitgemiddeld' (zieparagraaf 5.4.3).
5.4.3

IJking berekeningsmethode 'stikstof' op stroomgebiedniveau

Indeze paragraaf wordt demassabalans voor stikstof voor het gehele stroomgebied berekend
met de in paragraaf 5.4.1 beschreven berekeningsmethode. Aan de hand van de waterkwaliteitsgegevens is bepaald dat in 1994, 16.676 kg stikstof naar de Mosbeek is afgevoerd.
Hiervan bestond 13.100kguit N0 3 en 3576kguit Nkj. Omeen goed inzicht te krijgen inde
bijdrage van de verschillende processen is niet alleen geijkt op de totale massabalans maar
ook op de massabalans van de verschillende deelstromen: oppervlakkige afstroming, ondiepe
drainage en basisafvoer.
In paragraaf 5.3.3 is de vracht van de verschillende deelstromen bepaald. Doordat hierbij is
uitgegaan van een ca. 17% te hoog berekend debiet zijn ook de berekende vrachten 16 tot
19% te hoog berekend. Bij het berekenen van de vracht wordt uitgegaan van het gemeten
debiet. Voorts wordt de berekende verhouding tussen de verschillende deelstromen gebruikt
omdegrootte vandedeelstromen vasttestellen. Intabel 5.10 zijn degegevens gepresenteerd
waarop is geijkt.
Tabel 5.10

Gegevens voor deijking vanstikstof balans

Gegevens 1994

oppervlakkige afstroming

ondiepe drainage

basis afvoer

totaal

Afvoer gemeten [m3]
Afvoer berekend [m3]
Afvoer berekend [%van totaal]
Afvoer gegevens gebruikt bij ijking [m3]

136.519
8,15
117.072

1.167.350
69,71
1.001.365

370.771
22,14
318.035

1.436.472
1.674.648
100
1.436.472

Gemeten vracht N0 3 [kg N]
Berekende vracht N0 3 [kg N] *
Berekende vracht N0 3 [%van totaal]
Vracht N0 3 gebruikt bij ijking [kg N]
Vracht N 0 3 gebruikt bij ijking [kgN/ha]

887
5.65
741
1,5

10.909
69,53
9.109
18,4

_
3.893
24,81
3.250
6,6

13.100
15.689
100
13.100
26,4

Gemeten vracht Nkj [kg N]
Berekende vracht Nkj [kg N] *
Berekende vracht Nkj [%van totaal]
Vracht Nkj gebruikt bij ijking [kg N]
Vracht Nkj gebruikt bij ijking [kgN/ha]

_
819
19,61
701
1,4

_
2.802
67,08
2.399
4,8

_
556
13,31
476
1,0

3.576
4.177
100
3.576
7,2

Opbasis van deberekende afvoer (zieparagraaf 5.3.3)
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Uitgaande van demestgiften verzameld intabel 5.2 endevrachten verzameld intabel 5.10 is
de stikstofbalans voor 1994 geijkt. Het stroomgebied is onderverdeeld in 404 homogene
deelgebieden (Brongebieden zie bijlage VII). Binnen deze deelgebieden zijn alle invoer
gegevens constant. Voor elkdeelgebied zijn devolgende gegevens ingevoerd:
oppervlakte[m2];
landgebruik [gras,maïs, overigeakkerbouw, bos en bebouwd];
grondwatertrap;
oppervlakkige afvoer [mm/jaar];
ondiepe drainage [mm/jaar];
basisafvoer [mm/jaar];
afvoer buitenhet stroomgebied [mm/jaar];
toevoer stikstof viadierlijke mest [kgN/ha];
toevoer stikstof viakunstmest [kgN/ha];
toevoer stikstof viaatmosferische depositie [kgN/ha];
stikstof opname door gewas [kg N/ha].
Bij de ijking is ervan uitgegaan dat in 1994 de dierlijke mest bovengronds is uitgereden.
Hierdoor vervluchtigt 30% vanhet minerale deel vandedierlijke mest. Indien de mest wordt
uitgereden met een mestinjecteur vervluchtigt nog slechts 5% van het minerale deel van de
dierlijke mest.
In figuur 5.2 zijn de stikstofstromen in kg N/ha voor 1994 voor het gehele stroomgebied
weergegeven. Detotale stikstof input bedraagt 581kgN/ha. Hiervan komt 538kg N/ha inde
wortelzone terecht. Na gewasopname endenitrificatie spoelt uiteindelijk 164kg N/hauitnaar
onverzadigde zone. In de onverzadigde zone denitrificeert 63 kg N/ha (=38% van de input
in de onverzadigde zone) zodat uiteindelijk 101kg N/hauitspoelt naar het ondiepe grondwater. In totaal wordt 25 kg N/ha (N03) en 7 kg N/ha (Nkj) afgevoerd naar de Mosbeek. De
afvoer van stikstof (32kg N/ha)bedraagt slechts 5,5% vandetotaletoevoer (581kgN/ha).
Uit de ijking blijkt dat de denitrificatie bij de ondiepe drainage in de verzadigde zone en de
slootwand ca. 60% bedraagt. Bij debasisafvoer is dit percentage niet direct te bepalen omdat
deinput endeoutputdoor delangeverblijftijd nietvergelijkbaar zijn.
In totaal is de Mosbeek in 1994 belast met 4.177 kg Nkj. Hiervan is 556 kg Nkj afgevoerd
via de basisafvoer waarvan ongeveer 383 kg Nkj afkomstig is van lozing van huishoudelijk
afvalwater op de Mosbeek. Hierbij is rekening gehouden met ca. 75 InwonersEquivalanten
(IE) met eenbijdrage van 14gNkj/IE/d. Debijdrage vanhuishoudelijke lozingen opdetotale
stikstofbelastingen van de Mosbeek bedroeg in 1994 2%. De resterende belasting van de
Mosbeek met Nkj (173 kg Nkj in 1994) is afkomstig van grondwaterafstroming via de
basisafvoer. De Nkj-concentratie van de basisafvoer bedraagt ca. 0,5 mg N/l. De resultaten
vande ijking zijn samengevat intabel 5.13 (paragraaf 5.6).
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5.5

BEREKENING VAN DE FOSFORVRACHT

5.5.1

Berekeningsmethode

pag. 56

De fosforvracht (P-totaal) van de Mosbeek bestaat uit anorganisch fosfaat (ortho-fosfaat/o-P)
enoverig fosfor (P-tot minus o-P). Fosfaat wordt toegevoerd via dierlijke mest, kunstmest en
atmosferische depositie. Organisch fosfor wordt alleen toegevoerd via dierlijke mest.
Conform de neerslag-afvoermodellering wordt de toevoer van fosfor naar de Mosbeek
beschreven voor de drie afvoercomponenten: oppervlakkige afstroming, ondiepe drainage en
basisafvoer (zie hoofdstuk 4). In figuur 5.3 is het rekenschema voor fosfor en de achterliggendeformules weergegeven.
Oppervlakkige afstroming
Een deel van de fosfor dat via bemesting en atmosferische depositie op het maaiveld wordt
toegevoerd wordtdirect afgevoerd via oppervlakkige afstroming. Deafvoer via oppervlakkige
afstroming bestaat uit anorganisch fosfaat, organisch gebonden fosfor en aan slibdeeltjes
gebonden fosfor. Devracht anorganisch fosfaat (o-P) die oppervlakkige afstroomt is afhankelijk van dehoeveelheid o-P dieviabemesting enatmosferische depositie wordt toegevoerd en
degroottevandeoppervlakkige afstroming. Devracht overig fosfor dieafstroomt is afhankelijk van de toevoer van organische fosfor via dierlijke mest en dehoeveelheid oppervlakkige
afvoer.
Ondiepe drainage
Het aandeel fosfor dat niet oppervlakkig wordt afgevoerd zal deels uitspoelen naar het
grondwater. De mate waarin o-P uitspoelt naar het grondwater is afhankelijk van de fosfaatverzadiging van de bodem. De uitspoeling van overig-P is afhankelijk van het actuele
fosfaatgehalte.
De fosfaatverzadiging van de bodem wordt bepaald door twee factoren, het fosfaatbindendvermogen en het actuele fosfaatgehalte. De fosfaatverzadiging wordt berekend door het
actuele fosfaatgehalte in de bodem te delen door het totale fosfaatbindendvermogen (formule
1)

Fosfaatverzadigingsgraad =
^-^-—x 100%
totaalfosfaatbindend vermogen

Vaststelling fosfaatverzadiging en actuele fosfaatverzadiging in het stroomgebied van de
Mosbeek
Het Staringcentrum heeft in 1990 het fosfaatbindend vermogen (FBV), het actuele fosfaatgehalte (Pact) endefosfaatverzadigingsgraad (FVG) voor decultuurgronden in eendeel vanhet
stroomgebied van de Mosbeek bepaald (Hack-ten Broeke et al., 1990). In tabel 5.11 zijn de
belangrijkste gegevens opgenomenperbodemeenheid enGt-groep.
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DeGt-klassezijn indrie groepen samengevoegd opbasis vanGHG:
- nat:
II, III, III', Ven V*;
-matig nat: VI
- droog:
VIIenVII*
Tabel5.11

Fosfaatbindend vermogen (FBV), het actuele fosfaatgehalte (Pact) en de fosfaatverzadigingsgraad (FVG) van Mander-Vasse-Ootmarsum volgens het
conceptprotocol

Bodemeenheden en Gt-groep

FBV (var)
ton P205/ha (%)

Pact (var)
ton P205/ha (%)

FVG (var)
%(%)

ABv, pZg, nat/matig nat
Hn, pZn, cHn, nat
bEZ, nat/matig nat
KT, KX, nat/matig nat
Hn, cHn, matig nat
Hn, cHn, Y, Hd, droog
bEZ, zEZ, droog

16,6 (123)
17,0(131)
29,9 (85)
16,7 (123)
32,4 (88)
26,1 (187)
39,1 (112)

4,7 (126)
4,3 (123)
18,8 (95)
6,7 (167)
7,4 (95)
6,1 (166)
17,1 (104)

27 (88)
32 (101)
60 (80)
36 (106)
24 (71)
25 (77)
42 (61)

Alhoewel de fosfaatverzadiging vanaf 1990toegenomen zal zijn, zijn deze gegevens zijn toch
als uitgangspunt genomen voor de berekening van de fosfaatvracht van de Mosbeek in 1994.
Detoename van het actuele fosfaatgehalte invierjaar valt binnen de spreiding zoals bepaald
in 1990. Opgemerkt moet worden dat alle bodemeenheden in de bovenstaande tabel als
fosfaatverzadigd kunnen worden gekarakteriseerd.
Uitspoeling o-Pvia ondiepe drainage
De uitspoeling van o-P via ondiepe drainage is afhankelijk van de fosfaatverzadigingsgraad.
Van der Zee (1988) heeft hiervoor een kwantitatieve relatie afgeleid. In figuur 5.4 is de
fosfaatconcentratie op GHG-niveau uitgezet afhankelijk van defosfaatverzadigingsgraad inde
bodem. Uit deze figuur blijkt dat bij hogere verzadigingsniveaus de fosfaatconcentratie meer
dan evenredig toeneemt. Derelatie van 'Van der Zee' geeft de o-P concentratie ophet niveau
van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Deze concentratie is een bovengrens voor het
water dat uitspoelt in de Mosbeek omdat gedurende het transport door de bodem de concentratie kandalen door adsorptie aan bodemdeeltjes.
Uitspoeling overig fosfor viaondiepedrainage
Demate van uitspoeling van overig fosfor naar het grondwater is afhankelijk van het actuele
fosfaatgehalte van de bodem. Voor de vrachtberekeningen wordt een lineair verband
verondersteld.
Basisafvoer
Een deel van het ondiepe grondwater zal na een lange ondergrondse weg uiteindelijk als
basisafvoer in de Mosbeek terecht komen. Tijdens het ondergrondse transport wordt het
organisch fosfor (deels) omgezet in fosfaat en het fosfaat zal worden vastgelegd inde diepere
ondergrond. De basisafvoer wordt tevens door fosfor belast via lozingen van huishoudelijk
afvalwater. Uitgaande van 75 IE en een belasting van 2 g P/IE/d bedraagt de belasting door
huishoudelijke lozingen ca. 55kgperjaar.
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In 1994 bedroeg de totaal gemeten afvoer fosfor via debasisafvoer 48 kgP. Dit houdt in dat
devolledige belasting vandebasisafvoer kanwordenverklaard door huishoudelijke lozingen.
De gemiddelde concentratie van de basisafvoer bedraagt 0,2 mgP/1. In totaal bedraagt de
afvoer van fosfor via huishoudelijke lozingen ca. 7% van de totale fosforbelasting van de
Mosbeek.
5.5.2

IJking berekeningsmethode 'fosfor' op stroomgebiedniveau
In deze paragraaf wordt de massabalans voor fosfor voor het gehele stroomgebied berekend
met de in paragraaf 5.5.1 beschreven berekeningsmethode. Aan de hand van de waterkwaliteitsgegevens is bepaald dat in 1994, 723 kg fosfor naar de Mosbeek is afgevoerd. Hiervan
bestond 203 kg P uit o-P (of anorganisch P) en 520kg P uit P-rest. Om een goed inzicht te
krijgen in de bijdrage van de verschillende processen is niet alleen geijkt op de totale
massabalans maar ook op de massabalans van de verschillende deelstromen: oppervlakkige
afstroming, ondiepedrainage en basisafvoer.
In paragraaf 5.3.2 is de vracht van de verschillende deelstromen bepaald. Doordat hierbij is
uitgegaan van een ca. 17% te hoog berekend debiet zijn ook de berekende vrachten 16 tot
19% te hoog berekend. Bij het berekenen van de vracht wordt uitgegaan van het gemeten
debiet. Voorts wordt de berekende verhouding tussen de verschillende deelstromen gebruikt
omdegrootte vandedeelstromen vast testellen. Intabel 5.12 zijn degegevens gepresenteerd
waarop is geijkt.
Tabel 5.12

Gegevens voorde ijking vanfosfor balans

Gegevens 1994

oppervlakkige afstroming

ondiepe drainage

basis afvoer

136.519
8,15
117.072

1.167.350
69,71
1.001.365

370.771
22,14
318.035

1.436.472
1.674.648
100
1.436.472

Gemeten vracht o-P [kg P]
Berekende vracht o-P [kg P] *
Berekende vracht o-P [%van totaal]
Vracht o-P gebruikt bij ijking [kg P]
Vracht o-P gebruikt bij ijking [kg P/ha]
Vracht o-P gebruikt bij ijking [kg P205/ha]

48
19,84
40
0,08
0,18

_
175
72,31
147
0,30
0,68

19
7,85
16
0,03
0,07

203
242
100
203
0,41
0,94

Gemeten vracht P-tot [kg P]
Berekende vracht P-tot [kg P] *
Berekende vracht P-tot [%van totaal]
Vracht P-tot gebruikt bij ijking [kg P]
Vracht P-tot gebruikt bij ijking [kg P/ha]
Vracht P-tot gebruikt bij ijking [kgP205/ha]

_
136
16,31
118
0,24
0,55

642
76,98
557
1,12
2,57

_
56
6,71
48
0,10
0,22

723
834
100
723
1,46
3,34

Afvoer gemeten [m3]
Afvoer berekend [m3]
Afvoer berekend [%van totaal]
Afvoer gegevens gebruikt bij ijking [m3]

*

Op basis van de berekende afvoer (zie par

totaal

agraaf 5.3.2)
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Uitgaande van demestgiften verzameld intabel 5.2 en devrachten verzameld intabel 5.12 is
de fosforbalans voor 1994 geijkt. Het stroomgebied is onderverdeeld in 377 homogene
deelgebieden (Brongebieden zie bijlage VII). Binnen deze deelgebieden zijn alle invoer
gegevens constant. Voor elkdeelgebied zijn devolgende gegevens ingevoerd:
oppervlakte[m2];
landgebruik [gras,maïs, overige akkerbouw, bos enbebouwd];
grondwatertrap;
oppervlakkige afvoer [mm/jaar];
ondiepedrainage [mm/jaar];
basisafvoer [mm/jaar];
afvoer buitenhet stroomgebied [mm/jaar];
toevoer fosfor viadierlijke mest [kgN/ha];
toevoer fosfor viakunstmest [kgN/ha];
toevoer fosfor viaatmosferische depositie [kg N/ha];
fosfor opname door gewas [kg N/ha].
In figuur 5.5 zijn de fosforstromen in 1994 voor het gehele stroomgebied weergegeven. De
gemiddelde invoer van fosfor in het stroomgebied van de Mosbeek bedraagt 188 kg P/ha.
Hiervan wordt uiteindelijk slechts 3,17 kg P ha (= 2,1% van de invoer) naar de Mosbeek
afgevoerd. Intotaal werd in 1994gemiddeld 89 kgP/ha inde bodem opgeslagen. Gemiddeld
bevat de bodem 8997 kg P/ha. De afvoer naar de Mosbeek in 1994 bedroeg slechts 0,04%
vandetotaal aanwezigehoeveelheid fosfor. Doordegrotehoeveelheid fosfor dieindebodem
aanwezig is zal de af- en uitspoeling naar de Mosbeek in de loop van de jaren slechts
langzaam wijzigen. Detotaal toe-en afvoer van fosfor viaonder anderemestgift engewasopname in de bodem bedroeg in 1994 slechts 2,1 resp. 1,1% van de hoeveelheid fosfor
aanwezig indebodem.
Debijdrage van o-P inde ondiepe drainage wordt te hoog berekend (1,52 kg P205/ha versus
0,58 kg P205/ha). De afvoer van o-P via ondiepe drainage en basis afvoer is berekend met
behulpvanderelatievanVanderZee(ziefiguur 5.4). Er zijn 3mogelijke redenenvoor dete
hogeo-P afvoer:
eenoverschatting vande fosfaatverzadiging;
derelatievanVander Zeeisniet zonder meer toepasbaar ophet Mosbeekgebied;
processen tussen het bereiken van de GHG (relatie Van de Zee) en het bereiken van de
Mosbeek;
o-P wordt in de Mosbeek geadsorbeerd aan slibdeeltjes en wordt bij het monsterpunt
benedenstrooms geanalyseerd alsPtot.
Bij de ijking is uitgegaan van de adsorptie van o-P aan slibdeeltjes in de Mosbeek. Dit zou
namelijk een verklaring kunnen vormen voor het relatief lage aandeel o-P in de totale
fosfaatbelasting (24%). Bij de ijking wordt een meer reëel aandeel o-P van 64% gevonden.
Bij deijking vanhetwaterkwaliteitsmodel isdaarom vooral aandachtbesteed aaneencorrecte
berekening van P-tot en niet aan de onderverdeling van o-P en org-P. De resultaten van de
ijking zijn samengevat intabel 5.13 (paragraaf 5.6).
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VALIDATIE
Hetmodelinstrumentarium isgeijkt ophet kalenderjaar 1994. Omtebekijken inhoeverrehet
instrumentarium ook bruikbaar is voor andere periodes is een validatie uitgevoerd. Op basis
van de beschikbaarheid van de gegevens is de validatieperiode 27-4-1993 tot 18-4-1994
uitgekozen. In 1994 is op het meetstation Tubbergen 978 mm neerslag gevallen. In de
validatieperiode is inTubbergen 1123mmgevallen (zeer nat 'jaar'). Degemeten afvoer inde
ijk- envalidatieperiode isrespectievelijk 1,44 resp. 1,68 miljoen m3.
Bij de validatie is alleen gekeken naar de massabalans voor het gehele stroomgebied. De
neerslag-afvoermodellering en de beschrijving van de concentratie in de tijd loopt over de
periode 27-4-1993tot enmet 31-12-1994 en omvat dus reeds de verificatieperiode. Over het
algemeen kan worden gesteld dat de resultaten van de neerslag-afvoermodellering en de
beschrijving van deconcentratie indetijd beter zijn voor de ijkperiode danvoor devalidatieperiode. Deberekende afvoer indevalidatieperiode is20% hoger dande gemeten afvoer. Dit
is terug te voeren op de twee afvoergebeurtenissen (eindjuli 1993 en oktober 1993) waarbij
deafvoer tehoog wordt berekend (ziefiguur IV.5).
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Tabel 5.13

Resultaten vande ijking envalidatievanhet waterkwaliteitsmodel

Parameter

*

ükperiode

Validatieperiode

ükgegevens *

Berekend

Dkgegevens *

Berekend

Vracht N 0 3 oppervlakkige afstroming
Vracht N0 3 ondiepe drainage
Vracht N0 3 basisafvoer
Vracht N0 3 totaal

[kgN/ha]
[kgN/ha]
[kgN/ha]
[kgN/ha]

1,5
18,4
6.6
26,4

1,5
16,9
6,4
24,9

1,4
23,4
6,5
31,3

1,4
22,3
6,3
30,0

Vracht Nkjoppervlakkige afstroming
Vracht Nkjondiepe drainage
Vracht Nkjbasisafvoer
Vracht Nkjtotaal

[kgN/ha]
[kgN/ha]
[kgN/ha]
[kgN/ha]

1,4
4,8
1,0
7,2

1,4
4,6
1,1
7,0

1,5
7,2
1,1
10,0

1,6
7,2
1,1
9,9

Vracht P-tot oppervlakkige afstroming
Vracht P-tot ondiepe drainage
Vracht P-tot basisafvoer
Vracht P-tot totaal

[kgP205/ha]
[kg P205/ha]
[kgP205/ha]
[kgP205/ha]

0,55
2,57
0,22
3,34

0,55
2,37
0,24
3,17

0,45
2,72
0,26
3,44

0,46
3,11
0,25
3,82

Ukgegevenszijn deelsgemetenendeelsopeennaderewijze berekend.

Uittabel 5.13 blijkt datbij de ijking envalidatiedeberekendeengemetenvrachten voorN03
en Nkj goed overeenkomen. Devracht P-tot inde ondiepe drainage komt bij de ijking en
vooral devalidatie minder goed overeen. Devracht P-tot dieuitspoelt isviaonder anderede
relatie vanVan derZeelineair gekoppeld aandehoeveelheid ondiepe drainage. Deondiepe
drainage bedroeg indeijk-envalidatieperiode 1,00 miljoen m3resp. 1,26miljoen m3. De
vracht P-tot dieviadeondiepedrainageuitspoelt zaldus indevalidatieperiode ca. 26%hoger
zijn dangedurende de ijkperiode. Uit demetingen blijkt echter deP-tot vracht indevalidatieperiode slechts 3% hogerteliggen.
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SCENARIO-BEREKENINGEN
In dit hoofdstuk wordt eerst de opzet van het Decision Support System (DSS) waarmee de
waterkwaliteit van de Mosbeek op een gebruikersvriendelijke en snelle manier kan worden
berekend (paragraaf 6.1). Daarna wordt ingegaan op de mogelijke maatregelen om de
nutriëntenvracht vandeMosbeekteverminderen:
Aanleg van bufferstroken langs de Mosbeek en de daarop afwaterende sloten (paragraaf
6.2);
Realiseren vandedoelstellingen indebeheers-enreservaatsgebieden (paragraaf 6.4).
Vermindering vandemestgift opdelandbouwgronden (paragraaf 6.3);
In paragraaf 6.5 worden de scenario's die met het DSS zijn doorgerekend beschreven. De
berekeningsresultaten worden beschreven inparagraaf 6.6. Tenslotte worden inparagraaf 6.7
conclusies getrokken metbetrekking tot deeffectiviteit vandeverschillende maatregelen.
6.1

OPZET DECISION SUPPORT SYSTEM
In hoofdstuk 5 is de opzet en ijking van het waterkwaliteitsmodel uitgebreid besproken. Om
de waterkwaliteit van de Mosbeek op een gebruikersvriendelijke en snelle manier te kunnen
berekenen is een Decision Support System (DSS) opgezet. Het systeem assisteert in de
evaluatie van mogelijke maatregelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van de
Mosbeek.
Inhet DSSzijn deresultatenvandeneerslag-afVoermodellering, degegevens overbemesting,
bodemgebruik etc. en de rekenregels van het waterkwaliteitsmodel opgenomen. Het stroomgebied van de Mosbeek is opgedeeld in404 deelgebieden. Elk gebied bezit unieke kenmerken met betrekking tot hydrologie, bemesting, bodemsoort, bodemgebruik. Voor elk van de
deelgebieden wordt een deelbalans opgesteld. Het DSS bestaat uit een databank, een GISsysteem en een rekenmodule. Hieronder worden de afzonderlijke onderdelen in meer detail
besproken:
Indedatabank (ACCESS) zijn devolgendegegevens verzameld:
Gegevens van de neerslag-afVoermodellering over de grootte van de oppervlakkige
afvoer, de ondiepe drainage en de basisafvoer voor alle deelgebieden en voor 2 periodes
(1-1-94 tot 31-12-94 en27-4-1993tot 18-4-1994);
Voor alledeelgebieden gegevens over grondwatertrap en landgebruik;
Dierlijke mestgift, kunstmestgift, atmosferische depositie engewasopname inkg N/ha en
kgP205)/ha;
Rekenparameters onder andere voor het bepalen van de denitrificatie in de onverzadigde
zoneenhetverband tussendefosfaatverzadigingsgraad endeuitspoelconcentratie;
IJkparameter onder andere voor het bepalen vandeoppervlakkige afspoeling van stikstof
en fosfaat.

IWACO B.V. Vestiging Noord

2221840Modelonderzoek nutriëntenhuishouding stroomgebied Mosbeek
Eindrapportage
20juni 1997

pag. 63

Het GIS-systeem wordt met namegebruikt omderuimtelijke verdeling vande
in- en uitvoergegevens te bekijken en af te drukken. Tevens bestaat de mogelijkheid om de
invoergegevens vanbijvoorbeeld mestgift ofdeligging vanbufferstroken via het GIS-systeem
aante geven. Deveranderingen die zijn gemaakt inhet GIS-systeem wordendoorgegevenaan
dedatabank zodatmet dezegegevens nieuweberekeningen kunnen worden gemaakt.
Inderekenmodulevindthetdaadwerkelijke rekenwerkplaatsmetbehulpvandein hoofdstuk
5 besproken rekenregels. Berekeningen vinden altijd plaats op basis van gegevens die in de
databank aanwezig zijn. Om een nieuwe berekening te kunnen maken moeten eerst nieuwe
gegevens worden ingevoerd in de databank (via de databank of via het GIS-systeem). Een
berekening wordt opgestart door een selectie temaken vanhet hydrologische scenario (rekenperiode) enhet nutriëntenscenario (mestgift en aanwezigheid vanbufferstroken). De gegevens
wordenuitgevoerd naar:
het GIS-systeem
tabellen
schema's vanstikstof- enfosfor-stromen voor hetgehele stroomgebied enper deelgebied
tijdlijnen
6.2

BUFFERSTROKEN
Bufferstroken zijn stroken gelegen direct grenzend aande beekdie tot doel hebben om de afen uitspoeling van nutriënten tegen te gaan. In het 'Perceelsonderzoek naar het effect van
beekbegeleidende bufferstroken opde stikstof- enfosforbelasting van de Mosbeek' (SC 1996)
wordt uitgebreid ingegaan op de effectiviteit van bufferstroken in het stroomgebied van de
Mosbeek. Uit dit onderzoek komt een aanzienlijk verschil in effectiviteit naar voren van een
bufferstrook langshet bestudeerde gras-enmaïsperceel. Het verschil isterug te voeren opde
hydrologische omstandigheden. Het verschillende bodemgebruik (maïs of gras) isvanminder
belang.
Voorts blijkt uit het Perceelsonderzoek dat effectiviteit van met gras begroeide bufferstroken
groter isdanvanbufferstroken begroeid met bos. Dit verschil isterug tevoeren op de afvoer
van nutriënten door het maaien van de grasbufferstroken en de toevoer van nutriënten door
bladval in de bosbufferstroken. De effectiviteit van een bufferstrook neemt ongeveer lineair
toe met debreedtevandezestrook.
In de tabel 6.1 zijn de resultaten van het Perceelsonderzoek (SC 1996) samengevat. De
effectiviteit van een bufferstrook is gedefinieerd als de procentuele afname van de af- en
uitspoeling naar de Mosbeek door de aanleg van een bufferstrook. Hierbij wordt de af-en
uitspoeling beschouwd uit eenstrook diedirect opdeMosbeek afwatert.
De effectiviteit zoalsopgenomen intabel 6.1.isbepaaldbij hethuidige bemestingsniveau.
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Tabel6.1

Effectiviteit vanbufferstroken (SC 1996)
Effectiviteit in%
Maïsland

Stikstof
Grasbuffer
Bosbuffer
Fosfor
Grasbuffer
Bosbuffer

Grasland

breedte 1 m

breedte 10 m

breedte 1 m

breedte 10 m

1,7
0,7

10,3
1,9

4,4
3,5

28,2
18,1

breedte 1 m

breedte 10 m

breedte 1 m

breedte 10 m

1,5
-0,1

4,5
-5,8

3,6
2,5

22,3
16,2

Voor de berekeningen inhet DSSis uitgegaan vande effectiviteit vanbufferstroken langs
grasland omdat de situatie vanhet bestudeerde graslandperceel het meest representatief is
voor desituatie inhetMosbeekdal. Deeffectiviteit vandebufferstroken isbepaald vooreen
situatie in 2004 bij een stringent mestbeleid. De effectiviteit bij een hogere mestgift kan
afwijken van de in het Perceelsonderzoek bepaalde effectiviteit. Omdat hierover geen
informatie beschikbaar iswordtuitgegaanvandewaardenuit het Perceelsonderzoek.
Bij devertaling van debovengenoemde resultaten naar hetDSS ishetvan belang debreedte
vandestrook tebepalen die direct opdeMosbeek afwatert. Destrook wordt begrensd door
de Mosbeek aandeene zijde endewaterscheiding aandeandere zijde. Door hetvoorkomen
van een ondiepe zeer slecht doorlatende kleilaag kanover hetalgemeen worden aangenomen
dat degrondwaterscheiding opbasisvandetopografie goedkanwordenbepaald.
Inhet 'Perceelsonderzoek' varieert debreedte van deze strook van 79tot222m. De breedte
isbepaald opbasis vanaanwijzingen in hetveldals:
detopografie, het voorkomen vanlaagten;
de aanwezigheid vaneen drainage systeem aan de andere zijde vande topografische
waterscheiding;
deaanwezigheid vanondiepe kleibanken diealseenbarrière werken.
In hetDSS is voor het gehele stroomgebied debreedte vandedirect afwaterende gebieden
bepaald opbasisvan:
Topografie vanhet Mosbeekdal opbasisvan3D-luchtfoto's endetopografische kaart.
Kaart met dewaterlopen;
DeGT-kaart omdeligging vanondiepekleivoorkomens tebepalen.
Inhet DSSkunnen alleenbufferstroken wordengedefinieerd in dedirect opdeMosbeekofde
zijtakken vandeMosbeek afwaterende gebieden. Afhankelijk vanhet typebufferstrook wordt
de af- en uitstroming uit de direct afwaterende gebieden gereduceerd (zie tabel 6.1).De
oppervlakte van de direct op de Mosbeek afwaterende gebieden bedraagt 81,5 ha; de
oppervlakte van deopdezijtakken van deMosbeek afwaterende gebieden bedraagt 106,5 ha;
gezamenlijk isditca. 38%vanhetgehele stroomgebied bovenhet meetpunt (496ha).
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BEHEERS- EN RESERVAATGEBIEDEN
Een belangrijke factor voor de nutriëntenbelasting van de Mosbeek in de toekomst is het
realiseren van de doelstellingen binnen de reservaats- en beheersgebieden. In het stroomgebied van de Mosbeek zoals dat in deze studie is gedefinieerd wordt (oppervlakte 496 ha) zijn
via derelatienota 163hareservaatsgebied en21habeheersgebied aangewezen.
In reservaatsgebieden is de inrichting en beheer alleen gericht op de functie natuur en
landschap. In de reservaatsgebieden wordt geen kunstmest of dierlijke mest op het land
gebracht wordt. De enige 'belasting' komt voor rekening van weidend vee. De 'gewasopname', viade afvoer vanhooi, isgeschat aandehand vandeproductiecijfers vanblauwschraallanden.
In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw een bestaan te bieden, terwijl
tegelijkertijd de bedrijfsvoering is gericht op doeleinden van natuur en landschap. De
landbouwers ontvangen hiervoor een vergoeding. De doelstellingen voor beheersgebieden
kunnen zeer uiteenlopend zijn. Na overleg met de heer de Kogel van de provincie Overijssel
is besloten uit te gaan van het '15 juni pakket'. Dit is een pakket waarin onder meer een
uitgestelde maaidatum is overeengekomen. Hierdoor wordt minder bemest en zal ook de
gewasopbrengst lager zijn. De botanische waarde is minder dan bij schraallanden, maar zal
wel leiden tot een 'bloemrijk grasland' met betekenis voor fauna enlandschap.
In tabel 6.3 (paragraaf 6.5) zijn de huidige en toekomstige stikstof- en fosforgiften voor de
reservaat- en beheersgebieden gegeven. Aangenomen wordt dat de afvoer van water uit de
gebieden door defunctieverandering niet veranderd.

6.4

VERMINDERING MESTGIFT
Als gevolg van het landelijke mest- en ammoniakbeleid zal in de toekomst de mestgift op
landbouwgronden worden verminderd. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de mate
waarindit zalgebeuren enwat in2008/2010 deeindnormis.

6.4.1 Landelijk mest- en ammoniakbeleid vanaf 1998
In het landelijke mest- en ammoniakbeleid vindt een verschuiving plaats van algemeen
geldende regels naar beleid dat opde individuele ondernemer istoegesneden. Hierbij staathet
mineralenoverschot (mineralenbalans) opbedrijfsniveau centraal.
Dit heeft tenminste drievoordelen (vanZeijts &Joosten, 1994):
hetbeleid richt zichniet meer alleen opdierlijke mest, maar opalle aan-en afvoerposten
vanmineralen ophet bedrijf;
hetbeleid isnietmeer eenzijdig gericht op fosfaat, maar ook opstikstof;
deze aanpak biedt de mogelijkheid op het niveau van het agrarisch bedrijf een grote
variatie van maatregelen te benutten; dit is inprincipe gunstig voor deefficiëntie vande
aanwending vanmineralen endaarmee ookvoor de kosteneffectiviteit.
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Voor alle bedrijven zal een zogenaamd basispakket van maatregelen gaan gelden. Dit zijn
maatregelen die inmiddels zeer effectief gebleken zijn:
deal bestaandeuitrijverboden indeherfst enwinter, met dienverstande dathet uitrijverbodvoor grasland ingaat op 15september vanieder kalenderjaar;
deverplichting ommest emissie-arm aantewenden;
deafdekking vanmestopslagen.
Vanaf 1998 zal voorlopig alleen de intensieve veehouderij, te weten devarkens enpluimveehouderij, de gemengde varkens/rundveebedrijven en de intensieve rundveebedrijven (> 2,0
gve), eenaangifte vandemineralen moeten doenvia een mineralen-aangiftesysteem.
Vanaf 2000 geldt de aangifteplicht voor alle veebedrijven envanaf 2002 voor alle agrarische
bedrijven (ministerie van LNV, 1995, geactualiseerd voor aangenomen moties tijdens de
behandeling van deIN-nota indetweedekamer).
Bij de introductie van de mineralen-aangifte zullen voor het eerst verliesnormen gaan gelden,
voor fosfaat en stikstof, voor stikstof voorlopig alleen voor grasland. Ondernemers die
aangifte doen van hunmineralenverlies hoeven geen heffingen tebetalen wanneer hun verlies
onder de verliesnorm blijft. Voldoen ze daar niet aan dan moeten ze een heffing betalen die
progressief isbij eenhogere overschrijding. In denieuwe wetgeving is het mogelijk gemaakt
individuele uitzonderingen te maken. Bij boeren, dievia grondbemonstering kunnen aantonen
dat hun gronden behoefte hebben aan extra fosfaat om de fosfaattoestand 'voldoende' te
bereiken wordt voor het betreffende jaar eenverliesnorm van50kgfosfaat/ha geaccepteerd.
Omte voorkomen dat het mestprobleem van de intensieve veehouderij afgewenteld wordt op
de tuin- en akkerbouw en de niet intensieve rundveehouderij, zijn aanwendingsnormen
opgesteld op basis van fosfaat. In tabel 6.2 zijn de verliesnormen, de aanvoernorm en de
veebezettingsgrens vermeld zoals opgenomen in de Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid (ministerie vanLNV, 1995).
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Tabel 6.2

Verliesnorm, aanvoernorm en veebezettingsgrens enhunonderlinge samenhang
1998

2000

2002

2005

2008/2010

fosfaatverliesnorm
[kg Pj05/ha]

40

35

30

25

20

stikstofverliesnorm '
[kg N/ha]

300

275

250

200

180

aanvoernorm fosfaat
[kg P 2 0 5 /ha]

1202
1003

85

80

80

80

veebezettingsgrens voor aangifteplicht in gve

2,0

allevee
bedrijven

alleagr.
bedrijven

alleagr.
bedrijven

alleagr.
bedrijven

1. norm voor grasland; exclusief depositie enmineralisatie
2. grasland
3. bouwland
6.4.2 Eindnorm 2008/2010
Voor het 'vertalen' vandeeindnormen naar eenconcretebelasting vanhet gebied met stikstof
enfosfor zijn eenaantal uitgangspunten gehanteerd:
de gehanteerde 'eindnorm' (verliesnorm) is 180kgN/ha voor grasland en 100kgN/ha
voor bouwland. Voor fosfaat geldt eeneindnormvan20kgP205/ha;
omdat indierlijke mest fosfaat en stikstof niet losvanelkaar ophetland gebracht kunnen
worden, isdebemesting viadierlijke mest voor zowelfosfaat alsstikstof gereduceerd.Er
iseenreductievanca. 75%ten opzichtevandeijksituatie van 1994aangehouden;
de gewasopname is niet gereduceerd, zodat viade kunstmestgift eventuele tekorten in
(beschikbare) stikstof enfosfaat aangevuld kunnenworden;
Bij het vaststellen vandebelasting is nagegaan in welke mate het boete-systeem ten
aanzien vanhetteveel opbrengen van mest doorgevoerd zalworden. Ineerste instantie
werd aangenomen datmetname deeerste drempel zodanig laag zouzijn dat hetvoor
boeren goedkoper zou zijn demest ophetland tebrengen (endeboetetebetalen) dande
mest af te voeren. Nadere informatie van het ministerie van VROM leerde dateen
dergelijke drempel wel geldt voor fosfaat maar niet voor stikstof. In overleg metde
opdrachtgever isbeslotenaftezienvanhet opvullenvandenormtotdeeerste drempel.
Voortzetten vanhethuidige bemestingsniveau indien deeindnorm zoals vastgelegd in de
landelijke regelgeving hogeris.
Intabel 6.3(paragraaf 6.5) zijn dehuidigeentoekomstige stikstof- enfosforgiften voorgras-,
maïs- enbouwland gegeven.
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BESCHRIJVING SCENARIO'S
Belangrijke maatregelen om de nutriëntenbelasting van de Mosbeek in de toekomst te
reduceren zijn:
vermindering van de mestgiften door effectuering van het landelijk beleid (zie paragraaf
6.4);
het realiseren van de doelstellingen binnen de reservaats- en beheersgebieden (zie
paragraaf 6.3);
deaanleg vanbufferstroken (zieparagraaf 6.2).
Door een combinatie van bovengenoemde maatregelen zijn de volgende 7 scenario's
samengesteld:
1. Referentiesituatie:
Uitgegaan wordt van het huidige bodemgebruik en de huidige mestgift. Het enige
verschil met de ijksituatie van 1994 is dat de mest niet bovengronds wordt uitgereden
maar met een mestinjecteur. De effectiviteit van de maatregelenscenario's wordt
gerelateerd aande referentiesituatie.
2. Referentiesituatie met bufferstroken:
Er wordtuitgegaan vanhet huidigebodemgebruik endehuidige mestgift (referentiesituatie). Langs de Mosbeek ende daarop afwaterende sloten worden grasbufferstroken van5
mbreedte aangelegd. Door dezebufferstroken wordt deaf- enuitspoeling vanstikstof en
fosfor met 15resp. 12%gereduceerd (zietabel 6.1).
3. Eindnonnmestwetgeving:
In dit scenario wordt de nutriëntenvracht van de Mosbeek berekend als in 2008/2010 de
eindnorm van de mestwetgeving wordt gerealiseerd. Uitgegaan wordt van het huidige
bodemgebruik.
4. Beheers-enreservaatgebieden:
Indit scenario wordt uitgegaan vanhet realiseren van de doelstellingen voor debeheersen reservaatgebieden. Voor de landbouwgronden wordt uitgegaan van de huidige
bemesting.
5. Eindnorm + beheers-enreservaatgebieden:
Scenario 5 is een combinatie van demaatregelen in scenario 3: eindnorm mestwetgeving
enscenario4: realiseren vandedoelstellingen voor debeheers-en reservaatgebieden.
6. Eindnorm + beheers-enreservaatgebieden + bufferstroken:
In scenario 6 worden in aanvulling op de maatregelen van scenario 5 op de landbouwgronden langs de Mosbeek en de daarop afwaterende sloten 5mbrede grasbufferstroken
aangelegd. Opgemerkt moet wordendat invergelijking met scenario 2eengroot deelvan
de gronden langs de Mosbeek en de sloten is omgevormd tot beheers- of reservaatsgebied. In vergelijk met scenario 2 worden in dit scenario dus aanzienlijk minder bufferstroken aangelegd.
7. Eindnorm + beheers-enreservaatgebieden + omzettenmaïsinonbemestgrasland:
In scenario 7worden inaanvulling opdemaatregelen vanscenario 5, de aan deMosbeek
grenzende maïspercelen omgezet inonbemest grasland.
In tabel 6.3 is een overzicht gegeven van de stikstof- en fosfaat-giften voor de verschillende
vormen van landgebruik en bemestingsregime zoals deze zijn gebruik bij de berekening van
het effect vandeverschillende maatregelenscenario's.
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Tabel 6.3.

Overzicht vandeingevoerde N-enP-giften voor deverschillende vormenvan
landgebruik enbemestingsregime

landgebruik

N-huidig
scenario: 1,2,4

N-eindnorm
scenario: 3,5,6,7

P-huidig
scenario: 1,2,4

P-eindnorm
scenario: 3,5,6,7

gras-cultuur

(kg N/ha)

(kg N/ha)

(kg P205/ha)

(kg P 2 0 5 /ha)

kunstmest

450

309

60

10

dierlijke mest

250

188

160

120

depositie

33

33

0

0

opname

350

350

110

110

kunstmest

30

87

23

0

dierlijke mest

200

150

128

96

depositie

33

33

0

0

opname

190

190

76

76

kunstmest

150

149

80

46

dierlijke mest

90

68

57

43

depositie

33

33

0

0

opname

150

150

69

69

kunstmest

0

0

0

0

dierlijke mest

50

50

15

15

depositie

33

33

0

0

opname

25

25

3

3

0

0

0

0

dierlijke mest

110

110

34

34

depositie

33

33

0

0

opname

75

75

24

24

75

75

20

20

129

129

41

41

depositie

33

33

0

0

opname

150

150

47

47

kunstmest

122

122

43

43

dierlijke mest

56

56

18

18

depositie

33

33

0

0

opname

150

150

47

47

maïs-culruur

bouwland-cultuur

reservaat-gras

reservaat-akker
kunstmest

beheer-gras
kunstmest
dierlijke mest

beheer-akker
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6.6

RESULTATEN

6.6.1

Stikstof
Deresultaten vandeberekeningen zijn samengevat intabel 6.4. Eengedetailleerd overzichtis
weergegeven in bijlage VI.
Tabel6.4

Overzicht vanderesultaten vandestikstof-scenario's (kgNperhectareper
jaar)

N-stroom

huidige mestgift

referentie
huidig

seen.2
eindsituatie

*

*

seen.3
eindsituatie

seen.4
eindsituatie

seen. 6
eindsituatie

seen. 7
eindsituatie

*

*

*

*
*

eindnorm

seen.5
eindsituatie

*

bufferstroken

*
*

beheers- en reservaatgebieden

*

*

*

*

maïs -> onbemest
grasland
Nkj naar beek
oppervlakkige
afstroming

1,42

1,31

1,00

0,73

0,60

0,59

0,60

ondiepe drainage

4,56

4,31

3,32

3,36

2,62

2,55

2,59

basisafvoer

1,06

0,98

1,06

1,06

1,06

1,03

1,06

totaal

7,0

6,6

5,4

5,2

4,3

4,2

4,3

1,60

1,45

1,11

0,59

0,49

0,47

0,49

ondiepe drainage

20,34

19,36

7,18

14,12

6,11

5,98

6,11

basisafvoer

7,78

6,98

1,85

3,87

1,15

1,07

1,15

totaal

29,7

27,8

10,1

18,6

7,7

7,5

7,7

N 0 3 naar beek
oppervlakkige
afstroming

Uit tabel 6.4blijkt datdeeffectiviteit van deaanleg van bufferstroken langs deMosbeeken
de daarop afwaterende sloten beperkt is. Inscenario2wordt deNkj-ennitraatvracht metca.
6% gereduceerd tenopzichte vande referentiesituatie. Hetoppervlakte datviaeen bufferstrook opde Mosbeek afwatert bedraagt 188ha ofwel ca. 38%vanhettotale beschouwde
stroomgebied. Hiervan is 81,5ha gelegen langs de Mosbeek en 106,5ha langs slotendie
afwateren op de Mosbeek. De stikstofvracht wordt door 5m brede grasbufferstroken met
15% gereduceerd. Detotaal effectiviteit zoals berekend methet DSS (ca.6%) is ongeveer
gelijk aan: het aandeel vanhet stroomgebied dat via de bufferstroken afwatert (38%)*
effectiviteit vande bufferstroken (15%). Door dezeer complexe geologische opbouw van het
Mosbeekdal ishetvertalen vanderesultaten vanhetPerceelsonerzoek (CS 1996) moeilijk.
Deberekende rendementen dienen daaromals indicatief tewordenbeoordeeld.
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Inscenario 3wordt het effect berekend vanhetdoorvoeren vandemestwetgeving. Alsgevolg
hiervan neemt de gemiddelde stikstofgift (bij gelijkblijvend bodemgebruik) met 28% af, van
581 kg N/ha in 1994 naar 418 kg N/ha in 2008/2010. De N-vracht van de Mosbeek neemt
hierdoor met 66% af van 29,7 kg N/ha in 1994 naar 10,1 kg N/ha in 2008/2010. De
belangrijkste absolute reductie wordt gerealiseerd voor de belasting via de ondiepe drainage.
De grootste procentuele afname wordt gerealiseerd voor de belasting van nitraat via het
grondwater. Door de sterke reductie van het N-overschot nemen de nitraat-concentraties in
het grondwater zodanig af, dat denitraat-vracht viadebasis-afvoer met meer dan eenfactor 4
zal verminderen. Hierbij moet worden aangetekend dat door de verblijftijd van het grondwater indebodem hetberekende eindniveau pas ver na2008/2010 zalworden bereikt. Inbijlage
VI is het concentratieverloop van nitraat in de tijd weergegeven voor de verschillende
scenario's. Hieruit blijkt dat bij het effectueren van de mestwetgeving de concentratie nitraat
inhet Mosbeekwater nooitboven 10mgN/l (regionale waterkwaliteitsnorm) stijgt.
Een andere belangrijke reductie van de N-vracht van de Mosbeek wordt bereikt via de
realisatie van dedoelstellingen binnen debeheers- en reservaatsgebieden. In scenario4 ishet
effect berekend van het realiseren van de doelstellingen binnen de beheers- en reservaatsgebieden bij het huidige bemestingsniveau in de resterende landbouwgebieden. Binnen de
reservaatsgebieden en in mindere mate de beheersgebieden wordt de mestgift sterk verminderd invergelijking met de referentiesituatie (zie tabel 6.4). Op een totaal-oppervlak van het
stroomgebied van ca. 496 ha (boven meetpunt), hebben de reservaatsgebieden samen een
oppervlak van 163 ha, de beheersgebieden 21 ha en de bos- en natuurgebieden 43 ha. (in
totaal 46% van het stroomgebied). Op de cultuurgronden (259 ha ofwel 54% van het
stroomgebied) worden geenmaatregelen doorgevoerd. Alleen als gevolg van de realisatievan
de doelstellingen binnen de beheers- en reservaatsgebieden daalt de N-vracht naar de beek
met 37% van 29,7 kg N/ha (referentiesituatie) naar 18,6 kg N/ha. In scenario 4 wordt in ca.
10% van de tijd de norm van 10 mg N/l voor nitraat overschreden. Hiermee wordt juist
voldaan aandegestelde waterkwaliteitsnorm.
Wanneer in aanvulling op het realiseren van de doelstellingen binnen de beheers- en reservaatsgebieden inde overige gebieden deeindnorm gehanteerd wordt, vindt een (nog) verdere
reductie vandeN-belastingvandeMosbeekplaats. Uittabel 6.4 blijkt, dat bij scenario 5met
name de nitraatvracht sterk gereduceerd is ten opzichte van deuitgangssituatie. In scenario 5
wordt de norm van 10 mg N/l voor nitraat overschreden niet meer overschreden. Hiermee
wordt ruimschoots voldaanaandegestelde waterkwaliteitsnorm.
In scenario 6worden inaanvulling op demaatregelen van scenario 5op de landbouwgronden
langs de Mosbeek en de daarop afwaterende sloten 5 m brede grasbufferstroken aangelegd.
Een groot deel van de gronden langs de Mosbeek en de sloten is in dit scenario echter reeds
omgevormd tot beheers- of reservaatsgebied waar geen bufferstroken worden aangelegd. In
totaal watert 60 ha (= 12% van het stroomgebied) af via een bufferstrook. Uit een vergelijking van de berekeningsresultaten van scenario 5 en 6 (tabel 6.4) blijkt dat het aanvullende
effect vanbufferstroken marginaal is. Denitraatvracht wordt slechts met 3% gereduceerd.
In scenario 7 worden in aanvulling op de maatregelen van scenario 5, de aan de Mosbeek
grenzende maïspercelen omgezet in onbemest grasland. Het omzetten van maïsland in
onbemest grasland op percelen betekent een reductie van het stikstofverlies van 70 à 80 kg
N/ha*jaar (eindnorm voor maïs in cultuurgronden en voor een klein deel in reservaatsgebieden) naar 58kg N/ha*jaar (eindnorm gras inreservaatsgebieden).
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De omzetting heeft echter eengering effect opdenutriëntenvracht. Dereden hiervoor ligtin
het feit dathetoppervlak waarop deze maatregel betrekking heeft zeer beperkt is: 7,2ha op
eentotale oppervlakte vanhetonderzoeksgebied boven hetmeetpunt van495,5 ha. Indienzou
zijn uitgegaan van depercelen die grenzen aan deMosbeek èndezijtakken daarvan dan zou
de oppervlakte waarop demaatregel betrekking heeft 13,7habedragen. Heteffect zou ook
danzeer gering zijn.
6.6.2

Fosfaat

De resultaten vandeberekeningen zijn samengevat in tabel 6.5Eengedetailleerd overzichtis
weergegeven in bijlage VI.Om hetlange termijneffect vandemaatregelenscenario's aan te
geven zijn dereferentiesituatie ende scenario's: 2, 3,4, en5, 20jaar achtereen doorgerekend. Scenario 6en7zijn voor 1 jaar doorgerekend. Deresultaten komen praktisch overeen
met de resultaten van scenario 5. Het doorrekenen voor een periode 20jaar is daarom
achterwege gelaten.
Tabel6.5

Overzicht vanderesultaten vande fosfaat-scenario's

P-stroom
huidige mestgift

referentie
huidig

referentie
na 20jaar

scenario 2
na 20jaar

*

*

*

scenario3
na 20jaar

scenario4
na 20jaar
*

*

eindnorm

scenario 5
na 20jaar

*

*

bufferstroken
beheers-en reservaatgebieden

*

*

oppervlakkige afvoer
org-P

0,37

0,37

0,37

0,25

0,14

0,11

anorg-P

0,19

0,19

0,19

0,09

0,07

0,04

totaal opbeek

0,55

0,55

0,52

0,34

0,21

0,15

org-P

0,85

1,00

1,00

0,87

0,94

0,87

anorg-P

1,52

2,02

2,02

1,59

1,82

1,57

totaal opbeek

2,37

3,03

2,92

2,46

2,76

2,44

org-P

1,31

1,31

1,31

1,31

1,31

1,31

anorg-P

1,81

2,52

2,52

1,90

2,17

1,88

basisafvoer:
via grondwater
via lozingen

0
0,25

0
0,25

0
0,25

0
0,25

0
0,25

0
0,25

totale P-vracht

3,14

3,83

3,68

3,05

3,22

2,84

ondiepe drainage

afvoer naar diep grondwater
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Voor alle fosfaatscenario's geldt dat alleen de oppervlakkige afstroming op korte termijn beïnvloedbaar isdoor maatregelen. Door het zeer immobiele karakter vanfosfaat, in combinatie
met de grote voorraad in de (boven)grond verloopt de afname van defosfaatbelasting van de
ondiepe drainage slechts zeer langzaam. De fosfaatbelasting via debasisafvoer blijft constant
omdat dezebelasting voornamelijk het resultaat isvanlozingen.
Door het fosfaatoverschot van 89 kg P/ha in de huidige toestand zal de totale hoeveelheid
fosfaat in de bodem in 20jaar toenemen van 8997 kg P/ha naar 10.679 kg P/ha. Hierdoor
neemt de afvoer van P naar de Mosbeek met 20% toe van 3,14 kg P/ha naar 3,83 kg/ha.
Deze toename komt alleen voor rekening van een toename van deuitspoeling van fosfaat via
de ondiepedrainage.
Als gevolg van het effectueren van de mestwetgeving zal de oppervlakkige afspoeling van P
ten opzichte van de huidige situatie worden verminderd (scenario 3). Er blijft netto echter
sprake van een gering P-overschot (13 kg P/ha). Hierdoor zal in de loop van de tijd de Puitspoeling via ondiepe drainage nog enigszins stijgen (in20jaar van 2,37 naar 2,46 kg P/ha.
Door enerzijds de afname van de oppervlakkige afspoeling en anderzijds de toename van de
uitspoeling via de ondiepe drainage zal er netto een geringe afname (3%) ontstaan van dePvracht naar deMosbeek ten opzichte van dehuidige situatie (van 3,14 kg P/ha naar 3,05 kg
P/ha na20jaar).
Door het realiseren van de doelstellingen binnen de beheers- en reservaatsgebieden (scenario
4) wordt de oppervlakkige afspoeling van P naar de Mosbeek ten opzichte van de huidige
situatie met 59% gereduceerd. Er blijft ook in dit scenario echter sprake van een P-overschot
(50 kg P/ha). Hierdoor zal in de loop van detijd deP-uitspoeling via ondiepe drainage in20
jaar stijgen van 2,37 naar 2,76 kg P/ha. Netto neemt de P-vracht naar de Mosbeek toe van
3,14 kg P/ha indehuidige situatie naar 3,22 kg P/ha na20jaar. Ten slotte wordt in scenario
5 het effect berekend van het effectueren vande mestwetgeving (scenario 3) enhet realiseren
van de doelstellingen binnen debeheers- en reservaatsgebieden (scenario 4). In deze situatie
wordt de oppervlakkige afspoeling vanPnaar deMosbeek met 70% gereduceerd ten opzichte
van dehuidige situatie. Zelfs inhet gecombineerde scenarioblijft ersprakevaneen geringPoverschot (10 kg P/ha). In 20jaar zal hierdoor de P-uitspoeling via ondiepe drainage stijgen
van 2,37 naar 2,44 kg P/ha. Netto vermindert de P-vracht naar de Mosbeek na 20jaar met
10% ten opzichtevandehuidigesituatie(van3,14 kgP/hanaar 2,84 kgP/ha).
6.6.3

Conclusies

Door het effectueren van de mestwetgeving enhet realiseren van dedoelstellingen binnen de
beheers- enreservaatsgebieden wordt denitraatvracht naar deMosbeekmet 74% gereduceerd
ten opzichte vandesituatie van 1994. Indeze situatie wordt deregionale waterkwaliteitsnorm
van 10 mg N/l voor nitraat overschreden niet meer overschreden. Er wordt echter nog niet
voldaan aan de ecologische normdoelstellingen voor beken van 1mg N/l (CUVO werkgroep
5.1 1988). Gezien de termijn waarop de maatregelen zullen worden doorgevoerd, het effect
van mineralisatie en de nalevering via het diepe grondwater zal de bovengenoemde reductie
pas oplangetermijn wordenbereikt (na2020).
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Het aanleggen van bufferstroken reduceert in huidige situatie de nitraatvracht naar de
Mosbeek met ca. 6%. Wanneer bufferstroken worden aangelegd nadat de mestgift is beperkt
of dedoelstellingen binnen beheers- en reservaatgebieden zijn gerealiseerd is het effect opde
nitraatvracht nog geringer. Door de zeer complexe geologische opbouw van het Mosbeekdal
is het vertalen van de resultaten van het Perceelsonerzoek (CS 1996) moeilijk. De berekende
rendementen dienen daarom als indicatief te worden beoordeeld. Het omzetten van maïsland
in onbemest grasland is indeze situatie niet effectief omdat het areaal waarop de maatregelen
vantoepassing zijnbeperkt is.
Door het effectueren van de mestwetgeving en het realiseren van dedoelstellingen binnen de
beheers-en reservaatsgebieden wordt de fosfaatvracht naar de Mosbeek met maximaal 10%
gereduceerd ten opzichte van de situatie van 1994. Ook in deze situatie is er sprake van een
gering fosfaat-overschot zodat deoplading van een deel van debodem met fosfaat door blijft
gaan. Het realiseren van de doelstellingen in de beheers- en reservaatsgebieden is het meest
effectief omdat hierdoor oppervlakkige afspoeling sterk wordt gereduceerd. Aanvullende
maatregelen zijn ookvoor dereductievandefosfaat uit- enafspoeling niet effectief.
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