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jaar dalen naar waarden van rond 4.In combinatie met een hoger gehalte aan opgeloste
organische stofresulteert dit in een hoger
gehalte aan cadmium-, koper-, en zinkconcentraties in de bodemoplossing en hogere
uitspoeling. Op zandgronden, waar bekalkt
wordt tegen verzuring, ishet risico op
uitspoeling minder groot.Toch kan een hoge
belasting van zandgronden met nitraat uit
dierlijke mest indirect zorgen voor een hogere
belasting vangrondwater met zware metalen.
Ook verdroging kan hieraan bijdragen, doordat zuurstof toetreed. Nitraat en zuurstof
kunnen ijzersulfiden oxideren, waardoor
zware metalen in oplossing gaan.
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Accumulatie van zware metalen in [andbouwpercelenkan mtspoelmg van zware metalen naar het
«grondwater tot.gevohj hebben. In opdracht van deVEWlNging het Centrum voorLandbouw en
Milieu (CLM)na hoeaccumulatie en uitspoelt^ tevoorkomen. Voorkomen isbeterdangenezen.
Convenanten tussen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserijende kunstmest- en
veevoenndustrie moeten daarom leiden tot een beperking van deaanvoervan cadmium, koperen
zink middels kwaliteitseisen aanjbs/aatkunstmest enveevoer. Daarnaast iskien mineralenmanagement op bedrijfsniveau nodi 5 , om deaanvoer naar [andbouwpercelen verder te beperken. De zware
fietalenbalans blijkt daarbij een handig hulpmiddel te zijn.
Zware metalen als koper en zink zijn
belangrijke micronutriënten voor plant, dier
e
n mens.Te hoge concentraties van deze metalen kunnen toxische effecten veroorzaken.
Metalen als cadmium en lood zijn geen micronutriënten en hebben negatieve effecten op
het milieu; verspreiding van deze metalen
moetdaarom zoveel mogelijk worden voorkomen.
Deaanvoer vanzware metalen naar landbouwpercelen via bemesting en depositie
overschrijdt deafvoer viaoogst en uitspoeling
lr
>praktijk met een veelvoud. Dit leidt tot
ophoping (accumulatie) van zware metalen in
depercelen. Eén van de mogelijke risico's van
accumulatie isde uitspoeling van zware meta'en naar het grondwater, waardoor de kwaliteit van het grondwater achteruit gaat.
Dit risico issterk afhankelijk van bodemgenschappen,zoals het organische stof en
'utumgehalte van de bodem, dezuurgraad en
het actuelegehalte aan zware metalen in de
oodem.Tabel 1 geeft een beeld van de grondwaterkwaliteit in Nederland voor drie metalen.

beter bindt aan het bodemcomplex. Ook is te
zien dat accumulatie van zware metalen op
klei-en veengronden een minder groot risico
geeft op uitspoeling, omdat de metalen sterk
binden aan debodemdeeltjes en organische
stof
Op verzuurde zandgronden ishet risico op
uitspoeling van zware metalen reëel aanwezig
wanneer wordt gestopt met bekalken.
Wanneer landbouwgrond wordt omgezet in
bos ten behoeve van natuurdoeleinden, dan
zal dezuurgraad in zandgronden in 20à30

Tabel 1

V e r w i j d e r e n e n i m m o b i l i s e r e n van
zware m e t a l e n
Wanneer zwaie metalen dreigen uit te
spoelen kan men de bodem saneren middels
verwijderen ofimmobilisatie. Deze technieken hebben gemeen dat minder metalen in de
bodemoplossing komen, waardoor minder
uitspoelt naar het grondwatet.
Het verwijderen van metalen uit de
bodem ismeestal een zeer kostbare zaak en
gaat bovendien vaak ten koste van andere
(gunstige) bodemeigenschappen. 'Groene'
bodemsanering heeft mogelijk nog toekomst.

GrondwaterkwalitcitinNederlandin1990en1998,wee W venalshetpercentagewaarnemingendatde
srreejwaardevoorgrondwateroverschrijdtpergrondsoortmgmagebmik (RIVM,ig»).
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Tabel 1 toont aan dat zware metalen in het
grondwater, met name in de zandgebieden,
tegelmatig destreefwaarde overschrijden.
Vooral voor zink en cadmium isde belasting
onzienlijk. Uitspoeling van koper isover het
a
'gemeen geringer aangezien dit metaal zich

Problemen ten aanzien van de grondwaterkwaliteit doen zich dus met name voor in
de verzuringsgevoelige droge zandgronden.
Op dezegronden is mei alleen de directe
aanvoer van metalen hoog, maar zorgen
vermesting en verdroging ook voor oxiderende omstandigheden die uitspoeling bevorderen. Ook zandgronden die worden omgezet
in bos,zullen een verhoogd risico hebben op
uitspoeling van zware metalen naar grondwater. Dit zal de kosten voor drinkwaterzuivering doen verhogen. Soms kan het noodzakelijk zijn om het grondwatet te saneren.
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leidsplanuit 1998steektdaaromookinophet
voorkomenvanophopingvanzwaremetalen:
voorkomen isbeterdangenezen!
L a n d b o u w k u n d i g e aanvoer van
zware metalen
Dediffuse belasting van landbouwpercelen met zware metalen iszowel van landbouwkundige als niet-landbouwkundige
oorsprong.
Depositie neemt maar zo'n tien procent
van de totale diffuse belasting van de landbouwpercelen voorzijn rekening. Regionaal
kan de toevoer van zware metalen vanuit nietlandbouwkundige oorsprong echter groter
zijn, zoals in de nabijheid van een zinkfabriek
als in Budel.Landelijk gezien isongeveer90
procent van dediffuse aanvoer van landbouwkundige origine.
Uit afbeelding 1 isafte leiden dat het
landelijke cadmiumoverschot vanuit landbouwkundige bronnen in de periode 1985-1995
sterk daalde.De toevoer van koper lijkt de laatstejaren enigszins gestabiliseerd na een daling
in dejaren tachtig. Het zinkoverschot neemt
daarentegen sinds 1990toe.

Aanpak door de overheid
A/b.1:

Deontwikkelingvandetotalelandbouwkundigeoverschottenvancadrmum, koperen
zinkinNederlandtussen1985en 1998
(RIVM, 1999).
"Overschot•aanvoer-ajvoer

Hierbij wordt gebruik gemaakt van energiegewassen als wilgen, die heel goed zware metalen opnemen. Met name in combinatie met
energiewinning biedt dit mogelijk perspectieven.Volgens Lexmond enVan Gronsveld is
immobilisatie van zware metalen, door het
toevoegen van bepaalde stoffen, een belangrijk
alternatief voor het verwijderen van metalen.

Voorkomen is beter dan genezen
Viawetgevingwordtgrondwater
beschermddoorstreefwaarden metmaximale
gehaltenaanzwaremetalen voordebodemen
voorgrondwater.Zolangde streefwaarden
nietwordenoverschreden ishetgevaarvoor
hetmilieugering.
Uittabel 1 bleekdatmetalen inhet
gtondwaternualregelmatigde streefwaarden
overschrijden.Maarookopgronden waardit
nogniethetgevalis,dient'oplading'vande
bodemmetzwaremetalen totde streefwaarde
tewordenvoorkomen.Hetbeschermen vande
bodem-engrondwaterkwaliteit oplange
termijn vraagtdanooknormendiebetrekkinghebbenopdebelastingvandebodem
metzwaremetalen.HetNationaalMilieube22
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Deaanvoer van zware metalen via zuiveringsslib en compost, is middels kwaliteitseisen in het Besluit kwaliteit en gebruik Overige
Organische Meststoffen (BOOM) al aan
banden gelegd. Ook depositie van zware metalen isdoor dejaren heen door wetgeving
verminderd.
Belangrijke landbouwkundige aanvoerbronnen van cadmium, koper en zink zijn nu
nog fosfaatkunstmeststoffen, veevoer en dierlijke mest.
Cadmium komt in belangrijke mate via
fosfaatkunstmest op depercelen. Aangezien
fosfaatkunstmest in de mineralenaangiften
van Minas niet wordt meegenomen blijft deze
kunstmestsoort een belangrijke bron van
zware metalen (en fosfaat). Introductie van
fosfaatkunstmest in Minas zou het fosfaatmaar ook cadmiumoverschot kunnen reduceren. Een convenant tussen deoverheid en de
Nederlandse Kunstmest Federatie (NKF) met
kwaliteitseisen ten aanzien van het cadmiumgehalte in fosfaatkunstmest, heeft het cadmiumoverschot in de afgelopen 15jaar al sterk
omlaag gebracht. Een nieuw convenant moet
ervoor zorgen dat de kwaliteitseis van 20 mg
cadmium per kilo fosfaat in tripelsuperfosfaat
wordt gehandhaafd.
De toevoer van koper en zink via dierlijke
mest is hoog. Het huidige mestbeleid zal de
toevoer van metalen doen verminderen. Met
name de aanvoernorm voor dierlijke mest zal

naar verwachting leiden tot een krimp van de
veestapel en daarmee tot een verminderde
aanvoer van metalen naar de landbouwpercelen.De verliesnormen uit Minas zullen vooral
leiden tot een verbeterde benutting van mineralen uit onder andere dierlijke mest, maar
zullen de aanvoer van metalen via dierlijke
mest beperkt omlaag brengen.
Naast het volumebeleid ten aanzien van
dierlijke mesr kan ook hier via kwaliteitseisen
de toevoer verder beperkt worden. De
oorsprong van koper en zink in de dierlijke
mest ligt met name in de mengvoeders voor de
varkens- en pluimveehouderij. Toevoeging
van koper en zink in deze voeders vindt opzettelijk plaats om degroeisnelheid en/of
gezondheid van dedieren te verbeteren. Sinds
1994stegen de koper- en zinkgehaltes in het
veevoergeleidelijk. Om deaanvoer binnen de
perken te houden isook hier een convenant
afgesloten met veevoederfabrikanten. De
huidige koper- en zinkgehaltes in diervoeders
ligr volgens het ID-DLOruim boven de grens
waarbij het koper en zink nog werkt. Een
verdere aanscherping van het convenant tot
het niveau van deeffectieve concentratie is dan
ookgoed mogelijk. Vermindering tot dit
niveau isechter onvoldoende om de aanvoer
van zware meralen naar de percelen via dierlijke mest te verminderen tot een niveau waarbij geen accumulatie in de bodem meer plaatsvindt.
Bijdeaanpak van de bronnen van zware
metalen geeft deTechnische Commissie
Bodembescherming aan dat het rendement
van ingrijpen grorer isnaarmate de stofstroom
zich dichter bij de bron bevindt. In dit geval
kunnen bijvoorbeeld kwaliteitseisen worden
gesteld aan dierlijke mest, conform de eisen
dieworden gesteld aan deoverige organische
meststoffen uit het BOOM. Het stellen van
kwaliteitseisen aan veevoer lijkt echter een
effectievere aanpak.

Aanpak op agrarische bedrijven:
de metalen balans
Deaccumulatie van zwaremetalen is niet
alleen een gevaar voor de grondwaterkwaliteit,
maar ook voor de kwaliteit van de bodem voor
agrarische productie. Op termijn ishet daarmee ook in het belang van agrariërs om de
toevoer van cadmium, koper en zink naar
landbouwpercelen te verminderen. De metalenbalans iseen instrument waarmee de aanen afvoer van zware metalen kan worden berekend en deduurzaamheid opdit thema op
bedrijfsniveau kan worden getoetst.
Binnen het project 'Koeien &Kansen'
werkt het CLMmet deze metalenbalansen.
Het project met 17melkveebedrijven streeft
naar een duurzame melkveehouderij, zowel
uit economisch alsook milieutechnisch
oogpunt. Daarvoor worden bedrijfsplannen
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doorzo minmogelijk krachtvoer, fosfaatkunstmest, varkens-enpluimveemestop
hun bedrijfaantevoeren.Ditisniet
alleeninhetbelangvandegrondwaterkwaliteit,maarookomdeagrarische
functie vandebodemoplangetermijn te
waarborgen.Demctalenbalansisdaarbij
eenhulpmiddelomdeduurzaamheid op
dit thema temeten.
Naasthetbeperkenvandetoevoervan
zwaremetalen ishetvangroot belangdat
denitraatuitspoeling enverdrogingdoor
activiteiten indelandbouwaantepakken,
omuitspoelingvanzwaremetalen naar
hetgrondwater teverminderen.*
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Conclusies
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Landbouwkundigzware metalenoverschot(landbouwkundigeaanvoer minusafvoer)opbedrijfsniveau m
1998 (gram perhectare).
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