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Hetfosfaatgehalte van[andbouwgronden ingebieden metintensieveveehouderijisvaak hoog,
omdatgedurendelange tijd lioeveellicdendierlijke mestwerdentoegedienddiedeafvoer van fosfaat
methetgewasinruime mateoverschreden.Deophopingvanfosfaat indebodemkanleidentotgrotereverliezenvan fosfaat naarhetgrond- enoppervlaktewateréneutrofiëring. Debijdragevan uitspoeling intlandbouwgronden aan detotalefosfaatbelastingvanhetNederlandse oppervlaktewater
werdreceutelijkgeschatop44procent.Daaromzijn maarregelen noodzakelijk omdezefosfaatukspoelingteverminderen. Uitmijnen, hetonttrekken vanfosfaataan degronddoormiddel van het
oogstenenafvoerenvaneeugewaszonderfosfaatbemesting, biedtperspectief omhetrisicoopjosfaatuitspoeliuguit[andbouwgronden meteentehoog/osfaatgehalte tevermindereu.
Fosfaat iseenessentieelnutriëntvoorde
groeivanplanten.Inverweerdetropischegrondenmaarookinveelgronden ingematigde
gebiedendienietzijnbemest,isdebeschikbaarheidvanfosfaat vaaktelaagvooreenoptimalegroeivanlandbouwgewassen. Hettoedienenvanfosfaat inkunstmest ofdierlijke mest
isdannoodzakelijk omhetgebrekaan fosfaat
indegrondopteheffen. Hetfosfaatgehalte van
landbouwgronden ingebiedenmet intensieve
veehouderij isechtervaakhoog,omdatgedurendelangetijd hoeveelhedendierlijke mest
werdentoegedienddiedeafvoer van fosfaat
methetgewasinruimemateoverschreden.
Deophopingvanfosfaat indebodemkan
leidentotgrotereverhezenvanfosfaat naarhet
grond-enoppervlaktewater.Verrijkingvan
hetoppervlaktewater metfosfaat (eutrofiëring)
veroorzaakteenovermatigegroeivanplanten,
inhetbijzonder bepaaldealgensoorten,waardoorhetwatergroenkleurt(groenesoep)en
troebelwordt1-.Dezealgenbloeigaatgepaard
meteenverstoringvande zuurstofhuishoudingeningrijpendeveranderingen indeaquatischelevensgemeenschap.Ondermeerde
drinkwaterwinningwordthierdoor bedreigd.

InNederland komtdeintensieveveehouderijvoornamelijk vooropdecentrale,oostelijkeenzuidelijke kalklozezandgronden.De
bindingscapaciteit vandezegrondenvoorfosfaatisnietgroot,waardooralsgevolgvan
langdurigetoedieningvankunstmestendierlijkemestdegrondverzadigdraaktmetfosfaat.Hierdoorontstaateenrisicovooruitspoelingvanfosfaat.Alsdecapaciteitvandegrond
tussenhetmaaiveldendegemiddeldhoogste
grondwaterstand omfosfaat tebindenvoor

InhetNederlandseoppervlaktewaterzijnde
fosfaatconcentraties (te)hoogenis eutrofiëring
eengrootprobleem2'.

A/b. j

In2000werddebijdragevanuitspoeling
uit landbouwgronden aandetotale fosfaatbelastingvanhetNederlandseoppervlaktewatergeschatop44procent;debijdragevan
anderebronnenzoalsindustrieen rioolwaterzuiveringsinstallaties werdgeschatoprespectievelijk 16en32procent2).Indeafgelopen
decenniaisdebijdragevan laatstgenoemde
bronnen drastisch afgenomen. Eenverdere
afname isechterrelatiefkostbaar.Hierdooris
deaandachtverschovennaarhet verminderen
vandeuitspoelingvanfosfaat uit landbouwgronden.Deurgentieomdeverhezenvanfosfaatuitlandbouwgronden teverminderenis
groot.Hetoppervlaktewater moetindenabije
toekomst(2015)voldoenaandekwaliteitseisen
vandeEuropeseKaderrichtlijn Water(KRW).
Dehoofddoelstelling vandezerichtlijn ishet
bereikenvaneengoedeecologischekwaliteit.
DeKRWstelteisenaandechemischewaterkwaliteitomaandeecologischedoelstellingen
tekunnen voldoen.Dehogeuitspoelingvan
fosfaat uit landbouwgronden naarhetoppervlaktewater vormthierbij eengrootprobleem'1.Maatregelenzijndusnoodzakelijkom
debijdrage vanlandbouwgronden aandefosfaatbelasting vanhetoppervlaktewater teverminderen.

liggingvaniefosfaatverzadigdegrondenin Nederland5.
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25procent ofmeer isverbruikt, wordt de grond
beschouwd als fosfaatverzadigd4'; bij een verzadigingsgraad van 25procent ofmeer isde fosfaatconccntratic in het bodemvocht dieopde
lange termijn uit deze bodemlaagspoelt hoger
dan 0.1 mg/l.Dezeconcentratie geldt als norm
voor het Nederlandse oppervlaktewater om
eutrofiëring tevoorkomen. Momenteel is meer
dan 70procent van het areaal kalkloze zandgronden in degebieden met intensieveveehouderij (400.000ha) fosfaatverzadigd5,1 (afbeelding 1).Doordeomvang van het areaal
fosfaatverzadigde gronden zijn grootschalige
maatregelen om deuitspoeling van fosfaat te
verminderen kostbaar en zijn degevolgen voor
deveehouderij groot.Mede hierdoor ishet probleem van de fosfaatverzadigde gronden tot op
heden niet ofnauwelijks aangepakt. Bovendien wordt het nemen van maatregelen
gefrustreerd door het ontbreken vaneen duidelijke relatie tussen enerzijds de fosfaatverzadigingsgraad en anderzijds fosfaatuitspoeling
naar het oppervlaktewater en het optreden van
eutrofiëringverschijnsclen6'. Chardon etal.
stellen daarom voorom binnen het areaal
fosfaatverzadigde gronden prioriteit te geven
aan het herstel van gronden dienu reeds
milieukundiggezien onacceptabel grote
hoeveelheden fosfaat lekken naar het oppervlaktewater. Dezegronden bevinden zich voornamelijk in vlakkegebieden met een ondiepe
grondwaterstand en een intensief afwateringsstelsel7'.

Uitmijnen als mogelijke maatregel
Uitmijnen iseen mogelijke maatregel om
het risicovan fosfaatuitspoeling uit gronden
met een te hoog fosfaatgehalte te verminderen.
Bijuitmijnen wordt meer fosfaat aan degrond
onttrokken door het oogsten en afvoeren van
eengewas dan dat wordt aangevoerd door
bemesting met kunstmest en dierlijke mest; de
fosfaatbalans (aanvoer minus afvoer van fosfaat) isdan negatief In demeest verregaande
situatie wordt in het geheel geen fosfaatbcmesting gegeven en wordt degrond dus maximaal uitgemijnd. Overige nutriënten, zoals
kalium en stikstof worden zonodig bijgemest
om een optimale gewasgroei te realiseren.Fosfaat is mondiaal gezien een schaars element.
Het vanuit de bodem weer terug brengen van
fosfaat in de kringloop valt te verkiezen boven
alternatieven, zoals het verhogen van de fosfaatbindingscapaciteit vandegrond door het
in situ chemisch immobiliseren van fosfaat.
Het hydrologisch isolerenvan fosfaatverzadigdegronden met een hoge fosfaatuitspoeling
door middel vanbufferstroken ofhet dempen
van sloten biedt slechtsperspectiefvoor de
korte termijn.
Uitmijnen isbovendien nodig voor de ontwikkelingvan nieuwe natuur. Natuurontwikkeling vindt momenteel vooral plaats in het
>

H

2

0

12-2004

DEpotproe/inde kas.

kader van de realisering vande Ecologische
Hoofdstructuur en in de Reconstructiegebieden,waar een ruimtelijke herinrichting
plaatsvindt om de nadelige effecten van intensieveveehouderij opde natuur te verminderen.
Een te hogebeschikbaarheid van fosfaat kan
problemen opleveren bij natuurontwikkeling
alshet gewenste natuurdoel gekenmerkt
wordt door een lage biomassaproductie en een
grote soortenrijkdom. Een te hoge fosfaatbeschikbaarheid leidt tot een lagere soortenrijkdom endeontwikkeling van ruigtcsoorten,
zoals pitrus,gewoon struisgras, liesgras en
grote brandnetel 8 '. Indepraktijk worden
maatregelen als plaggen, afgraven en verschralen veelvuldig toegepast door natuurbeheerdersom een overmaat aan nutriënten uit de
bodem teverwijderen. Plaggen vande zodelaag
(bovenste tien centimeter) isechter niet altijd
effectief, omdat fosfaat zich kan hebben verspreid tot onder dezodelaag.Afgraven van de
bouwvoor (bovenste 25tot40centimeter) is
echter kostbaar en landschappelijk gezien niet
altijd wenselijk. Bovendien ishergebruik van
grond niet altijd mogelijk. Eenander nadeel
van afgraven ishet verwijderen van de aanwezigezaadbank. Bijverschralen wordt uitsluitend gemaaid gevolgd door het afvoeren
van de oogst.
Naar uitmijnen onder veldomstandigheden isechter nog weinigonderzoek uitgevoerd.Kwantitatieve informatie over veranderingen dieopde langere termijn optreden m
detotale hoeveelheid fosfaat indegrond en de
verdelingdaarvan over verschillende fosfaatvormen (speciatie),nadat het toedienen van
fosfaat isgestopt, bestaat nauwelijks. Een
belangrijk aspectdat moet worden onderzocht
isde termijn waarbinnen een acceptabel
niveau van fosfaatbeschikbaarheid wordt
bereikt.Dezekennis is belangrijk om de

mogelijkheden van uitmijnen te kunnen
beoordelen alsmaatregel voor het beheer en
herstel van gronden die nu reeds milieukundig
gezien onacceptabel grote hoeveelheden fosfaat lekken naar het oppervlaktewater.

Potproef
Ineenproef,die isuitgevoerd door onderzoekers vanAlterra enWageningen Universiteit, ishet proces van uitmijnen versneld
nagebootst in potten in een kas9'. Onderzocht
zijn deafname in dehoeveelheid fosfaat in de
grond en de veranderingen in de fosfaatspeciatie.
Gras isgebruikt om een zwaar bemeste
kalklozezandgrond uit te mijnen gedurende
circadriejaren. Depotproefbestond uit twee
behandelingen:defosfaatrijke grond isin potten aangebracht in een laagvanvijfoftien centimeter dikte.Stikstofen andere nutriënten
(behalve fosfaat) zijn bijgemest om een optimalegroei van het gras terealiseren. Inde loop
van de tijd zijn potten opgeofferd om de grond
tebemonsteren. Het gras is regelmatig geoogst
en afgevoerd en de opbrengst en het fosfaat- en
stikstofgehalte van het geoogste gras zijn
gemeten. Defosfaatconcentratie in het bodemvochten de totale hoeveelheid gebonden
fosfaat zijn geschat met behulp van respectievelijk 0.01 MCaCl2-enzure ammonium oxalaatextractie.
Depotproef isonderdeel van het proefschrift van G.Koopmans10',waarop hij 5maart
jongstleden isgepromoveerd aan Wageningen
Universiteit.

Resultaten van de potproef
Het afvoeren van het geoogstegras veroorzaakte een afname van de totale hoeveelheid
gebonden fosfaat indegrond. Dezenam af met
respectievelijk 48en 32procent in de behandelingen met vijfen tien centimeter grond
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Ajb.2:

Afnamevande totalehoeveelheidgebondenfosfaat bijdebehandeling met
vijfcentimetergrond.

[afbeelding 2).Interessant isdat de relatieve
afname van de fosfaatconcentratie in het
bodemvocht veelgroter was:dezenam afmet
respectievelijk93 en91procent (afbeelding 3).
Bovendien verliepdeafname van de fosfaatconcentratie in het bodemvocht veel sneller
dan deafname van de totale hoeveelheid
gebonden fosfaat9'. Dezeresultaten zijn
belangrijk, omdat het actuele risico van fosfaatuitspoeling niet zozeer wordt bepaald door
de totale hoeveelheid gebonden fosfaat maar
met name door defosfaatconcentratie in het
bodemvocht.

Perspectiefvoor herstel fosfaatverzadigde gronden
Het versneld nabootsen van uitmijnen in
een potproefin een kasleiddedus tot een snelleafname van de fosfaatconcentratie in het
bodemvocht. Dezewaarnemingen van de potproefzijn gedaan gedurende een periode waarbinnen 3rgrassneden zijn gehaald. Dit komt
overeenmet circazesjaren intensief oogsten
en afvoeren vangras in het veldalsin één
groeiseizoen vijfsneden worden gehaald. Uitmijnen lijkt dus een effectieve maatregel te
zijn om het risico van fosfaatuitspoeling uit de
bovenste bodemlaag binnen een relatiefkorte
periode te verminderen.
Bijmesten van stikstofen andere nutriënten (geen fosfaat) is noodzakelijk om een optimalegewasgroei te realiseren.De stikstofgift
in depotproefbedroeg circa620kg/ha perjaar,
wat erg hoog isin vergelijking met de stikstofgift opgrasland in degangbare landbouw. In
de potproefbedroegde recovery van stikstof
gemiddeld 69procent; dit isde hoeveelheid
stikstofdie isgemeten in het geoogste gras als
fractie van dehoeveelheid stikstofdie isgegeven alskunstmest. Dit iseen normale waarde
voorgrasland in degangbare landbouw11',
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Afname van dejos/aatconcentratie in het bodemvocht bij debehandeling met
vijfcentimetergrond.

maar een deel van destikstofgift (31procent)
wordt dus niet opgenomen door het gras.Het
isbelangrijk om stikstofbij te mesten, maar
om stikstofverhezen naar her milieu te beperken ishet monitoren van het stikstofgehalte in
het geoogstegewas tijdens uitmijnen belangrijk. Alseen deel van destikstofopname plaatsvindt m de vorm van luxeconsumptie, kan de
stikstofbemesting worden verminderd. Het
geoogstegras kan worden gebruikt als veevoer
in de veehouderij.Het fosfaatgehaltc van gras
in degangbare landbouw iscirca viergram per
kilodrogestof12'.Het geoogstegras dient minstens driegram per kilodrogestofte bevatten
om alsvoer te kunnen dienen voor hoogproductiefmelkveebij een dieet van alleen gras13'.
Het fosfaatgehalte van het geoogstegras in de
porproefnam echter drastisch afin de loop van
detijd en wasuiteindelijk veellagerdan deze
waarde.Het gras moet dan worden gemengd
met een fosfaatrijkere voedingsbron.
Deschatting voor de benodigde tijdsduur
van uitmijnen op basis van depotproefis
onzeker. Deomstandigheden voordegroei van
planten, zoals licht, temperatuur en vochtvoorziening,zijn in het veldveelminder goed
dan die in een kas.Bovendien isde bcwortelingsintensiteit van gewassen in het veld lager
dan diein potten 14 '.Bijeen lagere bcwortelingsintensiteit kan eengewas een bepaald
volume grond minder effectief uitmijnen,
omdat het transport van fosfaat doorde bodem
naar de wortels alsbeperkende factor voor fosfaatopname dan belangrijker wordt15'. Deze
verschillen tussen velden kasveroorzaken in
het veld naar verwachting een minder snelle
gewasgroei en fosfaatopname en dus een lagere
afvoer van fosfaat met het geoogstegewas.In
het veldzou dus meer tijd nodig zijn om de
fosfaatrijke grond diewerd gebruikt in de pot-

proefuit te mijnen tot dezelfde lage fosfaatconcentratie in het bodemvocht. Het is echter
onduidelijk hoeveel langer het zou gaan duren;
testen van uitmijnen onder veldomstandigheden isdus nodig. Daarnaast kan fosfaat zich in
landbouwgronden tot opeen grotere diepte
hebben verspreid dan alleen in de bovenste vijf
oftien centimeter van debodem. Dehoeveelheid fosfaat diedan moet worden uitgemijnd
om dezelfde lage fosfaatconcentratie in het
bodemvocht terealiseren alsdie in de potproef
isgroter. Uitmijnen biedt geen oplossing om
uitspoeling uit bodemlagen teverminderen als
fosfaatzich heeft verspreid tot onder de bewortelbare bodemlaag.Het succes van uitmijnen
issterk afhankelijk vandeplaatselijke condities.Om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van uirmijnen isgrondonderzoek vooraf
noodzakelijk. Detotale hoeveelheid fosfaat in
debewortelbare zoneendeverdeling daarvan
overde verschillende fosfaatvormen en de verspreiding van fosfaat in het bodemprofiel tussen het maaiveld en degemiddeld hoogste
grondwaterstand zijn hierbij van belang. Deze
informatie in combinatie met eenvoudige
berekeningen van deopname van fosfaat door
gewassen bieden uitsluitsel over het perspectiefvan uitmijnen voor een specifieke landbouwgrond met een hoog fosfaatgehalte.

Toekomstig onderzoek
Uitmijnen lijkt een effectieve maatregel te
zijn om deconcentratie van fosfaat in het
bodemvocht van fosfaatverzadigde gronden
binnen een relatiefkorte periode te verlagen.
In depraktijk isechter nog weinig ervaring
hiermee opgedaan. Uitmijnen moet zich vooralrichten opdefosfaatverzadigde gronden die
nu reedseen hoge fosfaatuitspoeling vertonen.
Om uitmijnen verantwoord te kunnen toepassen,dient dezetechniek teworden gerest
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