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1

Inleiding

Het doel van het onderzoeksthema “Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout” dat binnen
het onderzoeksprogramma van de Kennisimpuls wordt uitgevoerd, is de juiste maatregelen op de
juiste plek ingezet te krijgen door:
•

State-of-the-art meettechnieken, modellen en kennis over bronnen en routes in stroomgebieden
samen te brengen (WP2)

•

Gegevens op bedrijfsniveau te integreren voor bedrijfsspecifieke handelingsperspectieven (WP 3)

•

De effecten van veelbelovende (route-)maatregelen te onderbouwen (WP4)
WP2
Bronnen
en routes
stroomgebied

WP1
Coördinatie,
communicatie,
valorisatie

WP3
Handelingsperspectief
bedrijf

WP4
Effecten
maatregelen

Het onderzoek gaat uit van pilotgebieden die centraal staan in de kennisintegratie en
methodiekontwikkeling. Binnen de pilotgebieden zal minimaal voor de periode van de Kennisimpuls
(tot 2022) onderzoek gedaan worden zowel op het schaalniveau van het onderzoeksgebied als op het
niveau van enkele individuele bedrijven en percelen. Het doel van het onderzoek is om de locaties en
momenten van nutriëntenverliezen naar het grond- en oppervlaktewater vast te stellen, zodat
gerichter gezocht kan worden naar handelingsperspectieven. De aanpak bevat elementen die elders
ook toepasbaar zijn. We streven er naar de realisatie van een permanente onderzoekinfrastructuur die
ook na afloop van de Kennisimpuls beschikbaar blijft voor het testen van nieuwe meetmethoden en
maatregelen.
In de eerder verschenen memo ‘Meettechnieken voor de Kennisimpuls Nutriëntenmaatregelen’
(Rozemeijer et al., 2020) zijn we op basis van bestaande kennis uit binnen- en buitenland ingegaan op
de algemene meetstrategie en de beschikbare meettechnieken. In deze memo volgt de vertaling naar
meetplannen voor twee pilotgebieden.
Een meetplan wordt over het algemeen gebaseerd op de meetdoelen en op de reeds bestaande kennis
over het stroomgebied. Een belangrijk organisatorisch aspect is het beheer van de gegevens en de
communicatie. In dit document volgt eerst een hoofdstuk over de gebiedskeuze. Vervolgens geven we
een samenvatting van de meetplannen op gebiedsniveau en op perceelsniveau. Ten slotte gaan we
kort in op het gegevensbeheer en de communicatie.
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2

Pilotgebieden

2.1 Keuze pilotgebieden
Binnen de KINM willen de monitoring en modellering voor een gebiedsgerichte aanpak van nutriënten
uitwerken voor twee proefstroomgebieden. Het aantal pilotgebieden is bewust zo klein mogelijk om
optimaal in te kunnen zetten op kennisintegratie en methodiekontwikkeling voor heel Nederland.
Hiernaast vergt het opzetten en onderhouden van de benodigde technische en sociale infrastructuur
veel tijd.
We richten ons in de KINM op 1 vrij afwaterend gebied op een zandbodem en 1 peilgestuurd gebied op
een kleibodem. De keuze voor het zand- en kleigebied komt voort uit:
•

De relatief hoge concentraties nutriënten in grond- en oppervlaktewater in deze gebieden die
deels samenhangen met het intensieve landgebruik, inclusief akkerbouw en vollegronds
groenteteelt (zie ook Figuur 1).

•

In het zand- en kleigebied ligt ca 85% van de Nederlandse landbouwgrond, in het veengebied
ca. 12% en in het lössgebied ca. 2%.

•

In het veengebied wordt reeds veel specifiek onderzoek gedaan naar verduurzaming van de
landbouw, mede gericht op het reduceren van bodemdaling.

Figuur 2.1: Indeling in hoofdgrondsoorten en gemeten nitraatconcentraties in slootwater (bron: LMM,
RIVM)

2.2 Pilotgebied in zand: Vinkenloop
Voor het zandgebied sluiten we aan bij het project Sensorgestuurd Boeren dat Waterschap Aa en Maas
in de Vinkenloop heeft opgezet. Het project is opgezet in samenwerking met veehouder Jos Verstraten
die zijn bedrijf in het stroomgebied heeft en die de andere agrariërs in het gebied heeft gemobiliseerd.
De Vinkenloop ligt in Zuidoost Brabant ten westen van het dorp Westerbeek, aan de grens met
Limburg. De meetlocatie bij het uitstroompunt van de Vinkenloop in de Oploosche Molenbeek is ook
een MNLSO trendmeetlocatie. Recent is echter gebleken dat de monsternemers de Oploosche
Molenbeek bemonsterd hebben in plaats van de Vinkenloop, dus over de concentraties in de
Vinkenloop zelf is weinig bekend. Het stroomgebied van de Vinkenloop is voor 92% in agrarisch
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gebruik met relatief veel mais (50%). Andere gewassen zijn graszoden (24%), aardappelen (10%)
granen (9%) en wisselende vollegrondsgroenten. De Vinkenloop is een gegraven watergang voor het
ontwateren van een van oorsprong moerassig gebied. Door leemlagen, ijzeroer en verdichting is de
doorlatendheid van de ondergrond lokaal beperkt en kunnen er schijngrondwaterspiegels ontstaan. De
Vinkenloop krijgt geen inlaatwater en valt zelden droog, wat duidt op de toevoer van dieper
grondwater. Een deel van de Peelrandbreuk loopt door het gebied, wat waarschijnlijk de sterke
ijzerrijke kwel verklaart (oude moerassige wijstgronden). Een uitgebreide beschrijving van het
stroomgebied is weergegeven in Bijlage 1.

2.3

Pilotgebied in klei: Vuursteentocht

Voor een pilotgebied in klei richten we ons op het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland. Er
loopt daar nog geen project gericht op een specifiek stroomgebied, maar het waterschap is bereid
gevonden om samen te werken en mee te investeren in een pilot voor de KINM. Na twee overleggen is
de Vuursteentocht (tussen Lelystad en Dronten) als beste optie naar voren gekomen. De meetlocatie
bij het uitstroompunt van de Vuursteentocht is een MNLSO trendmeetlocatie. De N-tot concentraties
schommelen rond de 10 mg/l en de Ptot concentraties rond de 0.1 mg/l. De ondergrond bestaat er uit
1 meter klei dat daaronder overgaat in veen en vanaf 2 meter diepte in zand. Er is geen invloed van
inlaat of doorvoerwater. Er wordt wel wat huishoudelijk afvalwater geloosd, deels via IBA’s en deels
via septic tanks. Er is sprake van lichte kwel (ca. 0.1-0.3 mm/dag).
Het landgebruik in de Vuursteentocht (ca. 12 km2) is voor 99% agrarisch met een mix van
veehouderij en diverse akkerbouw. De WUR heeft enkele proefbedrijven in het stroomgebied. Het
Flevolands Agrarisch Collectief heeft boeren die meedoen aan akkerrandenproject, die waarschijnlijk
mee willen werken aan het testen van maatregelen. Ook het waterschap heeft goede contacten in het
gebied. De ligging tussen Lelystad en Dronten is gunstig voor de samenwerking met het waterschap
en de Hogeschool Dronten. Een uitgebreide beschrijving van het stroomgebied is weergegeven in
Bijlage 2.
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3

Meetplannen

3.1 Algemeen
In de goed (kunstmatig) gedraineerde pilotgebieden vinden nutriëntenverliezen vanuit landbouwgrond
voornamelijk plaats via drainagebuizen en ondiep grondwater naar het oppervlaktewater. Om deze
nutriëntenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen is kennis nodig over de bronnen en routes van de
nutriënten zowel op stroomgebiedsniveau als op perceelsniveau, zodat maatregelen gericht ingezet
kunnen worden op die plaatsen waar ze het meest nodig zijn.

3.2 Meetplannen op stroomgebiedsniveau
Op stroomgebiedsniveau zet de kennisimpuls in op de inzet van innovatieve meetmethoden en het in
beeld brengen van de ruimtelijke en temporele variaties in de waterkwaliteit. Daartoe zetten we de
volgende technieken en methodes in:
•

Meettrailer

•

Routings

•

Passive samplers - Sorbicells

De meettrailers (RIVM/Deltares) worden uitgerust met een combinatie van sensoren en auto-analysers
voor totaal-P, reactief P (TRP), NO3, NH4, EC, pH, O2 en neerslag. De trailers worden in eerste
instantie ingezet bij de vaste (MNLSO) meetlocaties bij het uitstroompunt van de pilotgebieden.
Naderhand kan de trailer ook op andere locaties ingezet worden waar stroomvoorziening voorhanden
is.
Middels routings brengen we ruimtelijke patronen in de waterkwaliteit in kaart. Met een aan GPS
gekoppelde CTD-diver (EC, temperatuur, druk), worden de Vinkenloop en de Vuursteentocht geheel
langsgelopen. Daarbij wordt ook regelmatig de nitraatconcentratie gemeten met de Nitraat App. In de
zijsloten die in de Vinkenloop en de Vuursteentocht uitkomen wordt ook de EC en de
nitraatconcentratie gemeten. Indien mogelijk worden enkele zijsloten ook met de GPS-gekoppelde
CTD-diver nagelopen. De routings worden elk seizoen (4x per jaar) uitgevoerd, mits er voldoende
afvoer is.
Op de bemonsteringslocaties worden passive samplers voor nutriënten toegepast. Deze zogenaamde
Sorbicells meten gemiddelde concentraties over de periode van installatie. We analyseren de Sorbicells
in duplo op concentraties nitraat, sulfaat en fosfor. Op de uitstroompunten wordt ook een ander type
Sorbicells in duplo ingezet voor de analyse van ammonium. De Sorbicells worden in een reservoir
geplaatst dat in zijn geheel op 20-50 cm onder het wateroppervlak komt te hangen. Door de
waterdruk sijpelt er water door de Sorbicells het reservoir in. De lucht in het reservoir kan via een
afvoerslang naar boven. De Sorbicell legt de te meten stoffen vast met een absorberende polymeer en
registreert de hoeveelheid doorstroming middels een langzaam oplossend zout.
Zowel in de Vinkenloop als in de Vuursteentocht doen de waterschappen ook veel metingen op
stroomgebiedsschaal. In de Vinkenloop wordt voor het project Sensorgestuurd Boeren door
Waterschap Aa en Maas op een viertal locaties regelmatige bemonstering gecombineerd met continue
metingen van afvoer en waterkwaliteit. De continue waterkwaliteitsmetingen betreffen de parameters
nitraat, ammonium, pH, temperatuur, EGV, troebelheid en redox. Daarnaast wordt in enkele sloten en
drains de afvoer en waterkwaliteit (bemonsteringen) gemeten. Op diverse percelen in het Vinkenloop
stroomgebied wordt bodemtemperatuur, bodemvocht en grondwaterstanden en -kwaliteit gemeten. In
de Vuursteentocht neemt Waterschap Zuiderzeeland op vier locaties regelmatig
waterkwaliteitsmonsters. Op deze locaties zijn ook sensoren voor de EC en zuurstofconcentraties
geplaatst. Bij het uitstroompunt wordt tevens de afvoer gemeten.
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In beide pilotgebieden zal informatie over het landgebruik opgehaald worden bij de agrariërs in het
gebied. Dit betreft bijvoorbeeld bemesting (type mest, hoeveelheid, momenten), landbewerking,
beweiding, beregening. Deze informatie kan belangrijk zijn bij het duiden van de meetresultaten en
het identificeren van mogelijke maatregelen.

3.3 Meetplannen op perceelsniveau
Vanwege de verschillen in hydrologie tussen klei en zand verschillen de meetpannen op
perceelsniveau tussen de Vuursteentocht en de Vinkenloop.
Figuur 2 geeft een conceptuele weergave van de meetopstelling voor het proefperceel in het
stroomgebied van de Vinkenloop. Samengevat gebruiken we de volgende meettechnieken:
•

3 5TE-sensoren voor continue monitoring van bodemvochtgehalte, temperatuur en
geleidbaarheid op 3 diepten;

•

Chemische analyse van bodemvocht op drie diepten (bemonstering met macrorhizons) en het
bovenste grondwater (bemonstering met minifilters). Frequentie ongeveer maandelijks en
timing afgestemd op neerslagoverschot en landbouwactiviteiten op het perceel.

•

CTD-divers voor de monitoring van de grondwaterstand en geleidingsvermogen in het
bovenste grondwater (drijvende sensor) en drainafvoer;

•

ERT-metingen (ad hoc tijdens groeiseizoen en permanent tijdens nazomer) en
nitraatkarteringen in openboorgaten voor ruimtelijk beeld van het geleidingsvermogen en de
concentratie mestzouten in het bovenste grondwater;

•

Isotopen-analyse op nitraat in grondwater en de belangrijkste stikstofbronnen (twee- of
driemalig, zie separaat meetplan.

Figuur 3.1: Conceptuele weergave metingen perceel
In het proefperceel in Vuursteentocht worden de volgende metingen gedaan:
•

In de kavelstoot wordt door waterschap Zuiderzeeland de afvoer gemeten en wordt een

continue sensor voor EC en zuurstofconcentraties geplaatst. De kavelsloot wordt tweewekelijks door
het waterschap bemonsterd.
•

Routing waarbij alle lopende drains bemeten worden (debietmeting en Nitraat App).

•

2-wekelijkse bemonstering van 16 drains.

•

Inzet van Sorbicells met flowcaps voor afvoergemiddelde concentratiemetingen aan vier

drains. Er worden SorbiCellen geplaatst voor NO3 en PO4 (NiP) met 2 weerstanden.
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•

Eenmalig worden in de vanggebieden van de vier drains met Flowcaps 6 grondboringen

waarbij de fosfaattoestand (en andere bodemvruchtbaarheidsgegevens op verschillende diepten (10,
40, 70, 100, 150 cm) bepaald worden.
•

1 x per jaar wordt op 10 punten op het proefperceel via de LMM open boorgatmethode het

grondwater geanalyseerd op NO3, NO2, EC, pH en zuurstof.

3.4 Meten aan maatregelen
De metingen op perceelsniveau zullen gebruikt worden als 0-situatie voor de voorgenomen
effectmonitoring van een maatregel. Wanneer de metingen voortgezet kunnen worden zullen op
(delen van) de bemeten percelen één of enkele maatregelen toegepast worden. Met de voortzetting
van de metingen kunnen dan effecten van de maatregelen bepaald worden. Het toepassen van
maatregelen vindt uiteraard plaats in overleg met de perceelseigenaren. Welke maatregelen in
aanmerking komen is op dit moment nog niet te zeggen.
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4

Gegevensbeheer en communicatie

Binnen de pilots in de Vinkenloop en de Vuursteentocht zullen veel verschillende soorten data
verzameld worden. Het is belangrijk dat er een duidelijke structuur opgezet wordt voor
toegankelijkheid van deze data voor verschillende betrokkenen. Het uitgangspunt hierbij is dat de
verzamelde gegevens (na een plausibiliteitscontrole en privacy-check) openbaar zijn.
Voor de interne communicatie binnen het projectteam is reeds voor elk pilotgebied een wiki-pagina
opgezet. Deze wiki’s zullen uitgebreid worden tot het platform vanuit waar de diverse brongegeven
door het projectteam ingezien kunnen worden. De gegevens zelf worden volgens een vast format
opgeslagen in de database bij Waterschap Aa en Maas, Waterschap Zuiderzeeland en/of bij Deltares.
Op de wiki wordt tevens een veldlogboek bijgehouden om elkaar op de hoogte te houden van
veldactiviteiten en om achteraf eventuele afwijkende metingen te kunnen verklaren.
Voor de externe communicatie is een goede visualisatie van de gegevens belangrijk, evenals een
begeleidende tekst voor de duiding. Voor de externe communicatie kan een openbare deelpagina van
de wiki worden opgezet, maar dit zou ook op de website van de Kennisimpuls kunnen. Voor de meeste
gegevens zullen gedurende het project uitwerkingen en visualisaties (kaarten/grafieken) beschikbaar
komen die op de website gepubliceerd kunnen worden. Het is ook waardevol om externe stakeholders
inzicht te geven in de actuele (real time) waterkwaliteit zoals gemeten door de sensoren. Hiertoe kan
een overzichtelijke grafiek van de sensordata gepubliceerd worden die bijvoorbeeld elk uur een update
krijgt op basis van de laatste binnengekomen sensordata.
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Bijlage 1

Gebiedsbeschrijving Vinkenloop

De Vinkenloop ligt langs de Nieuweweg ten zuidoosten van Westerbeek (zie figuur B1.1). De
Vinkenloop mondt uit in de Oploosche Molenbeek, die via Westerbeek naar Oploo stroomt en via de
Raam afwatert op de Maas. Het stroomgebied grenst aan de zuidkant aan het Afleidingskanaal, waar
ook de grens tussen Noord-Brabant en Limburg ligt. De Oploosche Molenbeek wordt gevoed met
Maaswater vanuit het Defensie of Peelkanaal. Het stroomgebied van de Vinkenloop ontvangt geen
inlaatwater vanuit de kanalen en er zijn geen riooloverstorten, RWZI’s of andere puntbronnen
aanwezig.

1

2

Figuur B1.1. Afwateringsstelsel van de Vinkenloop (blauw) naar de Oploosche Molenbeek (geel). De
Oploosche Molenbeek wordt gevoed met inlaatwater vanuit het Defensie- of Peelkanaal (rood
gestippeld). Aan de zuidkant van het Vinkenloop gebied loopt het Afleidingskanaal (zwart) over de
grens tussen Noord-Brabant en Limburg.
Vlak voor de uitmonding van de Vinkenloop in de Oploosche Molenbeek ligt een vaste meetlocatie van
Waterschap Aa en Maas (locatiecode 342415), die ook opgenomen is in het Meetnet Nutriënten
Landbouwspecifiek Oppervlaktewater (MNLSO). Er is geen lange meetreeks voor deze meetlocatie. De
bemonsteringslocatie is in 2019 verplaatst van de Oploosche Molenbeek naar de Vinkenloop.
De gebiedskenmerken van het pilotgebied zijn weergegeven in de thematische kaarten van figuur
B1.2. Het oppervlak van het stroomgebied is ca. 1 km2, waarvan 92% in agrarisch gebruik is. De
overige 8% is bos. Ongeveer 24% van het gebied is in gebruik voor melkveehouderij (gras en mais),
de rest is akkerbouw met onder meer graszoden, wortel, ui, mais en bloembollen. De ondergrond in
het Vinkenloopgebied is zandig, met lokaal voorkomende leemlagen in de ondiepe ondergrond. Tussen
de percelen liggen veelal perceelsloten van ca 1.2m diep die uitkomen om de Vinkenloop (ca. 1.5 m
diep). Ongeveer de helft van de percelen is gedraineerd, vooral in het lager gelegen westelijke deel
van het stroomgebied. De meeste drains komen uit op de perceelsloten.
Van oorsprong is het gebied een moerassig wijstgebied geweest op de Peel, dat tussen 1880 en 1920
is ontgonnen voor landbouw. De Vinkenloop en de perceelsloten zijn aangelegd voor de ontwatering.
Parrallel aan de Vinkenloop en de Nieuweweg loopt een breuk in de ondergrond die onderdeel is van
het Peelrandbreuk-systeem. Deze breuk zorgt nog steeds voor kwel naar de Vinkenloop, waardoor
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deze alleen in extreem droge zomers droogvalt. De kwelflux is gemiddeld 0.14 mm/dag volgens het
Nationaal Hydrologisch Model (NHI.nu). Het kwellen van ijzerrijk grondwater zorgt voor de vorming
van veel roodbruine ijzeroxide op de bodem van de Vinkenloop.

Luchtfoto

Maaiveldhoogte

Watersysteem

Grondwatertrap

Kwel/infiltratie (NHI)

Landgebruik – teelt (LGN6)

Figuur B1.2: Verschillende thematische kaarten van de Vinkenloop
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Bijlage 2

Gebiedsbeschrijving Vuursteentocht

De Vuursteentocht ligt in het noorden van de Flevopolder tussen Lelystad, Dronten en Swifterbant. Bij
de kruising met de Wisentweg ligt een meetlocatie van het waterschap (locatiecode 20GZ-031-01, zie
figuur B2.1) die ook als trendlocatie is opgenomen in het Meetnet Nutriënten Landbouwspecifiek
Oppervlaktewater (MNLSO). Vanaf deze meetlocatie is de oppervlakte van het stroomgebied ongeveer
12 km2. De Vuursteentocht mondt ongeveer 1 kilometer ten zuiden van de Wisentweg uit in de Lage
Vaart.

Figuur B2.1. Afwateringsstelsel van het afwateringsgebied de Vuursteentocht met de 4 meetpunten
van Waterschap Zuiderzeeland: 20GN-087-01: Vuursteentocht, duiker Overijsselseweg, 20GZ-040-01:
Vuursteentocht, duiker Elandweg, 20GZ-233-01: Overijsselsetocht, einde kavelpad J49/J50, 20GZ031-01: Vuursteentocht, duiker Wisentweg (meetlocatie MNLSO)
De gebiedskenmerken van het pilotgebied zijn weergegeven in de thematische kaarten van figuur
B2.1. De grondsoort is lichte klei/zware zavel. In de diepere ondergrond (tot ca. 4 meter) ligt veen en
daaronder zand. Het landgebruik is voor 99% agrarisch met voornamelijk diverse voor Flevoland
kenmerkende akkerbouwteelten (wisselteelt van: aardappelen, granen, suikerbieten, uien en
bloembollen). Een groot deel van de grond ten westen van de tocht is eigendom van Stichting
Wageningen Research en in gebruik als proefpercelen.
De tocht ligt in het zogeheten middengebied van Oostelijk Flevoland. Het afwateringsgebied is
onderdeel van het KRW-waterlichaam Tochten H met watertype M1b. De Vuursteentocht heeft een
lengte van 4,8km. De Overijsselsetocht is een zijtocht van de Vuursteentocht. De Vuursteentocht staat
in open verbinding met de Lage vaart. Deze vaart wordt op een vast peil gehouden door bemaling met
drie gemalen. Het streefpeil is -6,2 m+ NAP en de drooglegging in het gebied is meer dan 1,5 meter.
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Luchtfoto

Maaiveldhoogte

Landgebruik (LGN6)

Landgebruik – teelt (LGN6)

Grondsoort (WUR-Alterra, 2006)

Kwel/infiltratie (NHI)

Figuur B2.2: Verschillende thematische kaarten van de Vuursteentocht
In de zomer wordt er veel water gebruikt voor irrigatie; de gebruikelijke zuidwaartse stromingsrichting
van de Vuursteentocht richting de Lage Vaart kan dan omdraaien.
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De kwelflux in het gebied bedraagt naar schatting 0,1 mm per dag (bron: NHI.nu). Het kwelwater in
het gebied is overwegend rijk aan ammonium en chloride en ijzerhoudend.
De agrarische kavels in het gebied zijn circa 0,3x1 km2, zijn gedraineerd en wateren af naar
kavelsloten die weer afwateren naar het tochten systeem. In de zomerperiode staat een deel van de
kavelsloten in het gebied droog. De woningen in het gebied zijn niet op de riolering aangesloten en
lozen afvalwater via septic tanks of IBA’s op de erfsloot die via de kavelsloot afwatert naar de tocht.
Waterkwaliteit
Zowel voor N-totaal als voor P-totaal worden de KRW-normen voor oppervlaktewater in de
Vuursteentocht vrijwel structureel overschreden in de laatste jaren (Tabel B2.1). De P-totaal
concentraties liggen 1-2x boven de waterschapsnorm. De N-totaalconcentraties liggen 2-3 keer boven
de waterschapsnorm. Voor zowel N-totaal als P-totaal is er sprake van een significante neerwaartse
trend (Figuur B2.3).
Tabel B2.1: Toetsing voor nutriëntenconcentraties in oppervlaktewater aan de waterschapsnorm voor
N en P in de Vuursteentocht
Jaar

N-totaal

P- totaal

(mgN/l)

(mgP/l)

Norm (waterschap)

3.5

0.10

Norm (STOWA)

2.4

0.50

2011

8.4

0.22

2012

9.3

0.16

2013

8.6

0.20

2014

9.8

0.18

2015

8.2

0.19

2016

8.4

0.11

2017

9.1

0.13

2018

6.2

0.09

Figuur B2.4 geeft meer details over de seizoenpatronen in nutriëntenconcentraties in de Vuursteen
tocht en ook in de bijdrage van verschillend deelcomponenten. De N-totaalconcentraties zijn in de
winter hoger dan in de zomer. Nitraat en ammonium zijn de belangrijkste fracties. De hogere
concentraties nitraat en ammonium in de winter duiden erop dat de uit- en afspoeling uit percelen de
belangrijkste bron is. Nitraat en ammonium spoelen alleen uit als er een neerslagoverschot is. In natte
condities kunnen nitraat en ammonium via snelle, ondiepe routes (drains, bovenste grondwater) het
oppervlaktewater bereiken. De retentie in het oppervlaktewater is in de winter beperkt door de lagere
temperaturen en de relatief hoge stroomsnelheden. De lage ammoniumconcentraties in de zomer
duiden erop dat kwel geen belangrijke bron van stikstof is. De lage concentraties nitraat en
ammonium duiden er ook op dat er geen grote bijdrage van inlaatwater en RWZI-effluent is. In dat
geval zouden de concentraties juist hoger zijn in de zomer.
De P-concentraties zijn vooral hoog in de zomer. Dit hangt samen met het lage neerslagoverschot,
waardoor het aandeel kwelwater in de polder toeneemt. Dit kwelwater zorgt ook voor hogere Cl-en
SO4-concentraties. Het particulaire (gebonden) P is de meest dominante fractie. Dit betekent dat het
fosfor in het water vooral aan deeltjes gebonden is en/of in organismen zit. In veel gebieden zijn
verbindingen tussen fosfor en met ijzer(hydr)oxiden het belangrijkst. Het fosfor is dan beperkt
beschikbaar voor biologische opname. Het ijzergebonden fosfor komt weer vrij als het deeltje in
zuurstofarme condities terecht komt. Het organisch gebonden fosfor komt weer vrij zodra het
organisme afsterft.
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Figuur B2.3: Trends in concentraties N-totaal en P-totaal in de Vuursteentocht.
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Figuur B2.4: Meetreeksen Vuursteentocht
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