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Zure depositie en zuur neutralisatie
Zure depositie (actueel en potentieel):

▪ Uitstoot van SO2 en NOx leidt tot vorming H2SO4 en HNO3 (H+)
▪ Uitstoot van NH3 neutraliseert 1 H+ in de atmosfeer volgens:
NH3+ + H+ → NH4+: leidt tot (NH4)2SO4 of NH4NO3

▪ (NH4)2SO4 or NH4NO3 zijn potentiele zuren sinds:
NH4+ + 2O2 → NO3- + H2O + 2 H+

Zuurneutralisatie: H+ word in de bodem geneutraliseerd:

▪ vrijkomen van kationen (verwering, uitwisseling)
▪ vastlegging van anionen (sulfaatadsorptie, N immobilisatie)
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N transformaties en H+ productie/consumptie
N2

NH3

N2, N2O, NOx

N fixatie

Org-N
plant

vervluchtiging
+1H+

denitrificatie
-1H+

bladval
Bodem
Org-N
soil

mineralisatie
ammonificatie
-1H+

NH4

uitspoeling

nitrificatie
+2H+

NO3-

uitspoeling

Zure depositie

Wat gebeurt er in de bodem?
Welke effecten hebben de protonen ( H+ )
in de bodem?
Wat zijn de buffermechanismen

Buffermechanismen in de
bodem
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Al3+ tegen basen

Zuurneutralisatie door uitwisselbare
kationen (basen)
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Voorbeeld van geladen klei/organische
deeltje die voor 100% met basen is bezet

Potentiele zuurdepositie was in NL
in 1990 ca 4500 en in 2015 ca 2500
eq H+ha-1 jr-1
Deel van N is niet verzurend door
opname in bos en vastlegging in
bodem. Dan nog is actuele zuurlast
snel 1500 eq H+ha-1 jr-1
Verwering primaire mineralen in
zand is veelal laag: schattingen van
200-500 eq H+ha-1 jr-1
Resterende H neutralisatie door
• Uitwisseling H tegen kationen
• Oplossen Al oxiden

Zuurneutralisatie door uitwisselbare
kationen (basen)
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Omwisseling van 2H+ aan
adsorptiecomplex tegen Ca2+
• De basenbezetting neemt af
• De zuurbezetting neem toe

Zuurneutralisatie door uitwisselbare
kationen (basen)
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• De afname in basenbezetting (in dit
voorbeeld Ca) leidt tot afname pH
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Calcium naar bodemvocht → verlies door uitspoeling

Al beneden pH 4.5 en basenbezetting 25%

Zure depositie en bodemverzuring
In Europa (NL) veel aandacht voor
bodemverzuring als gevolg van zure
depositie in periode 1980-1995:

▪ Invloed S en N depositie op

Al mobilisatie in bosgronden.

▪ Toxische effect Al op o.a. wortels

De Vries et al (1995)

Sverdrup et al. 1993; De Vries et al (2015)

Recent review: effecten van afnemende N
depositie tussen 1990-2015 in Europe

Veelal afname van NO3 en Al in oplossing
en lichte toename van pH in Europe
Effect

Trend
↑

NO3-

pH

Akselsson et al. (2013),
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(UK), Fölster et al.
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Boxman et al. (2008)
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Afname verzurende depositie 1990-2015

Artikel De Vries et al. (2017) (VBNL)
Stikstof is de belangrijkste oorzaak

Monitoring bosbovengrond (0-30 cm):
SO4 en NO3 tussen 1990 en 2001

Gemiddelde concentraties van sulfaat (SO4) waren in 1990 in bovengrond ca 2 maal
zo hoog dan nitraat (NO3), maar in 2001 was dit het omgekeerde in 12
bosopstanden: Sinds 2000 is stikstof dominante bron van verzuring
Rapport Leeters et al. (2007)

Monitoring bosbovengrond (0-30 cm):
SO4 en Al tussen 1990 en 2001

Daling van sulfaat (SO4) tussen 1990 en 2001 evenredig met die van Al. De
concentratie van toxisch Al is gedaald en dat geldt in mindere mate ook voor de
Al/Ca ratio (belangrijke verzuringsindicator)
Rapport Leeters et al. (2007)

Overzicht van 16 eikenopstanden die zowel
in 1990 als 2015 zijn bemonsterd

Herbemonstering 16 opstanden (destijds
geselecteerd op 1km gridpunten)

Resultaten herbemonstering strooisellaag
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De CEC (in meq/kg) in strooisellaag is gedaald en dat
geldt ook voor de basenverzadiging
De Vries et al (2017)
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Resultaten herbemonstering minerale
bovengrond (0-30 m)
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De CEC (in meq/kg) in minerale grond is iets gedaald
en dat geldt nog veel meer voor de basenverzadiging
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Bodemverzuring: de trends

▪ Afname basische kationen (Ca, K, Mg) aan het humus-

klei adsorptie- complex is doorgegaan zolang die hoger
was dan ca 10-15%: daling basenbezetting

▪ Daardoor (lichte) daling van pH en nog meer gronden in
aluminium buffer traject

▪ De beschikbaarheid van vrij Al in gronden die al onder
de 10-15% BV zaten is wel afgenomen, vooral door
minder SO4 depositie: dus ook daling Al concentratie.

▪ Idee is met steenmeelgift een wat sneller verweerbare
bron aan mineralen terug te brengen en daarmee de
uitwisselbare basen op te laden (herstel buffering)

Implicaties van afname basenbezetting
voor verweringssnelheid

▪ Uitwisselbare kationen dalen als verwering de zuurlast
niet bij kan houden. Dat gebeurt deels al van nature

▪ Door pH daling neemt de verweringssnelheid toe. Als die
echter groter zou worden dan de zuurbelasting (bv meer
dan ca 2500 eq ha-1 jr-1), dan zou:

● de basen bezetting gaan toenemen (ten koste van
snelle uitputting mineralen): nemen we niet waar.

● De basenuitspoeling sterk gaan toenemen: nemen
we ook niet waar.

▪ Versnelde verwering is wel een belangrijk onderwerp

Natuurlijke zure depositie

Zand/mineralen
Uitwisselbare

basen
Ca2+
K+
Ook bij lage zuurdepositie is de verweringssnelheid te laag om
basenvoorraad op peil te houden. Nog lager dan de natuurlijke
verzuring door organische zuren: podzolisatie

Verhoogde zure depositie

Zand/mineralen

Uitwisselbare
basen

Ca2+
K+
Bij lage pH kan de verweringssnelheid toenemen. Maar die is niet
zodanig hoog dat uitwisselbare basen toenemen. De toename van
de verweringsnelheid is dus lager dan de zure depositie

Modelberekeningen met VSD+/SMART
VSD+/SMART model bevat:

▪

Nutriëntenkringloop (bladval,
mineralisatie, opname)

▪

N transformaties: mineralisatieimmobilisatie, nitrificatie en
denitrificatie

▪

Dissociatie van CO2 en
organische zuren

▪
▪

Verwering

▪

Oplossen van CaCO3 en AL(OH)3

Kation uitwisseling en sulfaat
adsorptie

Voorbeeld toepassing model SMART op
Solling site DL: vergelijking metingen
aluminum
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Zure depositie

Steenmeel (hoeveelheid
is afhankelijk soort)
Zand/mineral
en

uitwisselbare
basen

Idee is: aanvullen uitwisselbare basen (Ca, Mg en K). De steenmeel blijft
als bron aanwezig totdat het is opgelost (afhankelijk van soort steenmeel
en zure depositie)

Mineralen toevoer in 10 ton steenmeel

Steenmeel

Samenstelling (mmol/kg)

Toevoer by 10 ton (keq/ha)

Ca

Mg

K

Na

Ca

Mg

K

Na

Lurgi

249

154

347

1099

5.0

3.1

3.4

11.0

Eiffelgold

358

756

632

651

7.1

15.1

6.3

6.5

Toevoer van ca 20 (Lurgi) -35 (Eiffelgold) keq aan basen.
Kan bij huidige zuurbelasting ca maximaal ca 10-20 jaar
bufferend werken als het dan in die tijd wel vrij komt
Samenstelling via magnetrondestructie als maat voor de
potentieel beschikbare hoeveelheid op ecologische tijdsschaal

Effecten mineraalgiften: modelberekeningen
0 ton steenmeel

Afname pH en basenbezetting

10 ton steenmeel

Basenbezetting stijgt tot ca 40
% en pH met ca 0.2 eenheid.
Daling na ca 10 jaar

20 ton steenmeel

Basenbezetting stijgt tot ca 95
% en pH met ca 0.8 eenheid.
Daling na ca 25 jaar

Effecten van bekalking met 30 ton/ha (360
keq Ca/ha) in 1986 in Solling, Duitsland

Veranderingen in basenbezetting (BS) en pH in 1986
(blauw), 1993 (groen), 2001 (oranje) en 2010 (rood).

Suggesties modelberekeningen
Modelberekeningen suggereren dat

▪ Met 10 ton/ha steenmeel in ca. 10 jaar de bodem tot 40%
basenbezetting kunnen opladen

▪ Een hogere dosering risicovol is omdat we de bodem te ver

bufferen, waardoor bodemprocessen en vegetatieontwikkeling
“te snel gaan”.

Onzekerheden in modelberekeningen

▪ Berekeningen zijn al oud en moeten overgedaan voor Mastbos
en Hooge Veluwe met gebruikt steenmeel en depositie 2018.

▪ De snelheid van verwering van het steenmeel gedurende de
tijd is onzeker; mogelijk langzamer dan geschat!!

Naast afname basen ook P afname in bodem
Voorbeeld balans arme zandgrond

Vragen mbt steenmeeltoediening

▪ Wat zijn de kansen en risico’s van het gebruik?
● Kansen zijn het langzaam herstellen van de
buffercapaciteit en P voorraad

● Risico is dat dit voor basen te lang duurt

▪ Is toediening steenmeel een no-regret maatregel? Ja
● De basen komen langzaam vrij en verstoren het systeem
niet

● De P die vrijkomt uit steenmeel is essentieel in verband
met P gebrek en spoelt niet uit

▪ Wat zijn de belangrijke kennishiaten?
● De snelheid waarmee de P en basen vrijkomen. Meting
van plantbeschikbaar niet voldoende

Vragen?

