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Doel

Vaststellen omvang knelpunt van toestromend 

van nutriënten verrijkt grondwater voor 

habitats in kwelgebieden

Stap1: kennis en methoden voor evaluatie -> 

voor onderbouwing noodzaak maatregelen, 

welke interne maatregelen mogelijk

(Stap 2): hoe kennis te gebruiken voor plannen 

en dimensioneren van preventieve maatregelen 
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Onderzoeksvragen

Bridging science to practice 3Vraag 1. (§ 3.1): Wat is de range van 

verblijftijden en kwelfluxen van 

grondwater in de in het pre-advies 

onderscheiden hydro-ecologische 

beekdallandschapstypen?

Vraag 3. (§ 3.3 ): Welke  en in welke 

mate biogeochemische processen 

(omzetting, adsorptie, desorptie) en 

transportmechanismen voor stoffen 

treden langs de stroombanen?

Vraag 2. (§ 3.2): Welke concentraties 

aan de meststoffen (NH4, NO3, PO4, K, 

Ca, Mg) en sulfaat (SO4) worden in het 

bovenste grondwater van agrarisch 

gebruikte hogere zandgronden 

aangetroffen?

Vraag 4. (§ 3.4): Hoe groot is de 

capaciteit van de watervoerende 

pakketten om stoffen om te zetten of te 

adsorberen; op welke termijn gaat die 

omzettingscapaciteit verminderen door 

uitloging?

Vraag 5. (§ 3.5): Welke belasting met NH4, 

NO3, PO4, K en SO4 treedt op een korte en 

langere termijn in de kwelgebieden?

Vraag 6. (§ 3.6): Wat zijn de consequenties 

van stofbelastingen op de korte en langere 

termijn voor de standplaatscondities en 

kwaliteit van kwelafhankelijke habitats?

Vraag 7. (§ 4.1): Wat is de kritische 

belasting voor nutriënten en sulfaat in 

kwelgebieden standplaatscondities en 

vegetatie van habitats in kwelzones?

Vraag 8. (§ 4.2): Hoe kunnen effecten 

van vermest grondwater worden 

beoordeeld?

Vraag 9. (§ 4.3): Met welke maatregelen 

binnen natuurterreinen kunnen negatieve 

effecten op standplaatscondities en 

habitatkwaliteit van kwelafhankelijke 

habitats worden tegengegaan en hoe 

duurzaam zijn die?

Vraag 10. (H5): Wat zijn belangrijke 

onderdelen voor vervolg onderzoek ten 

behoeve van het plannen van 

maatregelen om vermesting van 

grondwater te stoppen/ verminderen



Range van verblijftijden en kwelfluxen

Verblijftijden

• range enkele jaren tot enkele eeuwen

• vaak < 50-100 j

• kleine grondwatersystemen vaak 20-30 j

• op schaal stroomgebied/ beekdaltrajecten: 

grote dynamiek  verblijftijdverdeling

• verblijftijdverdeling+dynamiek binnen 

kwelzones minder duidelijk
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Kwelfluxen

• geisoleerde laagten + weinig hellende 

beekdal: 0.1-10 (35) mm/d

• sterk hellende beekdalen: tot enkele 10’en 

mm/d -> ook bronnen

• grote variatie binnen hoofdtypen en binnen 

gebieden

• binnen beekdalen sterke kwel aan randen 

laagten en voet van beekdalflanken

• bij netto infiltratie nog steeds opwaarts 

stoftransport mogelijk

• bij periodieke kwel ook hoge fluxen mogelijk

• range kwelflux > 102 -> idem stofflux
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+6 tot +10 mm/d

0 tot +6 mm/d

middenloop Drentse Aa

-0.5 mm/d

-0.7 mm/d

Stroothuizen in NO-Twenthe



Concentraties in uitspoelingswater en bovenste 
grondwater intrekgebied met agrarisch gebruik

Nitraat

• piek in '80 (ca. 3 tot 4 mmol/l) -> gedaald 

naar 0.8-1.3 mmol/l

• provinciale meetnetten:

• geen duidelijke verschillen akker<>grasland

• variatie binnen landgebruik/ bodemtype 

categorieën groot

• LMM: melkvee dalende trend sinds ‘80, 

akkerbouw niet

• trends in diepere grondwater afhankelijk van 

redoxbuffervermogen
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Concentraties in uitspoelingswater en bovenste 
grondwater intrekgebied met agrarisch gebruik

Sulfaat

• uitspoelingswater zand- en lössgronden: 

hoge concentraties gevonden (0.25 tot 1.5 

mmol/l)

• veel hoger dan bijdrage S-depositie

• landbouw is ook bron voor SO4 input naar 

grondwater door dierlijke mest en kunstmest

• kan toenemen door trends in bemesting en 

gebruik van reststoffen

• concentratie SO4 ook sterk bepaald door 

verloop S-depositie 
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Chemisch buffervermogen van watervoerende 
pakketten

denitrificatie

• door afbraak org. stof -> vormt HCO3

• door onvolledige oxidatie pyriet -> vormt

SO4+HCO3

• door volledige oxidatie pyriet -> vormt SO4 + H+

bij netto zuurvorming verharding

• oplossing kalk -> stijging Ca+Mg

• kation uitwisseling -> stijging Ca+Mg

regionale verschillen in buffervermogen
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Chemisch buffer-
vermogen

eenvoudige rekenmodel tijdsduur 

buffervermogen door gerekend

• bij (matig lage redoxbuffercap. uitloging + 

klein GW-systeem : rel. snelle uitloging -> 

dan nitraat doorbraak

• andere gevallen duurt het > eeuwen -> dan 

bij pyriet oxidatie  langdurig hoge SO4-

conc

• zuurbuffercapaciteit houdt zeer lang 

stand
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Stofbelasting in kwelgebieden door toestroming 
grondwater

berekend voor

• 3 infiltratieperiode (S-depo-piek, NO3-

uispoelings-piek, recent)

• NO3MAX: geen denitrificatie

• SO4MAX: volledige denitrificatie

• range kwelfuxen: 0.1-30 mm/d

resultaat:

- stoffluxen sterk variabel en kunnen enorm 

hoog zijn

- hoogste SO4-belasting bij periode 1970-2000 

SO4MAX
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Stofbelasting in kwelgebieden door toestroming 
grondwater

• aanvoer van N en S door met nutriënten 

verrijkt grondwater grootste aanvoerflux in 

kwelzones
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Stofbelasting in kwelgebieden door toestroming 
grondwater

• P-flux door grondwater kan ook zeer hoog zijn

• natuurlijke variatie in P-concentratie 

grondwater

• link met belasting in intrekgebied -> indirecte 

geochemische effecten?
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Consequenties van stofbelastingen voor  
standplaatscondities van kwelzones
Afbraak org.stof

berekend voor

• 3 infiltratieperiode (S-depo-piek, NO3-

uitspoelings piek, recent)

• NO3MAX: geen denitrificatie

• SO4MAX: volledige denitrificatie

• range kwelfuxen: 0.1-30 mm/d

• range org.stof voorraad in bodem

resultaat:

• snelle afbraak in minerale bodem

• veenbodems op langere termijn ook bedreigd 
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Periode ↓

Variabele  →

Kwelflux

Scenario → NO3MAX SO4MAX

Uitgangs-

situatie 

bodem →

minerale, 

humus-

arme 

toplaag

minerale, 

humus-

rijke 

toplaag

0.5 m 

veraard 

veen

minerale, 

humus-

arme 

toplaag

minerale, 

humus-

rijke 

toplaag

0.5 m 

veraard 

veen

Voorraad 

org. stof  →

1 

kg/m2

10 

kg/m2

110 

kg/m2

1 

kg/m2

10 

kg/m2

110 

kg/m2

Eenheid → mm/d g/m2/j g/m2/j j j j j j j

1961-1970 0.1 3.3 3.2 307 3070 33775 315 3149 34635

1971-2000 0.1 4.3 4.1 233 2327 25602 244 2438 26818

2001-2015 0.1 1.8 1.8 544 5442 59860 566 5660 62256

1961-1970 1 33 32 31 307 3378 31 315 3463

1971-2000 1 43 41 23 233 2560 24 244 2682

2001-2015 1 18 18 54 544 5986 57 566 6226

1961-1970 2 65 64 15 154 1689 16 157 1732

1971-2000 2 86 82 12 116 1280 12 122 1341

2001-2015 2 37 35 27 272 2993 28 283 3113

1961-1970 5 163 159 6 61 676 6 63 693

1971-2000 5 215 205 5 47 512 5 49 536

2001-2015 5 92 88 11 109 1197 11 113 1245

1961-1970 10 326 318 3 31 338 3 31 346

1971-2000 10 430 410 2 23 256 2 24 268

2001-2015 10 184 177 5 54 599 6 57 623

1961-1970 30 977 953 1 10 113 1 10 115

1971-2000 30 1289 1230 1 8 85 1 8 89

2001-2015 30 551 530 2 18 200 2 19 208

NO3MAX SO4MAX

duur verbruik organisch stof voorraad bodemafbraak organische 

stof in bodem 

kwelzone



Consequenties van stofbelastingen voor  
standplaatscondities van kwelzones
opbouw verzuringscapaciteit

• scenario’s vrijwel idem

• range zuurbuffervermogen bodem

• zuurbom = verzuringscap. > zuurbuffercap.

resultaat

• korte duur belasting zuurbom bij hogere 

kwelfluxen

• op langere termijn vrijwel alle situaties 

bedreigd
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niet

voor humusarme minerale bodem met zuurbuffercapaciteit van 3 mol+/m2

ook voor humusrijke minerale bodem met zuurbuffercapaciteit van 30 mol+/m2

ook voor veraarde veenbodem van 0.5 m dikte met zuurbuffercapaciteit van 165 mol+/m2

Legenda: verzuringscapaciteit > zuurbuffercapaciteit ('zuurbom')



Consequenties van stofbelastingen voor  
standplaatscondities van kwelzones
conclusies

potentieel grote effecten mogelijk op:

• afbraak org.stof

• verzuringsrisico

• N-mineralisatie

• P-mobilisatie

Afhankelijk van combinatie kwelflux en 

bodemchemie treden sterke effecten op korte 

termijn mogelijk
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Bepalen kritische belasting met nutriënten en 
sulfaat voor natuurtypen in kwelgebieden

Aanpak

• sterk theoretisch op basis van stofbalans en 

aannames voor kritische grenswaarden

• is een verkenning

• nog geen empirische onderbouwing
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Proces Criterium

belasting met minerale stikstof 

door toevoer van NO3

moet lager zijn dan de kritische 

depositiewaarde voor atmosferische 

stikstofdepositie van natuurtype

anaerobe afbraak van organische 

stof door toevoer van NO3 en 

SO4

moet lager zijn dan 5 % van de primaire 

productie van het ecosysteem

extra N-mineralisatie a.g.v. 

anaerobe afbraak van organische 

stof door toevoer van NO3 en 

SO4

moet lager zijn dan 20 % van de netto N-

mineralisatie van het ecosysteem

opbouw verzuringscapaciteit door 

aanvoer van SO4

toename van verzuringscapaciteit in 30 jaar 

moet lager zijn dan 20 % van de 

zuurbuffercapaciteit



Bepalen kritische belasting met nutriënten en 
sulfaat voor natuurtypen in kwelgebieden
voorbeeld: N-belasting

N-belasting moet lager zijn dan

kritische depositiewaarde

consequentie voor NO3-conc.:

moet (zeer) laag zijn
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Bepalen kritische belasting met nutriënten en 
sulfaat voor natuurtypen in kwelgebieden
voorbeeld verzuringscapaciteit

toename verzuringcapaciteit in 30 jaar tijd 

minder dan 20% van zuurbuffercapaciteit

consequentie voor SO4-conc.:

moet zeer laag zijn
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Bepalen kritische belasting met nutriënten en 
sulfaat voor natuurtypen in kwelgebieden
conclusies

vergelijking consequenties kritische belasting <> 

gemiddelde concentratie met nutrientenverrijkt

grondwater

• hoge kwelflux (> 5 mm/d) -> hoge afbraak van 

org. stof, hoge N-mineralisatie en bij SO4-rijk 

grondwater door veel verzuringscapaciteit

• ook bij combinatie van relatief lage 

kwelfluxen (<5 mm/d) organische stofarme 

bodems
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Beoordelingsmethode effecten voor 
kwelafhankelijk natuurtypen
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1A: Diagnose kwelzones

2B: Vaststellen ruimtelijke link kwelzone - infiltratiegebied en 

verblijftijd

3: Vaststellen belang van kwelzones voor natuurdoelen

4: DIagnose toestroming vermest grondwater

5: Diagnose input stoffen in infiltratiegebied

6: Diagnose omzettingsreacties en redoxfronten in ondergrond

7: Kwantificeren kwelflux

8: Analyse actueel en toekomstig verloop stoffluxen

9: Diagnose geochemie en omzettingsprocessen in bodemkwelzone

10: Risicobeoordeling voor nadelige effecten in bodem kwelzone van 

toestroming vermest grondwater in actuele en toekomstige situatie



Mogelijke maatregelen binnen natuurterreinen

Situatie: bemesting intrekgebied

Maatregel: stoppen bemesting

Risico’s: geen

Situatie: uitmijnbeheer met bemesting

Maatregel: stoppen N-bemesting, geen gebruik 

van SO4-houdende kunstmest

Risico’s: geen

Situatie: interne eutrofiering, zuurbom

Maatregel: plaggen

Risico’s: weinig herhaalbaar, kortstondig effect, 

effecten op waterhuishouding

Bridging science to practice 21

Situatie: te hoge productiviteit/ lichtgebrek

Maatregel: intensiever maaien

Risico’s: zaadzetting, kleine fauna

Situatie: interne P-eutrofering

Maatregel: lager zomerpeil, afvoer opp.water

Risico’s: effecten op waterhuishouding, geen 

optie voor zeer natte natuurtypen



Kennislacunnes

1. Gebrekkige kwantificering stoffluxen door 

toestroming vervuild

2. Onderbouwing grenswaarden voor 

stoffluxen x bodem-biogeochemie en 

effecten op natuurtypen

3. Veranderingen van nitraat- en 

sulfaatconcentraties langs stroombaan

4. Chemische veranderingen langs stroombaan

5. Historie stofbelasting intrekgebieden in 

relatie tot stofconcentratie in kwelzone
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Vervolgonderzoek

Landschapschaal

1) metingen/ documenteren hydrochemie 

grondwater dat kwelzones bereikt

2) kwantificeren van kwelfluxen

3) hydrochemisch onderzoek van grondwater 

langs stroombanen van infiltratie naar 

kwelgebied in diverse geochemische 

situaties

4) eenvoudige tool op basis van 2-D 

modellering van stroombanen en chemische 

omzettingsreacties
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Kwelzone ecosysteem

5) chemische diepteprofielen in kwelzones

6) effecten van stoffluxen op 

omzettingsprocessen en


