
De Limburgse Aanpak

Vaststellen van vermest grondwater in 
kwelafhankelijke natuur
Aanpak nitraatuitspoeling Bunder- en Elslooërbos



Verdrogingsbeleid Limburg

• Ecohydrologische Atlas 1989. In 1989 verdroging in natuurgebieden provinciedekkend in kaart 
gebracht.

• Ecohydrologische Atlas 1996 en 2003. Herhaling vaststelling en evaluatie verdrogingstoestand.

• Vanaf 1996 indicatieve kwaliteitsbepalingen aan de hand van veldmetingen (EGV, pH, bicarbonaat). 
Aanwijzingen voor toestroom vervuild grondwater in kwel- en bronsystemen.

• Bijkomende effecten van verdrogingsmaatregelen (interne eutrofiëring) wijst op toestroom vervuild 
grondwater.

• Vanaf 2003 (landelijk 2006) gerichte verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden/Natte natuurparels (48 in 
Limburg).

• In TOP-gebieden grond- en oppervlaktewatermeetnet (OGOR-meetnet) gestart in periode 2003-2008. 
Zowel waterkwantiteit als –kwaliteitsaspecten.



OGOR-meetnet

• Per TOP-gebied één of meerdere peilbuizen en/of oppervlaktewatermeetpunten afhankelijk van 
oppervlak en ecohydrologische variatie. Meetnet in beheer van provincie.

• Toestandsmeetnet. Ondiepe filters. Grondwatersamenstelling standaardpakket aan parameters.

• Meetgegevens gekoppeld aan doelvegetatie.

• Hydrologisch herstel van TOP-gebieden op basis van toetsingsystematiek met standplaatsvereisten 
waterkwantiteit en –kwaliteit van doelvegetatie.

• Per doelvegetatie zijn grenswaarden voor waterkwaliteitsparameters (pH, bicarbonaat, nitraat, sulfaat, 
fosfaat en Cl) toegekend op basis van referentiewaarden in literatuur.

• Meetgegevens en grenswaarden leidt tot beoordeling in de vorm van stoplicht (voldoet, matig, slecht).



Gehanteerde grenswaarden kwaliteitsparameters 
grondwater van enkele vegetatietypen



Voorbeeld toetsing grondwaterkwaliteit Elzenbronbos



Grenswaarden OGOR vergeleken met ‘at risk’ kwelfluxen

Nitraat grenswaarde OGOR at risk kwelflux

Elzenbroekbos 0,08 mmol/l 7 mm/d 

Elzenbronbos 0,08 mmol/l 7 mm/d

Dotterbloemgrasland 0,08 mmol/l 5 mm/d

Blauwgrasland 0,016 mmol/l 20 mm/d



Casus N2000 Bunder- en Elslooërbos
Habitattypen:

*7220 Kalktufbronnen < 28 (18) mg/l NO3

< 0,04 (0,05) mg/l PO4

*91E0C Vochtige alluviale bossen  < 5 mg NO3

< 50 mg SO4 
9160B Eiken-haagbeukenbossen (Heuvelland) 

6430C Ruigten en zomen



Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 2009-2018
Deelgebied OGOR-meetpunt NO3- (mg/l) SO42- (mg/l) PO4

3- (mg/l)

Noord BUB02 110 85 0,28

BUB03 70 80 0,18

BUB09 100 84 0,15

Midden BUB04 93 69 0,10

BUB05 75 55 0,18

Zuid BUB07 89 74 0,05

BUB08 34 75 0,07



Ligging intrekgebieden Bunder- en Elslooërbos



Schematische weergave ondiep geohydrologisch systeem



Verblijftijden van intrekgebied naar bron



Effecten van maatregelen tegen nitraatuitspoeling



Aanpak terugdringen van nitraatuitspoeling

• Generiek mestbeleid 6e Aktieprogramma Nitraatrichtlijn en 7e Aktieprogramma in ontwikkeling

• Propositie Heuvelland in combinatie met LIFE IP Biodiversity4all: proces van 3 jaar om op vrijwillige 
basis landbouwkundige maatregelen te nemen die tot minder nitraatuitspoeling. Binnen bestaande 
bedrijfsvoering of aangepast (b.v. vrijwillige bemestingbeperking met KV). Gekoppeld aan monitoring 
grond- en bodemwater.

• Afkoppeling- en infiltratiemaatregelen (o.a. vliegveld Maastricht) met verdunnend effect op 
nitraatconcentratie grondwater. 


