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1. INLEIDING

1.1. Probleemstelling

De belasting van het oppervlaktewater met nutriënten is in het merendeel van
Vlaanderen

te hoog. De afgelopen

decennia zijn

al

verschillende brongerichte

maatregelen genomen om de belasting met stikstof en fosfaat te verminderen. Dit
betreft met name het verminderen van puntlozingen door de aanleg van rioleringen en

waterzuiveringen. Naast de bijdrage van puntloÀngen aan de belasting met nutriënten
zullen tevens de diffuse lozingen moeten worden aangepakt. De diffuse lozingen zljn
hoofdzakelijk afkomstig van de landbouw. Deze worden deels via af- en uitspoelend

water naar het oppervlaktewater getransporteerd.

Dit

proces

is dan ook sterk

uitgesproken in streken met intensieve veehouderij, waarbij hoge dierlijke mestgiften
worden toegepast.

Maatregelen om verontreiniging van het oppervlaktewater door de landbouw te

verminderen kunnen worden onderscheiden

in

brongerichte

en effectgerichte

maatregelen. Het brongerichte beleid is erop gericht met behulp van gebruiksnormen de
hoeveelheid aangewende mest te verminderen en de mestoverschotten terug te dringen.

De brongericht maatregelen lijken op de korte en middellange termijn niet voldoende
om de belasting van het oppervlakte water te reduceren. Dit houdt in dat de uiwoering

van de maatregelen zoals voorzien in het MAP waarschijnlijk niet volstaan voor het
terugdringen van de nutriëntenaanvoer naar het oppervlaktewater vanuit de landbouw

tot op een aanvÍuÍdbaar niveau. Aanwllende (effectgerichte) maatregelen dringen zich
dus op.

Een mogelijke effectgerichte maatregel zou kunnen zíjn, het creëren van bufferzones
langsheen de waterloop en vegetatiezuivering op de rand van de waterloop

of in

de

grachten. Onder een bufferstrook verstaat men een strook grond langs een waterloop
waarvan het beheer en/of de inrichting is aangepast ten behoeve van de verwijdering van

nutriënten afkomstig van de aanliggende landbouwgrond (Orleans

et al., 1995).

2

Bufferzones kunnen onder diverse vorÍnen voorkomen. Zo onderscheidt men een strook

grond waaÍop de vegetatie afirijkt van het cultuurgewas. Tevens beschouwd men een

strook die lager ligt dan de cultuurgrond en voorzien is van moerasvegetatie, als een
bufferzone.

In het kader van de nitraatrichtlíjn (911676/EEG) dienen de EU-lidstaten een Code van
Goede Landbouwpraktijken op te stellen. De stimulans tot de aanleg en inrichting van

bufferstroken kan in deze code worden geïntegreerd wanneer deze als dusdanig wordt

uitgewerkt. Daarnaast kan bij de evaluatie van het MAP de huidige verplichting van
een bemestingswije strook van 5m verder worden uitgewerkt. Tevens dient ook de

mogelijkheid te worden onderzocht om

bij de aanleg van collectoren langsheen

de

waterloop Aquafin te betrekken, om naast de ondergrondse onteigeningen ook een
bovengrondse strook te onteigenen die ingericht wordt als bufferstrook.

In

welke mate deze bufferzones kunnen bijdragen tot het realiseren van

doelstellingen van het Vlaamse oppervlaktewater

is nog vrij onbekend.

de

Nader

onderzoek naar de effeciviteit en haalbaarheid van bufferzones, als effectgerichte
maatregel, is dan heel sterk zmngewezen.

1.2. Doel

Teneinde op een optimale manier de capaciteiten van grachtenstelsels, bufferzones en

lokale vegetatiezuivering in de waterloop voor de reductie van nutriëntenaanvoer en

verbetering van

de

zuurstofhuishouding

te

gebruiken, dient voldoende inzicht

verworven te worden in de fundamentele processen en factoren die de biogeochemische

cycli van nutriënten en de zuurstofhuishouding bepalen. Hierbij zal hoof<lzakelijk
aandacht worden besteed aan stikstof en

fosfaat. Informatie over het transport van

nutriënten is dan ook onontbeerlijk in dit onderzoek. Aangezien er verschillende types

van bufferzones te onderscheiden zijn, is het belangrijk te onderzoeken wat

de

effectiviteit is van elk type in de retentie van nutriënten naar het oppervlaktewater. De
effectiviteit wordt niet enkel bepaald door het type buf[erzone mÍur tevens door tal van

J

lokale milieufactoren. De aanwezigheid van vegetatie in een bufferzone of slootkant
kan een belangrijke bijdrage leveren in de retentie van nutriënten. Het is dan ook van
groot belang een duidelijk inzicht te hebben in de processen die zich afspelen rond de

vegetatie. Tot slot van dit literatuuronderzoek zal ingegaar, worden op specifieke
projecten in het buitenland waar reeds ervaring is opgedaan met aanleg van bufferzones.

Dit rapport vormt een studie irzake de aanleg van bufferzones en de herwaardering van
grachten voor de meer landelijke gebieden. In Fig. 1.1. is een globale voorstelling
gegeven omtrent de problematiek van zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit in
stedelijke en landelijke gebieden. Hierin merkt men de verschillende transportwegen op
die beleidsmatig moeten worden aangepakt. Door de omvangrijkheid van dit onderwerp
is het, voor de toekomst, noodzakelijk eveneens een studie uit te voeren met betrekking

tot de herinrichting en herwaardering van grachtenstelsels in de meer

stedelijke

gebieden. Dit omhelst onder andere de mogelijkheden voor afkoppeling van grachten,
afkoppeling van verharde oppervlakken en lokale kleinschalige zuiveringssystemen.

Fig. 1.2. toont een conceptueel schema voor de studie en aanleg van bufferzones,
waarbij belangrijke aspecten zijn opgenomen die van kapitaal belang zijn voor het
verdere onderzoek.

2. BIOGEOCHEMISCHE CYCLI

VAI\ I\UTRIENTEN IN BUF'X'ERZONES

Teneinde een duidelijke visie te verschaffen omtrent de

rol van bufferzones in

de

reductie van nutriënten nÍurr het oppervlaktewater, is het van fundamenteel belang de
verschillende processen en factoren te bestuderen in de cycli van deze nutriënten. In dit

rapport zal in hoofdzaak aandacht worden geschonken aan N en

P. Tevens worden

de

processen vergeleken fussen anaerobe en aerobe condities.

De biogeochemische processen die zich in bufflerzones kunnen voordoen zijn complex

en dienen geëvalueerd te worden met het oog op een algemene
waterkwaliteitsverbetering. De drie hoofdfactoren die een rol vervullen in de
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waterkwaliteit

zljn l) hydrologische factoren, zoals fluctuaties van de grondwatertafel

en hydraulische belasting; 2) vegetatie, zoals type vegetatie; 3) bodemfactoren, zoals
bodemtype en andere factoren die de biogeochemische processen beihvloeden. Er zal
een overzicht worden gegeven van de belangrijkste processen die zich

in de bodem

en

waterkolom kunnen afspelen.

2.1. Fysico-chemische condities in de bodem- en waterkolom

Onderwaterbodems, zoals die voorkomen

in "wetlands" en allerlei moerassystemen,

vertonen een brede waaier aan fusico-chemische condities die de
nutriëntentransformaties in de bodem-waterkolom beihvloeden. De opgeloste
zuurstofconcentratie kan in de waterkolom voldoende hoog blijven door: 1) een lage

densiteit aan zuurstofuerbruikende micro-organismen; 2) fotosynthetische
zuurstoforoductie (o.a. door algen); 3) zuurstofdiffirsie vanuit de atmosfeer; en 4)
advectief zuurstof transport in het water, door onder andere turbulenties (Reddy &

D'Angelo, 1994). Naarmate het zuurstofuerbruik

in

een onderwaterbodem

de

zuurstoforoductie overtreft, is de bodem in drie verschillende zones onder te verdelen

(Fig. 2.1.) een aerobe oppervlakte zone; 2) een facultatief aerobe zone; 3)

een

permanente anaerobe zone met volledige zuurstofloosheid.

De dikte van de aerobe zone wordt bepaald door de netto zuurstofconsumptie in de
bodem en de zuurstofaanvoer vanuit de waterkolom. De dikte van dezp zone varieert
van enkele mm tot meerdere cm, afhankelijk van de biologische activiteit (Patrick

&

De

Laune, 1972). De dikte van deze zone is natuurlijk aan diurnale variaties onderhevig.

Zo kan, overdag, door

fotosynthetische activiteit

de zuurstofconcentratie in

waterkolom stijgen en aldus resulteren in een dikkere aerobe zone. Anderzijds

de

zal's

nachts het zuurstofuerbruik toenemen en resulteren in lage zuurstofconcentraties in de

waterkolom. De redoxpotentiaal in deze aerobe bodemzone is meestal groter dan 300

mV. Onder

deze aerobe zone zal de redoxpotentiaal dalen, afhankelijk van het gehalte

aan organisch materiaal (electron donor) en de concentratie Íurn NOr-, Fe3*, Mn4* en
SOo2-

(electron acceptors) in het bodemwater.
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Fig. 2.1. Fysico-chemische condities in de bodem-waterkolom
(Reddy, K.R. & D'Angelo, E.M., 1994)

In de aerobe condities gebruiken aerobe micro-organismen 02 als terminale electron
acceptor gedurende de oxidatie van organisch materiaal. Tijdens facultatief anaerobe

condities wordt

SOo2-

en CO, gereduceerd door de obligaat anaerobe micro-organismen.

Hierdoor ontstaan onder andere de gassen HrS en CHo. Figuur 2.l.geeft. duidelijk weer
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dat de reductie van de verschillende electronenacceptoren plaatsgrijpt bij een bepaalde
redoxpotentiaal. De aanwezigheid van aquatische vegetatie kan de zuurstofhuishouding

aanzienlijk beihvloeden.

Zo

kunnen bepaalde aquatische planten zorgen voor

zuurstofuansport vanaf de bladeren via het aerenchymweefsel tot de wortelzone (De
Maeseneer

&

Verheven,

1,9841'

Reddy

et al., 1989a; Duel &

Saris, 1986). Dit

zuurstofuansport, samen met het diffuse en advectieve transport beinvloeden heel sterk
de nutriëntentransformaties in "wetlands".

De pH kan in de bodem-water kolom onderhevig zijn aan diurnale fluctuaties. Zo kary
overdag in de waterkolom, de consumptie van CO, door fotosynthese, een verhoging
teweegbrengen in

pH. Reddy & D'Angelo (1994) vermeldden

dat de pH verschillende

orden kan veranderen. De chemische en biologische processen kunnen een invloed
uitoefenen op de
resulteren

pH. Zo zal door een verhoogde afbraak

aan organisch materiaal

in een hogere CO, concentratie, dat een daling in pH kan

veroo rzaken.

Chemische en biologische reductie van NOr-, Mno*, Fe3*, SOo2- en CO, kunnen een pH

stijging veroorzaken.

2.2. De N-cyclus in de aerobe en anaerobe bodem-water kolom

Door het grote belang van de N-cyclus in bufferzones zal een beknopt overzicht worden
gegeven omtrent de belangrijkste N-processen. Voor een uitgebreide uiteenzetting van
de N-cyclus wordt verwezen naar talrijke publicaties ( o.a. Van Damme, 1995; Burt et

al., 1993). Er z.al verder een beknopte bespreking worden gehouden van de algemene
N-transformaties in een "wetland" conditie en de beinvloedende factoren.

2.2.1. Belan grijkste N-processen

Ammonificatie en ammoniumassimilatie

Een eerste stap in de aÍbraak van organische stikstof naar ammoniumstikstof is de

ammonificatie. Stikstof

is dikwijls aanwezig in de vorïn van gereduceerde

9

aminogroepen in levend en dood organisch materiaal. Het ammonificatieproces kan als

volgt worden beschreven:

NH2-CO-NH, + HrO

+

2 NH3 + CO2

De pH en temperatuur spelen een voomame rol in de dissociatie van NHo*

e

NHr. Een

hoge pH kan resulteren in ammoniak toxiciteit.

Het omgekeerde proces van de ammonificatie is ammoniumassimilatie. Hierbij worden
anorganische ammoniumionen geassimileerd tot organisch materiaal, door opname van

planten en micro-organismen. De CA.{ verhouding bepaalt grotendeels het evenwicht
tus sen

ammonificatie en ammoniumassimi latie.

Nitrificatie

Er dient een onderscheidt te worden gemaakt tussen autotrofe en heterotrofe nitrificatie.
De autotrofe nitrificatie is veruit het belangrijkste proces, en de heterotrofe nitrificatie is

in deze context van onder geschikt belang. Autotrofe nitrificatie is de biologische
oxidatie van ammonium naar nitraat met nitriet als intermediair. Beide stappen vinden
plaats onder invloed van bacteriën, respectievelijk Nitrosomonas en Nitrobacter:

+ NO2- + H2O + 2H*
§itrosomonas)
NOr- + 0.5 02 + NOr§itrobacter)

NHo* + 1.5 02

De vorming van NOr- en NOr- Ievert een hoeveelheid energie van respectievelijk2T2kJ

en79 kJ. Ten gevolge van de relatief geringe hoeveelheid energie die door deze reacties

vrijkomt en de grote energiebehoefte voor de synthese van celmateriaal is de celgroei
laag. Nitrificatie is bijgevolg een traag proces binnen de N-cyclus. Tijdens de oxidatie

van NHo* naaÍ NOr- worden

intermediaire verbindingen gevormd, waarbij

hydroxylamine §H,OH) als eerste intermediair optreedt (Bremner & Blackmer, 1981).

l0

De vorming van deze intermediairen kan voorgesteld worden als volgt (cijfers tussen
haakjes duiden op de valentie van N).

NH4. (-3) -+ NHrOH Cl) -+ X (+l) of Y(+2)

+

NO2-(+3)

De intermediairen X en Y zijn onder andere nitroxyl (NOH), hyponitrietzuur (HNrOr),
dihydroxyammonium (NH(OH)r), nitrohydroxylamine (NO2NHOH), nitrosyl

stikstofrnonoxide

(1,{O)

§O+)

en

Deze intermediairen zljn hoogst waarschijnlijk enzym

gebonden, te wijten aan hun reactiviteit. Tijdens deze intermediaire reacties worden de
sporegassen

NrO en NO chemisch en biochemisch gevormd. Bij hoge pH en hoge

ammoniumconcentratie worden de nitrificerende organismen gei'nhibeerd door HNO2.

Nitrificatie is een verzurend proces. De bacteriën kunnen zich aar lagere temperaturen
aanpassen. Nitrificatie kan reeds doorgaan bij een paÍieeldruk van zuurstof van 5 hPa

in zuivere cultuur. De nitrificerende micro-organismen hebben 4.33 g zuurstof nodig
om I .0 g ammoniumstikstof om te zetten naar nitraatstikstof (Verstraete, 1994).

Denitrificatie

Biologische denitrificatie wordt gedef,rnieerd als de dissimilatorische reductie van
nitraat (NOr-) en nitriet (NOt) tot gasvormige stikstofuerbindingen (Nr, NrO, NO) door

bacteriën. Dit proces Snjpt plaats indien de zuurstof-partieeldruk in de bodem zcer laag
is, aangezien denitrificerende micro-organismen over het algemeen facultatief anaeroob

zijn. De reductieweg wordt

2

algemeen uitgedrukt als:

NO3--+ 2 NOr-+ 2 NO

+

N2O

à

N,

(Van Cleemput, 1981)

Tal van micro-organismen zijn in staat om nitraat te reduceren tot nitriet, maar zijn niet
allen in staat om volledig te denitrificeren. Denitrificatie is een pH verhogende reactie.

Denitrificatie kan tevens langs chemische weg geschieden, mÍur wel in zuur milieu
(Van Cleemput, 1981).

il

Door het grote belang van denitrificatie als N-verwijderingsmechanisme in bufFerzones

zal dit proces uitvoeriger worden besproken ín5.1.2.

Dissimulatorische reductie van nitraat naar ammoniak (DNRA)

Denitrificatie en DNRA zijn beide dissimulatorische processen omdat deze energie
beschikbaar stellen voor celgroei en onderhoud. DNRA kan echter met succes
concurreren met denitrificatie

in systemen

met koolstofarme grondwaterstromen.

DNRA is energetisch een gunstiger proces dan denitrificatie aangezien 8 electronen
worden geaccepteerd terwijl bij denitrificatie er slechts 5 worden opgenomen.

Stikstoffixatie

Atmosferische

N, kan door bepaalde

micro-organismen worden gefixeerd door het

nitrogenase enzym volgens de reactie:

N2 + 6

e-* 6 H* +

2 NH3

AG:-r

150 kcal

Men merkt op dat deze reactie endotherm verloopt. De fixatie kan geschieden door
autotrofe en heterotrofe bacteriën en door blauwgroene algen. Stikstoffrxerende
bacteriën zijn: Rhizobium, Azotobactel Azobacter, Azospirillium, Pseudomonas en

Clostridium (Verstraete, 1993). Blauwgroene algen zíjn: Calothrix, Stigonema,
Dicothrix en Trichodesmium. Over het algemeen levert N-fixatie slechts een beperkÍe
hoeveelheid stikstof

(l

5%) aan de stikstofcyclus in "wetlands" (Howard-V/illiams &

Downes, 1993). Deze onderzoekers vonden N-fixatie waarden van0.027 kg.ha t.dag-t in
een Spaghnum moeras.

t2

2.2.2. Factoren die het gedrag van N beihvloeden in de bodemwater kolom

Aangezien N-verbindingen zowel in de wateroplosbare fase als in de bodem vaste fase
kunnen voorkomen, zal deze bespreking zich baseren op een onderwaterbodem zoals die

voorkomt in "wetlands".

In Figuur 2.2. zrjn de verschillende N-transformaties weergegeven in de bodemwater
interfase en de bodem-rhizosfeer interfase. Hierbij onderscheidt men de verschillende
processen van de N-cyclus: ammonificatie, nitrificatie-denitrificatie, adsorptie/desorptie

van NHo*, NH, vervluchtiging en N-assimilatie.

De NH.*-N ondergaat een evenwichtsconcentratie tussen de bodem vaste fase en het
poriënwater. Het NHo* in het poriënwater diffundeert naar de waterkolom, aftrankelijk
van de concentratiegradiënt, waama het wordt getransformeerd of geassimileerd (Fig.

2.2.). Tijdens dit transport kan een belangrijk deel van het NHo* worden genitrificeerd
aan de bodemwater interfase indien de redoxpotentiaal groter is dan 300

mV (Reddy &

D'Angelo, 1994). Het ontstane NOr- kan naar de onderliggende zones diffrrnderen
afhankelijk van de concentratiegradiënt. Belangrijk te vermelden is eveneens de invloed

van fotosynthetische activiteit op het NH4*ÀIH3 evenwicht. Tijdens

actieve

fotosynthese kan de pH in het water oplopen tot hoger dan 8, en aldus resulteren in de

omzetting van NHo*

+

NH3. Hieruit bllkt dat NHo* door drie hooftlprocessen wordt

gedomineerd: biologische assimilatie, nitrificatie-denitrificatie en NH, vervluchtiging.

Aangezien nitrificatie een temperatuursaftrankelijk proces

variaties

is, treden er

temporale

op tijdens NHo* oxidatie. Vermeldt men tevens het belang van

de

bodemtextuur bij de adsorptie/desorptie van NHo*.

Vegetatie kan een voomame rol vervullen in de assimilatie van N en het creëren van een
bepaalde aerobe-anaerobe zone waar nitrificatie en denitrificatie kunnen plaatsgrijpen

(Fig. 2.2.). Verscheidene aquatische planten zijn in staat om zuurstof te transporteren

via het aerenchym naar de rhizosfeer, waaÍ een aerobe zone wordt gecreëerd (De
Maeseneer

& Verheven, 1984; Reddy

et al., 1989a; Gleichman-Verheijen et al., 1992).
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Fig.2.2. De N-cyclus in de wortelzone en bodem-water fase
( Reddy & Patrick, 1984; Reddy et al., 1989)
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De aerobe zone begunstigt de nitrificatie, terwijl de

anaerobe zone zorgt voor

denitrificatie. Het is belangrijk reeds te vermelden dat de beschikbaarheid van
organische koolstof een belangrijke voorwaarde vervult voor de denitrificatie van NOr(Weisner et al., 1994; Orleans et al., 1995; Vought et al., 1994).

Tot slot mag men de invloed van benthische organismen op de N-cyclus niet
verwaarlozen. Chatarpaul et al. (1980) vonden dat denitrificatie in een sediment met

worÍnen

tot 80% hoger was dan in een sediment zonder worrnen.

organismen zoÍgen namelijk voor verschillende kanalen

Benthische

in het sediment. Hierdoor

kunnen N-verbindingen beter worden uitgewisseld en vervolgens omgezet.

2.3. De P-cyclus in de aerobe en anaerobe bodemwater kolom

Het gedrag van P onder een aerobe en anaerobe bodem is beduidend verschillend.
Teneinde een duidelijk inzicht te krijgen zalhet gedrag van P worden besproken in een
onderwaterbodem en een gewone landbouwbodem.

Fosfor kan in de bodem zowel in organische als anorganische vorm voorkomen. De
anorganische vorm van P is het meest mobiel. In tegenstelling tot C en N kan P niet

worden verwijderd langs de gasfase. Dit betekent dus dat een onderwaterbodem kan
optreden als bron en sink voor

P. De belangrijkste

processen waaÍÍuulP is onderworpen

zijn adsorptie/desorptie, precipitatie, mineralisatie en diffrrsie processen (Fig. 2.3.).

Hoewel een groot deel van de totale P in een "wetland" bodem in organische vorm
aar.weng is,

blijkt slechts een kleine fractie biologisch actief (Reddy & D'Angelo,

1994). Organische P gebonden aÍul humus en fulvo-zuren vertegenwoordigt meer dan
40%;ovande totale P, en is relatief resistent aan biologische degradatie.

Het is alom gekend dat anorganische P kan worden gei'mmobiliseerd in de bodem door
adsorptie- en precipitatie-reacties met ijzer (Fe), aluminium

(Al), calcium (Ca), en

kleimineralen §ichols, 1983; Schoumans et al., 1995; Patrick & Khalid, 1974; Geelen

t5

& Schoumans, 1996; Khalid
deze publikaties

et al., 1977; Richardson, 1985). De algemene conclusie

uit

zijn: l) P wordt gebonden als Fe-en Al-fosfaten in zure bodems; 2) in

alkalische bodems wordt

P

hoofclzakelijk gebonden aan Ca en

beschikbaarheid is het grootst bij neutrale tot licht zure

Mg; 3) de P-

pH. De adsorptie van fosfaat

aan kleimineralen geschiedt via binding met Al-atomen van de kleipaÍiekels. Het

blijkt vrij snel te

adsorptieproces van fosfaat aan de oppervlakte van bodemmineralen
verlopen (Khalid et a1.,1977).

Phosphorus Cycle in Wetlands
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Fig.2.3. De P-cyclus in bodem-water
( Reddy, K.R.

& D' Angelo, E.M., 1994)

De oxidatieve en reductieve condities in de bodem hebben een grote invloed op het
gedrag van

P. Anaerobe bodems zullen meer fosfaat

vrijstellen naar de waterfase met

lage fosfaatconcentratie dan aerobe bodems, maar adsorberen meer fosfaat
waterfase met hoge fosfaatconcentratie dan aerobe bodems (Patrick

& Khalid,

uit

de

1974).

Indien een bodem van aerobe naar anaerobe condities overgaa! dan zal reductie
plaatsgrijpen van Fe3* naar Fe2*. Dit brengt mee dat Fe2* in de bodemoplossing zal

l6

verdwijnen en het daaraan gebonden fosfaat eveneens
Bovendien kan

in

oplossing zal komen.

in een anaerobe bodem 52- aanwezig zijn door reductie van SOo'-,

waarbij FeS wordt neergeslagen en dus meer fosfor in oplossing kan komen. Hieruit

blijkt dus dat anorganische P door de bodem kan worden weerhouden indien het in
contact komt met adsorptieplaatsen

of precipiteert. Net zoals N kan P in

onderwaterbodem worden uitgewisseld naar de waterkolom (Fig.

een

2.3.). De mobiliteit

van P tussen deze twee compartimenten hangt af van de concentratiegradiënt, dikte van
aerobe bodemwater grenszone en de ffsico-chemische eigenschappen van het water.

Reddy

& D'Angelo (1994) vermeldden

P-concentratie

dat in "wetlands", voor de meeste gevallen, de

in het poriënwater hoger is dan de bovenliggende waterkolom. Dit

resulteert aldus tot een netto flux naar het water toe.

In

"wetlands"

is de opname van P door algen en macrofrten

een belangrijk

verwijderingsmechanisme. Deze opname van P kan zowel van korte als lange duur zijn,
aÍhankelijk van het type vegetatie. Door afsterven van vegetatie kan organische P op de
bodemlaag terechtkomen en opnieuw ontbonden worden.

3. TRANSPORT VAN NUTRIENTEN NAAR HET OPPERVLAKTEWATER
3.1. Bron van nutriënten

Bij de oorzaken van de venijking van waterlopen met nutriënten moet een onderscheid
worden gemaakt tussen puntbronnen en diffrrse bronnen. De puntbronnen houden
hoofdzakelijk verband met huishoudelijke en industriële activiteiten (De Becker et al.,

1984). Diffuse bronnen hebben betrekking met de wisselwerking tussen water en
bodem, die

tot gevolg heeft dat een deel van de nutriënten uit de bodem wordt

meegevoerd met het oppervlaktewater en die voortvloeien, ofinel uit de mineralisering

van de organische stof, ofivel uit het strooien van meststoffen. Van Der Lucht et al.
(1995) ontwikkelde een methodiek tot het verkrijgen van een inzicht in de relatie diffrrse
bronnen en het oppervlaktewater. De drager var. dezp studie was het stofstroomschema
zoals weergegeven in Fig. 3.1. In dit schema ziet men de verschillende punt- en diffuse
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bronnen \ryeer. In de context van deze studie zijn de diffrrse lozingen afl<omstig van de

landbouw het belangrijkst. In dit opzicht is het noodzakelijk een beeld te hebben van de
verschillende nutriëntenbronnen uit de landbouw. De Cooman et al. (1.994) voerden een
studie uit om een kwaliÍicering en kwantificering te maken van de nutriëntenstroom

vanuit de landbouw naar de waterlopen in België. Fig. 3.2. geeft een schematische
voorstelling van de nutriëntenverliezen afkomstig van de landbouw. In dit model van
De Cooman et al. (1994) wordt uitgegaan van een opsplitsing van de nutriëntenstroom

in een achttal deelstromen: 1) atmosferische verliezen (ATV);
minerale meststoffen

(DVl),

bij

directe verliezen van:

weiden van dieren (DV2),

bij stalling van dieren (DV3), nutriënten uit mest en silosappen

organische meststoffen

@Va); 3)

organische meststoffen

2)

drainage verliezen (DRV);

excesverliezen (EXV);

6)

4)

grondwaterverliezen

erosieverliezen (ERV);

7)

(GWV);

5)

runoff-verliezen (ROV); 8)

achtergrondverliezen. Dat de bemesting vanuit de landbouw een hoofdbron betekent
van nutriënten nÍur het oppervlaktewater staat buiten

et al.,

l99l;

Hendriks

&

kijf (Bronswijk et a1.,1995; Twisk

Ter Keurs, 1992; Coné, 1995; Van Der Meij

l99l; De Becker et al., 1984; De Cooman et al., 1994). Bij

&

Ter Keurs,

de aanvoer van nutriënten

via bemesting kan men onderscheid maken tussen dierlijke mest en kunstmest. Naast de
hoeveelheid mest zijn de gebruikte technieken en tijdstip van Íuulwenden van belang.

Hoeveelheid mest

De minerale en dierlijke meststoffen zorger voor het leeuwedeel van de input van

in de Vlaamse bodems. Van de dierlijke mest is in grote delen van
Vlaanderen een overschot aanwezig. In deze overschotgebieden wordt daarom

nutriënten

regelmatig meer dierlijke mest aangewend dan op grond van de gewasbehoefte nodig is.
Bemesting met dierlijke mest is dan ook qua hoeveelheid en tijdstip van Ínnwenden veel

minder aangepast aan de gewasopname dan de minerale meststof. Van de minerale
meststof wordt ammoniumnitraat het meest toegediend, circa 65%o van de totale
stikstofbemesting in België (De Becker et al., 1984). De helft hiervan is onmiddellijk
vatbaar voor uitspoeling. De ammonium en de organische stikstof kan worden omgezet

in nitraten door nitrificatie.
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Eén van de beleidsopties ter bescherming van grond-en oppervlaktewater tegen
overmatig stikstofbelasting is het instellen van een grenswaaÍde voor de hoeveelheid
minerale

N die in het

najaar in de bodem aanwezig mag

zijn. In

een onderzoek van

Corré (1995) naar de haalbaarheid van deze hoeveelheid minerale stikstof

als

beleidsinstrument is gebleken dat de bruikbaarheid van deze pararreter hoogst onzeker

is.

Vraagtekens zijn er vooral

bij de doelmatigheid van een grenswaarde voor

de

waterkwaliteit en bij de mogelijkheden de bemesting af te stemmen op een grenswaarde

voor minerale stikstof. Deze problemen zijn volgens Corré (1995) te wijten aan het
ontbreken van een eenduidige relatie tussen de in het najaar aanwezige hoeveelheid

minerale stikstof en de nitraatuitspoeling

in de winter, en van het in de praktijk

nagenoeg ontbreken van enig verband tussen de hoogte van de bemesting en de
hoeveelheid minerale stikstof na de oogst in de bodem.

Tijdstip van bemesting

Evenals de hoeveelheden mest zijn het tijdstip waarop de mest wordt toegediend en de

technieken van aÍmwending de laatste jaren sterk gereguleerd door de mestwetgeving.
Eén van de maatregelen waarmee wordt getracht de uit-en afspoeling van stikstof naar
het grond- en oppervlaktewater te reduceren is een verbod op het uitrijden van dierlijke
mest in het najaar en de winter.

In

deze periode is het risico van

uit- en afspoeling van

stikstofuerbindingen het grootst en kan de stikstof nauwelijks ten goede komen aan het

gewas. Van Der Meij

&

Ter Keurs (1991) gingen de effectiviteit na van

een

uitrijverbod op de stikstofbelasting in het winterhalfiaar. Deze onderzoekers vonden dat
een uitrijverbod van circa september tot maart de hoeveelheid minerale bodemstikstof,

afhankelijk van grond- en mestgebruik, met 14-45% kan reduceren. De totale uit- en

afspoeling nÍur het oppervlaktewater kan hierdoor naar schatting

z§'n

15-25%

verminderen. Hendriks & Ter Keurs (1992) concluderen dat de verliezen op bouwland
groot zijn bij het uitrijden in de periode augustus-november, op grasland bij uitrijden in
de periode september-januari. Deze onderzoekers stellen een maximale reductie van
30olo

voorop door verschuiving van de uitrijperiode.
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Wijze van bemestins

De belasting van een sloot wordt allereerst bepaald door het bemestingsniveau van
aanliggende percelen. Verder is de mestverdeling over het perceel een belangrijke

factor. Twisk et al. (1991) concluderen dat de totale oppervlaktewaterbelasting vanuit
de landbouw hoger is dan tot nu toe geschat en dat de relatieve bijdrage door meemesten

van sloten vrij aanzienlijk kan

zijn.

Deze onderzoekers vonden immers dat de

procentuele bijdrage aan de totale belasting vanuit de landbouw door meemesten circa
3-6Yobedraagt voor stikstof en circa6-22oA voor fosfor.

3.2. Watertransport en uitspoeling van nutriënten

3.2.1. WateÉransport

Het gedrag van water in de bodem kan door diverse wetmatigheden worden beschreven.

De beweging van water doorheen de bodem is afhankelijk van de

eigen

waterkarakteristieken en de eigenschappen van de bodem. Hierbij verrnrlt de geometrie

van bodemporiën en de interactie van
vooraanstaande

bodempartiekels

met het water

een

rol (Payne, 1988). In de context van dit onderzoek zal niet verder

worden uitgewijd over het gedrag van water doorheen de bodem, maar wordt verwezen

naar diverse literatuur hieromtrent (Iwata et al., 1995; Payne, 1988). Er zal verder
worden ingegaan op de transportwegen van water naar het oppervlaktewater.

Via het af- of uitspoelend water worden de nutriënten afkomstig van de landbouw naar
het oppervlaktewater getransporteerd. De totale hoeveelheid water die wordt afgevoerd

is gelijk aan de hoeveelheid neerslag

verminderd met de verdamping (neerslag-

overschot). Van de in de bodem aanwezige uit- en afspoelbare hoeveelheid nutriënten
spoelt in werkelijkheid slechts een deel uit of

af.

Gedurende het transport wordt door

verschillende verwijderingsprocessen de nutriënten-hoeveelheid namelijk verminderd.
De vermindering is echter afhankelijk van de transporhoute en transportsnelheid van het
af te voeren neerslagoverschot.
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Hendriks & Ter Keurs (1992) stellen de volgende transportwegen voor (Fig. 3.3.):

a. "surface runoff': afspoeling over het perceeloppervlak;
b. "interflow" door

de onverzadigde zone;

c. ondiep lateraal grondwatertransport door het bovenste grondwater (buizendrains,
scheuren en gangen doorheen de bodem);

d. diep lateraal grondwatertransport door het diepe grondwater.
"Subsurface runoff'wordt beschouwd als de som van "interflow" en ondiep lateraal
grondwaterhansport. Het transport via de eerste drie wegen verloopt binnen een periode

van enkele dagen tot een half

Keurs, 1992; Van der Meij

jaar.

&

Tegenover dit snelle transport (Hendriks

&

Ter

Ter Keurs, 1991) staat het transport door het diepe

grondwater, dat over een periode van jaren plaatsvindt.
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Fig. 33. Transportwegen van water en nutriënten naar het oppervlaktewater

--

( Hendriks & Ter Keurs, 1992)

Surface runoff

Indien de bovengrond, ten gevolge van een hoge grondwaterstand

of door de

aanwezigheid van een ondoorlaatbare laag,veruadigd is met water, zalhetneerslagwater

over het land afspoelen. Tevens wanneer de bovengrond nog niet is verzadigd kan
afspoeling optreden, wanneer er in korte tdd zoveel regen valt dat de neerslagintensiteit
de infiltratiesnelheid overheft. De infiltratiesnelheid is aftrankelijk van de textuur van

23

de bodem (wata et al., 1995). Afspoeling wordt bevorderd wanneer op het land
greppels

of trekkersporen aanwezig zijn of wanneer het land z'itaaÍ begraasd en de

bodem verdicht

is.

Landbouwgronden met een hoge grondwaterstand en een lage

infiltratiesnelheid (kleigronden) worden vaak voorzien van buizendrains (Hendriks &

Ter Keurs, 1992;' Bronswijk et al., 1995). Op dezn gedraineerde gronden treedt
afspoeling in veel mindere mate

op.

Indien de bovengrond is bevroren en de zich

daarop bevindende sneeuw gaat smelten, vindt eveneens directe afspoeling naar het
oppervlaktewater plaats.

Subsurface runoff

Een

vrij groot

gedeelte van de waterafrioer kan

bij hoge grondwaterstanden via ondiepe

stroombanen verlopen. Hoe groter de dichtheid van sloten is en hoe dieper deze zijn,

hoe meer korte stroombanen er

zijn.

Op kunstmatig gedraineerde gronden gebeurt

hetzelfcle, maar zijn de stroombanen nog korter; nadat het water de drainbuis heeft
bereikt, spoelt het direct naar de watergang. Vought et al. (1994) benadrukken het feit

dat grondwater niet enkel lateraal beweegt van een bufferzone nÍmr het
oppervlaktewater, maar eveneens van de waterloop nimÍ de bufferzone.

Bronswijk et al. (1990) vermelden het

wij

grote belang van preferente stroombanen in

de bodem. Stoming van water in de onverzadígde zone van de bodem wordt vaak
beschouwd als een uniform proces waarbij het water verticaal infiltreert en het
vochtfront evenwijdig is aan het bodemoppervlak. In werkelijkheid stroomt water vaak

via preferente stroombanen door de bodem, zodat slechts een deel van de bodem
bevochtigd

wordt.

Preferente stroming kan diverse oorzaken hebben.

In klei-

en

veengronden ontstaan bij uitdroging krimpscheuren. Naast krimpscheuren kunnen ook

worngangen, wortelgangen en dergelijke als preferente stroombaan dienen. In
zandgronden wordt de waterafstotendheid als belangrijke oorzaak van preferente

stroming aarzien. Bronswijk et al. (1990) vermelden dat uit een onderzoek bij het
toedienen van kunsfrnest en vervolgens beregenen

in komklei-grasland, in

sommige
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gevallen 50o/o van de toegediende stikstof via preferente stroming naar de ondergrond
kan verdwijnen.

Diepe uitspoeline

Diepe uitspoeling is voomamelijk van belang op hoger gelegen gebieden met een diepe
grondwaterstand en weinig waterlopen. Zoals vermeld, verloopt het transport naar het

oppervlaktewater via deze weg over een lange periode. Bovendien speelt dit transport
zich meestal af op een hoger ruimtelijk schaalniveau: van infiltratie- naar kwelgebieden.

Aandeel van de verschillende transportroutes in de waterafroer

De hoeveelheid water die via "surface runoff', subsurface runoff en diepe uitspoeling

van de landbouwgronden naar het oppervlaktewater stroomt is afhankelijk van

de

tot het oppervlaktewater,

de

neerslaghoeveelheid en het neerslagpatroon, de afstand

grondwatertrap, de helling van de bodem en de bodemsamenstelling (Orleans et al.,

1994). De hoeveelheid nutriënten die via "surface runoff'en "subsurface runoff' wordt
getransporteerd is daarmee sterk aflrankelijk van tijd, plaats en omstandigheden.

De waterhoeveelheid die in landbouwgebied op klei en veen via het diepe grondwater

wordt afgevoerd is naar alle waarschijnlijkheid verwaarloosbaar klein en nagenoeg het
gehele neerslagoverschot wordt afgevoerd via "surface

runoff' en "subsurface runoff'

(Bronswijk et al., 1995). Een belangrijke oorzaak daarvoor is waarschijnlijk
algemene aanwezigheid van buizendrains op kleigronden (Hendriks

&

de

Ter Keurs,

1992). Bij drainage zal verreweg het grootste deel van het neerslagoverschot afgevoerd
worden via de drainagebuizen.

In landbouwgebied op zandgronden kan diepe uitspoeling een belangrijke rol vervullen,

vooral door de afivezigheid van buizendrains en een gemiddeld

diepere

grondwaterstand. De grondwaterstanden verschillen echter sterk van plaats tot plaats en
tussen de seizoenen. Daardoor treedt ook

in

zandgronden waterafuoer

via "surface
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runoff' en "subsurface runof in aanÀenlijke mate op, vooral in de winterperiode
(Orleans et a1., 1994).

3.2.2. Nutriëntenstroom

3.2.2.1. Stikstoftransport

Stikstof kan onder verschillende vormen worden getransporteerd: NOr-, NOr-, NHo*,
organische

N en als particulair materiaal. De nitraten

vorÍnen de meest beweeglijke

vonn van minerale stikstof en dus ook de meest voor uitspoeling vatbare voÍïn.
Volgens Jury

&

Nielsen (1989) gebeurt de beweging van nitraat

in de bodem

hoofdzakelijk door convectie en diffrrsie. Vercauteren et al. (1991) gebruikten het

EPIC-model (Erosion Productivity Impact Calculator) om nitraatuitspoelingen te
simuleren. Van de vele factoren die de uitspoeling van nitraten beïnvloeden, blijkt de
aard van het plantendek de voomÍurmste (De Becker et al., 1984).

Vought et al. (1994) vonden dat minder

dm

10-20% van het totale stikstofoansport

bestaat uit particulair materiaal. Stikstof wordt hoofdzakelijk via "subsurface

afgevoerd

runoff'

in de voÍïn van nitraat (NOr-). Sharpley & Syers (1981) vonden in hun

experimenten dat de particulaire stikstof het grootste aandeel (190%) omvatte in het
totale N-transport bij "surface

grootste aandeel

e

runoff'. Tijdens "subsurface runoff' vormde NO, -N het

75%) in het totale N-hansport. "Subsurface runoff' bleek de

belangrijkste transportroute voor het N-transport naar de waterloop. Jacobs & Gilliam

(1985) vonden eveneens dat NOr- door "subsurface runoff' wordt afgevoerd. Een
kleilaag onder het bodemoppervlak reduceerde de NOr- afuoer door "subsurface runoff',
resulterend in een totaal verlies van6-12 kg.hat

j-', hoofdzakelijk door "surface runoff'.

Bronswijk et al. (1995) voerden onderzoek uit naar nitraatuitspoeling uit kleigronden.
Preferente stroming

blijkt in kleigronden tot een zeer snel transport van stoffen naar

grondwater, drains en oppervlaktewater te leiden. Hierdoor waren de door hen gemeten

nitraatconcentraties

in het grondwater en vooral in het drinkwater zeer hoog, bijna
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voortdurend ruim boven de Europese drinkwaternoÍrn van 50 mg NOr-.l-' 1of 11.3 mg

NO3--N.ft). De gemiddelde uitspoeling gemeten over twee jaar bedroeg l24kgNo3-.ha

'j-'.
zeer

Het grootste deel kwam via drains in het oppervlaktewater terecht. Grasland op

^yaÍe

klei bleek zeer gevoelig te zijn voor nitraatuitspoeling. Uit hun onderzoek

bleek dat de totale nitraatuitspoeling in de bestudeerde zrntaÍe kleigrond gelijk is aan,

of

hoger is dan, de nitraatuitspoeling in zandgronden.

Het is belangrijk te beseffen dat het lot van het uitgespoelde nitraat in een zandgrond
anders is dan

nagenoeg

in

een kleigrond. Omdat zandgronden vaak niet gedraineerd zijn, zal

alle uitgespoelde níftaat, voor zover niet omgezet, uiteindelijk in

grondwater

komen. In

gedraineerde kleigrond komt

het

het grootste deel van

de

uitgespoelde nitraat via drains in het oppervlaktewater. In kleigronden speelt het tijdstip
van toediening van minerale meststoffen een grote

rol. De uitspoeling kan na een droge

periode sneller verlopen dan na een natte periode, aangeÀen de krimpscheuren groter
zrjn na een droge periode. Zo vonden Hendriks

dat 40

tot 50 kg N.hat via de drains werd

veengrond vermelden deze auteurs,

&

Ter Keurs (1992) op kleibouwland

afgevoerd

in het winterhalfiaar.

Op

bij percelen met hoog slootpeil een N-verlies van

ongeveer 30 kg N.hat; percelen met laag slootpeil circa 40 kg N.ha

t.

Het uitrijden van

dierlijke mest blijkt, volgens hen, in de periode augustus-september voor de grootste
uitspoelingsverliezen verantwoordelijk te

zijn.

Coné (1995) vermeldt dat in situaties

met relatief weinig minerale stikstof in de bodem rond november, mineralisatie nog een

belangrijke bijdrage kan leveren aÍur de uitspoeling
wintergewas spoelt duidelijk minder nitraat

in de winter. Onder

een

uit, en die verlaging is meestal nog

aanzienlijk groter dan op grond van de stikstofopname van dat gewas verklaard kan

worden. Rossi et al. (1991) vonden in hun onderzoek dat de grootste nitraatverliezen
optraden tijdens de winter en vroege lente wanneer drainage het grootst

was. Na die

periode daalde het nitraatverlies door daling in drainage en opname door gewassen. Het

jaarlijkse nitraatverlies bedroeg ongeveer 50 kg NO3--N.ha-' j-'. Kronvang et at. (1993)

vonden

op

gedraineerde zones

dat gemiddeld 12.7 kg N.harl-t uitspoelde via

drainbuizen naar het oppervlaktewater.
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De Becker et al. (1984) deden onderzoek op nutriëntenverliezen door drainering van
Iandbouwgronden

in België. Hieruit bleek dat landbouwgebieden in het zuiden

en

midden van het land lagere concentraties optraden dan in het noorden van het land
(Polders, Zandstreek, Kempen). Dit kan verklaard worden door de zanderigheid van die

streken, waardoor ammonium minder goed wordt geadsorbeerd. De stroomgebieden

met overwegend grasland leidden duidelijk tot een geringere uitspoeling van nitraten
dan voornamelijk met teelten begroeide gebieden. Dit kan verklaard worden door de

snellere stikstofopname van het gras, het niet voorkomen van een periode zonder
begroeiing in de winter en de meer in tijd gefractioneerde toediening van meststoffen.
Gemiddeld beschouwden De Becker et al. (1984) voor alle landbouwstreken sarnen een

jaarlijkse hoeveelheid meegevoerde opgeloste organische stikstof op 9 kg N.ha-tj-'. De
Cooman et al. (1994) rapporteren eveneens dat de hoogste N-verliezen voornamelijk in
de stroombekkens van Vlaanderen voorkomen.

3.2.2.2.

X'o

sfo Érans p o

rt

De fosforverbindingen zijn minder mobiel in vergelijking met de stikstofuerbindingen.

Uitspoeling van fosfor wordt hoofdzakelijk beihvloed door: neerslaghoeveelheid,
waterbeweging

in de bodem, fosforbindendvermogen, textuur van de bodem en de

lokale vegetatie. Vought et al. (1994) concluderen dat "surface runoff' de belangrijkste
transportroute blijkt voor fosfortransport. Tevens wordt fosfor

vrij efficiënt verwijderd

tijdens het "surface runoff' transport. De P-retentie wordt tijdens

dit

transport

geihduceerd door depositie van P-gebonden sedimenten en adsorptie &m de bodemfase.

Deze auteurs stellen dat meer dan 70Yo van de P-afspoeling uit particulair gebonden P

bestaat. Diepe grondwaterstromen van P zijn nauwelijks van belang voor de

P-

uitspoeling (Orleans et al., 1994). Dit is hoofdzakelijk te wijten omwille van het feit dat

gedurende deze lange weg, fosfaat gemakkelijk

kan worden gebonden

Íuul

bodemdeeltjes.

Schoumans

et al. (1995) rapporteren dat de effecten van

fosfaatuitspoeling

uit de

bouwvoor naar diepere lagen groter

bemesting

zijn

op

de

naarmate de
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fosfaatverzadigingsgraad van de bodem hoger

is. Bij volledige fosfaawerzadiging

spoelde nagenoeg de gehele fosfaatgift uit de bouwvoor naar diepere lagen.

Bij

sterke

fosfaatverzadiging (> 75%) van de bovengrond (0-40 cm) nam de fosfaatbelasting van

het oppervlaktewater ten gevolge van fosfaatevenwichtsbemesting toe met enkele kg
P.ha-t

j-t.

De fosfaatbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden is in de

zandgebieden met intensieve veehouderij

in het algemeen groot.

Schoumans et al.

(1995) vonden een reductie van 60-70% in de fosfaatuitspoeling door het inbrengen van

ijzer§droxide.

De Cooman et aI. (1994) rapporteren voor de stroombekkens in Vlaanderen een Pverlies van circa 1.5 kg P.ha-'j-' vanuit landbouwgronden. De Becker et al. (1984)
vonden geen enkele onafhankelijkheid tussen de fosfaatconcentraties en de aard van het

plantendek of de toegediende hoeveelheid minerale of organische mest. Volgens deze

auteurs zijn de fosforconcentraties

in drainwater vrij laag omwille van de geringe

oplosbaarheid en de zeer beperkte mobiliteit van fosfor

uitspoeling van fosfor significant

in de bodem. Toch kan de

zijn in sterk bemeste veen- en

zandgronden.

Desondanks constateerden De Becker et al. (1984) dat in de Kempen en de Zandstreek

van België, met hoge fosfaatneststofdosis

(t

160 kg

P.hatj-'), geen sterkere vervuiling

met fosfor vast te stellen was dan in andere landbouwstreken.

In experimenten uitgevoerd door Kronvang et al. (1993) bleek dat het P-transport naar
het oppervlaktewater significant beihvloed werd door landgebruik. Deze onderzoekers
vonden op cultuurgronden (zand-leem) een P-verlies van 0.I7-0.24 kg P.ha t j-r, wat 3-5

maal hoger was dan op nietJandbouwgronden. Soranno et al. (1996) constateerden
eveneens een hogere

P-flu

vanuit cultuurgronden dan vanuit niet-cultuurgronden. Via

drainbuizen blijkt volgens Kronvang et al. (1993) slechts weinig fosfor afgevoerd te
worden.
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3.3. SedimenttranspoÉ

Het transport van sedimenten naar de oppervlakÍewateren toe is een verschijnsel dat
aandacht verdient om verschillende redenen:

*
*

sedimenten kunnen een belangrijk onderdeel vormen van waterverontreiniging;
de aard en de hoeveelheid van de sedimenten voÍïnen de resultante van de erosie- en
verweringsprocessen langs de waterloop;

*

het onderhoud en het ecologische beheer van de waterloop worden beihvloed door de

Íuul- en afuoer van sedimenten.

Sedimentdeeltjes komen hoofdzakelijk door riooloverstorten en door landerosie in het

oppervlaktewater

terecht. De

erosieverschijnselen worden beihvloed door lokale

landbouwactiviteiten. Zo verhoogt bijvoorbeeld de aanwezigheid van een weide tot aan
de oevers van grachten het slibtransport naar de gracht toe (Claus

&

Janssens, 1994).

De mate waarbij een bodem gevoelig is aan erosie wordt bepaald door de ffsisch,
chemische en biologische eigenschappen van de bodem (Hadley et al., 1985). Reeds

heel wat onderzoek is verricht iruake mechanismen voor het sedimenttransport (Garde

&

Ranga Pta}u, 1977; Hadley

&

landbouwpraktijken beihvloeden

Ongley, 1989; Golterman et al, 1983). De huidige

in sterke mate het transport van sedimenten

naar

grachten en waterlopen toe. Zo ploegen vele landbouwers hun akkers nog steeds in de

richting van de helling naar de gracht of waterloop toe. Het sedimenttransport door
erosie van cultuurgrond kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de
slechtere bodemstructuur. Op zijn beurt is deze slechtere bodemstructuur te wijten aan
het verdwijnen van (het woegere) stalstromest voor de mengmest. De monocultuur van

bijvoorbeeld maïs bevordert evenmin de bodemstructuur.

Sedimentdeeltjes die in het oppervlaktewater terecht komen, bevatten dikwijls tal van

nutriënten, pesticiden en zelfs

^xaÍe

metalen (Phillips, 1989). De aanwezigheid van

vegetatie weerhoudt een aznÀenlijk deel van het sedimenttransport. Hierdoor vervult

een bufferstrook langs een landbouwperceel eveneens een
sedimenten naar het oppervlaktewater. Osborne

&

rol in de retentie van

Kovacic (1993) tonen aan dat
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begroeide bufferstroken een belangrijk deel van

het sedimentEansport

kunnen

reduceren. Mitsch (1994) vond tijdens experimenten in moerassystemen dat sedimenten
voor 88-98o2 werden weerhouden. Dit kwam overeen met200-2000 g

m'j-',

waarbij de

artificieel aangelegde moerassystemen een hoger procentuele retentie vertoonden dan de
natuurlijke.

4. ECOLOGISCHE BESCHRIJVING VAN BUFFERZONES
4.1. Types bufferzones

Bufferzones kunnen onder verschillende vormen hun voorkomen hebben. Onder een
bufferzone verstaat men een strook grond langs een watergang waarvan het beheer en/of
de inrichting is aangepast ten behoeve van de verwijdering van nutriënten afkomstig van

de aanliggende landbouwgrond (Orleans et a1., 1995). De verwijderingsprocessen van
nutriënten in bufferzones zijn hoofdzakelijk: adsorptie aan bodemdeeltjes, nitrificatie-

denitrificatie, sedimentatie en opname door vegetatie. Ook het verminderen van de
nutriëntenstroom door een strook land niet te bemesten noemt men in dit verband een

bufferzone. De volgende indeling van de verschillende types bufferzones (Fig. 4.1.) is
gebaseerd op het werk van Orleans et al. (1994).

De nul-situatie

Dit type is een situatie waarin
nutriënten

via

"surface

geen bufferstrook aanwezig

runoff' en

"subsurface

runoff'

is. Dit betekent dat
rechtstreeks

van

de

landbouwgrond in het oppervlaktewater kunnen terechtkomen. Deze belasting van het
oppervlaktewater met nutriënten vanuit de landbouw is echter niet alleen aftrankelijk
van de uit- en afspoeling van nutriënten uit de landbouwbodem. Tijdens het uitrijden

van dierlijke mest of het strooien van kunstmest op een landbouwperceel kan
gedeelte van de mest direct

in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit noemt men het

"meemesten" vam. de sloot
eveneens van

een

of waterloop. De

gebruikte technieken

zijn

hiervoor

belang. Twisk et al. (1991) rapporteerden reeds het belang van reductie

3l

van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater die mogelijk is door het niet
meemesten en de consequenties voor de landbouw.

I
nul - situatie

tt
iliillillllririiir

1

Fig. 4.1. Types bufferzones
(Orleans et al., 1994)

w

2a

2b

3a

3b

Bemesting
Landbouwgewas
Bufferstrook
Sloot oÍ beek
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In België zijn reeds verschillende maatregelen genomen omtrent het uitrijden van mest

op

landbouwpercelen (Mestactieplan). Een bestaande maatregel

is

trouwens het

uitrijverbod van mest in het winter-halfiaar. Van Der Meij & Ter Keurs (1991) vonden
een degelijke reductie van nutriënten naÍr het oppervlaktewater indien er niet wordt
bemest van circa september tot maart. Het belang van een grenswaarde voor minerale

stikstof in het najaar in de bodem stelt Corré (1995) sterk in twijfel. Het respecteren van
een

minimum afstand tot de waterloop tijdens het strooien van minerale mest is effrciënt

omwille van het feit dat minerale stikstof niet rechtstreeks in de waterloop terecht komt.

Tvpe

I. Aanoassins van het beheer

In het opzicht van butïering is dit de minst ingrijpende vorÍn voor een strook langs een
waterloop. Hiermee bedoelt men een strook grond langs de waterloop die niet wordt
bemest. Deze strook behoort wel tot het aanliggende perceel met dezelfde vegetatie.
Het naleven van het niet bemesten van deze strook kan natuurlijk in vraag worden
gesteld.

Type

2. Aanpassing van de begroeiing

In dit type bufferstrook wijkt niet alleen het beheer af ten opnchte van het perceel, maar

ook de vegetatie. Dit kan het resultaat Àjn van gericht inzaaien of aanplanten van
andere plantensoorten dan de gewassen op het landbouwperceel. Indien geen ir:zazi

gebeurt, dar zal zich op natuurlijke vijze vegetatie ontwikkelen. Vegetatie kan al dan

niet periodiek worden geoogst. In dit type buffeÍzone maakt men veelal

een

onderscheid tussen vegetatie met gras enlof kruiden, grasbufferstroken genoemd, en
houtachtige vegetatie, b osbuffer s troken genoemd.

Onder dit type behoort eveneens een zone waarin een cultuurgewas is aangebracht,
verschillend van het aanliggende perceel. In de literatuur (Osbome

& Kovacic, 1993;

Young et al., 1980; Haycock & Pinay, 1993b) wordt dikwijls gebruikt gemaakt van de
term "begroeide bufferzones" (riparian vegetated buffer strips).

JJ

Type

3. Aanpassinq van de inrichtinq

Dit is vrijwel de meest ingrijpende vorïn van aanpassing waarbij de inrichting afivijkt
van de gangbare inrichting van de oevers van waterlopen. Dit kan een wijziging
betekenen in de vorm van het talud. Indien de onderkant van het talud hoger is gelegen
dan de waterlijn dan spreekt men van een drasberm.

dan noemt met

dit

een

Lig!

deze lager dan de waterlijn

plasberm. Beide situaties kunnen beschouwd worden als

een

moerasbufferstrook. Belangrijk te vermelden is tevens de in de literatuur veel gebruikte

term "wetlands". Onder "wetlands" verstaat men tevens de verschillende vorïnen van
een moerasbufferstrook, met eender welke dimensies en vorÍn.

4.2. Effectiviteit van een bufferzone

De effectiviteit van een bufferzone is afhankelijk van de wijze waarop nutriënten naar

het oppervlaktewater worden getransporteerd (Vought et al., 1994). Onder

de

effectiviteit van een bufferzone verstaat men de vermindering van de belasting van het
oppervlaktewater

1994). De

in vergelijking met de situatie zonder bufferzone (Orleans et

al.,

belasting staat hierbij gelijk aan de hoeveelheid nutriënten die per

tijdseenheid van het landbouwperceel in de waterloop terechtkomt.

Op basis van het werk van Orleans et al. (1994) worden de verschillende mogelijkheden

voor de berekening van de effectiviteit aangehaald. In Fig. 4.2. is een schematische
voorstelling weergegeven. Het symbool B in de figuur stelt de hoeveelheid nutriënten

voor op de grens tussen land en waterloop. B,l is de nutriënten-output van

een

landbouwperceel mét bufferstrook en B0 van een landbouwperceel zonder bufferstrook.

Door de verschillen in output uit te drukken over een vaste lengte van de bufflerstrook
(bv. 100 m), is de effectiviteit uit te drukken als:

(80-BI)/B0xI00%
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gewas

gewas

G1
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bí

butÍer

b0

B1

gswas

BO

Fig. 4.2. Schematische weergave voor de effectiviteit in een situatie met
en zonder buf;ferstrook
(Orleans et. al,1994)

is het vergelijken van de hoeveelheid nutriënten die de
bufferstrook verlaat (output: BI) met de hoeveelheid nutriënten die vanuit het
F.en andere mogelijkheid

landbouwperceel de bufferstrook in wordt getransporteerd (input:

GI). In dit verband

wordt de bufferstrook als één afzonderlijk systeem beschouwd en het landbouwperceel
als een ander systeem. De effectiviteit is aldus weer te geven als:

(GI - Bt) / GI x 100%

l|/ret

Gl

of

(G0 - BI) / G0 x 100%

de nutriënten-input in de bufferstrook; G0 de hoeveelheid nutriënten gemeten

op dezelfcle plaats in de situatie zonder bufferstrook. De afstand tussen de meetpunten

GI

en

Bl

is

de

breedte van

de

bufflerstrook.
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In het onderzoek (Osbome & Kovacic, 1993; Haycock & Pinay, 1993a) kan de relatie
tussen de breedte van de bufferstrook en de effectiviteit onderzocht worden door
meerdere bufferstroken Íurn te leggen waarvan de breedte verschilt. Deze liggen niet

altijd langs een watergang. In bestaande situaties is soms een relatie gelegd tussen

de

breedte en de effectiviteit door op verschillende plaatsen in de bufferstrook te meten. In
die gevallen is de effectiviteit uit te drukken als:

Gl - bI/ Gl x 100%
Daarbij stelt ó1 de hoeveelheid nutriënten voor die is gemeten op een bepaalde plaats
tussen

B en G. De afstand

tussen

Gl

en

bl

staat dan voor de breedte van de

bufferstrook. Tijdens de metingen kunnen de hoeveelheden nutriënten worden
uitgedrukt als een belasting (bv. kg.hatj-l) of in concentraties (bv. mg.f').

4.3. Karakteristieken en ontwerp

De aanleg van een bufferzone in een bepaalde situatie mag niet geschieden zonder een
voorafgaand onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit. Aanleg en onderhoud van
bufferzones moet worden gezien vanuit een ecologische standpunt, en moet tevens in de
agrarische bedrijfsvoering inpasbaar

àjn.

Haycock et al. (1993) suggereren de aanleg

van bufferzones in het geval de voordelen duidelijk aantoonbaar

zijn. De kosten van

aanleg en beheer dienen zorgvuldig te worden ingeschat.

Een belangrijke waag zal reeds Àjn wat de optimale breedte moet bedragen

in

die

bepaalde situatie. Deze parameter is natuurlijk aftrankelijk van de plaatselijke condities.

Uit de literatuur kan men niet besluiten welke optimale breedte men in een bepaalde
situatie moet handhaven. Veelal wordt

in de literatuur

geen duidelijke vermelding

gegeven omtrent de omstandigheden en de aard van de metingen. Vought et al. (1994)

concluderen voor de breedte van bufferzones (Zweden) dat een maximale nutriënten
retentie wordt bereikt bij een breedte van 10-25m. Haycock et al. (1993a) stellen een
breedte van l0-15m als algemene richtwaarde voorop. In experimenten uitgevoerd door
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Haycock

&

Pinay (1993) bleek een sterke retentie van NOr- op te treden in de eerste

Uit

een literatuurstudie besloten

Orleans et al.(1995) voor afspoeling van nutriënten, dat

bij een breedte van l0 meter

10m van begroeide bufferzones (gras, populier).

grofiveg een effectiviteit van circa

60%o

wordt gehaald, bij bufferstroken van geringe

breedte (2-3 m) bedraagt de effectiviteit circa30%o.

Uit onderzoek naar bufferzones in Zweden (Vought et al., 1994) bleek dat bufferzones
het best worden ingepast langs sloten en kleine waterlopen (l-30" orde). Haycock et al.
(1993) benadrukken het belang van de hydraulische verblijfstijd in de bufferzone. Deze
parameter is afhankelijk van de stroomsnelheid, die functie is van de permeabiliteit en
de hydraulische gradiënt van de bodem. Begroeide bufferzones kunnen in verschillende

vorïnen voorkomen. Elk type begroeide bufferzone heeft zijn eigen karakteristieken en
capaciteit om nutriënten enlof sedimenten te weerhouden. Osbome

& Kovacic (1993)

vonden bijvoorbeeld dat bosbufferzones meer efficiënt waren in de retentie van NO3--N

dan de grasbufferzones. De reden hiervoor kan geassocieerd zijn met de Cbeschikbaarheid voor denitrificatie. De bosbufferstroken bleken daarentegen minder

efficiënt te zijn in de retentie van

P.

De reductie van P aan surface runoff bleek

efficiënter te zijn voor een lOm-breedte grasbufferstrook dan voor een 20m haver-

bufferstrook. Young et al. (1980) vonden in hun experimenten voor een begroeide
bufferzone (sorghum, haver) dat een afstand van 36m volstond om nutriënten tot een

aanvaardbaar niveau

te brengen. Micro-organismen

werden eveneens sterk

weerhouden.

Op gronden waar buizendrains aanwezig zijn, blijken begroeide bufferzones minder
efficiënt te zijn (Osborne & Kovacic, 1993). Een goede oplossing hiervoor is de aanleg
van een moerassysteem waarin de buizendrains uitrnonden. Reeds heel wat publikaties

zijn verschenen omtrent de behandeling van drainwater. Holland et al (1990) geven een
overzicht van de belangrijkste karakteristieken van moerassystemen. In de literatuur

wordt veelal gebruik gemaakt van de term "artificial wetlands". Deze moerassystemen
worden eveneens gebruikt in de zuivering of als secundaire behandeling van afualwaters
(De Maeseneer & Van Meirvenne, 1985; Kampf et a1.,1996; Nichols, 1983; Schreijer

&
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K*pf,

1995; Van Oostrom

&

Rusell, 1994; Brix

&

Schierup, 1989; Duel

&

Saris,

1986; Akkerman et al., 1990; Gleichman-Verheijen et al., 1992, Reddy et al., 1989a).

Een moerassysteem kan tevens worden aangelegd om water vanuit een waterloop te
behandelen. Zo wordt in de USA gebruik gemaakt van een artificieel moerassysteem
waar 40Yo van het gemiddeld debiet van een waterloop wordt ingepompt (Kadlec &

Hey, 1994). Nadien keert het water terug naar de waterloop nadat dit door een reeks
begroeide bufferzones was doorlopen. In dit project werden niet alleen nutriënten en
sedimenten weerhouden, maar tevens herbiciden zoals atrazine (+ 50%).

In de context van dit onderzoek wordt de functie van een moerassysteem bekeken in de
retentie van nutriënten vanuit diffuse bronnen en de behandeling van drainwater.
Moerassystemen bezitten namelijk een hoge capaciteit
(Jansson et al., 1994a; Mitsch, 1994).

in stikstof- en fosforretentie

Bij de aanleg van moerassystemen moeten een

reeks parameters grondig worden bestudeerd. Crites (1994) haalt een aantal "design"-

parameters

aan.

Hammer

& Ifuight (1994) vermelden

een aantal formules ter

berekening van de benodigde oppervlakte voor een moerassysteem in de verwijdering
van stikstof. Het volume en oppervlakte van een moerassysteem moet voldoende groot

zijn om een minimale hydraulische verblljftljd te verzekeren (Jansson et al.,
Duel

&

1994a).

Saris (1986) verzekeren goede zuiveringsresultaten in moerassystemen indien

de hydraulische belasting niet te hoog

is. Hierdoor is er een langduriger contact

tussen

het water en de moerasbodem waardoor de verwijderingsprocessen een grotere positieve

invloed hebben op de waterkwaliteit. Fleischer et al.

Q99a\ suggereren

dat de aanleg

van meerdere kleinschalige moerasbuffersystemen eenvoudiger in te passen is dan een

groot systeem. Restoratie van bestaande moerassystemen blijken de laagste marginale

kosten

te dragen (Fleischer et al., 1994a). Een mogelijk

negatief effect van

moerassystemen is de emissie van NrO naar de atmosfeer (Fleischer et al., 1991). Maar

dit effect is niet echt te aatuien als een probleem, in vergelijking met de voordelen.

In deze voorafgaandé schets omtrent bufferzones kan men stellen dat fundamenteel
onderzoek noodzakelijk

is.

Immers blijven een aantal vragen

onopgelost: Wat is de optimale breedte voor een bufferzone

?

wij

vaag verklaard

of

Welk type vegetatie is
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het meest efficiënt
sedimenten

?

Kunnen bufferzones verzadigd geraken met nutriënten en

? Welke zijn

de seizoenale variaties

?

Een eenduidig antwoord zal

moeilijk

te bepalen Àjn, aangezien de retentie van nutriënten afhankelijk is van een groot aantal
parameters zoals klimaat , bodemparameters en landgebruik. In het vervolg van deze

studie zal, op basis van de onderzochte publikaties, een mogelijk antwoord worden
geformuleerd.

4.4. Supplementaire ecologische voordelen van bufferzones

Vanuit het natuurbeheer krijgen de randen van landbouwpercelen toenemende aandacht.

In België is echter nog nauwelijks ervaring opgedaan met bufferstroken die als doel
hebben de nutriënten-belasting van het oppervlaktewater te verminderen. V/el is er
enige ervaring en onderzoek met maatoegelen die erop gericht zijn de natuurwaarde van

perceelranden

te verhogen.

Daaronder

valt het

natuurwiendelijk beheer en

natuurvriendelijke inrichting van oevers.

Naast de functie om nutriënten te weerhouden, dragen bufferzones bij tot een verhoging

van de natuurwaarde aan de rand van sloten en waterlopen (Vought et a1., 1994). Zo

kan een boszone in staat zijn om schaduw te bezorgen aan de waterloop, waardoor
tijdens de zomer de watertemperatuur kan dalen. Het wortelstelsel is

in staat om

stabiliteit te verlenen aan de oevers tegen erosie. Bufferzones kunnen een habitat
creëren voor fauna en

flora. De vegetatie

langs een waterloop vervult naast zijn

bufferend veÍmogen en natuurwaarde eveneens een aantal directe frrncties voor het
waterbeheer. Harmsen et al (1990) vermelden de beschaduwing en beworteling als
voornÍurmste functies voor het waterbeheer. Vegetatie zorgt voor beschaduwing van het
water, waardoor plantengroei in het water wordt geremd. Dit wordt veroorzaakt door de
afname van het instralende zonlicht enerzijds en de temperatuursdaling anderzijds. Een

gunstig effect hiervan is de hogere opname-capaciteit van zuurstof in het water door de

lagere temperatuur, waardoor "zelfreinigende" processen beter

verlopen.

De

beworteling van vegetatie zorgt voor een grotere stabiliteit en voorkomt erosie van

oevers. Harmsen et al. (1990) geven een overzicht van enkele belangrijke bomen en
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struiken die geschikt zijn langs een waterloop. In vrij natte condities blijken wilgen,

ntarte els en es zeer geschikt te

àjn.

Verder worden volgende soorten aangehaald:

esdoom, beuk, populier, linde, zoete kers, haagbeuk, vogelkers, veldiep, gelderse roos,

hulst, lij sterbes en kardinaalmuts.

De natuuurwaarde van moerasgebieden is volgens Akkermans et al. (1990) gebaseerd
op een aantal functies:

't
*
*
*

landschappelijke karakteristieke zonering tussen open water en land;
onderdeel van de ecologische infrastructuur voor soorten zoals de otter;
rust- en overnachtingsbiotoop voor moeras- en watervogels, en zoogdieren;

fourageergebied voor moeras- en watervogels en zoogdieren die

in de omgeving

broeden of slechts doortrekken;

*

broedgebied voor moeras- en watervogels, en in de omgeving fouragerende vogels en
verder als paaigrond voor vissen.

De belangrijkste conditionerende factoren hierbij zijn vooral rust, een gevarieerd
voedselaanbod

en een voldoende groot broed-, fourageer- en

rustgebied.

Moerassystemen kunnen bijdragen tot karakteristieke landschapselementen waarvan de

ontwikkeling brj kan dragen tot ontwikkeling en herstel van

het

landschapsbeeld en

ecologische relaties.

4.5. Beheers- en kostenaspecten

Teneinde op een effrciënte vijze de nutriënten te verwijderen op een bufferstrook door

vegetatie dient deze

te

worden gemaaid en afgevoerd.

In het geval van een

bemestingswije strook levert dit geen probleem aangezien deze tezanrren met het gewas
van het perceel wordt geoogst. Bij grasbufferskoken, dras- en plasbermen zal minstens
éénmaal per jaar een maaibeurt noodzakelijk

zijn.

Bosbufferstroken en struikachtige

vegetaties zullen met een lagere frequentie kunnen worden geoogst.
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Het verwerven van grond door onteigening brengÍ uiteraard kosten met zich mee. Maar

in een heel aantal gevallen moet het mogelijk zijn de grond in eigendom en beheer

te

laten bij de agrariër en deze een vergoeding te geven. Kosten voor de aanplanting zal

hoof<lzakelijk belangrijk zijn

bij bos- en moerasbufferstroken zoals: bomen,

struiken,

riet,biezen enz.In de literatuur zijn weinig kwantitatieve gegevens voorhanden om een

vergelijking tussen de verschillende typen bufferstroken te maken. Tabel 4.1. geeft een
overzicht van de kosten- en beheersaspecten voor de verschillende typen bufferstroken.
Tabel 4.1. Overzicht van de kosten- en beheersaspecten voor de verschillende bufferstroken
(Orleans et al., 1994
Type I
(niet

Type2a

Type2b

Type 3a

(grasbuffers)

(bosbuffers)

(drasbermen)

+

+

+

Type 3b
(plasbermen)

bemesten)

Vergoeding eigenaar
Grondverwerving
Vergravingen
Beplanten
Aanpassen onderhoud watergang
Oogst en afooer

+
+

(+)

+

+

+
+

(+)

(+ )

+

+

+

+

vegetatie

+ : (extra) kosten en/ofgrotere beheersinspanning

5. NUTRIËNTNNNNTENTIE DOOR BUFF'ERZONES
Nutriënten kunnen
processen worden

in bufferzones door diverse frsische, chemische en biologische
verwijderd. De belangrijkste processen in de verwijdering van

stikstof en fosfor

z\n:

gewasopname. Het

is

sedimentatie, precipitatie, adsorptie, denitrificatie en

belangrijk een duidelijk inzicht te bezitten omtrent deze

fundamentele processen.

5.1. Sedimentatie en adsorptie

Zowel stikstof als fosfor kunnen

in

sedimentpartiekels zijn gebonden (Reddy

organische

of

anorganische

vorÍn

aaÍL

& D'Angelo,1994; Hossner & Baker, 1988).

Via "surface runoff' kunnen deze deeltjes van het landbouwperceel worden afgevoerd
naar het oppervlaktewater. De aanwezigheid van een bufferzone kan ervoor zorgen dat
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door vermindering van de snelheid of belemmering van het transport, sedimentatie kan

plaatsgrijpen. Sedimentatie blijkt als verwijderingsproces in begroeide bufferzones van
ondergeschikt belang (Jansson

et al., 1994a). In een

sedimentatie voor een groter aandeel

moerassysteem draagt de

bij tot de verwijdering van nutriënten. Dit

is

hoofdzakelijk te wijten Íuur de grotere hydraulische verblijftijd.

Het adsorptieproces is vrijwel steeds meer uitgesproken voor fosfor dan voor stikstof.
Over het algemeen geldt dat de adsorptiecapaciteit van organische bodems groter is dan
van minerale bodems (Duel

&

Saris, 1986). Anorganische stikstof wordt hoofclzakelijk

als NHo* aan kleimineralen geadsorbeerd. De capaciteit van bodems om anorganische

en organische fosfor te adsorberen wordt bepaald door de aanwezigheid van
bodemcomponenten ijzer, aluminium en calcium (Patrick

de

& Khalid, 1974; Reddy &

D'Angelo, 1994; Hossner & Baker, 1988). Een aantal voorbeelden van fosfaat
adsorberende mineralen zijn: apatiet, hydroxyapatiet, fluorapatiet, octacalcium fosfaat,

stengiet, vivianiet, variciet en wavelliet (Reddy

& D'Angelo, 1994).

Deze auteurs

dat de fosforretentie beter geschied in minerale bodems dan in
onderwaterbodems. In de bodem van moerassystemen kunnen immers reducerende

rapporteren

condities optreden waardoor de oplosbaarheid van fosfor wordt verhoogd. Voor een

uitgebreider studie omtrent adsorptie en fosformechanismen wordt verwezen nÍIar
talrijke publikaties (Patrick & Khalid, 1974; Hossner & Baker, 1988; Richardson, 1985;
Reddy & D'Angelo,1994; Tiessen, 1995).

5.2. Denitrificatie als N-verwijderingsmechanisme

De denitrificatie wordt geÀen als één van de belangrijkste verwijderingsprocessen van

stikstof in bufferzones. Denitrificatie wordt bei'nvloed door een reeks factoren: O, beschikbaarheid,

NOr-

-beschikbaarheid, C-beschikbaarheid,

pH,

temperatuur,

bodemtextuur en vegetatie. Voor een bespreking van deze factoren wordt verwezen
naar specifieke literatuur (Groffrnan

& Tiedje, 1988; Smith & Tiedje,

1979a; Smith

&

Tiedje, 1,979b; Korom, 1992; Seitzinger et al., 1993; Van Damme, 1995; Burt et al.,
1993; Jansson et al., 1994b). In de context van deze studie zal verder de aandacht
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\ilorden getrokken naar de denitrificatie in verschillende bufferzones. Kwantitatieve
gegevens omtrent denitrificatie zullen zowel in tekst- als tabelvorm (Tabel 5.2.) worden
gepresenteerd.

Lowrance (1992) onderzocht de denitrificatie in een bosbufferstrook met een breedte

van 55m. De denitrificatie werd op twee verschillende dieptes gemeten (0-10cm,
grondwatertafel) met vier verschillende behandelingen (blanco,

C).

* NOr-, .' C, + NOr- +

Een verhoging in de denitrificatiesnelheid trad op door toevoeging van NOr-, maar

niet door toevoeging van enkel C. Denitrificatie was het hoogst in de bovenste
bodemzone

(0-l0cm). Op 10m en 50m van de waterloop werden de

hoogste

denitrificatiepotentialen opgemeten. Een hoger vochtgehalte en NOr--concentratie ter
hoogte van de grondwatertafel leidde niet tot een hogere denitrificatie potentiaal. De
toevoer van NOr- en C bracht geen aatuienlijke verhoging mee in de denitrificatie ter

hoogte van de grondwatertafel, wat erop duidde dat op deze diepte onvoldoende C
aanwezigwas om denitrificerende bacteriën te stimuleren. Lowrance (1992) besloot uit

zijn experimenten dat door gebrekkige respons van NOr- en C-toevoer onder anaerobe
condities, er een lage denitrificatie plaatsgrijpt in dit grondwater. De combinatie van
een verhoogd gehalte aan organisch materiaal door bladafual en wortelexudaten zijn,

volgens Lowrance (1992), hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor de verhoogde
denitrificerende capaciteit

in bosbufferzones. Deze denitrificatie manifesteert Àch

hoofdzakelijk in de bovenste bodemlaag.

Een vergelijking van de denitrificatie voor twee verschillende bosbufferzones (50m
breedte) werd uitgevoerd door Ambus

&

Lowrance (1991). De bodems van beide

bosbufferzones bevatten een verschillend gehalte aan organisch materiaal: bodem I

bevatte 5% organisch materiaal en bodem

2

bevatte zyo organisch materiaal.

Overeenstemmend met de resultaten van Lowrance (1992) werd een verhoogde

denitrificatie waargenomen door toevoeging van NOr- en NOrbodemlaag (0-10

+ C in de bovenste

cm). De toevoeging van enkel C had geen noemenswaardig effect.

De NrO-productie steeg met een factor 23 en een factor 8 voor bodem 2 ten opzichte

van de blanco. Dit zou hoogstwaarschijnlijk te wijten zijn

aar.

het hoger gehalte
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organisch materiaal en dus de C-beschikbaarheid. Denitrificatie was veel hoger in de
bovenste bodemlaag dan ter hoogte van de grondwatertafel. Bovendien trad in de eerste
10 cm van de bodem een duidelijke differentiatie op voor denitrificatie.

De invloed van periodieke artificiële overstroming van weiden op de N-retentie werd
onderzocht door Leonardson et al. (1994). De denitrificatie werd significant beïnvloed
door de periodieke overstroming (+ 70-125%; Tabel 5.2.). Het nitraatgehalte had een
grotere invloed op de denitrificatie in de lente dan in de herfst-winter. Planten treden

immers in competitie voor de NOr- -beschikbaarheid in het groeiseizoen. Er werd geen

significant verschil opgemeten

in

denitrificatie tussen een

1l-3 cyclus (11 dagen

onderwater, 3 dagen drainage) en een 7-7 cyclus.

De

aartwezigheid van vegetatie vervult een belangrijke invloed op de denitrificatie

capaciteit. Reddy et al. (1989b) voerden een onderzoek naar het nitrificatiedenitrificatie proces in de rhizosfeer van aquatische macrofften. Zuurstof dit-fundeert
door het aerenchymweefsel van aquatische macrofyten tot aan de wortelzone, waardoor
de
NHo* kan worden genitrificeerd tot NOr-. Het gevormde nitraat kan diffrrnderen in

anaerobe zor1e, wa

t

het wordt gedenitrificeerd. Deze onderzoekers constateerden dat

23o/ovande toegevoegde

rsNHo* verwijderd werd door

dit proces. Maximale

'N,

fluxen

bedroegen IOZ-\2Z mg N.m-2.dr. Globaal beschouwd bleek dat experimenten met
planten tot Yn van de toegevoegde N verdween, terwijl in experimenten zonder planten
gas werd
slechts l/10 verdween. Een significante fractie van het geproduceerde NrOÀ{,

weerhouden

in de bodem. De aquatische macrofften

stonden eveneens

in voor de

afroer van de gedenitrificeerde gassen. Smith & Tiedje (1979b) concluderen eveneens
Enkel
dat denitrificatie in de rhizosfeer beduidend hoger kan zijn dan in de bodemfase.

indien de NOr- -concentratie taag was, vertoonden de bodems zonder planten een
signigficant hogere denitrificatie dan de bodems met planten. De denitrificerende
activiteit daalt snel in de eerste millimeters van de wortelzone. Dit zou onder andere te
wijten Àjn aanhet verschil in de beschikbaarheid van organi.sch materiaal. Weisner et
al.

(199$ brengen in hun publikatie een heel duidelijk beeld van de rol van macrofften
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mechanismen weergegeven van
op de denitrificatie. In Tabel 5.1. zijn de belangrijkste

macrofften op de denitrificatie.
Mechanismen waarbij macrofften de denitrificatie beïhvloeden
systemen (W eisner etal.,1994)
Mechanisme
Locatie

Tabel

5.1.

in

aquatische

Effect

+

schaduw: daling zuurstofproductie in waterfase

Boven wateroPPervlak

schaduw: daling watertemPeratuur

Water/sediment fase

productie van detritus: organische koolstof

+

extracellulair verlies van DOC uit bladeren

+

vasthechtingsplaats voor periffton en bacteriën

+

+

verhoo gde zuurstofconsumPtie
verhoo gde zuurstofProduktie

competitie voor nitraat

In sediment

productie van detritus: organische koolstof

+

extracellulair verlies van DOC uit de wortels

+
+

verhoogde zuurstof consumPtie

+

wateropname: verhoogde nitraat penetratie

zuurstofafgifte door de wortels
competitie voor nitraat

+

stimu lerend effect;

-:

inhiberend effect

organisch materiaal
ondergedoken macrofften produceren gemakkelijker afbreekbaar
van organisch materiaal
dan helofyten. Hun experimenten wezen erop dat de inbreng
de denitrificatie' De
door ondergedoken macroryten een duidelijk effect heeft op

aanwezigheid van bacteriële gemeenschappen

en epiffton op de

ondergedoken

macrofften verhogen de afbraak van het organisch materiaal.

Jansson

et al.

(1994a) benadrukken het

feit dat bij de aanleg van

artificiële

aan de aanwezigheid en input van
moerassystemen, aandacht moet worden geschonken
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gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal. Een moerasbodem bezit een hogere

blijkt
denitrificerende capaciteit dan een minerale bodem §ichols, 19s3). Denitrificatie
van
vooral aftranketijk te zijnvan de grondsoort, grondwaterstand en de beschikbaarheid
(1993b)
nitraat (Orleans et al., 1995). Gedurende de winter vonden Haycock & Pinay
dat het type vegetatie een invloed had op de retentie van nitraat, ondanks de
zowel in de
verwaarloosbare opname van nitraat door de vegetatie. Denitrificatie bleek,
grasbufferstrook als de bosbufferstrook, het belangrijkste verwijderingsproces' De
Het
retentie in de bosbufferstrook bedroeg IO0% en 84oA voor de grasbufferstrook.
wijten zijn
verschil tussen beide bufferstroken zou volgens Haycock & Pinay (1993b) te
aan de beschikbare koolstof, waarbij de koolstofbeschikbaarheid
een hoge denitrificatie kon bereiken tijdens de

in de bosbufferstrook

winter'

Uit de studie van Orleans et al. (1995) blijkt dat er geen reden is te veronderstellen dat
de aanleg van grasbufferstroken leidt tot een verhoging van de denitrificatie-capaciteit.

De aanleg van bosbufferstroken kan daarentegen een verhoging van het organisch
koolstof
materiaal in de bodem tot gevolg hebben. In situaties waar organische
Op basis
beperkend is, kan dit leiden tot een verhoging van de denitrificatie-capaciteit.
hogere
van voorgaande literatuur kan worden verondersteld dat in moerasbufferstroken

denitrificatiesnelheden

kunnen optreden. In

moerassystemen

is

de

nitraatbeschikbaarheid vaak de limiterende factor voor de denitrificatiesnelheid.

Tabel 5.2. Denitrificatiesnelheden in verschillende bufferzones
Snelheid
Behandeling
Type

- Minerale oeverzone

312-t0s6 pslkeld

Cooper (1990)

pdksld

Cooper (1990)

410-540 kglhali

Leonardson et al.

62640

- Organische oeverzone
- Grasland:overstro-

Referentie

(tee4)

mingszone

200kgthalj

- Grasland: referentie

Leonardson et al

(ree4)
Bosbufferstrook

blanco;0-1Ocm

28.95 pglkgld

Lowrance (1992)

Bosbufferstrook

+NO3-;0-1Ocm

11s.9 pg/kg/d

Lowrance (1992)
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- Bosbufferstrook

+C;0-l0cm

29.331tglkeld

Lowrance (1992)

- Bosbufferstrook

+NO3-+C;0-lOcm

$t.a

pslkgld

Lowrance (1992)

- Bosbufferstrook

blanco; watertafel

0.71 pglks/d

Lowrance (1992)

- Bosbufferstrook

+NO3-; watertafel

0.91

pglk{d

Lowrance (1992)

- Bosbufferstrook

+C;watertafel

0.78 pslksld

Lowrance (1992)

- Bosbufferstrook

+NO3-+C;

1.33 pglkgld

Lowrance (1992)

7a6 Vgksld

Ambus & Lowrance

watertafel
Bosbufferstrook

5olo

org.mat.;0-

(leel)

1Ocm

- Bosbufferstrook

2%o org.mat;O-

9.3s pslk{d

Ambus & Lowrance

(1eel)

lOcm

- Bosbufferstrook

4s-60kslha/j

Peterjohn

& Correll
(1e84)

Moeras*macrofften + l55gO+

372-445 kg

l5Pr-

Reddy et al. (1989b)

N/ha/j
Moerassysteem

4.38-4599 kglhalj

Fleischer et al.
(1ee4b)

- Overstromingsoever:

300 ks/halj

Pinay et al. (1994)

slibachtig sediment
- Overstromingsoever:

100

kg/halj

Pinay et al. (1994)

zandachtig sediment

6. YEGETATIE
6.1. Belang van vegetatie in bufferzones
Zoalsreeds werd aangehaald vervult de vegetatie een belangrijke rol in de verwijdering
van nutriënten in bufferzones. De belangrijkste bijdrage van de vegetatie in de retentie
van nutriënten is de opname door de vegetatie en het leveren van organische koolstof ter

bevordering van het denitrificatieproces. Er dient vooraf een onderscheid te worden
gemaakt tussen de terrestrische vegetatie (gras, bomen,...) en de aquatische vegetatie.
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uitgebreider worden behandeld' Tabel
De laatstgenoemde zal nhet volgende onderdeel

6.l.geefteenkortoverzichtvandenutriëntenopnamedoorvegetatie.
van het type transport dat
De rol van de vegetatie in de nutriëntenretentie hangt af
a1., lg94). vegetatie beïnvloedt
domineert: surface of subsurface runoff (vought et
eveneens de bodemstructuur. De bodemstructuur

lijkt het best ontwikkeld in zones met

De opname van NOt- door
permanente vegetatie, wat de infiltratie-capaciteit verhoogt'
een groeiseizoen zal de opname door
vegetatie is variabel in ruimte en tijd. Gedurende
temperatuur en lichtintensiteit het
vegetatie tijdens de zomer het hoogst zijn, wanneer
benadrukken het belang van de ouderdom van

hoogst

zijn.

Haycock et al. (1993)

door vegetatie betekent enkel een
vegetatie op de N-opname. De opname van nutriënten
bufferzone vraagt aldus het oogsten
stockage-proces. Reductie van nutriënten in een
uit de bufferzone is dan ook
van de vegetatie. Het actief verwijderen van de vegetatie
het belang van de oogst van
noodzakelijk. Orleans et al. (1995) argumenteren eveneens
Dit brengt natuurlijk extra
vegetatie in de buffe rzorrc ter verwijdering van nutriënten.

kosten met zich mee.

Bij de grasbufferstroken,

plas- en drasbermen zal (minimaal)

De houtige gewassen in
jaarlijks moeten worden geoogst om nutriënten te verwijderen'
geoogst.
bosbufferstroken worden met lagere frequentie
en
halen het verschil aan tussen kruidachtige vegetatie
een korte termijn proces
bosvegetatie. De N-assimilatie is bij kruidachtige vegetatie
Een significante
terwijl een bosvegetatie voorziet in een lange termijn assimilatie'
bodem terechtkomen en
fractie van nutriënten in de bladeren zal terug op de
traag afgebroken'
in de bodem. Bladachtig organisch materiaal wordt vrij

Reddy

& D'Angelo (199a)

incorporeren
Geelen

&

huidig geteelde gewassen' de
Schoumans (1996) nemen aan dat gras, onder de

(ll0 kg'ha'i-1)' Leonardson et al' (1994)
verschillende artificiële
bepaalden de N-opname door vegetatie in twee
grootste hoeveelheid fosfaat kan opnemen

bodem bedroeg de Noverstromingsweiden. op de weide met een zandigelotganische
waarde was het dubbele van de Nopname door vegetatie 50-70 kg N.ha-rj-|. Deze
overstromingsweide met een
opname in een niet overstroomde weide. Op een
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veenbodem bedroeg de N-opname 80-140

kg N.hatj-t. Het rietgras

(Phalaris

gemengde grasvegetatie'
arundinacea) vertoonde een hogere N-opname dan de

de stikstofopname van oevervegetatie
Melman et at. (1990) voerden onderzoek uit naar
dat de positie en voflngeving van de
op een terras en talud-oever. Geconcludeerd werd
De door de vegetatie
systemen verschillen induceren in de stikstofhuishouding'
tussen terras-talud, steil talud en
opgenomen hoeveelheid stikstof verschilt het sterkst
hoeveelheid opgenomen stikstof
perceel anderzijds. Bij geterrasseerde taluds was de
taluds. Deze lage benuttigingsfractie
aanzienlijk kleiner dan bij de meer gangbare, steile
denitrificatie' daar dit
in het terrastalud vindt zijn oorzaak vooral in de aanzienlijke
systeem

vaak

waterverzadigd

1S
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Tabel 6.1. Nutriëntenopname door vegetatie in bufferzones
Vegetatie

- Grasland op vloedvlakte
- Grasland op vloedvlakte
- Grasland op zwakke
helling
- Bomen op steile
helling
- Gras

Nutriënt

Condities

Referentie

Snelheid

N

lage nutriëntenbelasting

253

N

hoge nutriënten-

246

N
N

belasting
lage nutriëntenbelasting
hoge nutriëntenbelasting

N

zandigelorgan.

- Gras

N

bodem
veenbodem

- Riet (Phragmites

N

r49
381

50-70

Van Oorschot,

M.M.P. (ree4)
Van Oorschot,
M.M.P. (1ee4)
Van Oorschot,
M.M.P. (1994\
Van Oorschot,
M.M.P. (1994)
Leonardson et al.

(ree4)
80-140

Leonardson et al.

+NO3-

1147

Weisner et al.

t5t2

Weisner et al.

(tee4)
(tee4)

australis)

- Riet (Phragmites
australis)
- Riet (Phragmites

N

+NO3-+C

N

+ NO3-

australis)
- Oevervegetatie: terras

N

veenweide

(tee4)

*

oogst

l 356

Weisner et al.

74

Melman et al.

(ree4)
(lee0)

- Oevervegetatie: steil

N

veenweide

- Grasland op vloedvlakte
- Grasland op vloedvlakte
- Grasland op zwakke
helling
- Bomen op steile
helling
- Thypha sp.: moeras

P

109

Melman et al.

lage nutriëntenbelasting

35

Van Oorschot,

P

hoge nutriënten-

37

P

belasting
lage nutriënten-

(lee0)

*

P

belasting
hoge nutriëntenbelasting

9
48

6-47

P

M.M.P. (1994\
Van Oorschot,
M.M.P. (1994)
Van Oorschot,
M.M.P. (1994)
Van Oorschot,
M.M.P. (1ee4)
Mitch, W.J.

(tee4)
De waarden werden naar eenzelfde eenheid herleid

6.2. Aquatische macroryten in een moerssysteem
Zoals reeds vermeld, kan een moerassysteem een degelijk alternatief bieden voor het
behandelen van drainagewaters. Heel wat aquatische macroryten zijn in staat om een

aanzienlijke hoeveelheid nutriënten

op te nemen. Tevens begunstigen ze

de

denitrificatie door de inbreng van organische koolstof en vormen een vasthechting voor

epifften en micro-organismen. Bepaalde aquatische macroryten zijn tevens in staat
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zuuÍstof te transporteren nÍur de wortelzone, waardoor het nitrificatie-denitrificatie
proces wordt gestimuleerd. Teneinde een beeld

te voÍnen van de

aquatische

macrofoten zal een korte indeling (uit: De Spiegeleer, 1996) worden geschetst en een
beschrijving van de praktijkervaringen met macrofften in de retentie v.an nutriënten.

6.2.1. Indeling aquatische macrofyten

a) Hydro{vten

Onder de term hydrofyten worden de 'echte' waterplanten beschouwd. Zonder diep in
te gaan op de classificatie, kunnen toch drie grote groepen onderscheiden worden:

I. Submerse of ondergedoken waterplanten, al of niet verankerd in de bodem,waaronder:

- Brede V/aterpest (Elodea canadensis)

- Schedefonteinkruid

(P o tamo geton p e c t inatus)

- Kransvederkruid (Myriophyllum verticillatum)
- Aarvederkrui d (Myriophyllum spicatum)

- Puntkroos (Lemna trisulca)
- Gedoord Hoornblad (Ceratophyllum demersum)
- Gewoon Blaasjeskruid (Utrtcularia vulgaris)
- Biesvaren (Isoetes lacustris)

- Oeverkruíd (Ltttorella uniJlora)

II. Drijfplanten, verankerd

in de bodem en met op het wateroppervlak drijvende

bladeren, waartoe behoren:

- Gele Plomp (Nuphar luteum)
- Waterlelie (Nymphaea alba)
- Drijvend Fonteinkruid, (Potamogeton natans)
- Vlottende Waterranonk el (Ranunc ulus fluit ans)

- Gewone'Waterranonkel (Ranunculus peltatus)
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III. Drijfplanten of pleustofirten, die tijdens het groeiseizoen op het wateroppervlak
drijven:
- Klein Kroos (Lemna minor)

- Wortelloos Kroos Qfoffia arrhiza)
- Grote Kroosvaren (Azolla filiculoides)
- Kikkerbe et (Hydrocharis mor sus -ranae)
- Vlotvaren (Salvinia natans)

De bewortelde drijfolanten hebben ondergedoken, vrijhangende wortels. Zowel bij de
pleustofrten als bij de drijfbladplanten zijn de bladeren bovenaan aangepast aan de lucht
en onderaan aan het leven in het water.

b) Helotrten

Helofften of emergente aquatische macrofften wortelen in de waterbodem, maar hun
bladeren en bloeiwijze steken boven het water

uit.

Ze worden gekenmerkt door een

uitgebreid wortelstelsel en inwendige luchtkanalen die zuurstof transporteren van de
bladeren naar de wortels. Helofften nemen de nodige voedingselementen uit de bodem

op, mzur kunnen met behulp van adventiefivortels ook nutriënten uit de waterkolom
halen.

Enkele belangrij ke vertegenwoordigers zij n:
- Riet (Phragmites australis)
- Mattenbies (Scirpus lacustris)
- Grote lisdodde (Typha latifulia)
- Rietgras (Phalaris arundinacea)

- Grote egelskop (Sparganium erctum)
- Gele lis (Iris pseudacorus)
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c) Pleustohelofirten

Pleustohelofrten zijn drijvende planten met ondergedoken wortels, waarvan de overige
vegetatieve delen en bloemen volledig boven het water uitsteken.
Voorbeeld : Waterhyac int (Ei c hho r ni a c r a s s ip e s)

d) Reptohelotrten

De reptohelo§rten wortelen in drijvende plantenresten of aan de oever. Ze breiden zích

juist onder of op het wateroppervlak uit door uitlopers. De uitlopers geven aanleiding
tot nieuwe luchtbladeren en bloemen.
Voorbeeld: Kleine Watereppe (Sium erectum)

e) Pseudohydrotyten

Deze groep omvat de aquatische macrofften die lange tijd ondergedoken kunnen leven
en zich vegetatief voortplanten, mÍur zich onder die omstandigheden niet geslachtelijk
kunnen voortplanten.
Voorbeeld : Pij lkruid (Sagit taria s agittifolia)

6.2.2. Kenmerken en praktijkervaringen

Door een aantal ffsiologische en ecologische kenmerken van Riet (Phragmites australis)
is een rietvegetatie uitermate geschikt voor het behandelen van nutriëntenrijk water (vb.

drainwater). De Maeseneer

&

Verheven (1984) beschrijven

plantaardige en ekologische kenmerken van

riet.

de

belangrijkste

De wijde verspreiding van riet is

mogelijk door de grote tolerantie die het veroont ten opzichte van uiteenlopende
milieuomstandigheden. Een voomaam kenmerk van riet is de sterke rhizoomvorming.

Afhankelijk van de bodemsoort en vooral van de hoogte van de watertafel is de
rhizoomlaag minder

of meer dik: op permanent overstroomde plaatsen is zij

decimeter dik (normaal 40-60

cm). De andere belangrijke

eigenschappen

enkele

van iret zijn:
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vorstresistentie, droogteresistentie, pH-tolerantie, zoutresistentie, ontwikkeling
adventiefivortels,

wij

hoge evapotranspiratie, stelt weinig eisen aan bodemtextuur en de

grote weerstand tegen allerlei verontreinigingen.

In

een rietvegetatie bedraagt de

diffi.rsiesnelheid van zuurstof naar de wortelzone in de grootte-orde 5-30 g Or.dag-t.m-2.

In Tabel 6.2. is

in

een globale indruk weergegeven voor vier moerastypen

produktie, en opname van N en

hun

P. Opvallend is de grote hoeveelheid N, die door het

maaien van een rietvegetatie kan worden afgevoerd.

Tabel 6.2. Gemiddelde bovengrondse produkÍie en opname van N en P in vier moerastypen
(Duel& Saris, 1986)
VegetaÍietvpe
Bovengrondse
Bovengrondse opname
produktie (g.m-2;-1;

(kg'ha-1;

N

P

Typha

1230

+ 435

160

26

Phragmites

1170

+335

304

l6

Scirpus

505 + 335

6l

8

Carex

785 + 300

134

9

Reddy & De Busk (1985) voerden onderzoek uit naar acht verschillende macrofirten in

de verwijdering van

N en P uit nutriëntenrijk

water

in

een moerassysteem. De

stikstofuerwijdering was het hoogst voor de water§acint (Eichhornia crossipes)
(3.3 g N.m'.d-l; tijdens de zomer, terwijl tijdens de winter de stikstofverwijdering door
watemavel (Hydrocotyle spp.) het hoogst was. De opname van P was het hoogst bij de
waterhyacint (Eichhornia crassipes) en Egeria spp.tijdens de zomer, terwijl waternavel

(Hydrocotyle spp.) en kroos (Lemna spp.) tijdens de winter de hoogste P-opnamen

vertoonden. Algemeen varieerde de N-opname tussen 16-75% van de totale Nverwijdering, en de P-opname tussen 12-73% van de totale P-verwijdering.

Weisner et al. (1994) vonden tijdens de zomer significante verschillen voor de Nretentie (opname door vegetatie + denitrificatie) in een moerassysteem met rietvegetatie
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(1 g N.m-2.dag-') en zonder rietvegetatie (0.6 g N.m-2.dag-t). De twee belangrijkste
processen die verantwoordelijk zijn voor een verhoogde N-retentie zijn, volgens deze
onderzoekers, denitrificatie en opname door vegetatie. Een experiment werd uitgevoerd

om de N-retentie uit de waterfase te vergelijken met een systeem waarbij NOr- is
toegevoegd, een systeem met toevoeging van NOr-

f

C , en een systeem waarbij NOr- is

toegevoegd + oogst van de vegetatie. Hieruit bleek dat het systeem met C de hoogste

N-retentie vertoonde. Dit betekent dus een direct effect van de C-beschikbaarheid.

Zelfs in moerassystemen met een hoge vegetatieve productie en een hoog gehalte

aan

particulair organisch materiaal blijkt de C-beschikbaarheid limiterend te Àjn voor de

NOr- verwijdering door denitrificatie. Weisner et al. (1994) suggereren dat

een

combinatie van ondergedoken aquatische vegetatie en helo§rten niet enkel een
verhoogde retentie van nitraat bevorderen ) maar tevens een stimulerend effect
uitoefenen op het nitrificatie-denitrificatie proces ter verwijdering van NHo*.

Een combinatie van ondergedoken waterplanten en helofrten is volgens Jansson et al.

Q99a{ het meest effectief. Macrofirten

fi.urgeren eveneens als filtersysteem voor

sedimentdeeltjes en partikels. Ondergedoken waterplanten Àjn in staat om nutriënten

uit de bodem op te nemen langs hun wortels en tevens uit het water via de bladeren

§ichols, 1983). Amerikaanse

veenbes (Vaccinium oxycoccus) en Bosbes (Vaccinium)

die op onderwaterbodems gevestigd zijn, nemen meer NHo* op dan NOr-. Dit is te
wijten doordat deze planten geen nitraatreductase produceren en dus geen NOr- kunnen
gebruiken. Nutriëntenretentie door moerasvegetatie is het hoogst gedurende het actieve

groeiseizoen. Verschillende scenario's voor moerassystemen met helofften worden
gepresenteerd door De Maeseneer

& Van Meirvenne (1985).
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Tabel 6.3. Nutriëntenretentie door moerassystemen met helofften-vegetatie (uit: Duel &

During,
Natuur

1990)
ke moerassen

Locatie

stikstof

Vegetatie
bron

Baltonmeer,
Hongarije
Hougton Lake

Phragmites

totale

Carex, Salix

M-igbie*-1, USA

Wilwood,
Taxodium,
Florida, USA
Fraxinus
Brillion marsh Typha
Bellaire,
Michigan, USA

Thuja

Massachusetts,

Thypha

USA
Lake Hiawatta,
Florida, USA
Gainesville,
Florida, USA

reductie

N

(%)

Fosfor
reductie (%)

bron

P

98

totale

NHO+:N

63-77

rÓ1r--P

73-95

NO3--N
totale N

93-99

totale P

95

89

totale

NlI4+-N
-N

90

Pó;:--P

6-68

5l

t3-67

75-80

totale P
totale P

97
57

PO43--P

68

totale P

47

totale P

98

+NO3NH4+-Y
NO3--N
totale N

P

87-98

64-91

31

Sagittaria

Taxodium totale N

98

95

totale

P

94

totale P

24

PO43--P

97
97

totale P

b) Helofutenfilters waarin het oppervlaktewater over de moerasbodem stroomt

Locatie

Vegetatie

Stiktof
bron

Elburg,
Nederland
Flevoland,
Nederland
Lake Glumso,

reductie

(%) bron

Fosfor
reductie (%)

Phragmites

totale

N

13-15

totale

P

0-35

Scirpus,

totale

N

87

totale

P

81

Phragmites

Phragmites NO3--N

l 5-55

Denemarken
Santee,

Phragmites,

California, USA

Typha,

totale

N

25

PO43--P
totale P

5

totale P

50

7

Scirpus
Wisconsin

Listowel,
Ontario, Canada

NO3--N

8
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c) Helofftenfilters waarin het oppervlaktewater in de moerasbodem infiltreert

Locatie

Stikstof

Vegetatie
bron

Lauwersoog, Phragmites

reductie

(%)

bron

Fosfor
reductie (%)

N

88

totale P

69

Phragmites Kj-N
Phragmites totale N

4t

totale P
totale P

94
42

95
69

totale P

99

78
74

PO4r--P

68

totale

Nederland
Geel,
Ohtfresen,

W-Duitsland

Linkop
Zweden

Glyceria

Pretoria,

Phragmites

Z-Afrika

NH4 +:N''
totale N
Nuo+-,o
NO3--N

81

7. OYERZICHT VAN REALISATIES MET BUFFERZONES

In

deze paragraaf wordt

in het kort een beschrijving

gegeven van experimenten

uitgevoerd met verschillende typen bufferstroken. Telkens zal vermeld worden aan

welk type watertransport is gemeten. In de tekst worden eveneens kwantitatieve
gegevens vermeld, en samengevat

in een overzichtstabel. Op basis hiervan zullen

een

aarfial conclusies worden getrokken betreft de inpasbaarheid en efficiëntie van de
bufferzones in fi.rnctie van bodemparameters en type waterafroer.

7.1. Terrestrische bufferstroken

Onder de terrestrische bufferstroken worden de typen 2aen 2b gerekend (Tabel 4.1).

Deze omvatten hoofdzakelijk 916-, bosbufferstroken en bufferstroken met diverse
vegetatie.

Young et al. (1980) onderzochten in Minnesota (USA) de afroer van nutriënten via
surface runoff met behulp van een regenval-simulator, waarbij bufferstroken met
verschillende landbouwgewassen waren ingeplant. De nutriënten waÍen afkomstig van
een

mesterij. De waarden voor de effectiviteit zoals vermeld in Tabel 7.1. hebben

betrekking op opgeloste en sedimentgebonden nutriënten samen. De effectiviteit voor
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de opgeloste stoffen was gemiddeld lager dan voor de sedimentgebonden stoffen: voor

N 65% tegenover

93%o

envoor P 69%otegenover 93%o. Opgemerkt moet worden dat via

de surface runoff afgevoerd nitraat niet door de buffersuoken werd verwijderd. De
output van nitraat-N was in een aantal gevallen zelfs aanmerkelijk groter dan de input.
Doordat de afuoer van de mesterijen slechts zeer weinig nitraat bevatte, komt dit niet tot

uiting in de efflectiviteit voor totaal-N. In een met mars beplante bufferstrook werden 24
monsters genomen om de relatie tussen de breedte van de bufferstrook en de
concentratie van opgeloste nutriënten in de surface runoff te bepalen. De relatie tussen

breedte

en

concentratie

is

gepresenteerd

in de vorn van berekende

regressielijnen, maar de meetwaarden waarop dezp relatie

is

gebaseerd

lineaire

zijn

niet

gegeven. Figuur 7.1 geeft de nutriënten concentratie weer uitgezet tegen de breedte van
de bufferstrook.
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Fig. 7.1: Nutriënten concentratie versus breedte bufferstrook
(Young, R.A. et al, 1980)
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Jacobs

& Gilliam (1985)

deden in North Carolina (USA) onderzoek naar de hoogte van

nitraat-verliezen van landbouwgronden naar het oppervlaktewater en naar een aantal

factoren die daarop van invloed

zijn. In één van de onderzochte stroomgebieden

bevonden zich tussen de landbouwgronden en de beeklopen stroken

onderzochte situaties wordt

bos. Van twee

de breedte van deze buffershook vermeld en

de

nitraatconcentraties in de subsurface runoff onder de landbouwgrond en langs de beek.

de laatste bedroegen minder dan 0.1 mg N/1, waaruit kan worden geconcludeerd dat

wijwel alle nitraat door de bufferstrook werd vastgehouden. In het onderzoek werden
monsters genomen van de vegetatie. Waarschijnlijk betreft het hier echter alleen de
ondergroei, die voomamelijk uit éénjarigen bestond. De in de vegetatie aanwezige
hoeveelheid stikstof bedroeg 28.5 tot 80.6

kg.hat.

Aangeziendeze vegetatie niet werd

geoogst, droeg de opname van stikstof door de vegetatie niet brj aan de verwijdering.

Hoewel er geen metingen werden gedaan van de denitrificatie enlof van de opname van
nitraat-N door de bomen, stellen de auteurs dat de verwijdering voor het overgrote deel
was toe te schrijven aan denitrificatie.

Pinay

&

Decamps (1988) onderzochten de verwijdering van nitraat-N getransporteerd

via subsurface runoff door bosvegetaties langs een rivieroever in het stroomgebied van

de Garonne in Zuid-Frankijk. Gedurende 16 maanden werden monsters van het
ondiepe grondwater genomen op 19 plaatsen op het transect tussen landbouwgrond en

rivieroever. De gemiddelde nitraatconcentraties op de grens van het bos (input) waren
erg laag: 1.32 mg.l-t. Na een tanspoÍweg van ca. 30m door het bos bleek alle nitraat te

zijn verwijderd. In situ metingen van de denitrificatie resulteerden in waarden van

1.5

tot 53 mg N.m-2.dag-l. Op grotere afstand van de landbouw$ond (dus dichter naar de
rivieroever toe), waar geen nitraat meer beschikbaar was, werd ijzer en mangaan

gereduceerd. Maar ook

in de zone dichtbij de landbouwgrond, waaÍ wel

nitraat

beschikbaar was, bleek de denitrificatie gelimiteerd te Àjn door de hoeveelheid nitraat.

In de diepere delen van de ondergrond bleek de capaciteit 350 mg.m-2.dag-' te bedragen
(laboratori'um-experiment), tegen een in het veld gevonden waarde van 50 mg.m-'.dag-'.

Bij

de interpretatie van deze gegevens moet uiteraard rekening worden gehouden met de

aftankelijkheid van het denitrificatieproces van de temperatuur.
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Haycock

&

Pinay (1993b) onderzochten in Zuid-Engeland de retentie van nitraat-N in

de bodem van vloedvlakten in de winterperiode, wanneer er geen opname plaatsvindt

door vegetatie. Het onderzoek werd uitgevoerd in een grasbufferstrook en

in een

bufferstrook beplant met populieren. Grondwater afkomstig van landbouwgronden
stroomde

via

subsurface runoff

in de vloedvlakte; er werd geen surface runoff

waaÍgenomen. Met behulp van piëzometers werd de stroming van de subsurface runoff
gemeten en werden monsters genomen, deels om de 5 dagen met de hand en deels

automatisch om de 24

uur. De input

en de output werden bepaald in g.m-2.dag-r. De

retentie werd uitgezet tegen de hoogte van de

input. In de met populieren

vloedvlakte werd onafhankelijk van de hoogte van de

beplante

input, vrijwel alle nitraat

verwijderd: de regressie-coëfficiënt van de grafiek bedroeg 0.99. In de grasbufferstrook
werd bij een input tot 4 gN.m-2.dag-r eveneens wijwel alle nitraat verwijderd, maar over

het gehele traject (tot een maximale input van 12 g.m-z.dag-' bedroeg de regressiecoëfficiënt van de grafiek

0.84. De

retentie bleek

in de eerste meters van de

bufferstrook verreweg het hoogst te zijn. Het duidelijkst was dit in de bufferstrook met
populieren: hier werd al na 5m geen nitraat meer gemeten. Bij de grasbufferstrook was

het verloop minder steil: hier werd bij hoge input over de totale breedte van

de

bufferstrook (17m) de concentratie nitraat-N met 84%o gereduceerd. Een meer
gedetailleerde analyse van de nitraat-retentie in de grasbufferstrook toonde aan dat de

processen

in

de

'bufferstrook snel reageren op piekbelastingen, die optreden bij

regenbuien. Hoewel dit niet werd gemeten, achten Haycock

&

Pinay (1993b) het

waarschijnlijk dat de retentie volledig kan worden toegeschreven aan denitrificatie,
aangezien

in de wintermaanden geen

opname door vegetatie plaatsvindt. De hogere

effectiviteit van de bufferstrook met populieren ten opzichte van de grasbufferstrook zou
kunnen worden toegeschreven zurn een hoger gehalte organische koolstof in de bodem,

samenhangend

met de afbraak van organisch materiaal (dode bladeren).

De

denitrificatie zou aan de rand van de bufferzone niet alleen het hoogst zijn door grotere
beschikbaarheid van nitraat maar ook omdat de hoeveelheid beschikbare koolstof hier
het hoogst is, samenhangend met de hoogte van de grondwaterspiegel ten opzichte van
het bodemprofiel. In figuur 7.2 wordt bovenstaande omschreven correlatie tussen nitraat

input en retentie weergegeven voor populieren aanplant en gras.
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(Haycock & Pinay, 1993)
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Cooper (1990) voerden metingen uit in Nieuw-Zeeland aan een beek (ca.

lm breed) die

gedeeltelijk (88%) werd omzoomd door minerale bodems en gedeeltelijk (12%) door
natte, structuurloze bodem met een hoog gehalte aan organisch materiaal. Er wordt in

het aÍikel geen melding gemaakt van de aard van de vegetatie in de oeverzone. Er
werden piëzometers geplaatst langs de rand van de beek en op ca. 9m afstand van de

beek. De piëzometers werden geplaatst boven de in de bodem aarrwezige impermeabele

lng.

Maandelijks werd de waterstand in de piëzometers gemeten, de piëzometers

werden vervolgens leeggepompt

en het nieuw instromende grondwater

werd

bemonsterd. Van deze monsters werd het nitraatgehalte bepaald. Door op verschillende
punten in de beek zortt aan het water toe te voegen en stroomafivaaÍs de geleidbaarheid

van het water te meten werd de snelheid van de laterale stroming in de verschillende
bodemtypen bepaald.

Dit vermenigvuldigd met de nutriënten-concentraties in

het

grondwater gaf als resultaat de vermindering van de nutriënten-flux in mg.l-t voor de

verschillende bodemfpen.

In de organische

bodems werd

in de zone

tussen de

piëzometers de flux van nitraat-stikstof met gemiddeld 93% verminderd. Ondanks de

hoge variatie in maandelijkse input was de variatie in verwijderingspercentage gering

(88% tot 97o

). In minerale bodems was de verwijdering veel geringer

30Yo) en sterk aftrankelijk van de hoogte van de
620/o,

terwll in de maanden met hoge input

(gemiddeld

input. De hoogste verwijdering bedroeg

de output zelfs enkele procenten hoger was

input. In de maand december werden in situ metingen gedaan aan de
denitrificatie-aktiviteit en het gehalte aar, organische koolstof. Het organisch
dan de

koolstofgehalte en het gehalte aan denitrificatíe-enzym waren in de organische bodems
beduidend hoger dan in de minerale bodems.

In de organische bodems bedroeg

de

denitrificatiesnelheid op 10m afstand van de beek 338 mg N.m-2.h-'. Op kleinere afstand
van de beek was de denitrificatie geringer. Dit laatste gevoegd bij het gegeven dat de
geschatte verwijdering van nitraat-stikstof door de totale oppervlakte aan organische
bodems 0.3 tot 2.1 mgN.m-2.h I bedroeg, wijst erop dat de denitrificatiesnelheid beperlt

werd door de beschikbaarheid van nitraat en dat de verwijderingscapaciteit van de
organische bodems lang niet ten volle hoefde te worden benut. De berekende opname

door de vegetatie bedroeg 0.34 mg.m-'.h' en de denitrificatiesnelheid
beeksediment 0.05 mg N.m-2.hr, gedurende de maand december.

in

het
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Peterjohn

& Correll (1984) deden onderzoek op een beboste oeverstrook in een deel van

het stroomgebied van een rivier in Maryland (USA). De metingen werden zowel aan

surface en subsurface runoff uitgevoerd. Naast concentratiebepalingen

is ook

de

belasting bepaald. Ook werden gegevens verzameld aan de hand waarvan de
nutriëntenopname door de vegetatie kon worden geschat, zowel voor de marsteelt op de

landbouwgrond als voor de bosbufferstrook. Het onderzoek strekte zich uit over een
periode van één jaar. De opname door maïs op de landbouwgrond bedroeg in één jaar
250 kgN.hal en 45 kg P.ha

getallen komen volgens

'

j-'.

Daarvan werd 71 kg N.hat

de auteurs goed

j-t en l0 kg P.ha t j-'. Deze

overeen met

de resultaten van een

onderzoeksprograrnma aan bladverliezende bossen uit de gematigde zone. Na aftrek

van de hoeveelheden die via bladval weer in het systeem terugkeerden resteerde een
netto-opname varl 15 kg N.ha-rj-' en 2.2 kg P.ha-tj-'. Via surface runoff werd per
hectare ca. 14.5 kg

Nj-' en 3.0 kg Pj-'verwijderd

door de bufferstrook. Daarnaast werd

via subsurface runoff ca. 45 kg N.hatj-t verwijderd, waarvan 15 kg kan worden
toegeschreven aan opname door de vegetatie. De auteurs geven als hypothese dat de

overige 30 kg.hat

j-'

door denitriÍicatie wordt verwijderd. Opmerkelijk is dat voor de

geconstateerde verwijdering van nutriënten

uit de surface runoff geen verklaring wordt

gezocht. De totale N-input bereikt de bufferstrook voor ongeveer

ll4 via surface runoff

en voor ongeveer 314 via subsurface runoff. De verwijderingspercentages zijn voor
beide transportwegen wel gelijk en leveren een effectiviteit van 87%o voor surface en
subsurface runoff samen

op. Dit in tegenstelling tot fosfaat, waar tegenover

een afrrame

van de belasting via surface runoff van 87Yo een toename via subsurface runoff van
230%o

stazt. Deze getallen komen in een ander licht te staan wanneer wordt gekeken

naar de absolute hoeveelheden: de afirame via surface runoff bedraagt bijna 3 kg P.ha

'.

Per saldo

blijft

79%o

t

j-

varde totaal aangevoerde fosfaat achter in de bufferstrook. Dit

maakt tevens duidelijk dat van de fosfaat die werd aangevoerd via surface runoff slechts
een klein gedeelte hoeft te zijn geihfiltreerd in de bufferstrook om de toename

in

de

subsurface runoff te verklaren.

Osbome

&

in

een

in de USA. De bufferzone had

een

Kovacic (1993) voerden onderzoek uit naar subsurface runoff

begroeide bufferzone langs de Embarras rivier

63

lengte van

I

km en was ingededeeld in een zone met gewas, een graszone (39 m

breedte) en een boszone (16

m breedte). Door middel van lysimeters

watermonsters genomen op drie diepten (60 cm, 120 cm en

>

120

werden

cm). Gedurende

maand werden de monsters geanaliseerd op NO3--N, opgeloste en totale

P.

17

Zowel de

bos- als grasbufferstrook reduceerden de NOr--N in het grondwater tot meer dar 90oÀ.

Op jaarbasis was de bosbufferstrook meer effrciënt

in de NOr- retentie dan de

grasbufferstrook, maar minder efficiënt voor de opgeloste en totale

P.

Gedurende het

winterseizoen vloeide er opgeloste en totale P van zowel de bos- als grasbufferzoÍLe naaÍ

het grondwater. Periodieke oogst van de vegetatie zou een daling in

de

fosforuitspoeling teweegbrengen. Deze auteurs suggereren dat de begroeide bufferzones
niet efflrciënt zljn in gronden met buizendrains. Een alternatief hiervoor zou het creëren

zijn van moerassystemen parallel met de stroom.

Lowrance (1992) voerde onderzoek uit naar subsurface runoff in een bosbufferzone
langs de Little River (Georgia). De bosbuffeÍzone had een breedte van 50-60 m en een

helling van 2o/o. Nitraat en Cl concentraties werden om de twee weken of maandelijks
gemeten in het grondwater. De NOr- concentratie en NOr-/Cl- verhouding daalden met
een factor 7

tot9 in de eerste 10 m van de bosbufferzone. In de daaropvolgende 40 m

daalde de NOr- concentratie van 1.80-0.80 mg

NOr-N.l-t. De denitrificatiepotentiaal

was beduidend het hoogst in de bovenste bodemzone naast het veld en naast de stroom.
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De denitrificatiepotentiaal was het hoogst in oktober en augustus. Het ontbreken van
een significante respons op NOr- en C toevoer onder anaerobe incubatie beduidde op een

lage denitrificatie in het oppervlakkig grondwater.

7,2. Moerassystemen

In deze paragraaf ntllen een aarfial resultaten worden besproken van moerassystemen in
de reductie van nutriënten. Deze resultaten moeten een ondersteunende basis vorrnen

voor de haalbaarheid van kleinschalige moerassystemen langs sloten. Een duidelijk
onderscheid tussen dras- en plasbermen kon niet worden gemaakt.

literatuur voorhanden met betrekking

tot de functie van

Er is weinig

moerassystemen

in de

behandeling van drainagewater. Kwantitatieve gegevens omtrent de effectiviteit van

helofrtenfilters is reeds hoger aangehaald.

Fleischer

et al. (1994b)

moerassystemen op

vijf

deden onderzoek naar de stikstofretentie

in

aangelegde

verschillende plaatsen en twee referentie-systemen in Zweden.

Drie moerassystemen (te Stjiirnarp, Böslid en Mölegard) ontvingen drainagewater van
omringde landbouwpercelen. Twee moerassystemen te
deze ontvingen water

ïjiirby dienden als referentie,

uit dezelfcle stroom met een zeer hoog gehalte aan NOr-. De

overige moerassystemen (2 te Vallas en een te Slàttakra) ontvingen respectievelijk

stedelijk regenwater (7000 inwoners) en huishoudelijk afualwater (220 inwoners).
Indien de stikstofbelasting stijgt in een moerassysteem dan stijgt eveneens de retentie,
maar uitgedrukt in percentage van de belasting kan dit soms een daling betekenen.
Bijgevolg betekent een laag percentage in retentie niet een slecht functioneren van een
moerassysteem. De jaarlijkse netto retentie over de verschillende moerassystemen
varieerden tussen 73 en 7000 kg N.hal.

Schreijer

&

Kampf (1995) voerden tussen 1988 en 1993 experimenten uit omtrent de

nazuivering van rwzi-effluent door een kleine sloot in Nederland. Het moerassysteem
bestond uit: een 80 cm diepe bezinkput om fijn slib te laten bezinken en te zorgen voor
een goede verdeling van de waterstroom over de breedte; een 15-20 cm diep deel met
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helofften (riet en lisdodde); en een 30-40 cm diep compartiment met

echte

waterplanten. De waterplanten waren aan het moerassysteem toegevoegd, om een
daglnacht ritme in het zuurstofgehalte te bewerkstelligen. De experimenten waren erop

gericht om na te gaan of ook bij korte verblijftijden nog positieve effecten van een
moerassysteem kan worden verwacht. De gehalten aalr stikstof

in het rwzi-effluent

waren in het algemeen laag (< 7 mg N.l-l). Deze gehalten werden verder verlaagd in het
moerassysteem. De nitrificatie en denitrificatie werden beihvloed door de hydraulische

verblijftijd. In

1989 en 1990 (verblijftijden resp. 3 enZ dagen) werd

wijwel het gehele

jaar 90-100o/o ammonium-stikstof verwijderd. Op de rwzi werd gedefosfateerd tot een
al lage ortho-fosfaat concentratie van 0.5-0.8 mg.ft. Bij verblijftijden van 3 dagen of

meer werd vooral
waargenomen.

Bij

in het voorjaar

een redelijke verwijdering van orthofosfaat

een verkorting van de

verblijftijd werd de verwijdering van ortho-

fosfaat slechter en nÍun de nalevering toe. Te vermelden is eveneens de reductie van

E.Coli bacteriën. Bij een verblijftijd van ongeveer drie dagen werd ruim voldaan aan de
norÍn voor de grenswaarde van oppervlaktewater. Zelfs een verblijftijd van één dag
bleek eerLaanÀenlijke reductie te vertonen (circa 90%).

Ssrensen (1995) rapporteert de opzet van experimenten

in

onderwater-graslanden in

Denemarken. Kleinschalige experimenten op een onderwater-grasland,
drainagewater ontving van een aanliggend perceel, wees erop dat een

dat

wij groot deel van

het nitraat werd weerhouden (kwantitatieve gegevens werden niet vermeld). In een
grootschaliger project trachten
graslanden

ze een grotere

te onderzoeken. Indien de

verscheidenheid aan onderwater-

geschikÍe onderwater-graslanden gevonden

worden, verwacht men een nitraat-retentie van ongeveer 25Yo naar de waterloop. Een

mogelijk probleem dat kan oprijzen is de uitloging van fosfor, aanweÀg

in

het

onderwater-grasland, door mobilisatie in anaerobe condities.

Kadlec

&

Hey (1994) deden onderzoek naar vier moerassystemen in de USA

de

hetzelftle water van een stroom ontvangen. De moerassystemen hadden een
verschillende oppervlakte en hydraulische belasting. Drainage-water met afroer van
nutriënten en sedimenten komen in de waterloop terecht. Ongeveer 40Yo van het debiet
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werd in de moerassystemen gepompt. De moerassystemen waren voorzien van een
aantal aquatische macrofften. Tabel 7 .2. geeft een visie met betrekking tot de retentie

van sedimenten, N en
tijdsperiode van
opgehouden

P.

Deze resultaten zijn gemiddelde waarden over de gemeten

3 jnr. Hieruit blijkt dat circa 88% van sedimentdeeltjes werd

in de moerassystemen. Er traden weinig verschillen op tussen de vier

moerassystemen ondanks de verschillende afmetingen en hydraulische belasting. Het P-

gehalte werd voor ongeveer 75%o vermínderd. Een belangrijk deel van de P zott zijn

verwijderd door sedimentdeeltjes. Nitraat-N werd eveneens voor een belangrijk deel

gereduceerd. Denitrificatie zou volgens Kadlec &, Hey (1994) het belangrijkste
verwijderingsproces

zijn. Dit proces is des te efficiënter

naarmate de belasting kleiner

is, en dus de contacttijd groter. In deze experimenten werd het herbicide, atrazine,
eveneens tot de helft gereduceerd.

Tabel 7.2. Reductie van zwevende stoffen, totale P en NO3- in vier verschillende wetlands met
1994
hetzelfde te behandelen water; gemiddelden over drie jaar
&
w2
w3
w4
Input
w1

Zwev.stof.

mg.l-l
Yo

Tot. P

Nog-

retentie

mg.l-1
%o

0.100

retentie

mg.rl
%o

48.8

1.8

retentie

6.5

6.7

4.9

6.t

87

86

90

87

0.031

0.018

0.026

0.029

69

82

74

7t

0.61

0.15

0.7

0.22

66

9l

66

87

7.3. Analyse van de literatuurgegevens

Een belangrijke opmerking die vooraf dient te worden gemaakt is het feit dat de in de

literatuur gevonden onderzoekssituaties zowel wat betreft de landbouwbedrijfsvoering

als wat betreft toestandsvariabelen

(bodemtype, drainage,...) een veelheid aan

verschillende combinaties is waar te nemen. Dit betekent dus dat het vergelijken van de

verschillen tussen de onderzoeken sterk beihvloed wordt door de grote variatie in

condities. Een éénduidige conclusie omtrent de haalbaarheid en effectiviteit van
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bufferzones

in Vlaanderen is

dan ook niet mogelijk, aatgeÀen vele experimenten

werden uitgevoerd in condities die in Vlaanderen niet of nauwelijks voorkomen. Dezn

literatuurgegevens verschaffen ons wel een visie

tot de belangrijkste factoren

en

processen die een rol vervullen en dus nauwlettend moeten worden onderzocht in een
bepaalde situatie.

Een vrij algemene vaststelling is dat de effectiviteit voor de verwijdering van N in de
meeste gevallen hoog

is.

De meeste experimenten vonden slechts plaats voor één type

transportvorm (surface of subsurface runoff), hetgeen een verkeerd beeld kan vormen
over de totaliteit van de nutriëntenafroer. Men merkt op dat er voor de surface runoff

weinig verschil waar te nemen is voor N en P. De hoeveelheid nitraat die door de
surface runoff wordt getransporteerd is echter meestal zeer laag ten opzichte van de

hoeveelheid organische

stikstof. Er werden weinig

experimenten uitgevoerd met

bufferstroken van geringe breedte. Vele auteurs bleven

in

gebreke door een aantal

belangrijke toestandsvariabelen niet te vermelden, zoals het gehalte organisch materiaal,
de bodemtextuur en de grondwaterstand.

De effectiviteit voor N en P verschillen vrij aaruienlijk voor de subsurface runoff. Een
aarfial auteurs vermelden dat N hoofdzakelijk wordt afgevoerd door subsurface runoff
en P hoofdzakelijk door surface runoff. In grasbufferstroken is de opname van N door

de vegetatie het belangrijkste proces, terwijl in bosbufferstroken de denitrificatie van
groot belang blijkt door onder andere het hoger gehalte organisch materiaal. De retentie
van P vertoont een

wij

hoge variatie en is niet zozeer te verklaren door verschillen in

breedte. Van primordiaal belang is de capaciteit die de bodem vertoont om P te
adsorberen

(cfr. fosforbindendvermogen en fosforverzadigingsgraad). Een

aantal

auteurs constateerden dat bepaalde bodems P-verzadigd waren en aldus geen P meer

konden adsorberen. Gegevens omtrent de bodemsamenstelling die voldoende
gedetailleerd zijn om de adsorptiecapaciteit te beoordelen ontbraken echter in de meeste

artikelen. Er waren weinig gegevens beschikbaar omtrent de behandeling
drainagewater

uit drainbuizen.

Moerassystemen blijken

in dit verband

altematief te zijn, hoofdzakelijk door hun hoge denitrificatiecapaciteit.

van

een goed
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7.4. Conclusies omtrent de verschillende bufferstroken

Op basis van de beschikbare gegevens kunnen een aantal mogelijke conclusies worden
getrokken.

-In de onderzochte literatuur wordt vaak geen of summiere informatie gegeven over
relevante milieufactoren zoals grondsoort en grondwaterstand. Dit betekent dat het niet

evident is ofde resultaten van het onderzoek toepasbaar zijn op andere locaties.
-De meeste onderzoeken vonden plaats op zandgrond, al dan niet gemengd met leem

klei.

of

Over korrelgrootte, organische koolstof en andere relevante gegevens ontbreekt

vrij veel informatie.

-In vele gevallen blijkt de effectiviteit beihvloed te worden door de breedte van de
bufferstrook. De effectiviteit bij een breedte van lOm bedraagt ongeveer 60-70%o, voor
zowel P als N.
-Men vermoedt dat de effectiviteit daalt met de tijd.

-De belangrijkste verwijderingsprocessen die worden aangehaald tijdens surface runoff

zijn: sedimentatie van gesuspendeerde deeltjes door vermindering van de snelheid van
de runoff en belemmering van het tansport van de deeltjes zelf; infiltratie van de

runoff

en de daarin opgeloste nutriënten in de bodem.

-Er zijn weinig verschillen op te merken bij metingen Íum surface runoff voor

de

effectiviteit van N en P.

-Voor de subsurface runoff blijken de denitrificatie en de opname door vegetatie

de

belangrij kste nutriënten verwij deringsprocessen.
-De beschikbaarheid van gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal is een belangrijke

factor voor het denitrifi catie-proces.
-Naarmate de helling groter wordt, daalt de ef[ectiviteit in retentie.

-Bufferstroken zijn weinig eÍficiënt op plaatsen waar drainbuizen aarrwezig

Àjn.

Het

afzonderlijk behandelen van het drainwater, alvorens het in het oppervlaktewater terecht
komt, blijkt een heel nuttig altematief.

-Van de verschillende types bufferstroken blijken de moerassystemen (drasplasbermen) de beste oplossing voor het behandelen van drainagewater.

en
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-De moerasvegetatie vertoont een uitgesproken invloed op de retentie van nutriënten.
Deze vegetatie bevordert tevens tal van essentiële biologische processen.
-Dezc, vegetatie kan een

rol vervullen als verblijf- en broedplaatsen voor de fauna, wat

de natuurwaarde verhoogt.

-De effectiviteit voor de verwijdering van N bleek over het algemeen

wij

hoog (80-

t00%).
-De belangrijkste verwijderingsprocessen voor P zijn: precipitatie, adsorptie en opname
door vegetatie.

-De effectiviteit voor de verwijdering van P is aan grotere variaties onderworpen. Dit
heeft hoofdzakelijk te maken met de capaciteit van de bodem om P te adsorberen.

-Er zlln verschillende aanwijzingen dat de denitrificatie het hoogst is aan de rand van
het perceel en de bufferzone.

-De effectiviteit van grasbufferstroken voor N berust voornamehjk op de opname van
stikstof door de vegetatie. De effectiviteit van bosbufferstroken berust op het feit dat de

denitrificatiesnelheid hoger

is dan op de landbouwgrond. De gewasopname

is

daarentegen veel lager.

-De verwijdering van fosfaat door bosbuffershoken is zeer gering, doordat de opname
van P door bomen gering is, veel geringer dan gras en door de landbouwgewassen.
-De P-reductie door bufferstroken is op zandgrond zeer gering (4-8%).

-In

blijkt de opname door het gras het belangrijkste
verwijderingsproces, terwijl in bosbufferstroken een verhoogde denitrificatie
grasbufferstroken

plaatsgrijpt.

-De verwijdering van nutriënten in de verschillende bufferstroken blijkt het grootst te

zijn in moerassystemen. Dit wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de verhoogde
denitrificatie.
-Bufferstroken blijken algemeen minder efficiënt te zijn voor de retentie van P dan voor
N.

7t

8. SAMENVATTING

Orre Vlaamse

oppervlaktewaters worden

via diverse wegen verontreinigd door

puntlozingen en tevens door diffi.rse lozingen. Met betrekking tot de puntlozingen zijn
reeds heel wat maatregelen getroffen (vb.

RWZI's). Anders is het gesteld met de

aanpak van diffuse lozingen, hoofdzakelijk aÍkomstig van de landbouw, waarbij nog
geen efficiënte maatregelen

zijn geimplementeerd om de nutriënt- en sedimentflux naar

het oppervlaktewater te reduceren.

In dit rapport wordt een wetenschappelijke onderbouwing voorgesteld met betrekking
tot de functie van bufferstroken in de reductie van nutriënten naar het oppervlaktewater,
als een effectgerichte maatregel. Een bufferstrook is een strook grond tussen land en
water waarvan het beheer enlof inrichting is aangepast ten behoeve van de buffering van

nutriënten afl<omstig van de aanliggende landbouwgronden.

Dit rapport moet een

grondslag vorÍnen om de aanleg en inrichting van bufferzones te kunnen integreren in
de Code van Goede Landbouwpraktijken (cfr. nitraatrichtlijn 9ll676lEEG).

Teneinde bepaalde ingrepen uit te voeren is het belangrijk een kennis te bezitten omtrent
de processen en factoren die een rol vervullen in de verwijdering van nutriënten in een

bufferstrook. De wijze van transport van nutriënten naar het oppervlaktewater vormt
reeds een belangrijke invloed op de mogelijke retentie

belangrijkste transportwegen komen voor: surface

in een type bufferstrook. Als

runoff

subsurface runoff en diep

lateraal watertransport. Het transport van fosfor naar het oppervlaktewater wordt

hoofdzakelijk bepaald door het surface runoff, terwijl stikstof voornamelijk via
subsurface runoff wordt afgevoerd. Het transport van nutriënten via sedimentdeeltjes
mag in bepaalde situaties niet uit het oog verloren worden.

De belangrijkste verwijderingsprocessen voor stikstof zijn denitrificatie en opname door

vegetatie. Adsorptie, sedimentatie en opname door vegetatie vorÍnen de belangrijkste
verwijderingsprocessen voor fosfor. Bufferstroken blijken grosso modo weinig efficiënt

te zlln voor de retentie van fosfor. Dit

zou vooral te wijten zljn aan het
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fosforbindendvermogen van

de bodem en de lagere opname door vegetatie in

vergelijking met stikstof.

De bufferstroken die in de literatuur werden onderzocht waren hoofdzakelijk gras- en

bosbufferstroken. Grasbufferstroken blijken een hogere opname van nutriënten te

vertonen dan bosbufferstroken. Bosbufferstroken kunnen

wel een hogere

denitrificatiecapaciteit bezitten door het hoger gehalte aan organisch materiaal. Een
hoge grondwaterstand bevordert eveneens de denitrificatie. Zandgronden vertonen een

sneller transport van nutriënten en een lagere retentie dan klei en veenbodems. Deze
zandgronden zijn veelal niet voorzien van drainbuizen, terwijl kleigronden in hogere

mate worden voorzien van drainbuizen. In het geval er drainbuizen aarr:wezig zíjn,
bieden moerasbufferstroken een goed altematief. In de literatuur werd weinig specifiek

onderzoek gevonden omtrent

de

behandeling

van drainagewater, alvorens

het

oppervlaktewater te bereiken. Heel wat literatuur is voorhanden omtrent "wetlands",

helofftenfilters en andere vegetatiezuiveringssystemen. Op basis hiervan blijkt dat een
moerassysteem een aanzienlijke nutdëntenreductie kan bewerkstelligen indien de lokale

condities in het oog worden gehouden. De vegetatie in een moerassysteem of langs/in
een gracht of waterloop,

blijkt een belangrijke invloed te hebben op de opname van

nutriënten en op het denitrificatieproces. De effectiviteit van moerasbufferstroken om
stikstof te verwijderen is circa 2 à 3 maal zo hoog als de efflectiviteit van terrestrische
stroken. Dit is vooral te wijten aan de hogere denitificatiesnelheid. Belangrijk is dat de
vegetatie periodiek wordt geoogst en onderhouden.

Verder levert de aanleg van bufferstroken een bijdrage aan de uiwoering van het
natuurbeleid

met betrekking tot het creëren van natuurwiendelijke oevers

en

ecologische verbindingen langs watergangen.

Als slot kan men stellen dat bufferstroken een efficiënte bijdrage leveren in de retentie
van stikstof naar het oppervlaktewater. De verwijdering van fosfor op langere termijn

blijkt minder efficiënt te zijn. Nutriëntrijk water uit drainbuizen kan worden behandeld
alvorens het oppervlakÍewater te bereiken, een moerassyssteem (+ vegetatiezuivering)
biedt hierbij een mogelijk alternatief.
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