Het

Instituut voor bosbouw & wildbeheer i bw
werd bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991 opgericht
als Vlaamse wetenschappelijke instelling. Sinds die datum verenigt zij
het voormalig Rijksstation voor Populierenteelt (Geraardsbergen) en het
voormalig Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek
(Groenendaal).
De algemene opdracht van het Instituut is wetenschappelijk onderzoek,
wetenschappelijke dienstverlening en beleidsgericht onderzoek. Dit
onderzoek betreft de bosbouw, het visstandbeheer en het wildbeheer.
Aldus voert het ibw onderzoek en studies uit die een antwoord willen
bieden op vragen van het beleid, uit de sectoren van de bosbouw, de
riviervisserij, het natuurbehoud en de jacht en op de vragen uit de
onderzoekswereld, zowel op regionaal als op Europees niveau.
Om dit onderzoek te realiseren beschikt het ibw over kwekerijgronden,
zaadboomgaarden, een arboretum, geklimatiseerde serres, een bodemchemisch en -fysisch laboratorium, laboratoria voor genetisch en
fythopathologisch onderzoek, een meetstation voor luchtverontreiniging,
een visteeltcentrum, ...
Voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten beschikt het ibw
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Naar aanleiding van de internationale grensoverschrijdende luchtverontreiniging in Europa gedurende de
zeventiger jaren, werd op een meeting, georganiseerd
door de “United Nations Economic Commission for
Europe” (un/ece), op ministerieel niveau een conventie
betreffende “Long-Range Transboundary Air Pollution”
(clrtap) getekend. Deze conventie is de basis voor internationale samenwerking inzake reductie van luchtverontreiniging en is het bindmiddel geworden tussen
wetenschappers en beleidsmakers om pollutieproblemen op bredere, grensoverschrijdende basis aan te pakken. Het “International Co-operative Programme on
Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on
Forests” werd opgericht in 1985 als antwoord op de wijdverbreide bossterfte waargenomen in de late zeventiger
en vroege tachtiger jaren.
In 1986 wordt het “European Scheme on the Protection
of Forests against Atmospheric Pollution” (eec Regulation No 3528/86) uitgevaardigd. Deze verordening doelt
om de bossen te beschermen tegen luchtverontreiniging
en, in bijzonderheid, de productiecapaciteit van het
Europese bospatrimonium te handhaven.
Het “Pan-European Programme for Intensive and
Continuous Monitoring of Forest Ecosystems” van icp
Forests wordt opgestart om effecten van luchtverontreiniging en andere stressfactoren op de bosconditie te verhelderen. Momenteel zijn er in Europa 862 level ii
proefvlakken geselecteerd waar kroonconditie, groei,
vegetatieve samenstelling, chemische samenstelling
van bodem en assimilatie-organen worden bepaald.
In een beperkt aantal proefvlakken wordt nog een bijkomende monitoring van atmosferische depositie,
meteorologie en chemische samenstelling van het
bodemwater uitgevoerd. Het Vlaamse Bosbodemmeetnet maakt deel uit van dit programma en bestaat uit
12 proefvlakken waarvan 6 het complete programma
doorlopen.

In dit nummer wordt voornamelijk aandacht besteed
aan het luik van de atmosferische depositie in de permanente observatieproefvlakken en de immissiemetingen
te Brasschaat. Omwille van de hogere ruwheid van bossen, ontstaan betere uitwisselingsmogelijkheden tussen
bos en atmosfeer hetgeen leidt tot een versterkte depositie van stikstof en zwavel-houdende componenten in
verhouding tot lagere vegetatietypes zoals heide en grasland. Monitoring van deze atmosferische aanvoer is derhalve belangrijk om de blootstelling van het bos t.o.v.
een polluent en het effect van externe maatregelen ter
reductie van luchtverontreiniging te kunnen evalueren.
Depositiemetingen worden sinds 1992 uitgevoerd in het
bosbodemmeetnet. Daarnaast werd vanaf 1995 op de
meetsite te Brasschaat gestart met het meten van gasvormige componenten boven het kronendak van Grove
den om depositiefluksen te berekenen.
Om na te gaan in welke mate concentraties en deposities moeten gereduceerd worden om schadelijke korte
en langetermijn effecten op bossen op te heffen, worden
de concentraties en deposities vergeleken met resp.
kritische niveaus en lasten. In het kader van het vlinaproject “Bepaling van verzuring- en vermestinggevoeligheid van Vlaamse bosgebieden” werd een nieuwe
kritische laststudie voor Vlaamse bosgebieden uitgevoerd.
Onderhavig werk geeft een overzicht van de geleverde
metingen en poogt inzicht te verschaffen in de complexiteit van depositieprocessen boven bossen en de
impact op het functioneren van de bosecosystemen.
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Hoofdstuk 2 Materiaal en
Met hod en
2.1. Depositiemetingen
2.1.1. Geselecteerde proefvlakken
De monitoring van de chemische kwaliteit van de depositie vindt plaats in 6 van de 12 level ii proefvlakken. De
proefvlakken Wijnendale, Ravels en Brasschaat komen
op armere bodemtypes voor (Tabel 1). De bodems te
Gontrode en Zoniën kunnen naar Vlaamse normen als
“chemisch rijk” geklasseerd worden. Een beschrijving
van de bodemprofielen wordt gegeven door Van Slycken
et al. (1997).
Proefvlak nr 11 bevindt zich in het Wijnendalebos (opp.
280 ha), gesitueerd in het lager gelegen gedeelte van het
zandig plateau van Vlaanderen. Het betreft een homogeen Beukenbestand in het westelijk gedeelte van het
bos (51°04’10”N; 3°02’10”E, hoogteligging: 27 m). Het
bestand had in 1999 (najaar) een bestandsgrondvlak van
39.2 m2 ha–1 en een gemiddelde bestandshoogte van
25.5 m bereikt (De Schrijver en Lust, 2000). De bodem is
een matig natte lemige zandbodem met een gedeeltelijk
gedegradeerde textuur B-horizon en een klei-zandsubstraat beginnende op een gemiddelde diepte van 90 cm
(fao classificatie = Gleyic Distric Cambisol). De bodem
wordt gekenmerkt door sterk antropogene invloeden
(dikke Ap). Het dikke strooiselpakket (÷ 200 ton ha-1)
en de geringe lichtinval onder Beuk laat weinig kruidontwikkeling toe. De grondwatertafel bevindt zich
gemiddeld op 1.9 m diepte.
Het proefvlak nr 14 is ingericht in een Corsicaans dennenbestand (plantjaar 1930) te Ravels (opp. 820 ha) in de
Noorderkempen (51°24’25” N; 5°03’25” E, hoogteligging:
31 m). Het bestand heeft een bestandsgrondvlak van
54.6 m2 ha–1 en een gemiddelde bestandshoogte van
23.9 m. De bodem wordt geklasseerd als een Haplic
Podzol (fao, 1988) ontwikkeld in een zandsubstraat rustend op Maasterrasafzettingen. De zandige bodem is
matig droog met een duidelijke humus en/of ijzer B-

horizon en een leemsubstraat startend op 115 cm diepte.
De bodem is sterk gedraineerd, nooit verzadigd met een
grondwatertafel op 2.3 m diepte. De grondvegetatie
bestaat hoofdzakelijk uit stekelvarens (Dryopteris dilatata
(Hoffm.) A. Gray en Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.
Fuchs) en Pijpestrootje (Molinia caerulea (L.) Moench).
Het proefvlak nr 15 te Brasschaat werd uitgezet in een
homogeen Grove dennenbestand (51°18’33”N, 4°31’14”E,
hoogteligging: 16 m), gelegen in het domeinbos
“De Inslag” (opp. 150 ha). Het bestandsgrondvlak loopt
op tot 37.2 m2 ha-1. De gemiddelde bestandshoogte
bedraagt 21 m. De bodem wordt beschouwd als een
Haplic Podzol (fao, 1988) ontwikkeld in zandige afzettingen die rusten op een 0.5 m dikke klei-leemlaag op
1.75 m diepte. De zandige bodem is matig nat met een
duidelijke humus of ijzer B-horizon. De bodem is zwak
gedraineerd maar zelden verzadigd. De grondwatertafel
bevindt zich op een gemiddelde diepte van 2.7 m. Er is
een geringe ondergroei van hoofdzakelijk Pijpestrootje
(Molinia caerula (L.) Moench) en mossen als Klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme L.) en Gewoon haarmos
(Polytrichum commune L.).
In het Aelmoeseneiebos (opp. 30 ha, Gontrode,
50°44’50”N, 4°24’53”E, hoogteligging: 20 m), gesitueerd
op een interfluviatiel plateau in het bekken van de
Schelde, bevinden zich 2 aangrenzende proefvlakken
met een verschillende boomsoortensamenstelling en
bodemsubstraat:
• Proefvlak nr 16 bevindt zich in een eiken-beuken
bestand (bestandgrondvlak = 28.5 m2 ha-1, gemiddelde hoogte Zomereiken = 25.7 m). De bodem is een
sterk gleyige, slecht gedraineerde zandleembodem
met een gedeeltelijk gedegradeerde textuur B-horizon en een kleisubstraat beginnend op 60 cm diepte

Tabel 1. Algemene kenmerken van de level II proefvlakken
Proefvlak

nr

Hoofdboomsoort

Bodemtype

Plantjaar

FAO-classificatie

Uitw BC

N

(keq ha-1)

(ton ha-1)

Wijnendale

11

Beuk

w9Sdm5

1935

Gleyic, Dystric cambisol

27

11.7

Ravels

14

Corsikaanse den

Zcg

1930

Haplic Podzol

21

6.5

Brasschaat

15

Grove den

Zdg

1929

Haplic Podzol

22

6.2

Gontrode 1

16

Zomereik

u6Lhby

1932

Dystric Podzoluvisol

502

12.2

Zoniën

21

Beuk

Abc

1915

Dystric Podzolusivsol

Gontrode 2

22

Es

l6Ed/hb

1932

Dystric Cambisol

267

7.4

1063

19.0

* uitw bc = uitwisselbare basische kationen (Ca, Mg, K en Na) in bodem / N = totaal stikstof in bodem (strooisel + bodem tot 1 m diepte)

7

(fao-classificatie: Dystric Podzoluvisol). Op de kleilaag ontwikkelt zich buiten het groeiseizoen een
stuwwatertafel. De ondergroei is schaars (Pteridium
aquilinum L. en Rubus fruticosus coll.).
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• Proefvlak nr 22 is gesitueerd in een Essenbestand
(G = 39.8 m2 ha-1, gemiddelde hoogte Essen = 31 m).
De bodem van dit proefvlak is ontwikkeld op een
alluviale laag, bestaande uit een mengsel met veranderlijke verhouding van verspoelde loess en kleizand
van lokale oorsprong. Deze rust op een substraat met
een grotere fractie aan zand (zandleemsubstraat)
(fao-classificatie: Dystric Cambisol). De zeer kleiige
ondergrond van proefvlak 16 ontbreekt echter in
proefvlak 22. De kruidvegetatie op dit alluviale
gedeelte heeft een rijke samenstelling (Anemone
nemorosa L., Lamium galeobdolon L., Primula elatior (L.)
Hill,…).

In het bestand worden 10 collectoren op systematische
wijze uitgezet. Voor het vrije veld wordt op een locatie
die minder dan 1500 m van het proefvlak verwijderd is,
een set van 4 collectoren geplaatst.

Proefvlak nr 21 is gelegen in het Zoniënwoud
(opp. 4400 ha, 50°44’50”N; 3°48’19”E, hoogteligging:
120 m) gesitueerd op een plateau ten Zuidoosten van
Brussel. Het homogene Beukenbestand (plantjaar 1909,
G = 34 m2 ha-1 en gemiddelde hoogte = 36 m) komt voor
op de rand van een plateau, bovenaan een helling. De
matig tot goed gedraineerde leembodem heeft een
gedeeltelijk gedegradeerde textuur B-horizon die begint
op een diepte van 40 cm diepte (fao: Dystric Podzoluvisol). De kruidvegetatie is hoofdzakelijk opgebouwd
uit stekelvaren (Dryopteris spec.) en Bosgierstgras
(Milium effusum L.). De grondwatertafel bevindt zich buiten het bereik van de wortels (> 8 m).

Het stamafvloeiwater (water dat naar beneden vloeit via
de stam) wordt opgevangen in alle proefvlakken, behalve
in de dennenproefvlakken. In de eerste opvolgingsjaren
werd vastgesteld dat de bijdrage in naaldhoutbestanden
van deze ouderdom verwaarloosbaar is (Neirynck, 1995).
Het stamafvloeiwater wordt opgevangen aan 5 bomen
die model staan voor een bepaalde diameterklasse binnen de populatie (gemiddelde diameter (dg, dg÷s, dg÷2s
met s = standaard deviatie) van de desbetreffende hoofdboomsoort). In het mengbestand te Gontrode worden
naast Zomereik ook 2 beuken bemonsterd. Het stamafvloeiwater wordt, via een met silicoon afgewerkte polyurethaanspiraal rond de stam, naar 200 liter-vaten
geleid. Voor boomsoorten met gladde schors zoals beuk
(in mindere mate es) worden meerdere vaten in serie
geplaatst om het totale volume te bemonsteren
(Afbeelding 1).

2.1.2. Inrichting

2.1.3. Bemonstering

De neerslag (bemonsterd in open terrein of vrije veld) en
het doorvalwater (bemonsterd onder de kroon) worden
opgevangen in een bulkcollector die bestaat uit een pvc-

De bemonstering van het doorval- en het bodemwater
startte vanaf begin 1992, terwijl het vrije veldwater
begin 1993 en het humuswater vanaf midden 1993
bemonsterd werd. Met de bemonstering van het stamafvloeiwater werd begonnen vanaf februari-maart 1994.
De staalname werd uitgevoerd door het Laboratorium
voor Bosbouw (ug) met een tweewekelijkse frequentie
(behalve in 1992; maandelijkse staalname voor doorvalwater). De stalen worden na bemonstering gekoeld
getransporteerd naar het laboratorium voor analyse.

Afbeelding 1. Opstelling van doorvalcollectoren en stamafvloeicollectoren in het proefvlak
te Wijnendale

houder (buis met buitendiameter =125 mm) waarvan
het onderste deel in de bodem gegraven wordt (zie
afbeelding 3 in 2.1.7.1.). De trechter (ø = 14 cm) wordt op
een standaardhoogte van 1 m boven het maaiveld op de
buis geplaatst en is via een polyethyleenbuis met de
recipiënt (inhoud = 2 l) in de grond verbonden. In de
trechtermond wordt een nylonfilter (maaswijdte = 1 mm)
aangebracht om naalden, schorsdeeltjes en grovere partikels uit het waterstaal te houden.

Bij de staalname van de bulkcollectoren wordt een
mengmonster gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met het individuele staalvolume van elke collector
(gewogen gemiddelde). Bij elke bemonstering wordt het
recipiënt en trechter vervangen en daarna in het laboratorium met gedemineraliseerd water gereinigd. Van
gecontamineerde waterstalen wordt enkel het neerslagvolume bepaald. Het gecontamineerde staal wordt niet
gebruikt voor het aanmaken van het mengstaal van de
desbetreffende fractie.

De betrouwbaarheid van de bemonstering voor neerslag
en doorval wordt gecontroleerd door het aantal collectoren nodig voor een representatieve bemonstering statistisch te berekenen. Deze berekening gebeurt met
onderstaande formule (Starr en Ukonmaanaho, 2000).
n = t0,05 * cv / m
met:
n:
aantal collectoren
t0,05: bovenste kritische waarde 95% betrouwbaarheid
(waarde = 1,96)
cv: variatiecoëfficiënt van de bemonstering (%)
(precisie)
m: gekozen foutenmarge (20 %) (accuraatheid)
Bij regelmatige overschrijding van het werkelijke aantal
collectoren is het aangewezen het aantal veldcollectoren
te verhogen.
Bij staalname van het stamafvloeiwater wordt het
merendeel van het mengstaal gewonnen van de modelbomen die de grootste bijdrage tot de stamafvloei fluks
leveren.

2.1.4. Chemische analyses en eenheden
De analyses werden uitgevoerd aan het Laboratorium
voor Bodemkunde van de ug (Geologisch Instituut).
Volgende elementen werden bepaald: pH, geleidbaarheid, alkaliniteit, titreerbare zuurheid, opgeloste organische stof (doc), kationen (Ca, K, Mg, Na, NH4, Altot en
Fetot) en anionen (Cl, NO3, NO2, NH4, PO4 en SO4). Bij
aankomst in het laboratorium wordt de zuurtegraad en
de geleidbaarheid bepaald. Daarna worden de stalen
gefiltreerd over een 0.45 µm membraanfilter, opgedeeld
volgens analysetechniek en koel bewaard. De stalen
voor het bepalen van anionen en ammonium (NH4)
worden niet verder behandeld en zo vlug mogelijk
geanalyseerd door ionenchromatografie* (ic). De stalen
voor het bepalen van de kationen (behalve NH4) worden
aangezuurd (salpeterzuur tot pH < 2) en binnen de
30 dagen geanalyseerd door atoomabsorptiespectrometrie (aas-vlam). De alkaliniteit (bicarbonaat) en
titreerbare zuurheid worden via een titratie bepaald.
Vanaf 1999 zijn ook gegevens van opgeloste organische
koolstof (doc) beschikbaar; voordien werd het organische materiaal bepaald d.m.v. de warme kaliumpermanganaatmethode (dom).
Om de activiteit van de verschillende ionen (chemische
elementen) met elkaar te kunnen vergelijken zijn de
analyseresultaten in deel 3 “Resultaten” voornamelijk
gerapporteerd in equivalenten (eq of molc) i.p.v. gewich-

ten (g of kg). De omrekening van equivalent (molc) naar
gewicht (g) gebeurt a.h.v. de equivalentmassa (em):
parameter

factor

natrium (Na)

molc

g naar

naar g

molc

22,99

0,0435

kalium (K)

39,10

0,0256

magnesium (Mg)

12,15

0,0823

calcium (Ca)

20,04

0,0499

protonen (H)

1,01

0,9901
0,0554

ammonium (NH4)

18,04

ammonium-N (NH4-N)

14,01

0,0714

nitraat (NO3)

62,00

0,0161

nitraat-N (NO3-N)

14,01

0,0714
0,0208

sulfaat (SO4)

48,03

sulfaat-S of zwavel (SO4-S)

16,03

0,0624

chloride (Cl)

35,45

0,0282

bicarbonaat (HCO3)

61,02

0,0164

2.1.5. Kwaliteitscontrole en validatie
van de analyseresultaten
De kwantiteiten in de neerslag, doorval en stamafvloei
worden gevalideerd aan de hand van een aantal kwaliteitstesten. Onlogische analyseresultaten worden geverifieerd
en indien mogelijk opnieuw geanalyseerd. Uitschieters
worden visueel gedetecteerd via S-plus (box plots).
Onlogische waarden en uitschieters worden verwijderd
uit de dataset voor het berekenen van de deposities.

2.1.5.1. Ionenbalans
Bij het valideren van een dataset d.m.v. de ionenbalans
wordt de veronderstelling gemaakt dat het water elektrisch neutraal is. Dit impliceert dat de equivalente som
van alle kationen gelijk is aan deze van de anionen. Deze
kwaliteitscontrole is enkel betrouwbaar indien alle
mogelijke kationen en anionen geanalyseerd worden.
Bij de kwaliteitscontrole van de dataset worden onderstaande ionen in rekening gebracht:
• kationen: Ca, K, Mg, Na, NH4, Altot, Fetot, protonen
(berekend uit pH)
• anionen: Cl, NO3, NO2, PO4, SO4, HCO3 (berekend uit
alkaliniteit), RCOO- (berekend uit doc)
De betrouwbaarheid van de analyseresultaten van een
waterstaal wordt beoordeeld a.h.v. het procentueel verschil (pd) tussen de kationen en anionen (totale kationen minus de totale anionen en gedeeld door de helft
van de som van alle ionen).

* De anionen en het gehalte aan ammo-

stikstof (nitraat, nitriet en ammonium)

electrode en fosfaat kolorimetrisch

nium werd pas vanaf 1996 bepaald door

titrimetrisch (na destillatie), sulfaat turbidi-

bepaald.

ionenchromatografie. Daarvoor werd

metrisch, chloride met een ion-selectieve
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Volgende criteria worden gehanteerd:
∑kat + ∑an

Criteria PD

µeq l-1

%

≤ 50

≤ 60

> 50 - ≤ 100

≤ 30

> 100 - ≤ 500

≤ 15

≥ 500

≤ 10

De relatie van som kationen versus som anionen en het
procentueel verschil tussen de kationen en anionen is
weergegeven in Figuur 1. Een afwijking van de lineariteit (1:1 lijn) duidt op een mogelijke (analytische) fout.
Anionen (meq l-1)
1:1 lijn
R 2 = 0,96

ibw
5
2004•1

ECcalc = ∑λi * fi * ci

4
3
2

BD
TF
SF
Linear (tot)

1
0

0

1

2

3
4
Kationen (meq l-1)

5

6

2.1.5.2. Geleidbaarheid
Bij het valideren van een dataset d.m.v. de geleidbaarheid wordt de gemeten geleidbaarheid vergeleken met
de geleidbaarheid berekend uit de afzonderlijk gemeten
ionen. De berekende geleidbaarheid (ECcalc) wordt
bepaald met volgende formule:

7
6
10

rekening gebracht zijn. De vooropgestelde criteria
(procentueel verschil) worden voornamelijk bij een
lager ionengehalte niet behaald. Dit is het geval bij de
lagere ionengehalten in de bulkneerslag (bd); bij een
afwijking wordt hier meestal een tekort aan kationen
geconstateerd. Naarmate de ionenconcentratie stijgt,
daalt het procentueel verschil tussen de kationen en
anionen, wat te wijten is aan een grotere betrouwbaarheid van de analysen bij hogere concentraties en het feit
dat de niet in rekening gebrachte ionen het procentueel
verschil (pd) minder beïnvloeden.
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PD (%)
100

met:
λi:
equivalente specifieke geleidbaarheid (25 °C)
(kS cm2 eq-1)
fi:
activiteitscoëfficiënt van het ion bij gemeten
temperatuur
ci:
concentratie van het ion (meq l-1)
Deze kwaliteitscontrole is enkel betrouwbaar indien
alle mogelijke kationen en anionen geanalyseerd worden. Bij de kwaliteitscontrole van de dataset worden
onderstaande ionen in rekening gebracht:
• kationen: Ca, K, Mg, Na, NH4, Altot, Fetot, protonen
(berekend uit pH)
• anionen: Cl, NO3, NO2, PO4, SO4, HCO3 (berekend uit
alkaliniteit), RCOO- (berekend uit doc)

80
60
40
20
0

7

8

9

10

-20
-40
BD
TF
SF
Criteria

-60
-80
-100
Kationen + anionen (meq l-1)

Figuur 1. Kationen versus anionen voor neerslag (BD), doorvalwater (TF) en stamafvloeiwater (SF) (boven) en het procentuele verschil (PD) tussen de kationen en anionen (onder).

Het gehalte aan kationen balanceert goed het gehalte
aan anionen in de gemeten monsters. De relatie ligt iets
onder de 1:1 lijn van perfect evenwicht, wat duidt op een
geringe overmaat aan kationen, vooral in de doorval (tf)
en stamafvloei (sf). Dit is mogelijk te verklaren doordat
o.a. de zwakke organische zuren (RCOO-) niet altijd in

De betrouwbaarheid van de analyseresultaten van een
waterstaal wordt beoordeeld a.h.v. het procentueel verschil (cd) tussen de berekende en gemeten geleidbaarheid
(berekende geleidbaarheid minus de gemeten geleidbaarheid gedeeld door de berekende geleidbaarheid).
Volgende criteria worden gehanteerd:
Conductiviteit

Criteria CD

µS cm-1

%

≤5

< ÷ 50

> 5 - ≤ 30

< ÷ 30

> 30

< ÷ 20

De relatie van gemeten versus berekende geleidbaarheid
en het procentuele verschil tussen de berekende en
gemeten geleidbaarheid is weergegeven in Figuur 2. Een
sterke afwijking van de linerariteit (1:1 lijn) duidt op
een mogelijke (analytische) fout.

EC calc (µS cm-1)
CD (%)

1000

1:1 lijn

800
R2= 0.98
600
400
BD
TF
SF
Linear (t
(tot)

200

0

100

200

300

400
EC

500

600

700

800

900

1000

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100

300
BD
TF
SF
Criteria
EC meas (µS cm-1)

( S cm-1)

Figuur 2. Berekende versus gemeten geleidbaarheid voor neerslag (BD), doorvalwater (TF) en stamafvloeiwater (SF) (figuur links) en het procentuele
verschil (CD) tussen de berekende en gemeten geleidbaarheid (figuur rechts).

De geleidbaarheid berekend uit de afzonderlijk gemeten
ionen komt goed overeen met de werkelijk gemeten
geleidbaarheid. De relatie bevindt zich iets boven de 1:1
lijn van perfect evenwicht, wat duidt op een onderschatting van de werkelijke geleidbaarheid door een tekort
aan gemeten afzonderlijke ionen. Naarmate de gemeten
geleidbaarheid groter wordt, daalt het procentueel verschil tussen de berekende en gemeten geleidbaarheid,
wat te wijten is aan een grotere betrouwbaarheid van de
analysen bij hogere concentraties en doordat de niet in
rekening gebrachte ionen het procentuele verschil (cd)
minder beïnvloeden.

2.1.5.3. Natrium/Chloride verhouding
Van proefsites dicht bij de zee wordt aangenomen dat
zeezout de voornaamste bron van natrium (Na) en chloride (Cl) vertegenwoordigt in het depositiewater.
Daarom wordt aangenomen dat de equivalente verhouding van natrium op chloride gelijk is aan 0,86. Naar
kwaliteitscontrole toe wordt het interval 0,5 –1,5 gehanteerd voor proefsites dicht bij de zee (Figuur 3).
Uit Figuur 3 blijkt dat natrium en chloride in de bulkneerslag sterk met elkaar gecorreleerd (R2 = 86%) zijn.
In de meeste proefvlakken wordt het kwaliteitscriterium gehaald; enkel bij lagere gehalten wordt door soms
een overschrijding geconstateerd. Dit is mogelijk te verklaren door de geringere betrouwbaarheid (meting in
buurt van bepaalbaarheidsgrens) van de analysen bij
deze lagere concentraties.
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Na (meq l-1)
1,2
1:1 lijn
1,0
2
R = 0.86
0,8
0,6
PV11
PV14
PV15
PV21
Linear (tot)

0,4
0,2
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6
0,8
Cl (meq l-1)

1,0

1,2

1,4

Na/Cl
4,0

PV11
PV14
PV15
PV16
PV21
Criteria

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Na+Cl (meq l-1)

Figuur 3. Verhouding Na tot Cl (boven) en de ratio Na/Cl volgens ionensterkte (onder) in vrije
veldwater van de diverse proefvlakken.

2.1.5.4. Fosfaatgehalte

2.1.6.2. Berekening depositiefluks

Diverse jaren van monitoring toonde aan dat het gehalte
aan fosfaat in depositiewater zich meestal onder de
bepaalbaarheidsgrens bevindt. Een hoog fosfaatgehalte
(> 0,25 mg/l) in een waterstaal duidt mogelijk op contaminatie van het staal met o.a. vogeluitwerpselen. Deze contaminatie geeft aanleiding tot afwijkende waarden voor
ammonium, kalium en protonen. Bij stalen met hoge fosfaatgehalten worden de ammonium-, kalium- en protongehalten niet in rekening gebracht voor het berekenen
van de deposities. Indien tijdens de bemonstering vogeluitwerpselen aangetroffen worden in de trechter van een
collector, dan wordt het monster niet gebruikt voor analyse.

De ionendeposities in het vrije veld, de doorval en stamafvloei worden berekend door de gemeten ionenconcentraties (mg l-1) te vermenigvuldigen met de tweewekelijkse
neerslagvolumes (l m-2). De ionendeposities in kilogram
per hectare (kg ha-1) worden omgerekend naar equivalenten per hectare (molc ha-1) door ze te delen door hun equivalentmassa (zie 2.1.4.). Door de deposities te sommeren
verkrijgt men een maand- en/of jaartotaal. In het geval dat
de meetconcentratie zich onder de bepaalbaarheidsgrens
van de meetapparatuur bevindt, wordt de concentratie
gelijkgesteld aan de helft van de bepaalbaarheidsgrens.
Formule:

2.1.6. Numerieke verwerking

Dx (molc ha-1) = (Cx * V * 10)/EMx

2.1.6.1. Berekening depositiehoeveelheden
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De bijdrage van de bulkcollectoren tot de bestandsneerslag
wordt berekend door het gecapteerde volume a (ml) om
te rekenen naar het totale volume (mm of l m-2) met
behulp van de oppervlakte van de trechters in relatie tot
het totale bestandoppervlak.

ibw
2004•1

De bijdrage van de stamafvloei tot de bestandsneerslag
wordt berekend door het totale volume b gecollecteerd te
vermenigvuldigen met de ratio van het desbetreffende
bestandsgrondvlak tot het grondvlak van de respectievelijke modelbomen (eu-manual, 1992).
Neerslag proefvlak TF of SF (l m-2)
120
BP-TF
BP-SF
Linear (BP-TF)
(
)
Linear (BP-SF)

100

y = 0.60x - 0.10
R2 = 0.97

80
60
40

y = 0.16x + 0.11
R2 = 0.86

20

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Neerslag vrije veld BP (l m-2)
Figuur 4. Hydrologische fluks te Wijnendale tussen de neerslag in het vrije veld (BP) enerzijds
en doorval (TF) en stamafvloei (SF) anderzijds.

met:
x:
D:
C:
V:
10:

ion
depositie in equivalenten (molc ha-1)
concentratie in het monster (mg l-1)
volume van het monster (l m-2)
omrekeningsfactor van m2 naar ha (*10.000) en
van mg naar g (/1.000)
EM: equivalentmassa (g/molc) (vb. Na: 23 g/molc;
SO4: 48 g/molc)

2.1.6.3. Berekening trends
De evolutie of trend van de depositie tussen 1992 en
2002 wordt berekend aan de hand van een lineaire
regressie van de jaarlijks gewogen gemiddelde concentraties. De trend wordt echter duidelijk beïnvloed door
de grote variabiliteit in neerslaghoeveelheid tussen de
verschillende meetjaren. Het neerslagverloop wordt
gekenmerkt door hoge neerslaghoeveelheden in het
begin van de metingen maar kent dan een droogteperiode in de jaren 1995, 1996 en 1997. Later worden
opnieuw overvloedige neerslaghoeveelheden geregistreerd tot op het einde van de meetperiode (1998 t.e.m.
2002). Om het effect van de neerslag uit de trend te filteren worden volgende regressieanalyses uitgevoerd:
• lineaire regressie van jaarlijkse gewogen gemiddelde
concentraties (y; molc l-1) in functie van de tijd
(t; jaar): y = a.t + b
De coëfficiënt a wordt vervolgens met de jaarlijkse
gemiddelde neerslaghoeveelheid vermenigvuldigd
voor de omrekening naar depositie;

“a” Een ontbrekende waarde van een collec-

hydrologische fluksen binnen het bos en het

schat wordt. Op basis van de verbanden

tor (vb. omwille van technische defecten),

vrije veld (Figuur 4).

(Figuur 4) worden dan extrapolaties verricht.

wordt op basis van ruimtelijke correlaties

“b” Ondanks de aanwezigheid van ruime hoe-

Indien geen enkele hydrologische fluks

tussen de collectoren onderling geïnterpo-

veelheid 200-liter verzamelvaten, liepen in

bekend is, wordt de vrije veldneerslag van

leerd. Indien het neerslagvolume van alle

de proefvlakken te Wijnendale en Gontrode

het naburige kmi-stations genomen en de

collectoren ontbreekt, wordt de waarde

de vaten bij hogere neerslaghoeveelheden

corresponderende doorval- en stamafvloei-

(fluks) berekend uit verbanden tussen

soms over waardoor de reële fluks onder-

fluks uit de regressie in Figuur 4 berekend.

• multiple lineaire regressie van jaarlijkse doorvaldeposities (y; kmolc ha-1 jr-1) waarin jaarlijkse neerslaghoeveelheid (r; l m-2) als verklarende variabele
naast tijdsfactor (t; jaar) in de vergelijking werd opgenomen: y = α + β.t + γ.r

in het bosbodemmeetnet via bulkcollectoren (Afbeelding 3) de vrije veldneerslag of bulkdepositie (bd)
bemonsterd.

2.1.7. Totale depositie en kroonuitwisseling
Atmosferische depositie in bossen omvat diverse processen die verantwoordelijk zijn voor het neerslaan van
gassen, aërosolen, partikels, mist-wolkdruppels tot
regen, hagel en sneeuw in het bos. De totale depositie
(td) van een bosbestand wordt hier gedefinieerd als de
som van natte (wd) en droge depositie (dd). Op hogere
hoogteliggingen (midden- tot hooggebergte) levert ook
de occulte neerslag (via mist-, neveldruppeltjes) een
substantiële bijdrage tot de totale depositie; in laagland
is deze depositie minder belangrijk (< 5%).
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TD = DD + WD
De depositie die uiteindelijk op de bodem van het
bestand terechtkomt (bestandsdepositie) is de totale
depositie (natte en droge depositie) gemodifieerd door
de uitwisselingsprocessen met het kronendak.

2.1.7.1. Natte depositie versus bulkdepositie
De natte depositie (wd) wordt gedefinieerd als de hoeveelheid opgeloste en niet-opgeloste chemische verbindingen opgevangen tijdens de neerslag (regen, sneeuw,
hagel). Voornamelijk kleinere aërosolen (0.1 – 1 µm) die
SO4, NO3 en NH4 omsluiten, worden via natte depositie
efficiënt uit de atmosfeer verwijderd (Fowler et al.,
2001a). In jaren met veel neerslag wordt normaliter ook
veel natte depositie gemeten. Bij natte depositie maakt
men verder onderscheid tussen in-cloud scavenging
(rainout) en below-cloud scavenging (washout). In geval
van rainout worden polluenten (gassen, partikels) tijdens condensatieprocessen in het wolkwater opgenomen. Partikels van SO4, NO3 en NH4 treden hierbij op
als condensatienuclei (Duyzer, 1986). Bij washout worden polluenten in regendruppels opgenomen tijdens
het traject tussen wolk en het aardoppervlak. Hierbij
worden vnl. grote aërosolen (Ca, Mg, Na en Cl) uit de
atmosfeer gewassen (Gehrmann et al., 2001). Natte depositie wordt beïnvloed door (a) aard van emissiebron, (b)
afstand tot de emissiebron, (c) overheersende windrichting, (d) landschapstopografie, (e) tijd verlopen
sinds laatste neerslagmoment en (f) neerslagintensiteit
en -duur (Hansen en Nielsen, 1998).
Bemonstering van de natte depositie gebeurt via wetonly samplers (Afbeelding 2) waarbij de trechteropening open staat tijdens regenperiodes en afgedekt wordt
tijdens neerslagloze periodes. Deze samplers zijn echter
kostelijk en vereisen netspanning, wat praktisch in een
bosbestand meestal niet haalbaar is. Sinds 1993 wordt

Afbeelding 2. Wet Only Sampler

Afbeelding 3. Bulkcollector

(bepaling WD)

(bepaling BD)

Daar de trechteropening altijd open staat bevat de bulkdepositie een onbekende fractie droge depositie waardoor de natte depositie overschat wordt. Gauger et al.
(1999) melden dat dit vooral het geval is voor Ca, K, Mn
en enkele zware metalen (bv. calcium ruim 40% overschat). De overschatting van de natte depositie heeft
implicaties voor de nauwkeurigheid van opgestelde
kroonbudgetten (zie 2.1.7.4.). De jaarlijkse neerslag
wordt gevalideerd door het volume vrije veldneerslag te
vergelijken met het volume van een naburige kmistations (Tabel 2).
In alle proefvlakken wordt het neerslagvolume over de
beschouwde periode systematisch overschat. De hoogste
gemiddelde afwijking t.o.v naburige kmi stations wordt
vastgesteld in het proefvlak te Zoniën (ruim 10 % hoger
t.o.v. Ukkel). In de andere proefvlakken blijft de afwijking gemiddeld genomen beperkt. Verschillen in aërodynamische karakteristieken en bemonsteringshoogte
tussen de kmi-pluviografen en de bulkcollectoren zijn
waarschijnlijk de voornaamste oorzaken. Bij de keuze
van de locatie van bulkdepositie moet immers voor
zoveel mogelijk beschutting tegen de wind gezorgd worden. Aanwezigheid van opgaande vegetatie in de onmiddellijke nabijheid van bulkcollectoren moet vermeden
worden. Open ruimtes binnen het bos zijn geschikte
locaties, maar waren nooit beschikbaar voor metingen
van bulkdeposities.

Tabel 2. Gemeten neerslaghoeveelheid (mm) op het vrije veld en afwijking t.o.v. naburige KMI* stations over de periode 1994-2002.
Locatie

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Wijnendale (11)

918

825

721

785

986

1069

1067

1132

1085

Zedelgem

846

750

660

762

-

-

-

-

-

Bekegem

-

-

-

-

1080

1047

1012

1104

1125

Afwijking

6%

9%

8%

3%

-10%

2%

5%

2%

-4%

Ravels (14)

993

841

707

728

1101

943

1031

1100

985

Arendonk

926

836

652

831

1259

912

1068

1028

-

Turnhout

-

-

-

-

-

-

-

-

995

7%

1%

8%

-14%

-14%

3%

-4%

7%

-1%

Brasschaat (15)

1073

980

702

851

1275

1027

1188

1199

1276

Brasschaat

1079

916

704

823

1192

863

1174

1110

1186

-1%

7%

0%

3%

7%

16%

1%

7%

7%

Gontrode (16)

953

789

741

807

978

951

1091

1027

1052

Munte

Afwijking

Afwijking
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860

775

668

784

-

-

-

-

-

Semmerzake

-

-

-

-

927

848

930

910

999

Afwijking

10%

2%

10%

3%

5%

11%

15%

11%

5%

Zonien (21)

966

902

753

768

1134

969

1100

1199

1233

Ukkel

879

767

732

724

952

851

893

1076

1091

9%

15%

3%

6%

16%

12%

19%

10%

11%

Afwijking

Gem

5%

6%

5%

8%

11%

* Bij het sommeren van de dagelijkse neerslag van het kmi tot een jaartotaal (mm) wordt rekening gehouden met de jaarovergang van de
bemonstering; wanneer de laatste bemonstering in vb. 1994 uitgevoerd werd op 4 januari 2005 dan wordt het jaartotaal voor 1994 gesommeerd tot 3 januari 2005 en start het jaar 2005 op 4 januari 2005.

2.1.7.2. Droge depositie of partikelinterceptiedepositie
De droge depositie (dd) of interceptiedepositie van het
bestand omvat de geïntercepteerde depositie van gassen
(NH3, SO2, HNO3, NO, NO2, HCl) en partikels (NH4-,
NO3-, NO2- en SO4-aërosolen, basische kationen) in
afwezigheid van neerslag. Droge depositie is een gevolg
van dezelfde atmosferische uitwisselingsmechanismen
die verantwoordelijk zijn voor de oppervlaktefluksen
van warmte, vocht en massa, maar worden alsnog sterk
beïnvloed door talrijke (fysische, chemische en biologische) oppervlakte-eigenschappen van het ontvangende
oppervlak (Hicks et al., 1987). Droge depositiefluksen
worden bepaald door (a) aard van emissiebron, (b)
afstand tot de emissiebron, (c) overheersende windrichting, (d) ruwheid en vorm van het ontvangende oppervlak (filtereffect), (e) temperatuur, (f) windsnelheid, (g)
bladnatheid, (h) vegetatietype en (i) metabolische processen (Hansen en Nielsen, 1998). De aanvoer van vermelde componenten in bossen via droge depositie is in
Vlaanderen belangrijk, gezien de hoge ruwheid van bossen (lage aërodynamische weerstand) en de plaatselijk
hoge concentraties van vermelde componenten in de
atmosfeer door de locale aanwezigheid van lage emissiebronnen. De hoogste depositiesnelheden bij de gassen
wordt gemeten voor NH3, HNO3 en SO2; alle zijn
immers goed wateroplosbaar (ondervinden bijna geen
kroonweerstand) en hoeven enkel een aërodynamische

weerstand te overwinnen. Bij de partikels ligt vooral bij
de grote aërosolen (basische kationen (Ca, Mg, K, Na) en
zware metalen) de depositiesnelheid hoog omwille van
de toenemende invloed van zwaartekracht (“gravitational settling”).

2.1.7.3. Interacties van ionen met kronen
Door het optreden van in- en uitwisselingsprocessen ter
hoogte van het kronendak is de totale depositie niet a
priori gelijk aan de depositie van ionen binnen het
bestand (bestandsdepositie) die op de bosbodem terechtkomt. De bestandsdepositie (TF + SF) kan beschouwd
worden als de output van een ganse serie processen die
zich ter hoogte van het kronendak afspelen en die aan
de hand van volgende vergelijking kunnen voorgesteld
worden (Ulrich, 1983):
TFx + SFx = TDx + CLx - CUx
of
TDx = TFx + SFx – CLx + CUx
Waarbij:
x:
ion
TD: totale depositie (“Total Deposition”)
TF: doorval (“ThroughFall”)
SF: stamafvloei (“StemFlow”)
CL: kroonverliezen (“Canopy Leaching”)
CU: kroonopname (“Canopy Uptake”)

Het kronendak geeft ionen af in volgende situaties
(Ulrich, 1983):
• uitwisseling van Ca, Mg en K (Bc = alle basische
kationen (bc) uitgezonderd Na) voor NH4 en waterstofionen (H+);
• uitspoeling van K en Mn doorheen het groeiseizoen
tengevolge van metabolische processen;
• uitspoeling van ionen uit oude bladeren tijdens de
herfstperiode (Alcock en Morton, 1985).
Het kronendak is eveneens een sink voor NOy (stomataire opname), NHx (op cuticula (afzet in waterfilms) en
via stomata) en protonen (H+).
De neerslag ondergaat dus na passage door het kronendak aanzienlijke veranderingen in samenstelling. Het
verschil tussen de gemeten depositie in het bosbestand
(tf+sf) en op het vrije veld (wd of bd) wordt gedefinieerd
als de netto doorval (ntf = tf+sf-wd). Een aantal inerte
elementen zoals Na, Cl en SO4 worden echter weinig
betrokken in deze inwisselings- en uitspoelingsprocessen (Lindberg et al., 1986) waardoor voor deze ionen de
laatste termen (cu en cl) in deze vergelijking wegvallen.
Bij deze elementen is de bestandsdepositie gelijk aan de
totale depositie en kan de netto-doorval (ntf = tf+sf-wd)
aan de droge depositie (dd) gelijk gesteld worden.
NTFx = TDx – WDx (of BDx)* = DDx
* afhankelijk van de sampler waarmee de neerslag in open terrein
bemonsterd wordt.

2.1.7.4. Kroonuitwisselingsmodel
Een schatting van de kroonuitwisseling wordt verkregen via het model van Ulrich (1983) dat later door
Bredemeier (1988) en Draaijers en Erisman (1995) verbeterd werd. In dit model wordt Na verondersteld niet
betrokken te zijn in kroonuitwisselingsprocessen en
hebben Ca, Mg, K en Cl aërosolen dezelfde aërodynamische diameter (lees: dezelfde depositiesnelheid) als
Na partikels (Draaijers et al., 1995).
Eerst wordt de droge depositie van de overige basische
kationen (Ca, Mg and K) (DDBc) berekend door de droge
depositiefactor van natrium (DDFNa) te vermenigvuldigen met hun respectievelijke bulkdepositie (BDBc).
DDBc = DDFNa * BDBc
met: DDFNa= (TFNa + SFNa - BDNa)/ BDNa
Kroonverliezen (CL) van de basische kationen Ca, Mg en
K (Bc) worden vervolgens verkregen door de berekende
droge deposities (DDBc) af te trekken van de netto doorval (NTFBc).
CLBc = NTFBc - DDBc = (TFBc + SFBc – BDBc) - DDBc

Deze kroonverliezen van basische kationen (CLBc) kunnen zowel geassocieerd zijn met uitspoeling van zwakke
zuren (CLwa met wa: zwakke zuren) als tegenion, als
met een kroonopname van NHx en H+ (CL(NH +H)).
4
Aldus bedraagt de netto-opname (CU) van NH4 en H:
CLBc = CU(NH +H) + CLwa
4
of
CU(NH4+H) = CLBc - CLwa = CLBc – (TFwa+SFwa-TDwa)
met: TDwa = BDwa
De concentratie van zwakke zuren (wa) wordt bepaald
als de som van bicarbonaat (HCO3) en organische zuren
(RCOO). Bicarbonaat wordt berekend uit de gemeten
alkaliniteit, terwijl de organische zuren worden berekend volgens Oliver et al. (1983) uit de doc metingen. De
huidige methodologie om kroonverliezen van zwakke
zuren te berekenen, bestaat erin om de totale depositie
van zwakke zuren (TDwa) gelijk te stellen aan het tweevoud van de bulk depositie (2*BDwa). Dit leverde voor de
level ii plots in Europa niet altijd even consistente resultaten op (o.a. negatieve uitwisselingsfluksen) en daarom
dient deze aanname in vraag gesteld te worden (De Vries
et al., 2000). Dit geldt ook voor het bosbodemmeetnet in
Vlaanderen met haar hoge bicarbonaatfluksen in de
bulkdepositie. In deze studie wordt de totale depositie
van zwakke zuren gelijkgesteld aan de bulkdepositie.
Waterstofionen worden preferentieel door de kroon
opgenomen in verhouding tot ammonium. Kennis van
deze preferentiefactor stelt de expert uiteindelijk in
staat om de netto-opname van NH4 te bepalen. Van der
Maas et al. (1991) berekenden op basis van laboexperimenten met Douglasnaalden een “efficiency-factor”
voor opname van H in verhouding tot NH4 (6/1). Gezien
de lage gehalten van protonen in de vrije veldneerslag
van het Vlaamse bosbodemmeetnet wordt verondersteld dat de inwisseling uitsluitend toe te schrijven is
aan opname van ammoniakale stikstof.
Afsluitend kan gesteld worden dat doorvalmetingen
voor een aantal belangrijke N-componenten (NH4, NO3)
een onderschatting impliceren van de totale stikstofdepositie. Het bovenvermelde kroonmodel of varianten
erop kwantificeren zelfs bij een strikte toepassing niet
eens de totale kroonopname van stikstof gezien stomataire opname van NH3 en NOy buiten beschouwing gelaten wordt. Een correct beeld van de totale N depositie
kan enkel gevormd worden door micrometeorologische
metingen van droge depositie van de afzonderlijke stikstofcomponenten op de locatie zelf (zie 2.2.2).
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2.1.7.5. Potentieel verzurende depositie
Verzuring wordt omschreven als zijnde de gezamenlijke
effecten van luchtverontreinigende stoffen (vertrekkend vanuit gasprecursoren SO2, NOx en NH3) die via
de atmosfeer worden aangevoerd en waaruit zuren
(zwavelzuur (H2SO4) en salpeterzuur (HNO3)) kunnen
gevormd worden. De chemische en fysische transformaties gebeuren langzaam, waardoor de stoffen zich soms
honderden kilometers kunnen verplaatsen vooraleer zij
uit de atmosfeer verwijderd zijn. Bij de berekening van
de potentiële verzurende depositie wordt meestal rekening gehouden met de depositie afkomstig van zeewater
(zoutcorrectie) en met neutralisatie van verzurende
depositie door basische kationen (correctie Bc). Alzo
onstaan verschillende berekeningswijzen voor het bepalen van de verzurende depositie.
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De depositie van verzurende componenten (kmolc
ha-1 jr-1): som van verzurende componenten (SOx, NOx
en NHx)
- TDac1 = TDSO + TDNO + TDNH
x

y

x

(definitie 1)
De potentieel verzurende depositie (kmolc ha-1 jr-1):
depositie van verzurende componenten gecorrigeerd
voor het neutraliserend effect van basische kationen bc
en voor componenten aangevoerd door zeezout, “nonsea salt depositie”
- TDac2 = TDSO + TDNO + TDNH - (TDBC – TDCl):
x

y

x

op basis van chloride (definitie 2)
of
- TDac3 = TDSO * + TDNO + TDNH – (TDBC* - TDCl*):
x

y

x

door zoutcorrectie (definitie 3)
waarbij:
TDSO :
x
TDNO :
y
TDNH :
x
TDCl:
TDBC:
TDx*:

totale depositie van zwavel;
totale depositie van geoxideerde stikstof;
totale depositie van gereduceerde stikstof;
totale depositie chloriden;
totale depositie van basische kationen
(BC: Ca, Mg, K en Na)
totale depositie van een component (x) gecorrigeerd voor depositie afkomstig van zeezout

* zoutcorrectie via de verhouding van het kation tot natrium in zee-

water

TDx* = TDx- TDNa . (xsw/Nasw)
met: Casw/Nasw = 0.044, Mgsw/Nasw= 0.227, Ksw/Nasw =
0.021, Ssw/Nasw = 0.120 en Clsw/Nasw = 1.164
De neutralisatie van de potentieel verzurende depositie
door de basische kationen wordt berekend uit de verhouding van de niet-maritieme basische kationen op de
verzurende depositie (Draaijers et al., 1997a). De kroon-

buffering of neutralisatie van de zure componenten
door het kronendak wordt verkregen door de totale neutralisatie te vergelijken met de neutralisatie na doorgang door de kroon (bestandsdepositie).
• % neutralisatie basische kationen = (TDBc*)/TDac1
• % kroonbuffering basische kationen
= (TDBc*)/TDac1 – (TFBc*+SFBc*)/[(TF+SF)S+(TF+SF)N]
waarbij:
TDBc*:

totale depositie van niet-maritieme basische
kationen;
TDac1:
totale depositie van verzurende componenten
volgens definitie 1;
TFBc*:
depositie van niet-maritieme basische kationen in de doorval;
SFBc*:
depositie van niet-maritieme basische kationen in de stamaflvoei;
(TF+SF)S: depositie totaal zwavel in de doorval en
stamafvloei;
(TF+SF)N: depositie totaal stikstof in de doorval en
stamafvloei.

2.2. Immissiemetingen
meettoren Brasschaat
2.2.1. Meetlocatie, -methodiek en -cyclus
Het meetstation voor luchtverontreiniging is opgesteld
in een wetenschappelijke zone rondom het permanente
proefvlak voor de intensieve monitoring te Brasschaat
(pv15), provincie Antwerpen (51°18’33” N, 4°31’14” E).
Het dennenbestand (Pinus sylvestris L.) maakt deel uit
van het 150 ha groot domeinbos ‘De Inslag’ en is aangeplant in 1929. Grote overgangen in vegetatie (b.v. bosheide) in een straal van 800 m rond de meetlocatie
treden binnen de sector van 20° tot 250° niet op. De
omringende vegetatie bestaat voornamelijk uit Grove
den maar verder komen ook precelen met loofhoutopstanden (vnl. Quercus robur L.) voor. Deze beperking
betreffende homogeniteit wordt gecompenseerd door
het feit dat de bestandstypes ongeveer dezelfde
bestandshoogte hebben.
Het stamtal van het dennenbestand bedroeg 542 bomen
ha-1 en de gemiddelde boomhoogte bedroeg 20.5 m in
1995 (Cermak et al., 1998). In het najaar van 1999 werd
een dunning uitgevoerd. Uit recente metingen (uia,
voorjaar 2001) blijkt dat het huidige stamtal gedaald is
tot 376 ex ha-1 (met overeenstemmend grondvlak =
27.1 m2 ha-1). De gemiddelde hoogte en dominante
hoogte bedragen resp. 21.0 en 23.5 m. De gemiddelde
diepte van de kronen bedraagt 6.2 m. Het betreft een
homogeen bestand met een geringe ondergroei van
hoofdzakelijk Pijpestrootje (Molinia caerula (L.)
Moench).

Het pollutieklimaat op de meetsite wordt bepaald door
de aanwezigheid van diverse emissiebronnen (Figuur 5).
Bij westenwinden wordt SO2 aangevoerd vanuit de petrochemische nijverheid gevestigd in het Antwerpse
havengebied. Zuidwinden voeren NOx aan afkomstig
van verkeersemissie op de E19. Vanuit het Noordoosten
wordt ammoniak aangevoerd afkomstig van intensieve
veeteeltkernen in de omgeving van Wuustwezel en
Brecht.
Op de meettoren van Brasschaat worden sinds april 1995
metingen verricht naar de luchtconcentraties van gasvormige polluenten. De 40 m hoge toren is uitgerust
met vier monitoren (SO2, O3, NOx, NH3) die continu de
luchtconcentraties registreren op vier niveaus boven en
onder het kronendak van een Grove dennenbestand
(Afbeelding 4). Hiervoor is een containercabine
geplaatst op de sokkel van de toren, waarin de monitoren zich bevinden. Via verwarmde teflonleidingen (35°
C; vermijden van condensatie) vanaf aanzuigsondes op 4
verschillende niveaus op de toren (10, 24, 32 en 40 m),
wordt lucht aangezogen naar het gelijkvloerse niveau
met een debiet van 60 liter min-1. Elke leiding is 53.5 m
lang en wordt voorafgegaan door een teflonfilter (5 µm).
Op het 10 m niveau was een tweede aanzuigleiding
gemonteerd van een kortere lengte. Een automatisch
kleppensysteem bepaalt van welk niveau lucht wordt
aangezogen.
Aanvankelijk werd elke 6 minuten van niveau veranderd. De eerste 3 minuten werden de leidingen gezuiverd waarna gedurende 3 minuten de concentraties
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Figuur 5. Pollutierooster (in µmol m-3) van de primaire
polluenten SO2, NOx en NH3 voor de periode 1999-2001
met aanduiding van emissiebronnen.
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werden geregistreerd. Na 30 minuten waren alle niveaus
doorlopen. Sinds begin 2000 is de meetcyclus veranderd;
er worden geen metingen meer verricht op niveau 4 en 5
(beide op 10 meter maar met verschillende lengte teflonleiding). Enkel de niveaus boven het kronendak (24, 32
en 40 m) worden nog verder aangezogen. Ook wordt de
tijd, uitgetrokken voor het purgeren van de aanzuigleidingen verkort tot 1 minuut. De meetcyclus van de
3 overgebleven niveaus wordt aldus verkort tot
15 minuten wat resulteert in een hoger aantal metingen

: sonische anemometer
: pt 100 voor bodemtemperatuur
: pluviometer
: nettostraling
: solarimeter
: windrichting
: anemometer
: psychrometer
: barometer
: aanzuigsonde voor gasmeting
: dataverwerving

op halfuursbasis (8 t.o.v. 3 minuutmetingen per niveau).
Deze wijzigingen waren vereist omdat de aanzuiging
van de niveaus niet gelijktijdig maar consecutief verloopt. Voor gasvormige componenten met een uitgesproken dagverloop zoals ozon resulteert dit in een
meer accurate bepaling van de halfuurlijkse gradiënt
(geringere meetfout). Een cyclus van 30 minuten bevat
een hoger risico omdat de concentratieverschillen tussen de niveaus gemaskeerd worden door het uitgesproken dagpatroon van de gasvormige component in
kwestie. Deze wijzigingen dragen dus bij tot een meer
precieze en accuratere bepaling van de fluksen via de
gradiëntmethode.
Tabel 3 geeft een overzicht van de gebruikte monitoren.
Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar
Overloop en Roskams (1996) en Neirynck en Roskams
(2001).
Tabel 3. Monitoren voor de bepaling van de luchtconcentraties
van gasvormige polluenten
Polluent Merk

Type

Meetprincipe

hoogte
in m

SO2

Environnement (tot 2000)

AF 21 M

Thermo Instruments

40
39

UV-fluorescentie

(vanaf 2001)
O3

Environnement (tot 2000)

O3 41 M

Thermo Instruments

UV-fotometrie

(vanaf 2001)
31

NO, NO2

Environnement (tot 2000)
Thermo Instruments
(vanaf 2001)

NH3

Prototype ECN
(vanaf 1999)

AC 31 M

Chemieluminescentie

AMANDA Conductiviteit

23

18
15

9

0
-1

Afbeelding 4. Opstelling meetsensoren en aanzuigsondes luchtstalen meettoren Brasschaat.

Sinds 2001 werden alle Environment-toestellen vervangen door monitoren van Thermo Instruments (SO2 en
O3) en Ecophysics (NOx). Uiteraard werd volgens hetzelfde meetprincipe verder gemeten.
De bepaling van NH3 wordt uitgevoerd met de amanda
Gradient Module (Wyers et al., 1993), een annulaire
denuder die ontworpen is voor continue metingen van
ammoniak op 3 verschillende hoogtes (23, 31 en 39 m). In
tegenstelling tot overige monitoren beschikt de amanda
over korte “sample lines” waardoor verliezen in de aanvoerleidingen (ten gevolge van condensatie) beperkt
worden. De detectielimiet van het apparaat bedraagt
0.1 µg NH3 m-3 wat, rekening houdende met de bestaande gradiënten, het apparaat geschikt maakt voor gradiëntmetingen. Op elke hoogte is een denuder opgesteld
die bestaat uit 2 concentrische glazen cilinders waartussen een zwak zurige oplossing (3.6 mM NaHSO4) met
een constant debiet stroomt (afbeelding 5). De omringende lucht wordt laagsgewijs door de annulaire ruimte

Afbeelding 5. Natte annulaire denuder

Afbeelding 6. Kist met detector en afvoervat

aangezogen, waardoor ammoniak in de absorptieoplossing terechtkomt. Dit debiet (28 l min-1) wordt gecreëerd
door een waterringpomp. Het watermonster wordt vervolgens naar een 3-wegklep gepompt waar het ofwel
naar het detectiesysteem (Afbeelding 6) wordt gestuurd
of naar het afvoervat wordt overgebracht. Om de 2
minuten wordt de sample stroom van een van de denuders via één van de 3-wegkleppen naar het detectiesysteem geleid waar het gedurende 90 seconden stabilisatie
ondergaat en de overige 30 seconden aan een meetprocedure (conductiviteitsmeting) onderworpen wordt. Na
verstrijken van deze 2 minuten is het watermonster van
de volgende denuder aan de beurt.
In de detector wordt de sample stroom basisch gemaakt
waardoor ammoniak gasvormig wordt. Het monster
wordt binnen de ionenwisselaar langsheen een permeabel membraan geleid. Aan de andere zijde van het membraan die alleen voor gassen permeabel is, stroomt
gedemineraliseerd water waarin ammoniak opgenomen
wordt. De conductiviteit van dit monster is een maat
voor de ammoniakconcentratie in de omgevende lucht.
Dagbemonstering van NH4-aërosolen (< 2.5 µm) werd de
voorbije jaren uitgevoerd door het coda, de vito en de
uia (De Temmerman en Overloop, 1999, Neirynck et al.,
2001). De laatste 2 instellingen voerden ook metingen
van NO3-aërosol en gasvormig HNO3 uit (Berghmans et
al., 2001; Eyckmans et al., 2001). De bepaling van deze
gas/aerosol fracties gebeurt discontinu (bemonstering
met nadien analyse) door middel van een droge denuder
in combinatie met een dubbele filter. Een specifiek
absorbens aangebracht op de denuderbuis (citroenzuur
of oxaalzuur voor basische gassen, Na2CO3 voor zure
gassen) haalt vooraf het gasvormig ammoniak of HNO3
uit de bemonsteringsstroom op basis van het verschil in

diffusiviteit tussen gas en aërosolen. Door een kleine
verblijftijd (ordegrootte van 0,1 seconde) van de aërosolen in de denuder gaan de aërosolen ongehinderd door
en kunnen dan opgevangen worden op een nageschakeld filterpack op het einde van de denuderbuis. Als
denuderbuis gebruikten het coda en uia annulaire denuders terwijl de vito compactere honingraatdenuders
inzette (Koutrakis et al., 1993). De meetcampagnes vonden meestal plaats op een hoogte van 24 m. Dagelijks
werd op middernacht een nieuw denuder-filterpack beladen d.m.v. een stalenwisselaar die beurtelings met een
vacuümeenheid verbonden was (aanzuigdebieten van
ongeveer 10 l min-1). De stalen werden om de 4 tot 7
dagen losgekoppeld van de stalenwisselaar en naar het
laboratorium gebracht. Terzelfde tijd werd de wisselaar
van nieuwe onbeladen denuder-filterpacks voorzien. Op
basis van het debiet dat door de buis gezogen wordt, en
de bepaling van de gecapteerde hoeveelheid op het denuder/filterpack kon de concentratie van resp. gas en aërosol op dagbasis bepaald worden.
De immissiegegevens worden gekoppeld aan het databestand van de meteorologische metingen die sinds 1995
op de toren verricht worden (Afbeelding 4). Deze omvatten verticale profielen van luchttemperatuur en relatieve vochtigheid (40, 32, 24, 10 en 2 m), windsnelheid
(24, 32 en 40 m). Op 40 m hoogte wordt de inkomende
kortegolfstraling, de korte- en langegolfstralingsbalans,
windrichting, neerslag en fotosynthetisch actieve straling gemeten. Een sonische anemometer registreert op
41 m hoogte sinds 1997 gegevens van wrijvingsnelheid
en atmosferische stabiliteit. Een bladnatheidsensor is
opgesteld op een hoogte van 19 m ter hoogte van de kronen.
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2.2.2. Bepaling van fluksen via gradiëntmetingen en modellen
2.2.2.1. Gradiëntmetingen (NH3, O3 en SO2)
Voorgaande studies (Neirynck en Roskams, 2001;
Overloop en Roskams, 1999) wezen uit dat vooral
ammoniak en ozon over verrekenbare gradiënten
beschikken. Voor SO2 zijn de gradiënten kleiner en het
belang van een foutenanalyse groter. Om de fluks (F, uitgedrukt in µg m-2 s-1) van NH3, O3 en SO2 te bepalen
wordt teruggegrepen naar de gradiëntmethode (Dyer en
Hicks, 1970; Duyzer et al., 1992):
∂ [NH3]
F = – K –––––––––
∂z
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Waarbij K staat voor een turbulente diffusiecoëfficiënt
(turbulente energie, uitgedrukt in m2 s-1). Bij de bepaling wordt uitgegaan dat Ks (gassen) = Km (momentum)
= Kh (warmte). z staat voor hoogte.
k (z - d)u*
K = –––––––––––
Ø
De turbulente diffusiecoëfficiënt wordt bepaald uit de
von Karman constante (k = 0.4), de nulvlaksverplaatsing
d (d= 19.2 m, afgeleid uit windsnelheidsprofiel) en de
wrijvingssnelheid u* (sonische anemometer). De referentiehoogte z is de geometrische hoogte over het meetinterval 23-39 m (√z1z3); d.i. 29.9 m. Het symbool Ø
staat voor de atmosferische stabiliteitscorrectie.
Gezien niet altijd in neutrale condities gemeten kan worden, worden voor stabiele (L > 0) en onstabiele atmosfeer
(L ≤ 0) empirische stabiliteitscorrecties ingevoerd. Deze
dimensieloze fluksprofiel verbanden (Ø) zijn voor trace
gassen niet beschikbaar en worden berekend met formules (Øh) voor warmtetransportfuncties (Dyer en Hicks,
1970) op basis van de veronderstelling dat transport van
warmte en “trace gasses” gelijkaardig is:

Øh =

{

(

)

1

(z – d) - ––
L ≤ 0 ... α * 1 – 16 ––––––– 2
(L)

(z – d)
L > 0 ... α + 5 –––––––
L

onstabiele
atmosfeer
(meestal overdag)
stabiele atmosfeer
(meestal ’s nachts)

De hoogteafhankelijke correctiefactor α wordt ingebracht om rekening te houden met de verhoogde turbulente diffusiviteiten in de “roughness sublayer” waarin
de gradiënten gemeten worden (Bosveld, 1991; Duyzer
et al., 1992). Deze factor kan bepaald worden uit gradiëntmetingen van temperatuur en directe fluksmetingen van warmte. Daar accurate gradiënten van
temperatuur ontbreken, wordt Øm (momentum) uitgezet tegen z-d/L en de Øm bij neutrale condities uit de gra-

fiek afgeleid. L staat voor de Monin-Obukhov lengte en
geeft informatie over de atmosferische stabiliteit. De
afgeleide correctiefactor voor momentumtransport
bedraagt 0.87 voor het interval 23-39 m.
De verticale gradiënt (in µg m-4) wordt gemeten tussen
niveau 23 (z1) en 39 m (z3) en wordt benaderd als (voorbeeld ammoniak):
∂ NH3
––––––
= (NH3niveau3 – NH3niveau1) / z ln (z3/z1)
∂z
–––––––

met: z = √ z3z1

Vooraleer de aërodynamische gradiënttheorie toe te
passen, moeten de data voldoen aan enkele criteria:
• stationariteit: (z/c)(dc/dt) < 0.01 (c: concentratie
polluent);
• depositiesnelheid: < 2νdmax (maximum theoretisch
mogelijke depositiesnelheid = 1/Ra; aërodynamische
weerstand) voor ammoniak en < νdmax voor O3 en SO2;
• uitsluiten advectie: u* > 0.1 m s-1;
• concentratie > 0.1 µg m-3 (NH3), > 2 µg m-3 (O3) en
> 2.6 µg m-3 (SO2) .
Beperkingen m.b.t. vereiste “fetch” (overstromingslengte in opwaartse windrichting) worden niet in rekening gebracht en verondersteld verholpen te zijn door
verwijdering van lage wrijvingsnelheden.
De depositiesnelheid wordt berekend via de gemeten
fluks en de geometrisch gemiddelde concentratie van
het interval:
–F
νd(z) = –––––
c(z)
De kroonweerstand Rc wordt berekend als residuele
waarde uit de depositiesnelheid νd en de aërodynamische
weerstand (Ra) en laminaire grenslaagweerstand (Rb):
1
Rc = –––– – Ra – Rb
νd

2.2.2.2. Depositiemodel gas (NO2, NO, HNO3)
De fluks van een gas wordt gedefinieerd als:
F = –νd(z)c(z)
Deze fluks is unidirectioneel en houdt geen rekening
met een mogelijke emissie van het desbetreffende gas.
Dergelijke emissie treedt op als de omgevingsconcentratie c hoger ligt dan het compensatiepunt van de vegetatie (cp). Neerwaartse fluks (depositie) wordt bij
conventie als een negatieve waarde weergegeven.
De depositiesnelheid νd wordt berekend voor de referentiehoogte van 40 m en wordt geschat als een inverse van
drie weerstanden:
1
νd(z) = –––––––––––––––––––
Ra(z – d) + Rb + Rc

Voor de berekening van de weerstanden wordt uitgegaan van de hypothese dat het transport van een gas
doorheen de constante flukslaag dezelfde is als die van
warmte (Hicks et al., 1987).
De aërodynamische weerstand (Ra; weerstand die ondervonden wordt tijdens transport door de turbulente laag)
werd berekend volgens Garland (1978).

[ [

] ( ) ( )]

1
z–d
z–d
z0
Ra (z – d) = –––– ln ––––– – Ψh ––––– + Ψh –––
ku*
z0
L
L

Waarbij Ψ ((z-d)/L) de geïntegreerde stabiliteitscorrectie
voor warmte voorstelt. Daarbij worden de atmosferische
stabiliteitscorrecties voor warmte gebruikt zoals weergegeven in Erisman en Draaijers (1995). De ruwheidslengte (z0) bedroeg 1.4 m.
De laminaire grenslaagweerstand (Rb) wordt geassocieerd met het transport door de quasi-laminaire grenslaag die in contact is met het vegetatieoppervlakte en
wordt door Hicks et al. (1987) voorgesteld als:
2
Rb = ––––
k u*

( )

Sc 2/3
–––––
Pr

Waarbij Sc en Pr respectievelijk het Schmidt en Prandtl
nummer voorstellen en polluentafhankelijk zijn.
De kroonweerstand Rc wordt gemodelleerd als een
parallel weerstandsnetwerk van stomataire weerstand
(Rstom), cuticulaire weerstand (Rext) en een seriële
bestandsweerstand (bestaande uit een “in-canopy” weerstand (Rinc) en een bodemweerstand (Rsoil)):
-1
1
1
1
Rc = –––––– + ––––––––––– + ––––––
Rstom
Rinc + Rsoil
Rext

[

]

Daarbij worden de parametrisaties gebruikt, weergegeven in Erisman et al. (1994). Voor NO worden de waarden gebruikt voorgesteld door Ganzeveld en Lelieveld
(1995).

2.2.2.3. Depositiemodel partikel (NO3, NH4)
De fluks van een aërosol wordt geschat via het model
van Slinn (1982). Dit model incorporeert de meest relevante depositieprocessen zoals impactie (inslag), interceptie, Browniaanse diffusie en terugkaatsingprocessen.
De gravitaire depositiesnelheid (νgs) is verwaarloosbaar
bij kleine aërosolen zodat de snelheid (νd) vnl. door een
turbulente component (bepaald door aërodynamische
weerstand, Ra) en een oppervlakte-depositiesnelheid
(νds) wordt bepaald.

[

]

-1 -1
νd = νgs + Ra + νds

waarbij:

νds

u*2
= E –––––
uh

afhangt van de collectie-efficiëntie E, de wrijvingssnelheid (u*) en uh de windsnelheid bovenaan de kronen
(24 m).
De collectie-efficiëntie van het ontvangende oppervlak
hangt af van verschillende depositieprocessen, de afmetingen van de betreffende aërosol atmosferische condities en oppervlakte-eigenschappen. De efficiëntie E
houdt rekening met de specifieke distributie van de
afmetingen en eigenschappen van de aërosol in kwestie
(NH4, SO4, NO3, BC), de wrijvingssnelheid en de relatieve vochtigheid (referentiehoogte). Het belang van de
relatieve vochtigheid houdt verband met het fenomeen
van groeitoename van hygroscopische partikels tijdens
vochtige weersepisodes. Veranderingen in afmetingen
kunnen een bijzonder substantiële bijdrage leveren: een
hygroscopisch ammoniumsulfaatpartikel met een straal
van 0.5 µm kan bij een relatieve vochtigheid van 100 %
een straal van 3.5 µm bereiken. De aangroeisnelheden
van deze partikels zijn daarbij hoog genoeg in vergelijking met het tijdsverloop van droge depositieprocessen
om in rekening gebracht te worden. Tevens wordt er
rekening gehouden met de mogelijkheid van partikelweeromstuit in droge weersomstandigheden. Voor
Brasschaat werd gebruik gemaakt van de parametrisaties, verricht door Ruigrok et al. (1997) voor het Douglasbestand te Speuldersbos (nl).
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2.3. Kritische lasten

Bij de evaluatie van de bosvitaliteit vraagt men zich af in
welke mate de structuur en het functioneren van bossen
door antropogene luchtvervuiling wordt belast. Daarbij
wordt de vraag gesteld in welke mate deposities moeten
gereduceerd worden om bepaalde vermesting- en verzuringeffecten op te heffen. Daartoe werd het concept “kritische
last” gelanceerd. Dit betekent een maximaal depositieniveau waaronder op langere termijn geen significant
schadelijke effecten optreden aan welbepaalde elementen
binnen het milieu (Nilsson en Grennfelt, 1988), zoals bossen. Uitgaande van modellen of extrapolatie van empirische studies (bemestingsproeven, veldobservaties) wordt
berekend welke deposities bosecosystemen kunnen verdragen zonder daarbij schade op te lopen en vanaf welke
depositie schade op langere termijn te verwachten valt.
Deze kennis wordt gebruikt bij het opstellen van internationale emissie-reductiemaatregelen (zoals het zwavelprotocol van 1994, het protocol van Göteborg van 2001).

Het smb-model is geschikt om feitelijke emissiereducties
te voorspellen. Daartoe wordt het ook gebruikt in de
kartering van kritische lasten ter ondersteuning van de
emissiereductie-protocols. Het heeft een waarde als
risico-indicator; een overschrijding van een kritische
last impliceert dus niet meteen dat het beschermingscriterium waarop de kritische last slaat, geschonden
wordt, maar dat er een verhoogd risico bestaat dat de
chemische limiet overschreden wordt (Bak, 2001). Door
de bufferende activiteit van korte-termijn processen kan
er een “lag” ontstaan tussen het schenden van een
bepaalde chemische limiet in de bodem en het overschrijden van de corresponderende kritische last. Een
overschrijding van een chemische limiet in de bodem
kan te wijten zijn aan overschrijdingen van de kritische
last in het verleden (Hall et al., 2003). Indien men voor
een bepaalde locatie wil achterhalen of en wanneer een
chemische limiet of beschermingscriterium geschonden
wordt, dient men over te schakelen op dynamische
modellen die wel kortetermijnprocessen in rekening
brengen (Kurz et al., 2001; Wright et al., 2001).

2.3.2. Simple Mass Balance (SMB)

2.3.2.2. Kritische last voor vermestend stikstof

2.3.2.1. Veronderstellingen

Vermesting is de aanrijking van bodem, water en lucht
met nutriënten (stikstof in dit geval) waardoor de ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord
worden. Voor de berekening van de kritische last van
stikstof vertrekt men van een input-outputbudget van
stikstof waarbij stikstofverliezen door vuur, erosie of
ammoniakvervluchtiging en input door biologische
fixatie verwaarloosd worden (uba, 1996). Ad- en desorptie van stikstof worden onder steady-state condities niet
beschouwd. Samenvattend, en mits het specifiëren van
een maximaal toelaatbare uitspoeling van stikstof
(Nle(acc)) komt men tot de volgende vergelijking van de
kritische last voor nutriëntstikstof:

2.3.1. Definitie
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In het kader van het vlina-project “Bepaling van de verzuring- en vermestinggevoeligheid van Vlaamse bosgebieden” (Neirynck et al., 2001) worden via het statische
massabalans model (smb-model) lange-termijn kritische
lasten geschat voor Vlaamse bosgebieden. Bij toepassing
van dit model worden depositieniveaus berekend waarbij een vooropgesteld criterium net gerealiseerd kan
worden. Men veronderstelt hierbij een steady-state
situatie; d.i. netto-input van een element moet gelijk
zijn aan de hoeveelheid van het element die het systeem
verlaat waardoor zijn concentratie ongewijzigd blijft
(dus geen accumulatie van stikstof of verlies van basische kationen of aluminium). Enkel lange-termijn fluksen worden in het model opgenomen. Korte-termijn
processen zoals kationuitwisseling, sulfaatdesorptie en
mineralisatie hebben een eindige buffercapaciteit en
worden niet in rekening gebracht daar ze de steady-state
niet beïnvloeden, maar enkel de tijd om deze steady-state
te bereiken. Verder gaat men uit van een eenvoudige
beschrijving van input, output en permanente bronnen
en sinks binnen het systeem (uba, 1996):
• Bodem is een volledig homogeen compartiment;
• Gebruik van eenvoudig hydrologisch model;
• Verwering is onafhankelijk van bodemchemische
condities;
• Fysico-chemische constanten zijn uniform in het
profiel;
• Complete nitrificatie binnen de wortelzone;
• Alle waarden worden door jaargemiddelden voorgesteld.

CLnut(N) = Ni + Nu + Nde + Nle(acc)
De kritische last is de som van een toelaatbare uitspoeling van nitraat en de belangrijkste stikstofbufferingsprocessen.
Na subsitutie van Nde (Nde = fde* Nnettoinput) verkrijgt men:
CLnut(N) = Ni + Nu + (Nle(acc)/(1 - fde))
Waarbij: (in molc of eq ha-1 jaar-1)
Ni:
bodemimmobilisatie van stikstof
Nu:
netto opname van stikstof (opname in houtmassa)
Nde:
denitrificatiefluks
fde:
constante denitrificatiefactor (dimensieloos)
Nle(acc): maximaal toelaatbare N-uitspoeling

2.3.2.3. Kritische last voor verzurend stikstof en zwavel
Verzuring is het proces waarbij luchtverontreiniging
zich afzet op de vegetatie en bodem en waardoor de
buffercapaciteit van de bodem afneemt. Voor het
afleiden van de vergelijking voor de berekening van de
kritische last voor verzurend stikstof en zwavel, vertrekt
men van de ladingsbalans van de bodemuitspoelingsfluks. Na samenvoeging van een aantal vergelijkingen
in deze zuurbalans en veronderstelling van steady-state
condities verkrijgt men een vereenvoudigde zuurbalans
tussen bronnen en sinks van N en S in de bodem:
Sdep + Ndep - BCdep + Cldep = BCw - BCu + Ni + Nu + Nde - ANCle
Op basis daarvan wordt de kritische last voor potentiële
verzuring gedefinieerd, mits het specifiëren van een toelaatbare uitspoeling van zuurheid; ANCle(crit). Dit is het
criterium dat de chemische status van de bodemoplossing verbindt met schadelijke effecten op receptoren:
CL(S+N) = (BC*dep+BCw-BCu) + (Ni +Nu+Nde) - Cl*dep - ANCle(crit)
Waarbij: (in molc of eq ha-1 jaar-1)
BC*dep:
depositie van niet-maritieme basische
kationen
BCw:
vrijstelling van basische kationen door
verwering
BCu:
netto-opname van basische kationen noodzakelijk voor groei over lange termijn
(natrium niet opgenomen door planten)
*
depositie van niet-maritieme chloriden
Cl dep:
ANCle(crit): de kritische uitspoeling van zuurneutraliserende capaciteit
De kritische last van verzurend stikstof en zwavel wordt
aldus beschouwd als de som van een toelaatbare uitspoeling van zuurheid en de voornaamste zuurbufferende
sinks in het ecosysteem.
De maximaal toelaatbare uitspoeling van zuurneutraliserende capaciteit (anc; negatief) wordt bepaald door
een kritische aluminium- en waterstofconcentratie met
het neerslagoverschot te vermenigvuldigen:
ANCle(crit) = - (Alle(crit)+ Hle(crit)) = -Q ([Al]crit + [H]crit)
waarbij:
Alle(crit): kritische (aanvaardbare) uitspoeling van
aluminium (in molc of eq ha-1 jaar-1)
Hle(crit): kritische (aanvaardbare) uitspoeling van
waterstof (in molc of eq ha-1 jaar-1)
Q:
neerslagoverschot (m3 ha-1 jaar-1)
[Al]crit:
kritische aluminiumconcentratie (waarboven
schade optreedt in ecosysteem) (meq l-1)
[H]crit:
kritische pH-waarde (waarboven schade
optreedt in ecosysteem) (meq l-1)

Wanneer bijvoorbeeld het Bc/Al criterium getoetst
wordt voor de berekening van een bepaalde kritische
last, wordt de toelaatbare uitspoeling van zuurneutraliserende capaciteit als volgt berekend:
BCdep + BCw – BCu
ANCle(crit) = - 1.5 –––––––––––––––––––––
(Bc/Al)crit
BCdep + BCw – BCu 1/3
- Q2/3 1.5 –––––––––––––––––––––
(Bc/Al)crit . Kgibb

(

)

Berekeningen worden uitgevoerd zonder natrium daar
die geen bescherming garandeert tegen aluminiumvergiftiging. Verder wordt aangenomen dat de uitspoeling
van basische kationen gelijk moet zijn aan de nettoinput situatie (steady state: input via bladval compenseert verwijdering via onderhoudsopname):
BCle = BCw + BCdep – BCu
Daarbij wordt het verband tussen H en Al gelegd via de
oplosbaarheidconstante van Gibbsiet (Kgibb);
Al = KgibbH3
Op basis van bodemwateranalyses van 5 level ii proefvlakken wordt de Gibbsietconstante gelijk gesteld aan
1000 m6 eq-2.

2.3.2.3. Overschrijding van de kritische last
Een unieke kritische last voor verzuring kan niet gedefinieerd worden, zowel zwavel (S) als stikstof (N) dragen
bij tot verzuring. Om het gecombineerd effect van zwavel en stikstof te kunnen beoordelen werd de kritische
last-functie ingevoerd. Deze laat toe om de werkelijke
depositie te vergelijken met een kritische last. Een hogere werkelijke depositie dan de kritische last wordt gedefinieerd als een “overschrijding”, dit is de totale stikstofen zwavelreducties die nodig zijn om te voldoen aan de
kritische last. Een eenvoudige manier om de overschrijding (Ex) te bepalen, is deze te definiëren via de ladingsbalans (uba, 1996).
Exle (S+N) = Sdep + Ndep – CL(S+N)
Hierbij wordt verondersteld dat de stikstofdepositie
(Ndep) groter is dan de mininum kritische last voor stikstof. De overschrijding is nul wanneer deze voldoet aan,
negatief wanneer ze kleiner is dan en positief wanneer
ze groter is dan de kritische last.

2.3.3. Gebruikte data
2.3.3.1. Geselecteerde receptoren
Voor de Vlaamse bosgebieden werden ruim 1400 receptorpunten of locaties geselecteerd uit de Historische
Bosbodemdatabank hibbod (bosbodem- en bosoppervlakteprofielen) (Leroy et al., 2000) en het level i en ii
eu/ece monitoring netwerk waaronder het bosbodem-
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meetnet valt. Loofbos is daarbij in dezelfde mate vertegenwoordigd als naaldbos, maar dit laatste komt bijna
uitsluitend op zandige bodem (93 % van de naaldbosreceptoren (totaal = 701)) voor. De kleine helft van de
loofbosreceptorpunten (46%) bevindt zich op lemige en
kleiige bodems.

2.3.3.2. Bodemparameters
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Gegevens betreffende actuele N-immobilisatie (Ni) in
Vlaamse bosbodems zijn slechts bekend voor 3 level ii
bestanden in Vlaanderen (Neirynck, 2000). Voor het
eiken-beuken proefvlak te Gontrode werd die begroot
op 2 kg N ha-1 jaar-1. Overige berekeningen werden uitgevoerd voor naaldhoutbestanden te Brasschaat en
Ravels. Die bedroegen in de periode 1992-1999 ongeveer
5 kg N ha-1 jaar-1. De hogere waarden worden veroorzaakt door de hogere deposities (ruimtelijke verspreiding, filterend vermogen) en de hogere c/n ratio’s in de
strooisellagen van coniferen.
Enkel voor de kritische last van verzurend stikstof en
zwavel is de directe inbreng van de denitrificatiefluks
(Nde) vereist (bij nutriëntstikstof wordt die d.m.v. de
denitrificatiefactor uit de vergelijking gesubstitueerd);
doch bij gebrek aan geschikte pedotransferfuncties en
empirische gegevens rond deze fluks wordt deze gelijk
aan nul gesteld. De uba-manual (1996) vermeldt een
standaardwaarde voor de denitrificatiefluks van 3 kg N
ha-1 jaar-1. De gebruikte denitrificatiefactoren (fde)
variëren tussen 0.1 en 0.8 zijn afhankelijk van textuur
en bodemvochtigheid (Langouche et al., 2001).
Voor de bosoppervlakteprofielen wordt de textuurklasse
afgeleid uit de verdeling van het zand-, leem- en kleigehalte van de bodem (Langouche et al., 2001). De
textuurklasse van de bosbodemprofielen wordt afgeleid
uit de Belgische veldlegende. Deze worden tenslotte
omgezet naar de fao-textuurklassen die o.a. voor de
bepaling van de verweringssnelheid en denitrificatiefactor
vereist zijn en voorts in rekening worden gebracht bij de
opname van nutriënten door eik. Naast textuur, wordt
ook de aard van het moedermateriaal gebruikt om de
verweringssnelheidsklasse te schatten die aan een
bepaalde bodem kon toegekend worden. Daartoe werd
een conversietabel opgesteld waarbij de bodemtypes,
geklasseerd volgens de Belgische veldlegende, omgezet
konden worden naar de fao-legende van 1990
(Langouche et al., 2001). Op basis van de textuur en de
afgeleide moedermateriaalklasse kan de verweringssnelheid afgeleid worden volgens de transferfunctie van
Sverdrup et al. (1990).

2.3.3.3. Bosbestandsgegevens
Bij de berekening van opnamehoeveelheden wordt rekening gehouden met de boomsoortensamenstelling in de
boskartering (gis Vlaanderen). Een aantal minder commerciële boomsoorten zoals berk worden echter niet in
deze kartering opgenomen en onder de noemer “niet
gespecificeerd” gebracht (Tabel 4). Voor Vlaanderen zijn
er weinig gegevens beschikbaar betreffende de aanwas
van het stamvolume i.f.v. boomsoort, leeftijd en bodemgroep. Informatie is beschikbaar voor 12 level ii-proefvlakken (groenbos ibw). Data betreffende de dichtheid
van het hout wordt verkregen uit nutriëntenstudies
(Neirynck, 1998; Bussche, 1998) en het Houtvademecum
(Heilig, 1981).
Jaarlijkse opname van nutriënten in de houtmassa
(enkel stamhout) werd bepaald voor Corsikaanse den te
Hechtel (Neirynck et al., 1998) en Grove den te
Brasschaat. Nutriëntenconcentraties werden ook door
Maddelein (1995) bepaald op Grove den, Amerikaanse
eik in het Pijnven te Hechtel. Te Gontrode (zandleemstreek) werd voor Zomereik en Beuk de stamhoutimmobilisatie van N en Bc i.f.v. de diameter bepaald door
Bussche (1998). Voor de overige gekarteerde soorten
werden gegevens over nutriëntenimmobilisatie (klei- en
loessbodems) genomen uit studies van Van der Salm en
De Vries (2000).
Tabel 4. Immobilisatie van stikstof (Nu) en basische kationen
(Bcu) in de houtmassa van de gekarteerde boomsoorten
(in kmolc ha-1 jaar-1).
Boomsoort

N

Ca

Mg

K

Bc

Beuk (leem)

0.62

0.41

0.08

0.12

0.61

Eik (leem)

0.52

0.31

0.06

0.07

0.44

Eik (zand)

0.41

0.10

0.04

0.12

0.26

Populier

0.71

0.62

0.14

0.17

0.93

Loofbos niet gespecificeerd

0.73

0.26

0.11

0.13

0.50

Lork

0.64

0.22

0.06

0.08

0.36

Grove den

0.18

0.11

0.03

0.04

0.18

Zwarte den

0.62

0.17

0.05

0.04

0.27

Fijnspar

0.50

0.41

0.10

0.10

0.61

Douglas

0.48

0.24

0.08

0.15

0.47

Naaldbos niet gespecificeerd 0.49

0.23

0.06

0.08

0.38

Gemiddeld genomen, accumuleren loofbomen jaarlijkse
meer N en basische kationen (Bc) in de houtmassa dan
naaldbomen. Grove dennen nemen weinig stikstof op
maar dragen door hun geringe opname van Bc weinig
bij tot interne verzuring via Bc exporten. De exporten
van Bc blijken het grootst bij populier, wat zijn grote
stikstofbehoefte en daaruitvolgende geringere nitraatuitspoeling meer dan teniet doet.

2.3.3.4. Klimatologische gegevens

Tabel 5. Geïntercepteerde fractie neerslag i.f.v. boomsoort (%)

Voor de bepaling van het precipitatiesurplus werd vertrokken van een eenvoudig hydrologisch model waarbij
het neerslagoverschot (Q) wordt berekend als de neerslag verminderd met de som van de actuele interceptie
door het bosbestand en de actuele evapotranspiratie:

Soort

Q = (P - Ia - ETa) * 10

met: Ia = fInt P

Q = (P * (1 – fInt) – ET) * 10
waarbij:
P:
Ia:
ETa:
10:
fInt:

fInt

Berk, es

0.15

Populier, els

0.20

Eik

0.23

Beuk

0.25

Grove den

0.27

Gemengd naaldhout e.a.

0.30

Corsicaanse den

0.32

Fijnspar

0.35

neerslag (mm jaar-1)
actuele interceptie (mm jaar-1)
actuele evapotranspiratie (mm jaar-1)
conversiefactor om eenheid van mm jaar-1
om te zetten naar m3 ha-1 jaar-1
interceptiefactor

Informatie omtrent de neerslaghoeveelheden van 1994
t.e.m. 1999 is ingevoerd voor 25 kmi-stations in Vlaanderen. Deze gegevens worden geïnterpoleerd naar de 1426
receptorpunten via de techniek van Thiessens polygonen.
Voor de berekening van de actuele interceptie (interceptieverdamping) wordt vertrokken vanuit de dominante
boomsoort aanwezig in de boskarteringspolygoon waar
het receptorpunt met corresponderende bodemgegevens
zich bevindt. Voor de bepaling van de geïntercepteerde
fractie i.f.v. de boomsoorten wordt beroep gedaan op
gegevens van de level ii plots (Roskams et al., 1997;
Neirynck, 1995) en studies (Zwarte en Grove den, eik)
uitgevoerd in de vallei van de Zwarte Beek (De Lannoy
et al., 2001). Gegevens voor populier waren beschikbaar
voor Balegem. De gebruikte waarden voor de interceptiefactor bij de berekening van kritische lasten staan
vermeld in Tabel 5.
Voor de actuele evapotranspiratie werd in een vorige cl
(kritische last)-studie vertrokken van een waarde van
320 mm jaar-1 (Craenen et al., 1996). Bepaling van de actuele evapotranspiratie (bodemevaporatie + transpiratie)
van het level ii-meetnet tussen 1992 en 1999 (via chloridebudget) geeft een gemiddelde waarde van 430 mm jaar-1,
dewelke voor deze studie gebruikt werd. De Vries et al.
(2001) berekenden via geïnterpoleerde meteorologische
gegevens dat de gemiddelde jaarlijkse evapotranspiratie
voor 245 level ii-plots zich in een smal bereik van 400450 mm bevindt. Voorts worden geringe verschillen tussen de verschillende boomsoorten opgemerkt.

2.3.3.5. Deposities
Om na te gaan in welke mate bossen schade door atmosferische depositie kunnen ondervinden, worden de
kritische lasten getoetst aan atmosferische depositiewaarden. Het regionale depositiemodel “Operationeel
Prioritaire Stoffen model (ops-model)” werd door de vito
gevalideerd voor depositiebepalingen in bosgebieden
aan de hand van depositiemetingen in het bosbodemmeetnet (De Ridder en Mensink, 2001). Bij het modelleren van deposities werd ook rekening gehouden met de
versterkte depositie in receptorpunten die in bosranden
gelokaliseerd zijn (De Ridder et al., 2004). Om het effect
van een verhoogde depositie in naaldbosreceptoren te
simuleren, werd de droge depositie verhoogd met 20%
(Craenen et al., 1996) voor NHx en SO2.
Het ops-model geeft voor de periode 1993-1998 een jaarlijkse mediane depositie aan van 3820 zuurequivalenten
per hectare (zeq ha-1) en 43.2 kg N per hectare.
Voor de bepaling van de totale depositie van basische
kationen (Ca, Mg en K) zijn gegevens beschikbaar van
de level ii proefvlakken.

2.3.4. Gebruikte beschermingscriteria
voor vermesting- en verzuringeffecten
De negatieve gevolgen van de hoge deposities te
Vlaanderen situeren zich zowel op het niveau van de
bosbodem als op het niveau van de boom- en kruidlaag
met als voornaamste:
• een verhoogd risico op contaminatie van het ondiepe
grondwater met nitraten;
• het bereiken van kritische stikstofconcentraties in de
assimilatieorganen waardoor een verhoogde vatbaarheid van het bos voor schimmel- en insektenaantastingen en een onevenwichtige voedingsbalans kan
ontstaan;
• uitloging van voedingsstoffen (in het bijzonder
basische kationen) wat tot een vermindering van het
zuurbufferende vermogen van de bodem en
voedingstekorten leidt;
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• uitspoeling van aluminium waardoor haarwortelsterfte kan optreden en antagonismen tussen tweewaardige kationen en aluminium geïnduceerd
kunnen worden en zo wortelopname bemoeilijkt
wordt;
• wijzigingen in de soortensamenstelling van de bosflora.
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Voor hoger vermelde vermesting- en verzuringeffecten
kunnen beschermingscriteria naar voor geschoven worden, waarbij een depositieniveau kan berekend worden,
zodat de kritische limiet in de bodemuitspoelingsfluks
net gerealiseerd wordt. De bodemuitspoelingsfluks
(kg ha-1 jaar-1) is de meest ongunstige waarde die een
chemisch criterium kan aannemen zonder lange termijn schade aan het bosecosysteem. Een criterium voorgesteld als concentratie (ppm) moet vermenigvuldigd
worden met het neerslagoverschot (Q) om de bodemuitspoelingsfluks te bekomen.
• De toelaatbare uitspoeling van stikstof (Nle(crit)):
- behoud van soortensamenstelling in de bosflora met een toelaatbare uitspoeling van:
*
1.4 kg N ha-1 jaar-1 (De Vries, 1997), of een
kritische nitraatconcentratie van:
*
6.2 ppm NO3 (Arp et al.,1996) vermenigvuldigd
met Q (neerslagoverschot)
- kritische N-concentraties in assimilatieorganen met toelaatbare uitspoeling van:
*
20 kg N ha-1 jaar-1 (De Vries, 1997);
- bescherming van ondiep grondwater (onder
bossen) tegen nitraatinfiltratie met kritische
nitraatconcentratie van:
*
50 ppm NO3 (norm voor grond- en drinkwater,
vermenigvuldigd met Q)
*
25 ppm NO3 (richtwaarde voor grond- en drinkwater, vermenigvuldigd met Q)
• De toelaatbare uitspoeling van zuren (ANCle(crit)):
- de bescherming van wortels tegen aluminiumvergiftiging:
*
Bc/Al > 1
- het behoud van het zuurbufferend vermogen
van de bodem:
*
ANC = 0 (Holmberg et al., 2001): geen transport
van zuurheid doorheen de bodem;
*
Bc/Al > 10 (Arp et al., 1996): kritische mobilisatiegraad van Al, versnelde Al mobilisatie, uitputting snel beschikbare Al verbindingen.
Voor bepaalde effecten worden verschillende criteria
(streng of minder streng) naar voor geschoven. Met deze
multiple criteria-analyse wordt ook de gevoeligheid van
het model getest.

Hoofdstuk 3 R e s u l t a t e n
3.1. Depositiemetingen level II
3.1.1. Deposities op het vrije veld (bulkdeposities)
De resultaten van de gemiddelde jaarlijkse depositie op het vrije veld staan vermeld in Tabel 6.
Tabel 6. Gemiddelde jaarlijkse depositiewaarden op het vrije veld tijdens de periode 1993-2002 (kmolc ha-1 jaar-1)
PV

R (mm)

Na

K

Mg

Ca

H

NH4

NO3

SO4

Cl

HCO3

N/S

11

961

0.91

0.15

0.23

0.44

0.020

0.84

0.46

0.74

0.97

1.12

1.8

14

951

0.67

0.11

0.17

0.40

0.023

1.04

0.50

0.89

0.68

1.14

1.7

15

1054

0.84

0.13

0.23

0.51

0.052

0.99

0.51

0.98

0.86

1.02

1.5

16-22

934

0.82

0.09

0.20

0.46

0.025

0.92

0.46

0.86

0.83

1.04

1.6

21

1011

0.65

0.15

0.19

0.60

0.024

0.88

0.42

0.74

0.66

1.30

1.8

Gem

982

0.78

0.13

0.20

0.48

0.029

0.93

0.47

0.84

0.80

1.12

1.7

* 1 kmol

c NH4 of NO3 = 14 kg N; 1 kmolc SO4 = 16 kg S

Naast natrium en chloride, vnl. afkomstig van zeezouten,
vormen ammonium, sulfaat en bicarbonaat de dominante
ionen in het neerslagwater. De bulkdepositie van verzurende componenten in Vlaanderen bedroeg in de periode
1993-2002 gemiddeld 930 molc ha-1 jaar-1 voor ammonium, 470 molc ha-1 jaar-1 voor nitraat en 840 molc ha-1 jaar1 voor sulfaat. De verhouding van stikstof tot zwavel
(N/S-ratio) bedraagt gemiddeld 1,7. Het aandeel van stikstof in de verzurende depositie was de laatste 10 jaar dus
bijna dubbel zo groot dan dat van zwavel. De bulkdepositie in Vlaanderen voor stikstof ligt in het hoogste depositiebereik (> 1000 molc ha-1 jaar-1) en voor zwavel in het
op één na hoogste bereik (750–1000 molc ha-1 jaar-1) afgelijnd voor vrije veld te Europa (De Vries et al., 2000).

Uit de resultaten blijkt dat de depositie van waterstofionen op het vrije veld vrij laag is (gemiddeld 29 molc
ha-1 jaar-1). Dit resulteert in een pH van het vrije veldwater van ongeveer 6 eenheden. Deze relatief lage
zuurtegraad wordt veroorzaakt doordat de meeste zuren
(zwavelzuur, salpeterzuur) in de neerslag reeds door
ammoniak zijn geneutraliseerd. De protonconsumptie
door ammoniak wordt gecompenseerd door zuurproductie die vrijkomt bij de dissociatie van koolzuur
(vorming bicarbonaten). Binnen het pH-bereik van
4.5–7.0 wordt de pH gebufferd door de aanwezige bicarbonaationen in de oplossing. Enkel bij afwezigheid van
ammoniak (NH3) worden lagere pH-waarden (< 4.5)
gemeten; dit meestal in de winterperiode.

3.1.2. Deposities binnen het bos (doorval- en stamafvloeidepositie)
De resultaten van de gemiddelde jaarlijkse depositie in het doorvalwater staan vermeld in Tabel 7.
Tabel 7. Gemiddelde jaarlijkse depositiewaarden in de doorval tijdens de periode 1992-2002 (kmolc ha-1 jaar-1)
PV

R (mm)

Na

K

Mg

Ca

H

NH4

NO3

SO4

Cl

HCO3

N/S

11

580

1.03

0.73

0.28

0.47

0.005

1.35

0.46

1.12

1.23

1.24

1.6

14

650

0.97

0.49

0.24

0.45

0.015

2.48

0.77

1.92

1.02

0.97

1.7

15

809

1.26

0.48

0.38

0.72

0.126

1.79

0.80

1.93

1.28

0.77

1.4

16

700

1.01

1.07

0.39

0.75

0.013

1.39

0.58

1.58

1.15

1.34

1.3

21

705

0.82

0.78

0.33

0.81

0.039

1.01

0.56

1.18

0.94

1.26

1.3

22

716

1.01

1.41

0.67

1.72

0.013

0.98

0.52

1.87

1.42

2.01

0.8

Gem

693

1.02

0.83

0.38

0.82

0.04

1.50

0.62

1.60

1.17

1.27

1.4
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In het doorvalwater komt de dominantie van ammonium
en sulfaat nog sterker naar voor. Het doorvalwater is
omwille van de droge depositie van NH3 en SO2 of partikels (bv. ammonium-sulfaataërosol) sterk verrijkt met
ammoniumsulfaat e.a. zure zouten zoals ammoniumnitraat. Dergelijke zouten brengen na nitrificatie of
opname van ammonium een verzuring van de bovenste
horizonten van de bosbodem teweeg. Het aandeel van
ammoniumstikstof in de depositie van anorganische
stikstof is 2 tot 3 maal hoger dan dit van nitraatstikstof.
De N/S-verhouding van het doorvalwater schommelt
tussen 0.8 (Gontrode 2; pv22) en 1.7 (Ravels; pv14) en ligt,
vnl. in de bestanden met een rijkere nutriëntentoestand
van de bodem (Zoniën (pv21), Gontrode 1 (pv16) en
Gontrode 2 (pv22)), lager dan in het vrije veld. Dit is het
gevolg van de preferentiële opname van N-componenten door het kronendak, in verhouding tot zwavel dat
weinig met de kronen interageert. In het proefvlak te
Gontrode 2 (pv22) vindt de sterkste kroonbuffering van
de potentieel verzurende depositie plaats. Ammonium

wordt ingewisseld ten koste van calcium, magnesium
en kalium die via de sapstroom aangevoerd worden uit
de rijkere bodemoplossing.
Het doorvalwater is op basis van de pH-waarden enkel
lichtzuur te noemen. Enkel in het proefvlak te
Brasschaat (pv15) is de waterstofdepositie in de doorval
nog substantieel. Uit Figuur 6 valt af te leiden dat de bijdrage van waterstof ter balancering van sulfaten en
nitraten belangrijk is tijdens hoge deposities van hoger
vermelde zuren en tijdens de winterperiode. Tijdens
deze periode wordt er vanuit de noordoostelijke sector
minder ammoniak in de lage atmosfeer aangevoerd om
zuren af te bufferen (zie verder). In deze omstandigheden kan de pH van het doorvalwater onder de 4.5 eenheden zakken.
De resultaten van de gemiddelde jaarlijkse depositie in de
stamaflvoei staan vermeld in Tabel 8. In de dennenbestanden (Ravels en Brasschaat) werd de bemonstering van
de stamafvloei stopgezet wegens te lage waterfluksen.

Depositie in doorval (kmolc ha-1)
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Figuur 6. Verloop van de maandelijkse doorvaldeposities van SO4, NO3, NH4 en H over de periode 1992-2002 te Brasschaat.
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Tabel 8. Gemiddelde jaarlijkse depositiewaarden van de stamafvloei 1994-2002 (kmolc ha-1 jaar-1).
PV

R (mm)

Na

K

Mg

Ca

H

NH4

NO3

SO4

Cl

HCO3

N/S

11

157

0.38

0.18

0.07

0.11

0.004

0.51

0.14

0.43

0.43

0.25

1.5

14

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

15

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

16

39

0.09

0.07

0.03

0.05

0.004

0.16

0.04

0.18

0.10

0.07

1.1

21

55

0.07

0.06

0.02

0.05

0.013

0.07

0.03

0.11

0.08

0.06

0.9

22

44

0.10

0.12

0.02

0.09

0.001

0.17

0.04

0.23

0.12

0.09

0.9

Gem

74

0.16

0.11

0.04

0.08

0.01

0.23

0.06

0.24

0.18

0.13

1.1

nb: niet bepaald door te lage waterfluksen

het resultaat zijn van (Parker, 1990):

Het relatieve aandeel van de ionenfluksen in de stamafvloei is door de hoge concentratie van de ionen belangrijker dan hun aandeel in de waterfluksen. Uit de
resultaten blijkt dat ammonium en sulfaat opnieuw de
voornaamste ionen zijn in de stamafvloeidepositie. Te
Wijnendale (pv11) bedraagt het aandeel van ammonium
en sulfaat (0.51 kmolc ha-1 jaar-1 + 0.43 kmolc ha-1 jaar-1
gelijk aan 0.94 kmolc ha-1 jaar-1) 27 % van de som van
doorval en stamafvloei samen (3,41 kmolc ha-1 jaar-1); in
de overige proefvlakken is het aandeel aanzienlijk lager.
De N/S-verhouding van het stamafvloeiwater schommelt tussen 0.9 (Zoniën (pv21) en Gontrode 2 (pv22)) en
1.5 (Wijnendale; pv11) en ligt daarmee lager t.o.v. het
vrije veld en de doorval.

• afspoelen van droge depositie;
• uitspoelen (afgifte) van kationen (vnl. K) geassocieerd met zwakke zuren;
• uitwisseling van basische kationen voor ammonium
en protonen (H+) die door de kroon geabsorbeerd
worden.
Het kwantificeren van deze wijziging in samenstelling
levert de netto-doorval (NTF=TF+SF-BD) op. De procentuele toename van de ionen in de netto doorval t.o.v. de
bulkdepositie is weergegeven in Tabel 9. De absolute
waarde (kmolc ha-1 jaar-1) van de basische kationen in de
netto-doorval is terug te vinden in Tabel 10.
Voor alle ionen, behalve protonen (H+) in de proefvlakken 11, 14, 16 en 22 en bicarbonaten in proefvlak 15,
wordt een toename (positieve netto-doorval) geconstateerd. De retentie van bicarbonaten in het dennenbestand
te Brasschaat (pv15) is te wijten aan een onvolledige buffering van de verzurende depositie door de kroonoppervlakken of door te weinig simultane interceptie van
ammoniak waardoor bicarbonaat na consumptie van
waterstof dissocieert in CO2 en H2O en uit de neerslag
verdwijnt. De aanrijking van protonen te Brasschaat
(pv15) en Zoniën (pv21) verloopt gelijktijdig met de consumptie van bicarbonaationen en duidt erop dat de
bicarbonaatbuffer op bepaalde tijdstippen volledig

3.1.3. Interacties met het kronendak
De bulkneerslag ondergaat na doorgang door het kronendak aanzienlijke veranderingen. De hoeveelheid
bulkneerslag wordt eerst gewijzigd door krooninterceptie-verdamping; deze bedraagt gemiddeld 25 % (Tabel 9)
en is het meest intens in het Corsicaanse dennenbestand
te Ravels (pv14). Door dit verdampingsproces ontstaat
een indikkingseffect van de bulkneerslag waardoor de
concentraties van de ionen toenemen; de deposities worden door het indikkingsproces echter niet beïnvloed.
Daarnaast wordt de samenstelling van de neerslag in
belangrijke mate beïnvloed door aanrijkingseffecten die

Tabel 9. Relatieve afname van de neerslag (%) en relatieve toename (%) van ionen in de netto doorval (NTF) t.o.v. bulkdepositie (BD)
PV

R

Na

K

Mg

Ca

H

NH4

NO3

SO4

Cl

HCO3

N/S

11

-24

56

549

59

42

-37

119

44

93

74

44

93

14

-34

34

378

23

10

-40

129

39

85

41

1

93

15

-23

51

318

63

41

121

84

49

86

53

-18

76

16

-23

38

1339

116

87

-33

65

34

94

58

64

70

21

-25

38

538

82

65

85

23

41

67

60

19

41

22

-20

42

1932

274

328

-47

24

27

143

103

174

71

Gem

-25

43

842

103

96

8

74

39

95

65

47

74

29

geconsumeerd was, waardoor protonen het neerslagwater verzuurden (gemiddelde pH-waarden < 4,5).

30
ibw
2004•1

Bij conservatieve ionen (Na, Cl en SO4) geeft de nettodoorval een reële toename van de depositie t.o.v. het
vrije veld weer afkomstig van de droge depositie. Bij
deze ionen is de totale depositie gelijk aan de bestandsdepositie. Voor de proefvlakken 11, 14, 15 en 16 verdubbelt de sulfaatdepositie t.o.v. het vrije veld; in het
proefvlak 21 bedraagt de toename slechts 67 %, terwijl
de relatieve toename het hoogst (143%) is in het essenproefvlak te Gontrode 2 (pv22). Voor natrium en chloride bedraagt de relatieve aanrijking gemiddeld
respectievelijk 43 en 65%. De hogere relatieve toename
voor chloride in verhouding tot natrium duidt erop dat
chloride nog via HCl en/of via andere zoutaërosolen
(MgCl) dan NaCl neerslaat en/of onderhevig is aan
kroonverliezen. Dit geldt vooral voor het essenbestand
te Gontrode (relatieve toename 103 %).
Bij niet-conservatieve ionen (K, Mg, Ca, NH4 en NO3)
wordt de relatieve aanrijking gemaskeerd door interacties (opname, afgifte) van de totale depositie met het
kroonoppervlak. Deze worden op hun beurt door tal van
andere factoren beïnvloed. Bij de interpretatie van de
relatieve toename van de depositie tussen de zes proefvlakken dient men in bijzonder rekening te houden met
twee hoofdeffecten:
• Substraateffect: op de relatief rijkere nutriëntenstandplaatsen te Gontrode (pv16 en 22) en Zoniën
(pv21) zijn de krooninteracties intenser. Er is een
betere heroplading van de protonbuffer van het
inwendige bladoppervlak via opgeleverde calciumbicarbonaten e.a. via de sapstroom (Bredemeier,
1988) waardoor de buffering van zwavelzuur (H2SO4)
of ammoniumsulfaat ((NH4)2SO4) reeds ter hoogte
van de kronen kan plaatsgrijpen:
H2SO4 + Ca(HCO3)2 ⇒ CaSO4 + 2 H2CO3 (2 CO2i + 2 H2O)
In de proefvlakken op armere substraten (Ravels,
Brasschaat of Wijnendale) zijn de mogelijkheden van
kroonbuffering geringer en wordt de buffering naar
het bovenste bodemcompartiment verplaatst. De
hogere netto-aanrijking van ammonium op deze
“armere” substraten is te verklaren door enerzijds de
afwezigheid van ammoniumopname door de kroon
omwille van de lage buffercapaciteit van de kronen
en anderzijds de hogere blootstelling van bepaalde
proefvlakken, zoals Ravels of Wijnendale, aan NH3emissiebronnen (hogere dichtheden van intensieve
veehouderijen in rurale gebieden op zandgrond).
Droge depositie van gasvormig NH3 of (NH4)2SO4
aërosolen wordt bovendien in de efficiënter filterende
naaldbossen (Brown en Iles, 1991; Robertson et al.,
2000; Rothe et al., 2002) in de nabijheid van emissie-

bronnen (zoals te Ravels) gevoelig versterkt. Daardoor zijn veel van deze bestanden reeds stikstofverzadigd waardoor opname van atmosferisch stikstof,
aangeleverd via wortels en kroon, geïnhibeerd wordt.
• Soorteffect: Loofhoutkronen zijn beter in staat om
de zure componenten af te bufferen door uitwisseling van Ca, Mg en K (Neary en Gizyn, 1993).
Cappellato et al. (1992) schrijven de betere buffercapaciteit bij loofhout toe aan de meer beschikbare
uitwisselingsplaatsen van de loofhoutkronen.
Calcium en magnesium zijn daarbij minder onderhevig aan kroonverliezen daar ze deel uitmaken van
de celstructuur (lagere ionisatiegraad) terwijl kalium
hoofdzakelijk onder ionaire vorm verschijnt
(Piirainen et al., 2002; Stachurski en Zimka, 2002).
Relatieve toenames van kalium (K) zijn gemakkelijk
een factor 10 hoger dan die van de tweewaardige
kationen (Tabel 9). Bepaalde loofbomen zoals
Zomereik zijn ook meer onderhevig aan K uitspoeling; deze treedt vnl. op tijdens het botten van de
knoppen, uitlopen van de bladeren en de bladsenescentie (gevolgd door bladval) (Carlisle et al., 1966;
Asche, 1987; Farmer et al., 1991; Berger en Glatzel,
1994). Uitspoeling van K kan optreden onder de vorm
van bicarbonaten of geassocieerd met excretie van
zwakke organische zuren.
Tussen Gontrode 1 (pv16) en 2 (pv22) worden soms grote
verschillen opgetekend in netto-doorval van verschillende ionen (Tabel 9). De netto-doorval van sulfaten is
significant hoger in Gontrode es en kan verklaard worden door een hogere droge depositie van SO2. Voor de
depositie van SO2 geldt immers dat de neerslag van
H2SO4 (na voorafgaandelijke oxidatie en hydrolyse) pHafhankelijk is en stilvalt bij gebrekkige verwijdering
van de gevormde waterstof:
SO2 + 1/2 O2 ⇒ SO3
SO3 + H2O ⇒ H2SO4
H2SO4 + kroonbuffering Ca(HCO3)2 ⇒ CaSO4 + 2 H2CO3
2 H2CO3 ⇒ 2 H2O + 2 CO2i
Bij een sterke kroonbuffering schuift de reactie
(vorming van zwavelzuur uit sulfiet) volledig naar
rechts op (Ulrich, 1983) en is de droge depositie van SO2
enkel nog afhankelijk van de aërodynamische weerstand (Ra). Door de hogere oplevering van o.a. calciumbicarbonaten vanuit het basische grondwater in
Gontrode 2 verloopt het depositieproces van zwavel (S)
relatief sneller dan in Gontrode 1. Bovendien kunnen
turbulenties (lagere Ra) boven het essenbestand,
omwille van een groter gemiddelde boomhoogte in
vergelijking met het eikenbestand, nog intenser zijn.
De hogere sulfaatfluks in het essenbestand kan daarnaast ook verklaard worden door een hogere uitspoeling

van sulfaten uit de bladmassa. Nabij de beek is het
grond- en diepere bodemwater met sulfaten en chloriden aangerijkt (Neirynck, 1995). Neary en Gizyn (1993)
maken melding van sulfaat en chloride leaching zowel
uit de kronen van coniferen als loofbomen in Ontario
(Canada). Leaching van sulfaten bij het botten van de
bladeren wordt ook gemeld voor Zomereik in Nederland
(Van Ek en Draaijers, 1994). Op basis van een experiment met radioactief S-gelabeld SO4 in een Grove dennenbestand (uk) oordeelden Cape et al. (1992) dat
bodemsulfaat een significante bijdrage tot de sulfaatdepositie in de netto-doorval (3%) kan hebben. Over het
algemeen wordt sulfaat als een conservatief ion
beschouwd en kroonverliezen aan nul gelijkgesteld
(Draaijers et al., 1997b; Lindberg et al., 1986).

(dezelfde afmetingen van aërosolen) als natrium hebben. De resultaten van gemiddelde jaarlijkse doorvalfactor en de spreiding voor de diverse proefvlakken zijn
vermeld in Figuur 7.
TFF Na
0.65
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De hypothese van uitspoeling van chloriden in
Gontrode 2 kan door de verschillende aanrijking van Na
en Cl geschraagd worden. Deposities van natrium zijn
in beide proefvlakken nagenoeg gelijk waaruit kan
geconcludeerd worden dat depositie van maritieme zoutaërosolen in beide proefvlakken in dezelfde mate verloopt (identieke doorvalfactor, zie verder). De hogere
netto-aanrijking van chloriden in Gontrode 2 heeft daarom een niet-maritiem karakter en kan bij afwezigheid
van nabije emissiebronnen van chloorzuur, aan uitspoeling uit de bladmassa (tengevolge van hogere bodemopname) toegeschreven worden (zie verder 3.1.4.).
De hogere depositie van basische kationen in Gontrode
2 is niet alleen geassocieerd met de kroonuitwisseling
van ammonium maar ook aan een uitspoeling onder de
vorm van bicarbonaten (aanrijking 174 % versus 64%
in Gontrode 1) of chloriden.

3.1.4. Droge depositie en kroonuitwisseling:
kroonuitwisselingsmodel
Bij de netto-doorval wordt onderscheid gemaakt tussen
een bijdrage van de droge depositie (dd) en de fractie die
door de kronen afgescheiden wordt (cl). De kwantiteit
van de droge depositie, de kroonafgifte van niet-conservatieve ionen (basische kationen) en opname van
ammonium en protonen werd berekend met het model
van Ulrich (1983), uitgebreid door Bredemeier (1988) en
Draaijers en Erisman (1995).

3.1.4.1. Droge depositiefactor
De netto-doorval van basische kationen (Bc) kan opgesplitst worden in een bijdrage van droge depositie
(DDBc) en een fractie die via de kronen afgescheiden
wordt (CLBc). Deze opsplitsing van de netto-doorval
gebeurt via de doorvalfactor van natrium (Figuur 7).
Hierbij wordt verondersteld dat natrium niet betrokken
is bij de kroonuitwisseling en dat calcium, magnesium
en kalium dezelfde (sedimentatie)depositiesnelheid

0.20

11

14

15

16

21

22

Figuur 7. Gemiddelde jaarlijkse droge depositiefactor (doorvalfactor Na)
en standaard fout voor de level II proefvlakken over de periode 1994-2002.

De berekende doorvalfactor schommelt tussen 0.34
(Ravels; pv14) en 0.56 (Wijnendale; pv11). Mede door de
grote variabiliteit in weersomstandigheden en depositiepatronen over de meetperiode wordt per locatie een
grote variatie in de doorvalfactor vastgesteld. Verder kan
men vaststellen dat de droge depositiefactor in de proefvlakken te Gontrode (pv16 en 22) van dezelfde grootteorde is, wat erop wijst dat tussen beide locaties weinig
verschil bestaat in droge depositiesnelheid voor wat
betreft de grotere partikels (Bc, Cl) die vnl. door sedimentatieprocessen worden beïnvloed. De hogere depositiefactoren te Wijnendale (pv11) en Brasschaat (pv15) zijn
vermoedelijk het gevolg van hogere maritieme depositie; Wijnendale bevindt zich het dichtst bij de Noordzee,
terwijl Brasschaat dicht bij de Schelde gesitueerd is.

3.1.4.2. Droge depositie en kroonuitwisseling
Door de droge depositiefactor van natrium te vermenigvuldigen met de respectievelijke bulkdepositie van Ca,
Mg en K kan hun aandeel in de droge depositie berekend worden. Het resterende deel of het verschil tussen
de netto-doorval en de droge depositie wordt als kroonuitwisseling beschouwd. De resultaten van de verdeling
van de netto-doorval over droge depositie en kroonverliezen over de periode 1994-2002 in de diverse proefvlakken zijn vermeld in Tabel 10.
Bij de bivalente kationen (Ca en Mg) is de aanrijking
van de netto-doorval te Wijnendale (pv11), Ravels (pv14)
en Brasschaat (pv15) hoofdzakelijk te verklaren door de
droge depositie (0.06 tot 0.22 kmolc ha-1 jaar-1); afgifte
van Ca en Mg door het kronendak wordt bijna niet
waargenomen. Voor calcium zijn er zelfs aanwijzingen,
dat het neergeslagen calcium door het kronendak wordt
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geconsumeerd. In de proefvlakken te Zoniën (pv21) en
Gontrode (pv16 en 22) wordt naast de droge depositie, die
van dezelfde grootte-orde is dan deze in de vorige proefvlakken, ook een aanzienlijke afgifte van Ca en Mg door
het kronendak geconstateerd. Deze afgifte draagt, ongeveer de helft bij tot de netto-doorval te Zoniën en te
Gontrode 1 (pv16) en ongeveer 90% te Gontrode 2 (pv22).
Bij het monovalente kation (K) is de droge depositie in
alle proefvlakken te verwaarlozen (≤ 0,1 kmolc ha-1 jaar-1);
de aanrijking van de netto-doorval is praktisch volledig te
verklaren door de afgifte van kalium door het kronendak.
Het verlies van kalium varieert van 0.3 kmolc ha-1 jaar-1
te Ravels en Brasschaat (dennenbestanden 14 en 15) tot

1,5 kmolc ha-1 jaar-1 te Gontrode 2 (pv22). In dit laatste
proefvlak lopen de totale kroonverliezen van basische
kationen op tot ruim 3.0 kmolc ha-1 jaar-1.
De verliezen van basische kationen uit de kroon (CLBc)
zijn vnl. het gevolg van de opname van ammonium en
van excretie onder de vorm van zwakke (organische)
zuren (CLwa). Dit laatste geldt in bijzonder voor kalium
die in de loofhoutproefvlakken aan aanzienlijke verliezen onderhevig is. In Tabel 11 worden de kroonverliezen
van basische kationen achtereenvolgens gecorrigeerd
voor excretie met zwakke zuren en uitspoeling onder
vorm van chloriden. Het netto-resultaat wordt vervolgens toegeschreven aan een opname van ammonium.

Tabel 10. Verdeling van de gemiddelde jaarlijkse netto-doorval (NTF) over droge depositie (DD) en kroonverliezen (CL) van Ca, Mg
en K (Bc) in de periode 1994-2002 (kmolc ha-1 jaar-1).
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Proefvlak

Nr

Soort

Wijnendale

11

Beuk

Ravels

Brasschaat

Gontrode 1

Zoniën-beuk

Gontrode 2

14

15

16

21

22

Cors. den

Grove den

Eik-beuk

beuk

Es-esdoorn

Proces

K

Mg

Ca

Bc totaal

NTF

0.75

0.12

0.14

1.01

DD

0.08

0.12

0.20

0.40

CL

0.67

0.00

-0.06

0.61

NTF

0.38

0.04

0.03

0.45

DD

0.04

0.06

0.11

0.21

CL

0.34

-0.02

-0.08

0.24

NTF

0.34

0.13

0.17

0.65

DD

0.07

0.11

0.22

0.40

CL

0.27

0.02

-0.05

0.25

NTF

1.07

0.21

0.35

1.63

DD

0.03

0.07

0.15

0.26

CL

1.03

0.14

0.20

1.37

NTF

0.73

0.14

0.28

1.15

DD

0.05

0.07

0.17

0.29

CL

0.68

0.07

0.11

0.86

NTF

1.54

0.50

1.32

3.36

DD

0.03

0.08

0.17

0.28

CL

1.50

0.42

1.15

3.08

Tabel 11. Gemiddelde kroonverliezen (CLBc) van basische kationen geassocieerd met de excretie van zwakke zuren (wa) en
uitspoeling van niet-maritieme chloriden en de kroonopname van ammonium in de periode 1994-2002 (kmolc ha-1 jaar-1).
Nr

Soort

CLBc

CLwaa

CLClb

CUNH4 = CL(Bc-wa-nssCl*)b

Wijnendale

11

Beuk

0.61

0.51

0.03

0.07

Ravels

14

Cors. den

0.25

0.24

0.00

0.01

Brasschaat

15

Grove den

0.25

0.22

0.00

0.03

Gontrode 1

16

Eik - beuk

1.37

0.80

0.01

0.57

Zoniën

21

Beuk

0.86

0.10

0.02

0.74

Gontrode 2

22

Es - esdoorn

3.08

1.29

0.31

1.48

Proefvlak

a: kroonverliezen van basische kationen door kroonverliezen zwakke zuren (via TDwa = BDwa)
b: kroonverliezen van basische kationen door kroonverliezen van niet-maritieme chloriden (correctie Clsw/Nasw = 1.164)

bulkdepositie. De hogere droge depositie te Ravels kan
toegeschreven worden aan de grote uitstoot van ammoniak door de intense veeteelt in de omgeving, terwijl de
hogere droge depositie te Gontrode 2 versterkt wordt
door de intense kroonbuffering. Droge depositie is aan
een grotere ruimtelijke variabiliteit onderhevig dan de
bulkdepositie (zie VC).

De kroonafgifte van basische kationen is voornamelijk
geassocieerd met de uitspoeling van zwakke zuren;
fluctuerend van ca 10% te Zoniën tot bijna 100% te
Ravels en Brasschaat. De afgifte van basische kationen
ten gevolge van de uitspoeling van niet-maritieme chloriden blijkt enkel te Gontrode 2 (pv22) belangrijk.
In het essenbestand van Gontrode worden 0.31 kmolc
ha-1 jaar-1 basische kationen onder vorm van chloriden
(KCl, MgCl2 en CaCl2) uitgespoeld. De kroonafgifte van
basische kationen ten gevolge van de opname van
ammonium is voornamelijk te Gontrode (pv16 en 22) en
Zoniën (pv21) beduidend door de betere kroonbuffering;
in deze proefvlakken bedraagt de opname van ammonium respectievelijk 0.57 kmolc ha-1 jaar-1 te Gontrode 1
(pv16), 1.48 kmolc ha-1 jaar-1 te Gontrode 2 (pv22) en
0.74 kmolc ha-1 jaar-1 te Zoniën (pv21).

3.1.5.2. Zwavel

3.1.5. Totale deposities

TD*

3.1.5.1. Stikstof
De totale depositie van anorganische stikstof over de
periode 1992 tot 2002 (jaarlijks gemiddelde) is weergegeven in Tabel 12.
Tabel 12. Totale depositie van stikstof in de proefvlakken
(kmolc ha-1 jaar-1).
proefvlak 11

14

15

16

21

22

gem VC (%)

TD

2.35

3.26

2.62

2.58

2.39

3.10

2.72

5

BD

1.30

1.55

1.50

1.38

1.30

1.38

1.40

5

DD

1.05

1.71

1.12

1.20

1.09

1.72

1.32

18

DD/BD

0.8

1.1

0.7

0.9

0.8

1.2

*VC = variatiecoëfficiënt

Totale depositie van stikstof op een bosbestand ligt tussen 2.4 en 3.3 kmolc ha-1 jaar-1 (resp. 34 en 46 kg N ha-1
jaar-1). Ammonium maakt gemiddeld 75 % van de totale
stikstofdepositie uit. Vergeleken met de Europese situatie zit men in Vlaanderen in de hoogste depositieklassen
(> 2 kmolc ha-1 jaar-1, resp. 28 kg N ha-1 jaar-1) (de Vries
et al., 2000).
De bijdrage van kroonopname van ammonium (Tabel
11) tot de totale depositie is enkel noemenswaardig op
de rijke standplaatsen en loopt op van een vierde
(Zoniën, Gontrode1) tot de kleine helft (Gontrode 2) van
de totale stikstofdepositie. De hoeveelheid NH4, opgenomen door de kronen, varieert in deze bestanden tussen 8
en 21 kg N ha-1 jaar-1. Deze bestanden beschikken nog
over omvangrijke bodemreserves aan basische kationen
om de zure stikstofdepositie in de kronen te bufferen.
Mogelijk is de stikstofbehoefte van deze loofbosbestanden ook groter en wordt een deel van deze behoefte via
kroonopname voltrokken. De droge depositie is, behalve
te Ravels (pv14) en Gontrode 2 (pv22), iets kleiner dan de

De totale depositie van anorganisch zwavel over de
periode 1992 tot 2002 (jaarlijks gemiddelde) is weergegeven in Tabel 13.
Tabel 13. Totale deposities van zwavel in de proefvlakken
(kmolc ha-1 jaar-1).
proefvlak 11

14

15

16

21

22

gem VC (%)

1.26

1.80

1.78

1.53

1.13

1.95

1.58

14

BD*

0.64

0.81

0.88

0.76

0.66

0.76

0.75

16

DD*

0.63

0.99

0.90

0.77

0.47

1.19

0.83

37

DD*/BD*

1.0

1.2

1.0

1.0

0.7

1.6

* zoutcorrectie op basis van S /Na = 0.120
sw
sw

De totale depositie van zwavel schommelt tussen 1.1 en
2.0 kmolc ha-1 jaar-1 (resp. 18 en 32 kg S ha-1 jaar-1). De
meeste deposities liggen in het hoogste depositiebereik
(> 1.6 kmolc ha-1 jaar-1, d.i. 25 kg S ha-1 jaar-1) afgelijnd
voor Europa (De Vries et al., 2000). De bijdrage van maritieme sulfaten (zoutaërosolen) is verwaarloosbaar
(≤ 0.2 kmolc ha-1 jaar-1). Droge depositie van zwavel
maakt ruim 40 tot 60 % van de totale depositie uit. Deze
droge depositie is van dezelfde grootteorde als de bulkdepositie, behalve te Gontrode 2 (pv22) waar de droge
depositie significant hoger is door de sterke kroonbuffering vanuit de nutriëntrijke bodem. Droge depositie van
zwavel is aan een grotere ruimtelijke variabiliteit onderhevig dan de bulkdepositie.

3.1.5.3. Basische kationen
De totale depositie van basische kationen Bc (Ca, Mg, K)
over de periode 1992 tot 2002 (jaarlijks gemiddelde) is
weergegeven in Tabel 14.
Tabel 14. Totale depositie van basische kationen (Bc) in de
proefvlakken (kmolc ha-1 jaar-1).
proefvlak 11

14

15

16

21

22

gem VC (%)

TD

1.13

0.93

1.33

0.95

1.11

0.97

1.07

14

TD*

0.73

0.65

0.96

0.63

0.86

0.64

0.75

19

BD*

0.56

0.49

0.62

0.52

0.76

0.52

0.58

17

DD*

0.17

0.16

0.34

0.11

0.10

0.12

0.17

53

DD*/BD*

0.3

0.3

0.5

0.2

0.1

0.2

* zoutcorrectie op basis van Ca /Na = 0.044; Mg /Na = 0.227 en
sw
sw
sw
sw

Ksw/Nasw = 0.021
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De totale depositie van basische kationen (Ca, Mg en K)
schommelt tussen 0.9 en 1.3 kmolc ha-1 jaar-1. De totale
depositie van basische kationen met maritieme oorsprong bedraagt gemiddelde ca. 30% van de totale depositie. Vooral maritiem magnesium heeft een belangrijke
inbreng (75 tot 95 %) in de totale depositie van magnesium. Wanneer de totale depositie van basische kationen gecorrigeerd wordt voor maritieme zoutaërosolen
(TD*) (bv. als input voor kritische lasten), worden nog
totale deposities van 0.6-1.0 kmolc ha-1 jaar-1 gemeten,
die hoger zijn dan het Europese gemiddelde van
0.5 kmolc ha-1 jaar-1 (De Vries et al., 2000). De droge
depositie van basische kationen is aanzienlijk lager dan
de bulkdepositie en draagt slechts voor ÷ 20 % bij tot de
totale depositie. Bulkdepositie van basische kationen
wordt vermoedelijk overschat gezien de overschatting
van de bulkneerslag en het gebruik van bulkcollectoren
die een fractie droge depositie capteren.

3.1.5.4. Potentieel verzurende depositie
De resultaten van de totale potentieel verzurende depositie in de periode 1994 -2002 (jaarlijks gemiddelde) berekend volgens de verschillende definities en de totale
depositie van verzurende componenten in 2002 (definitie 1) staan vermeld in Tabel 15.

Tabel 15. Totale potentieel verzurende depositie over de
periode 1994-2002 en de totale potentieel verzurende depositie
in 2002 (kmolc ha-1 jaar-1).
proefvlak

11

14

15

16

21

22 gem VC (%)

TDac1 1994-2002

3.77 4.54 4.45 4.50 3.64 5.49 4.40

15

TDac2 1994-2002

2.90 3.78 3.30 3.71 2.68 5.01 3.56

23

TDac3 1994-2002

2.91 3.79 3.31 3.72 2.69 5.02 3.57

23

TDac1 in 2002

2.79 3.34 3.07 3.43 2.68 2.96 3.05

10

ac1 = definitie 1: TDSOx + TDNOy + TDNHx
ac2 = definitie 2: TDSOx + TDNOy + TDNHx - (TDBC – TDCl)
ac3 = definitie 3: TDSOx* + TDNOy + TDNHx – (TDBC* - TDCl*)

De totale depositie van verzurende componenten
(TDac1) in de periode 1994–2002 ligt tussen de 3.8 kmolc
ha-1 jaar-1 (Wijnendale; pv11) en 5.5 kmolc ha-1 jaar-1
(Gontrode 2; pv22) en is in alle proefvlakken hoger dan
de korte termijndoelstelling (ktd: 2.90 kmolc ha-1 jaar-1)
en de middellange termijndoelstelling (mltd: 2.76 kmolc
ha-1 jaar-1) voor Vlaanderen. De ktd moest in principe in
2002 gehaald worden, terwijl de mltd tegen 2010 moet
gehaald worden. De totale depositie van verzurende
componenten in 2002 is gemiddeld 3.05 kmolc ha-1 jaar-1
en iets hoger dan de ktd, waarbij enkel in de proefvlakken te Wijnendale (pv11) en Zoniën (pv21) in 2002
wordt voldaan aan de ktd. Het gemiddelde aandeel van
stikstof bedraagt 65 % en dat van zwavel 35 %.

Tabel 17. Regressiecoëfficiënten (helling+standaard fout) van regressievergelijking voor jaarlijkse deposities in de doorval,
genormaliseerd voor neerslaghoeveelheid, in de periode 1992-2002 (molc ha-1 jaar-1).
Proefvlak

11

14

15

16

21

22

H

0.4 ÷ 0.2

0.2 ÷ 0.8

-15 ÷ 6*

Na

-8 ÷ 15

-31 ÷ 25

-4 ÷ 26

0.3 ÷ 0.6

-7 ÷ 4

0.2 ÷ 0.1

-4 ÷ 18

-16 ÷ 12

K

-8 ÷ 13

9÷8

13 ÷ 17

-7 ÷ 8

32 ÷ 22

22 ÷ 22

68 ÷ 33

Mg

-10 ÷ 4*

-21 ÷ 7*

-18 ÷ 6**

-13 ÷ 4**

-17 ÷ 4**

1÷6

-53 ÷ 19*

-26 ÷ 10*

-52 ÷ 17*

-9 ÷ 36

-22 ÷ 13

-56 ÷ 20*

-36 ÷ 18

-47 ÷ 17*

NH4

-108 ÷ 23**

-205 ÷ 48**

-40 ÷ 19

-77 ÷ 23**

NO3

-27 ÷ 11*

-59 ÷ 24*

-41 ÷ 16**

-23 ÷ 10*

-4 ÷ 6

-5 ÷ 9

SO4

-66 ÷ 26*

-180 ÷ 46**

-102 ÷ 27**

-65 ÷ 34

-26 ÷ 28

-14 ÷ 31

Ca

Cl

-8 ÷ 18

-35 ÷ 22

-9 ÷ 22

-0.4 ÷ 18

-17 ÷ 16

35 ÷ 21

HCO3

-80 ÷ 34*

-25 ÷ 22

40 ÷ 31

-29 ÷ 30

-48 ÷ 30

-15 ÷ 69

Bc

-55 ÷ 27

-59 ÷ 27

-78 ÷ 29*

-6 ÷ 31

-47 ÷ 28

61 ÷ 59

-134 ÷ 29**

-263 ÷ 70**

-81 ÷ 27**

-100 ÷ 30**

-27 ÷ 15

-61 ÷ 22*

Ninorg

Significantieniveaus tijdtrends: * P<0.05, ** P<0.01 en *** P<0.001

De totale potentieel verzurende depositie (na zoutcorrectie en waarbij de basische kationen van nietmaritieme oorsprong in mindering worden gebracht)
ligt tussen 2.7 (Zoniën) en 5.0 kmolc ha-1 jaar-1 (Gontrode
2; pv22) en behoren tot de hoogste depositiewaarden in
Europa (variërend tussen 0.2 tot 4 kmolc ha-1 jaar-1) ((De
Vries et al., 2000). De buffering van de zure componenten in de atmosfeer door niet-maritieme basische kationen varieert van 12 tot 24 % (Tabel 16). In Centraal en
Noordwest Europa wordt gemiddeld minder dan 25%
van de verzurende depositie door basische kationen
gebufferd (Draaijers et al., 1997a). Na doorgang door het
kronendak is te Gontrode 1 (pv16) en Zoniën (pv21)
(opname van NH4) ongeveer de kleine helft van de verzurende depositie gebufferd, terwijl te Gontrode 2 (pv22)
praktisch alle verzurende componenten zijn geneutraliseerd door basische kationen. Buffering ter hoogte van
het kronendak verwijdert op die manier zure bestanddelen uit het doorvalwater, maar vermindert de totale zure
lading op de bodem niet, gezien deze buffering gebalanceerd wordt via protonafscheiding in de rhizosfeer (ter
handhaving van elektroneutraliteit in de plantenweefsels). Kroonbuffering is het laagst in het proefvlak 14 en
15 door zowel het boomsoort- als substraateffect.
Tabel 16. Bufferingspercentage (%) zure componenten in de
totale depositie en kroonbuffering door niet-maritieme
basische kationen.
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Figuur 8a. Trend jaarlijkse depositie van stikstof in de doorval genormaliseerd
voor neerslag.
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Zwavel (kmolc ha-1 jaar -1)
4.0
turbidimetrie IC
3.5
3.0

PV11
PV14
PV15
PV16
PV21
PV22

2.5
2.0
1.5

proefvlak

11

14

15

16

21

22

Buffering TD

19.3

12.1

19.5

14.3

23.9

12.5

kroonbuffering

16.9

5.9

5.5

40.7

35.8

88.5

Buffering TF+SF

36.3

18.0

25.1

55.0

59.6

101

1.0

3.1.6. Trends doorval
De bestandsdepositie die effectief op de bosbodem
terechtkomt, is de som van doorvaldepositie en stamafvloeidepositie. De trendanalyse van de depositie op de
bosbodem wordt uitgevoerd aan de hand van de resultaten van de doorval omdat deze wordt bemonsterd sedert
1992, terwijl de stamafvloei pas vanaf 1994 gemonitord
wordt en, behalve te Wijnendale, slechts beperkt bijdraagt tot de bestandsdepositie.

0.5
0.0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Figuur 8b. Trend jaarlijkse depositie van zwavel in de doorval genormaliseerd
voor neerslag.
Basische kationen (kmolc ha-1 jaar -1)
6.0
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4.0

PV11
PV14
PV15
PV16
PV21
PV22

3.1.6.1. Lineair regressiemodel genormaliseerd deposities
3.0

De trend van de depositie van de verzurende componenten en de basische kationen in de doorval genormaliseerd voor neerslagvolume worden weergegeven in de
Figuren 8a-c. De resultaten van de trendanalyse bevinden zich in Tabel 17. De vertikale lijn duidt op de verandering van analysetechniek.
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Figuur 8c. Trend jaarlijkse depositie van totale basische kationen (Ca+Mg+K)
in de doorval genormaliseerd voor neerslag.
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Figuur 9a. Trend van de jaarlijkse depositie van stikstof en de gemiddelde neerslag
in de doorval over de periode 1992-2002
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Figuur 9b. Trend jaarlijkse depositie van zwavel en de gemiddelde neerslag in de
doorval over de periode 1992-2002
Basische kationen (kmolc ha-1 jr-1)
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4.0

1000

3.1.6.2. Multiple regressiemodel
In een tweede benadering wordt het effect van neerslag
constant gehouden door het mee te modelleren in de
lineaire regressievergelijking. De trend van de depositie
van de verzurende componenten en de basische kationen
in de doorval worden weergegeven in de Figuren 9a-c.
De resultaten van de trendanalyse worden weergegeven
in Tabel 18. De vertikale lijn duidt op de verandering
van analysetechniek.
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Te Wijnendale (pv11) wordt aan kationenzijde een significante daling van ammonium en magnesium en een
niet significante daling van calcium en kalium opgetekend. Deze wordt gebalanceerd door een significante
daling van nitraat, sulfaten en bicarbonaten. Het doorvalwater te Ravels (pv14) wordt gekenmerkt door de
grootste reducties in depositie. Aan kationenzijde worden die geleverd door ammonium, calcium en magnesium in volgorde van belang. Deze afname compenseert
vooral de depositieafname in sulfaat en nitraat. In het
proefvlak met de grootste stikstofdepositie wordt dus
ook de grootste afname van totale anorganische stikstof
geconstateerd. Te Brasschaat (pv15) wordt naast een significante depositiedaling voor magnesium, calcium,
nitraat en sulfaat ook een daling van waterstofdepositie
genoteerd. De dalende tendens van ammonium is net
niet significant. Te Gontrode 1 (pv16) worden significante afnames voor magnesium, calcium en ammonium
aan kationenzijde gecompenseerd door daling van
nitraat en bicarbonaat. Te Zoniën (pv21) en te Gontrode
2 (pv22) blijven de reducties beperkt. Zoniën (pv21) is het
enige proefvlak waar de depositie van nitraat of ammonium nagenoeg ongewijzigd blijven.
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De trendanalyse duidt voor de meeste ionen op een neergaande trend in depositie. In bijna alle proefvlakken
wordt een significante depositiedaling van totaal anorganische stikstof geconstateerd; deze varieert van
61 molc ha-1 jaar-1 tot 263 molc ha-1 jaar-1 of respectievelijk 0.9 tot 3.7 kg N ha-1 jaar-1 en is in de meeste proefvlakken hoofdzakelijk toe te schrijven aan een afname
van ammoniumstikstof.
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Figuur 9c. Trend jaarlijkse depositie van som van basische kationen (Ca, Mg en K)
en de gemiddelde neerslag in de doorval over de periode 1992-2002

Net zoals bij de lineaire regressie wordt voor de meeste
ionen een dalende trend waargenomen. Het neerslagvolume blijkt vooral de variabiliteit in depositie van Mg,
H en anorganisch stikstof te verklaren. Te Ravels (pv14)
verklaart het neerslagvolume de variabiliteit van alle
parameters, behalve voor bicarbonaat. De resultaten
bevestigen de dalende tendens voor ammonium en
nitraat in alle proefvlakken, behalve Zoniën (pv21) waar
er nagenoeg geen anorganische stikstofreductie wordt
geconstateerd. De reducties voor anorganisch stikstof in
de overige proefvlakken schommelen tussen 64 en
241 molc ha-1 jaar-1 (resp. 0.9 tot 3.4 kg N ha-1 jaar-1).

Tabel 18. Multiple regressie van de bijdrage van predictorvariabelen jaar en neerslag tot de variabiliteit van jaarlijkse
doorvaldepositie (molc ha-1 jaar-1)
Proefvlak

11

14

15

16

21

22

H

0.2 ÷ 0.2

0.4 ÷ 0.5

-26 ÷ 5**

0.2 ÷ 0.7

-11 ÷ 3**

0.1 ÷ 11

Na

-18 ÷ 15

-24 ÷ 18

-28 ÷ 28

-8 ÷ 18

-24 ÷ 13

12 ÷ 16

K

-9 ÷ 15

10 ÷ 6

-16 ÷ 8

24 ÷ 19

20 ÷ 27

67 ÷ 33

Mg

-12 ÷ 4*

-19 ÷ 3***

-29 ÷ 4***

-15 ÷ 3**

-21 ÷ 4***

0.6 ÷ 5

Ca

-49 ÷ 17*

-42 ÷ 12**

-70 ÷ 23*

-29 ÷ 10*

-53 ÷ 20*

-10 ÷ 4

NH4

-126 ÷ 22***

-190 ÷ 26***

-43 ÷ 25

-89 ÷ 11***

-18 ÷ 16

-58 ÷ 18*

NO3

-39 ÷ 7***

-51 ÷ 11**

-71 ÷ 11***

-27 ÷ 9*

-10 ÷ 19

-6 ÷ 6

SO4

-82 ÷ 27*

-168 ÷ 34**

-138 ÷ 29**

-78 ÷ 28*

-42 ÷ 31

-17 ÷ 30

10 ÷ 21

-30 ÷ 16

-29 ÷ 27

2 ÷ 19

-7 ÷ 7

37 ÷ 20

HCO3

-97 ÷ 37*

-22 ÷ 21

56 ÷ 39

-45 ÷ 17*

-46 ÷ 4

-20 ÷ 69

Bc

-70 ÷ 29*

-51 ÷ 15*

-115 ÷ 31**

-19 ÷ 25

-55 ÷ 33

58 ÷ 59

Ninorg

-164 ÷ 21***

-241 ÷ 33***

-114 ÷ 29**

-116 ÷ 15***

-25 ÷ 18

-64 ÷ 15**

TD-ac2

-179 ÷ 62*

-301 ÷ 68**

-390 ÷ 93**

-252 ÷ 88*

-4 ÷ 86

-255 ÷ 170

Cl

Vetgedrukt: significante bijdrage van neerslagvolume in variabiliteit iondepositie
Significantieniveaus tijdstrend: * P<0.05, ** P<0.01 en *** P<0.001

De afname in ammoniumdepositie gaat gepaard met
een daling van sulfaten (zoals te Ravels (pv14),
Wijnendale (pv11) en Gontrode 1 (pv16)) maar wordt
tevens gebalanceerd door verminderde deposities van
bicarbonaten (Gontrode 1; pv16) en nitraat (pv11, 14 en
15). De daling in de toevoer van Mg (15 tot 29 molc ha-1
jaar-1) en Ca (42 tot 70 molcha-1jaar-1) wordt in nagenoeg
alle proefvlakken vastgesteld. De depositie van waterstofionen neemt significant af in 2 proefvlakken
(Brasschaat; pv15 en Gontrode 1; pv16). De daling in
potentiële zure depositie ligt tussen 179 en 390 molc ha-1
jaar-1, te Zoniën (pv21) wordt geen reductie waargenomen en in Gontrode 2 (pv22) is de reductie in potentieel
verzurende depositie niet significant.

3.1.6.3. Trends in bulk-, droge depositie en
kroonuitwisseling
In een volgende stap wordt voor een aantal elementen
nagegaan of de afname in doorval te wijten is aan een
verminderde droge of bulk depositie, dan wel een veranderde kroonuitwisseling (resp. Tabel 19, 20 en 21). De
trends worden bepaald via multiple regressie.

De afname van anorganische stikstof in de bulkdepositie
is in de proefvlakken (pv11, pv15, pv16 en pv21) van
dezelfde grootteorde als de afname van de depositie in
de doorval; in deze proefvlakken is de reductie van de
stikstofdepositie in de doorval dus grotendeels te verklaren door de verminderde aanvoer van anorganische stikstof via de bulkdepositie. Te Ravels (pv14) is de afname
stikstof ca. 50 % kleiner, terwijl te Gontrode 2 (pv22) de
afname dubbel zo groot is als in de bulkdepositie. In alle
proefvlakken, behalve te Zoniën (pv21), levert de neerslaghoeveelheid een significante bijdrage tot de variabiliteit in de aanvoer van anorganische stikstof.
De significante vermindering van basische kationen in de
bulkdepositie is, behalve te Ravels (pv14), gelijk of groter
dan de vermindering van depositie in de doorval, wat er
opnieuw op wijst dat de afname van basische kationen
in de bulkneerslag gecorreleerd is met de afname van de
basische kationen in de doorval. De relatief sterkere
afname van basische kationen (-154 molc ha-1 jaar-1) in de
bulk in vergelijking met de doorval (-55 molc ha-1 jaar-1)
te Zoniën (pv21) is vooral toe te schrijven aan een sterke
afname van magnesium (Mg) in de bulkneerslag.

Tabel 19. Multiple regressie van bijdrage van predictorvariabelen jaar en neerslag tot de variabiliteit in jaarlijkse bulkdepositie in de
periode 1993-2002 (molc ha-1 jaar-1)
Proefvlak
Bc
Ninorg
SO4

11

14

15

16

21

22

-86 ÷ 35*

-53 ÷ 25

-52 ÷ 39

-69 ÷ 21*

-154 ÷ 40**

-69 ÷ 21*

-165 ÷ 27***

-106 ÷ 27**

-96 ÷ 35*

-122 ÷ 24**

-29 ÷ 21

-122 ÷ 24**

1,6 ÷ 13

-25 ÷ 11

-16 ÷ 22

6 ÷ 17

22 ÷ 19

6 ÷ 17

Vetgedrukt: significante bijdrage van neerslagvolume in variabiliteit ion
Significantieniveaus tijdstrend: * P<0.05, ** P<0.01 en *** P<0.001
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Tabel 20. Multiple regressie van de bijdrage van predictorvariabele jaar tot de variabiliteit in jaarlijkse droge depositie in de periode
1993-2002 (molc ha-1 jaar-1)
Proefvlak
Bc
SO4

11

14

15

16

21

22

8 ÷ 12

-66 ÷ 35

-6 ÷ 24

8 ÷ 14

11 ÷ 15

20 ÷ 16

-32 ÷ 10*

-102 ÷ 24**

-78 ÷ 16**

-51 ÷ 20*

-5 ÷ 17

-36 ÷ 19

Significantieniveaus: * P<0.05, ** P<0.01 en *** P<0.001

Tabel 21. Multiple regressie van de bijdrage van predictorvariabele jaar en neerslag tot de variabiliteit in jaarlijkse krooninwisseling
in de periode 1994-2002 (molc ha-1 jaar-1)
Proefvlak

11

14

15

16

21

22

CL Bc

14 ÷ 47

-2 ÷ 10

-87 ÷ 30*

-33 ÷ 48

57 ÷ 74

33 ÷ 100

CU NH4

15 ÷ 50

-2 ÷ 37

-144 ÷ 67

-55 ÷ 60

55 ÷ 60

71 ÷ 84

Vetgedrukt: significante bijdrage van neerslagvolume in variabiliteit ion
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Significantieniveaus tijdstrend: * P<0.05, ** P<0.01 en *** P<0.001

Daarentegen is de afname van zwavel in de bulkdepositie in de meeste proefvlakken, behalve te Zoniën (pv21),
aanzienlijk lager dan de afname van zwavel in de depositie van de doorval. De verminderde zwaveldeposities
in de doorval blijken dus weinig gecorreleerd met de
gehalten aan zwavel in de bulkneerslag. Een mogelijke
verklaring hiervoor is de onderschatting van de zwavelgehalten in de bulkneerslag in de periode 1992-1995
door de weinig accurate bepaling van lage sulfaatgehalten aan de hand van turbidimetrie; vanaf 1996 worden
de lage sulfaatgehalten in de bulkneerslag accurater
bepaald door middel van ionenchromatografie.

3.1.7. Discussie

De trend van basische kationen in de droge depositie is in
geen enkel proefvlak significant en verklaart de afname
van basische kationen in de doorvaldepositie niet (Tabel
20). Te Ravels (pv14) en Brasschaat (pv15) wordt wel een
afname van basische kationen in de droge depositie waargenomen. De droge depositie van zwavel daarentegen
neemt in alle proefvlakken, behalve te Zoniën (pv21) en
Gontrode 2 (pv22), significant af. De afname van droge
depositie volgt de tendens van de afname in de doorval
wat doet vermoeden dat de droge depositie van zwavel
de verklarende factor is voor de afnemende trend van
zwavel in de doorvaldepositie.

1993-1998 geven een mediane stikstofdepositie aan van 3
kmolc ha-1 jaar-1 (43 kg N ha-1 jaar-1) terwijl de zwaveldepositie op 0.8 kmolc ha-1 jaar-1 (13 kg S ha-1 jaar-1) begroot
wordt (de Ridder en Mensink, 2001). Verder blijkt dat de
depositie boven ruwe vegetaties zoals bossen in Vlaanderen versterkt wordt tegenover het vrije veld. Afhankelijk van de meetlocatie (afstand t.o.v. emissiebronnen) en
het bostype is de depositie van stikstof- en zwavelhoudende componenten over de meetperiode 1.4 tot 2.2 maal
hoger t.o.v. aanvoer via de bulkneerslag. Deze laatste is
iets groter dan de feitelijke natte depositie, daar die een
onbekende fractie droge depositie invangt.

De kroonverliezen van basische kationen zijn enkel te
Brasschaat (pv15) aan een significant dalende trend
onderhevig (Tabel 21). De kroonopname van stikstof
(ammonium) volgt in alle proefvlakken de trend in
kroonverlies van basische kationen. De kroonopname is
tevens in geen enkel proefvlak significant tijdsafhankelijk en ook de neerslag draagt in geen enkel proefvlak bij
tot de variabiliteit van de kroonopname.

De N/S ratio in de bulkneerslag en het doorvalwater is
groter dan 1 wat wijst op een overwicht van N-componenten in de atmosferische depositie. Het leeuwendeel
van de stikstofinput (÷ 75 %) kan toegeschreven worden
aan ammoniumstikstof die (a) onder aërosolvorm
((NH4)2SO4, NH4NO3, NH4Cl) (via natte of droge depositie) afgezet wordt, (b) als ammoniakgas stomatair geabsorbeerd wordt of (c) door codepositie met SO2 in
waterfilms op het bladoppervlak neergeslagen wordt als

3.1.7.1. Depositie in Vlaamse bossen
De monitoring van de totale depositie in Vlaanderen
toont aan dat de deposities in de Vlaamse bossen tot de
hoogste depositieklassen in het Europese depositienetwerk behoren (De Vries et al., 2000). De totale stikstofdeposities variëren tussen 2.4 en 3.3 kmolc ha-1 jaar-1
(34 en 46 kg N ha-1 jaar-1), terwijl de depositie van zwavel tussen 1.1 en 2.0 kmolc ha-1 jaar-1 (18 en 32 kg S ha-1
jaar-1) varieert. Berekeningen met het ops model voor
ruim 1400 receptorpunten in bossen over de periode

(NH4)2SO4 (Hansen en Nielsen, 1998). De voornaamste
bron van ammonium in Vlaanderen is de landbouw
(intensieve veeteelt) (mira-t, 2002). Door de aanwezigheid van ammoniak wordt de vrije zuurheid (H) geneutraliseerd (Berger en Glatzel, 1994) waardoor het
neerslagwater slechts een lichtzuur karakter heeft (pHwaarden: 5-7 eenheden); enkel bij zeer lage ammoniak
emissies (vnl. winterperiode) worden lagere pH-waarden
genoteerd. Eenmaal de neerslag de bosbodem bereikt,
wordt ammonium vrij snel genitrificeerd tot nitraat of
opgenomen waardoor de zuurheid toeneemt (daling anc
(acid neutralising capacity) bodemwater).
De droge depositie is aan een grotere ruimtelijke variatie onderhevig dan de bulkdepositie (natte depositie).
De droge depositie is op zich meer afhankelijk van de
nabije aanwezigheid van emissiebronnen en de standplaats/ vegetatiekarakteristieken. Dit in tegenstelling
tot de natte depositie, die het resultaat is van lange
afstandstransport van polluenten en nauwelijks beïnvloed wordt door de kenmerken van de standplaats.
Naarmate men verder van emissiebronnen verwijderd
is, geraakt de hoeveelheid snel afzetbare componenten
windafwaarts uitgeput en slinkt het aandeel van droge
depositie in de totale depositie (Lovett, 1994). Het aandeel van de droge en bulkdepositie in de totale depositie
van stikstof en zwavel is in de meeste proefvlakken
evenredig, enkel in de proefvlakken te Ravels (pv14) en
te Gontrode 2 (pv22) kan gewag gemaakt worden van
een hogere droge depositie van stikstof en zwavel.
De totale depositie van verzurende componenten in het
bosbodemmeetnet in Vlaanderen fluctueert in de periode 1994 -2002 tussen 3.8 tot 5.5 kmolc ha-1 jaar-1 en
bedraagt in 2002 gemiddeld 3.1 kmolc ha-1 jaar-1. Het
ops-model geeft, uitgaande van gasprecursoren van N en
S, een totale verzurende depositie aan van 3.8 kmolc ha-1
jaar-1 voor de periode 1993-1998 (de Ridder en Mensink,
2001). De verzurende depositie blijft dus boven de korte
termijndoelstelling (ktd: 2,90 kmolc ha-1 jaar-1) voor
bossen in Vlaanderen die in principe in 2002 moest gerealiseerd zijn, en ook boven de middellange termijndoelstelling (mltd: 2,76 kmolc ha-1 jaar-1) van 2010. Het
gemiddelde aandeel van stikstof in deze verzurende
depositie bedraagt 65% en dat van zwavel 35%.
De atmosferische depositie wordt voor een deel
gebufferd door basische kationen. De depositie van nietmaritieme basische kationen (som van Ca, Mg, K) in
Vlaanderen in de periode 1992 – 2002 varieert van 0.6 tot
1.0 kmolc ha-1 jaar-1 en ligt boven het Europese gemiddelde van 0.5 kmolc ha-1 jaar-1 (De Vries et al., 2000).
De buffering van de zure componenten in de atmosfeer
door niet-maritieme basische kationen varieert van 12
tot 24 %; in Centraal en Noordwest Europa wordt

gemiddeld minder dan 25% gebufferd door basische
kationen (Draaijers et al., 1997a). De potentieel verzurende depositie (die gemilderd wordt voor neutralisatie
door basische kationen) in het bosbodemmeetnet over
de periode 1993-2002 fluctueert hierdoor tussen de 2.7
en 5.0 kmolc ha-1 jaar-1.

3.1.7.2. Interacties met het kronendak
De bulkneerslag ondergaat na doorgang door het
kronendak enerzijds een indikkingsproces door krooninterceptie-verdamping en anderzijds wordt de samenstelling van de neerslag beïnvloed door aanrijkings- en
uitwisselingseffecten met het kronendak (Parker, 1990).
De krooninterceptie-verdamping bedraagt gemiddeld
25 % en is het meest intens te Ravels (34 %); het proces
beïnvloedt echter enkel de concentraties in de bulkneerslag, doch niet de deposities. De aanrijkingseffecten
daarentegen zijn het resultaat van het afspoelen van
droge depositie, de uitloging van basische kationen (vnl.
kalium) en de uitwisselingseffecten door de opname
van ammonium en protonen tegen basische kationen
(calcium, magnesium en kalium). Conservatieve ionen
(natrium, chloride en sulfaat) zijn niet onderhevig aan
aanrijkingseffecten, waardoor hun bestandsdepositie
(doorval en stamafvloei), die effectief de bodem bereikt,
gelijk kan gesteld worden aan de totale depositie.
Uit de resultaten blijkt het belang van het kronendak bij
de verdere afbuffering van de potentieel verzurende
depositie. Bij deze buffering worden ammonium (NH4)
en/of protonen (H) voor basische kationen ingewisseld.
Deze is sterk uitgesproken in de “chemisch rijkere”
proefvlakken te Gontrode en Zoniën waar de verzurende
depositie na kroonbuffering voor meer dan 50% geneutraliseerd is. Een positieve fluks van protonen in de
netto-doorval, zoals in Brasschaat tijdens de winterperiode, ontstaat uit het gezamenlijke effect van een onvoldoende hoge buffercapaciteit van het kronendak, lage
atmosferische ammoniakconcentraties (winter) en een
hoge hoeveelheid geïntercepteerde zure componenten.
De buffercapaciteit van kronen wordt hoofdzakelijk
bepaald door de chemische bodemgesteldheid (Asche,
1987; Bredemeier, 1988) maar ook het bostype
(Cappellato et al., 1992) speelt daarbij een rol. Voor wat
betreft de bodemgesteldheid wordt gewezen op de
beschikbare reserves van basische kationen. Cappellato
et al. (1992) wijzen erop dat de opname van N-componenten door kronen wellicht niet enkel afhankelijk is
van de basenvoorraden maar ook door de N-status van
het bestand beïnvloed wordt. Lindberg et al. (1986) wijzen in deze context op een sterke opname van N-componenten in stikstofdeficiënte bestanden (lage
stikstofgehalten in de naalden of bladeren). Vooral
droge depositie van NO3 en NH4 zou volgens laatst-
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genoemde auteurs via de kronen opgenomen worden
omwille van de langere contacttijd vergeleken met natte
depositie. Berekeningen met het kroonuitwisselingsmodel van Ulrich (1983) resulteren in een stikstofopname van meer dan 0.5 kmolc ha-1 jaar-1 (resp. > 7 kg N ha-1
jaar-1) in de “chemisch rijkere” proefvlakken (Gontrode
en Zoniën), terwijl in de overige bestanden de stikstofopname nagenoeg onbestaande is.
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Om een idee te verkrijgen van de relatieve grootte van
de verliezen van Ca, Mg en K worden hun kroonverliezen vergeleken met hun strooiselval (litterfall: lf)
fluksen (Tabel 22) en de beschikbare bodemreserves
(figuur 10). Metingen van strooiselval werden vanaf
1999 tot 2002 uitgevoerd (De Schrijver et al., 1999, 2000;
Genouw et al., 2003). Voor Mg en K dient opgemerkt te
worden dat de gemeten hoeveelheid de reële poel van
deze elementen in het assimilatieapparaat onderschat,
gezien beide ionen aan retranslocatie (terugtrekken van
voedingsstoffen Mg, K en N naar de knoppen vóór de
bladval) onderhevig zijn.
Tabel 22. Kroonverliezen van basische kationen (CLBc) versus
strooiselfluks (LFBc) over de periode 1999-2002 (kmolc ha-1 jaar-1).
Proefvlak

Ca

Mg

K

CL

LF

CL

LF

CL

LF

11

-0.02

0.81

-0.02

0.30

0.66

0.62

14

-0.07

0.52

-0.03

0.15

0.34

0.24

15

-0.10

0.47

-0.04

0.12

0.18

0.13

16

0.16

2.18

0.11

0.68

1.08

1.02

21

0.11

2.21

0.04

0.54

0.70

0.78

22

1.18

4.27

0.41

0.95

1.53

0.81

Bc (kmolc ha-1 jaar-1)
6
5
4
3
2
1
0
PV15
PV14
PV11
Grove den
Cors den Beuk
Zdg
Zcg w9Sdm5

PV21
Beuk
Abc

PV16
PV22
Eikbeuk
Es
u6Lhby I6Ed/hb

De betere chemische bodemgesteldheid van proefvlakken te Gontrode (pv16 en 22) en Zoniën (pv21) is duidelijk merkbaar in de strooiselfluksen van Ca, Mg en K
(Figuur 10). De grotere poel van basische kationen (Bc)
in de kroonmassa van deze proefvlakken komt voornamelijk tot uiting in het kroonverlies van mobiel K en in
mindere mate van Ca en Mg die deel uitmaken van de
structuur van de plantenweefsels. De jaarlijkse kroonverliezen van Ca, Mg en K leiden tot een vermindering
van de poel die in de blad-(kroon)massa is opgeslagen.
Bij belangrijke verliezen dienen de uitgespoelde kationen terug via het vaatweefsel (vasculair systeem) uit het
bodemcompartiment geheveld te worden. De ecosysteem turnover van het mobiele K is daarbij veel hoger
dan deze van de tweewaardige basen. Dit blijkt alvast uit
de hoge waarden voor kroonverliezen (cl) die soms groter kunnen uitvallen dan de strooiselval zelf (lf). Pas
wanneer de wederopname van uitgespoelde elementen
geen gelijke tred meer houdt met de snelheid van uitspoeling, wordt een daling van de buffercapaciteit van
de kronen geconstateerd (Asche, 1988). Een dalende
trend in de kroonverliezen van basische kationen
(87 molc ha-1 jaar-1) wordt enkel te Brasschaat waargenomen.

De kroonbuffering door uitwisseling (lees: afgifte) van
basische kationen heeft belangrijke repercussies op de
samenstelling van het doorvalwater in proefvlak 16, 21
en 22. In plaats van aanrijking met H2SO4 of (NH4)2SO4,
spoelt sulfaat uit als neutraal zout (oa. calciumsulfaat;
Afbeelding 7). Kroonbuffering door afgifte van basische
kationen wordt echter gecompenseerd door protonafgifte in de rhizosfeer (bodemverzuring ter hoogte van
Bc bodemreserve (log)
het wortelgestel). Afwezigheid van buffering door
Bc strooiselval
kronendak op basenarme standplaatsen leidt tot een
Bc kroonuitwisseling
versterkte verzuring van de bovenste bodemlagen.

Figuur 10. Verband tussen kroonuitwisselingshoeveelheden en strooiselfluksen van
basische kationen gemeten in de periode 1999-2002 en beschikbare bodemreserves
(tot op 1 m).

Bij de bivalente kationen (Ca en Mg) wordt, behalve in
het “chemisch zeer rijk” proefvlak te Gontrode 2 (pv22),
praktisch geen kroonverlies waargenomen; in de “chemisch armere” proefvlakken zijn er zelfs aanwijzingen
dat de neergeslagen bivalente kationen worden geconsumeerd. In het essenbestand te Gontrode 2 (pv22)
bedraagt het aandeel van uitgespoeld Mg ongeveer de
kleine helft en voor Ca ongeveer een kwart van hun
fluks in strooiselval.
Bij het monovalente kation (K) is het kroonverlies van
dezelfde grootteorde als de strooiselfluksen, behalve te
Gontrode 2 (pv22) waar het kroonverlies van K ongeveer
dubbel zo groot is dan de strooi- selfluks.

1. Buffering of protons on inner leaf surfaces:
Cellwall

H+

Ca2+ + 2H+ + SO24

H+

+ Ca2+ + SO42-

Leaching and input to soil
2. Recharging the buffer:
H+
H+

+ Ca2+ + 2HCO3-

Ca2+ + 2HO2 + CO2

with transpiration stream
3. Soil acidification:
2H+ + SO42- + Ca2+ + 2HCO3-

Ca2+ + SO42- + 2H2CO3
Soil solution

Plant

Soil solution

Plant

Afbeelding 7. Proces van kroonbuffering met Ca als voorbeeld van basisch kation gevolgd door de onmiddellijke afgifte van een proton in de
rhizosfeer (Ulrich, 1983)

Kroonbudgetten duiden aan dat de hoeveelheid NH4
opgenomen door de kronen op de rijkere substraten
varieert tussen 8 en 21 kg N ha-1 jaar-1. Te Wijnendale,
Ravels en Brasschaat is de opname van N beperkt
(< 1 kg N ha-1 jaar-1). Dit wordt zowel veroorzaakt door
de lage basenreserves als door het feit dat de bestanden
stikstofverzadigd en/of minder stikstofbehoevend zijn.
Kronen van coniferen beschikken tevens over minder
beschikbare uitwisselingsplaatsen dan loofhout
(Cronan en Reiners, 1983; Cappellato et al., 1992).
Finaal moet gewezen worden op de foutenlast waarmee
de berekening van kroonbudgetten verzwaard is. In
voorafgaande hoofdstukken wordt gewezen op de onzekerheid bij de bepaling van de correcte uitwisselingshoeveelheden door gebruik van bulkdepositie i.p.v.
natte depositie. Ook de bepaling van de hoeveelheid uitgespoelde kationen geassocieerd met zwakke zuren is
nog aan veel onzekerheid onderhevig. De uitgevoerde
kroonbudgetten houden daarenboven enkel rekening
met opname van NH4 via cuticula. Opname van gasvormig ammoniak wordt aldus niet begroot en eveneens de
opname van NOx wordt veronachtzaamd. Het staat vast
dat ammoniakaal stikstof beter opgenomen wordt dan
nitraatstikstof (Neary en Gizyn, 1993; Draaijers, et al.,
1997b; Stachurski en Zimka, 2002). Opname van nitraten met equivalente afscheiding van bicarbonaat- of
hydroxylionen werd echter reeds onomstotelijk aangetoond (Velthorst en van Breemen, 1989, Stachurski en
Zimka, 2002). Opname van gasvormig NO2, HNO2 en
HNO3 via stomata werd eveneens vermeld door Duyzer
en Fowler (1994) en Wellburn (1998). Lovett en
Lindberg (1986) begrootten de opname van geoxideerd
stikstof in een loofbos (Tennessee) tussen 0.2 en 7.5 kg N
ha-1 jaar-1. Een bijkomende factor waarmee in de bereke-

ning geen rekening gehouden wordt is de N consumptie
door epifytische microflora in het kronendak (Parker,
1990). Anorganisch stikstof kan door microbiële activiteit omgezet worden via denitrificatie (vorming van
stikstofgas), microbiële immobilisatie (opslag N in
microbiële biomassa) of transformatie van anorganisch
tot organische stikstof (Lovett en Lindberg, 1993). Papen
et al. (2002) toonden bij Fijnspar (Höglwald) de aanwezigheid van chemolithoautotrofe ammoniak- en nitrietoxiderende micro-organismen aan in de naaldmassa
(vermoedelijk substomataire ruimte).

3.1.7.3. Trends Vlaams Bosbodemmeetnet
Uit de trendstudie van de depositie valt af te leiden dat
anorganisch stikstof aan een dalende tendens onderhevig is in 5 van de 6 proefvlakken, enkel te Zoniën
wordt geen significante daling waargenomen. Jaarlijkse
reducties voor ammonium in de doorval variëren tussen
58 molc ha-1 jaar-1 (0.8 kg N ha-1jaar-1; Gontrode 2) en
190 molc ha-1 jaar-1 (2.7 kg N ha-1jaar-1; Ravels). Voor
nitraat variëren de afnames tussen 27 molc ha-1 jaar-1
(0.4 kg N ha-1jaar-1; Gontrode 1) en 71 molc ha-1 jaar-1
(1 kg N ha-1; Brasschaat) en vallen lager uit in vergelijking met ammonium. Reducties van ammonium worden aan de anionzijde vooral gebalanceerd door dalende
sulfaatdeposities die variëren tussen 78 en 168 molc ha-1
jaar-1 (resp. 1.2 en 2.7 kg S ha-1 jaar-1). Een dalende tendens voor zwavel wordt in 4 van de 6 proefvlakken
waargenomen. Een verminderde depositie van waterstofionen wordt enkel gemeten te Brasschaat en Zoniën
waar het beperkt blijft tot resp. 26 en 11 molc ha-1 jaar-1.
Sterke reducties van ammonium zoals te Ravels worden
bijna perfect gevolgd door sulfaten en kunnen bijgevolg
gekoppeld zijn aan de tanende SO2-concentraties in
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Vlaanderen. Neergeslagen SO2 op bladoppervlakten vormt
zwavelzuur dat gasvormig ammoniak invangt (Van
Breemen et al., 1982). Beide polluenten bevorderen op die
manier wederzijds hun neerslag daar de oplosbaarheid
van ammoniak (wanneer het alleen voorkomt) stilvalt
bij hoge pH (vervluchtiging) en de vorming van sulfaten
geremd wordt bij lage pH (hoge zuurtegraad). Door de
geringere aanwezigheid van SO2 worden er ook minder
ammoniumsulfaataërosolen gevormd die via natte depositie uitgewassen worden. Dit kan een verklaring zijn
voor de daling van ammonium in de bulkneerslag.
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De verminderde depositie bij éénzelfde emissie van
ammonium leidt tot een hogere accumulatie en langere
verblijfstijd van NHx-componenten in de atmosfeer. Er
zijn echter voor ammoniak geen luchtkwaliteitsmetingen beschikbaar om dit bevestigen. Ammoniakdeposities gemodelleerd door de vito wijzen er op dat de
depositie van ammoniak enkel de laatste jaren begint te
verminderen (Van Steertegem et al., 2001).
De verminderde depositie van (NH4)2SO4 gaat waarschijnlijk gepaard met een verminderde depositie van
haar precursoren zoals NH4HCO3. Dit biedt een verklaring voor de verminderde depositie van bicarbonaationen te Wijnendale en Gontrode. Als reactie op de
verminderde vorming van ammoniumsulfaat gaat
ammoniumbicarbonaat terug ontbinden in ammoniak
en koolzuur:
2(NH4)HCO3 + SO2 + H2O + 1/2O2 ⇔ (NH4)2SO4 + 2H2O +2CO2
2(NH4)HCO3 ⇔ 2NH3 + 2H2O + 2 CO2 (2H2CO3)
De verminderde depositie van stikstof en zwavel wordt
voor een stuk tenietgedaan door een simultaan optredende verminderde atmosferische toevoer van basische
kationen. De daling in potentieel verzurende depositie
wordt op die manier deels vertraagd. Voor Ca wordt een
significante afname (29 tot 70 molc ha-1 jaar-1) vastgesteld in bijna alle proefvlakken. Voor Mg schommelt
de daling tussen 12 en 29 molc ha-1 jaar-1. Voor alle
proefvlakken op Zoniën en Gontrode 2 na, wordt een
daling van de potentieel verzurende depositie gemeten
die varieert tussen 180 en 390 molc ha-1 jaar-1.

3.1.7.4. Trends buitenland
In verschillende delen van Europa (Puxbaum et al.,
1998, 2002; Aherne en Farrell, 2001; Fiala, 2001) en de
Verenigde staten (Nilles en Conley, 2001; Baumgardner
et al., 2002) wordt de laatste decennia, in de neerslag
(natte depositie) een reductie van sulfaten vastgesteld
al dan niet in samenhang met een afname van waterstof of calcium. In bosecosystemen kan dit effect nog
versterkt worden door een daling in droge depositie
(Matzner en Murach, 1995; Ukonmaanaho et al., 1998).
Voor Noordwest-Duitse bossen wordt in de periode

1981-1994 een zwavelreductie tussen 80 en 240 molc
ha-1 jaar-1 vastgesteld (Meesenburg et al., 1995).
Marschner et al. (1998) stellen in de periode 1986 tot
1995 nog hogere dalingen in zwavelreductie vast voor
2 bosecosystemen in Berlijn. De hoogste zwavelreductie
in de Vlaamse proefvlakken bedraagt 168 molc ha-1 jaar-1
te Ravels.
In de Vlaamse proefvlakken wordt een daling van zowel
gereduceerd als geoxideerd stikstof vastgesteld en dit is
in tegenstelling met Centraal-Europese bossen waar de
depositie van deze componenten stabiel bleef of toenam
(Matzner en Meiwes, 1994; Matzner en Murach, 1995).
In het Tsjechisch bosmeetnet wordt de afname in zwavel tussen 1994 en 2000 teniet gedaan door een toegenomen depositie van stikstofcomponenten, die
uitgroeiden tot de belangrijkste bron van verzuring
(Fottova, 2003). Sutton et al. (2003) stellen op bepaalde
plaatsen in Europa een afname in natte depositie van
ammonium vast tengevolge van verminderde aanwezigheid van ammoniumaërosol in de atmosfeer. Dit is te
wijten aan een verminderde vorming van ammoniumsulfaat- en nitraataërosolen door verlaagde SO2 en NOxemissies. Dit kan eveneens, vooral in brongebieden,
invloed hebben op de droge depositie van ammoniakgas
dat tengevolge van de verminderde codepositie zou
afnemen. Dit feit zou op zich dan kunnen leiden tot
hogere ammoniakconcentraties en -export. Block (2001)
vermeldt in dit verband ook dat in Reinland-Pfalz de in
verhoudingsgewijze sterkere daling van SO2 geleid heeft
tot een geringere uitwassing en droge depositie van
ammoniak en ammoniumaërosolen waardoor gereduceerde N-verbindingen (NHx) over relatief grotere
afstanden getransporteerd worden dan voorheen. Door
de lagere SO2-concentraties zal het langer duren voordat
ammoniak in (ammoniumsulfaat)aërosol is geconverteerd. NHx kunnen aldus regio’s bereiken die verder van
ammoniakbronnen gelegen zijn en slaan daarom minder snel neer in de directe omgeving van ammoniakbronnen zoals te Ravels het geval kan zijn.
Voor de natte depositie rapporteren Hedin et al. (1994)
voorbije decennia een daling in basische kationen tussen 5 en 20 molc ha-1 jaar-1 voor regio’s in Europa en
Noord-Amerika. Andere auteurs (Puxbaum et al., 2002;
Tessier et al., 2002) melden quasi ongewijzigde natte
deposities van basische kationen. Voor calcium en magnesium rapporteren Meesenburg et al. (1995) in Duitse
bosgebieden reducties van 20 tot 70 molc ha-1 jaar-1 voor
calcium en 0 tot 10 molc ha-1 jaar-1 voor magnesium.
Ukonmaanaho et al. (1998) melden geen significante
trends in bulk- en doorvaldepositie in Finse bosgebieden
over de periode 1989-1995. In Vlaanderen wordt in de
bulkneerslag een daling van basische kationen geconstateerd tussen de 69 en 154 molc ha-1 jaar-1.

3.2. Luchtkwaliteit Brasschaat
concentratie (µg m-3)

3.2.1. Luchtconcentraties
De gemiddelde jaarlijkse gasconcentraties voor SO2, O3,
NO en NO2 berekend uit de gemeten halfuurwaarden
staan vermeld in Tabel 23. Alle concentraties zijn gemeten op een hoogte van 40 m, behalve voor NH3 (geometrisch gemiddelde van de gradiënt).
Tabel 23. Jaargemiddelde concentraties (µg m-3), berekend uit

halfuurwaarden.
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Voor NO en NO2 wordt na de relatief lagere meetconcentraties van 1998, 1999 en 2000 opnieuw een stijging
opgetekend. Het is niet duidelijk of deze toename deel
uitmaakt van een korte termijnschommeling gestuurd
door meteorologische factoren (windrichting, windsnelheid, temperatuur, bladnatheid of relatieve vochtigheid)
of duidt op een tijdelijke verslechtering van het NOxpollutieklimaat. Beide fenomenen kunnen een eventuele dalende lange-termijn tendens maskeren.
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Voor SO2 wordt voor de gemiddelden een dalende tendens merkbaar (Tabel 23). Op 8 jaar tijd zijn de gemiddelde concentraties ongeveer gehalveerd. Gemiddelde
ozonconcentraties vertonen een stijgende trend, hoewel
een lichte stagnatie optreedt tijdens de jaren 2000-2001,
mogelijk bepaald door weersomstandigheden. Ozon is
als secundair polluent niet alleen afhankelijk van NOx
en voc (vluchtige organische componenten) maar ozonvorming wordt ook sterk begunstigd door zonlicht en
hoge temperaturen. Daarnaast kan emissie van bvoc
(biogene niet-methaan voc zoals bv. terpenen) door het
Grove dennenbestand ook bijdragen tot (bijkomende)
plaatselijke ozonvorming:

Figuur 12. Verloop van maandelijkse gemiddelde ozonconcentraties over de
periode 1995-2002 (in µg m-3).
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Voor NH3 zijn slechts data vanaf 1999 beschikbaar.
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Figuur 11 toont het verloop van de maandelijkse gemiddelde concentraties van SO2 en stikstofoxiden tussen
1995 en 2002. Voor SO2 komt net zoals bij de jaargemiddelden een gestage daling naar voor. Maandgemiddelde
concentraties > 30 µg m-3 worden sinds 1997 niet meer
geregistreerd. Voor NO wordt de dalende tendens, die
vooral in het verloop van de maandgemiddelden tijdens
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Figuur 13. Trend van daggemiddelde percentielen van ozonconcentraties
over de periode 1995-2002 (in µg m-3).

de winterperiode (lagere concentratieniveaus) tot uiting
kwam, einde 2001 en in 2002 afgebroken. Voor NO2 kan
uit het verloop van de maandgemiddelden geen duidelijk linear verloop vastgesteld worden.
Het verloop van de maandgemiddelde ozonconcentraties wordt gekenmerkt door een gestage toename van de
maandgemiddelden tijdens de winterperiode (toename
achtergrondconcentraties). De zomermaandgemiddelden fluctueren rond de eu-drempelwaarde van 65 µg m-3
voor daggemiddelde concentraties (Figuur 12). Uit
Figuur 13 blijkt dat de gestage stijging van de daggemiddelde ozonconcentraties voornamelijk te wijten is aan
de toename van lagere percentielen. De hogere percentiele waarden die de piekconcentraties vertegenwoordigen, blijven ongewijzigd.

3.2.2. Overschrijding critical levels
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Normen inzake de bescherming van vegetatie tegen
hoger vernoemde gassen bestaan op verschillende
niveaus. Internationaal wordt het begrip kritisch niveau
(‘critical level’) gehanteerd. Concentraties boven deze
drempelwaarden kunnen op lange termijn de structuur
en functionering van ecosystemen aantasten. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen korte termijn blootstelling
met acute effecten tot gevolg en lange termijn blootstelling met chronische effecten tot gevolg (Overloop en
Roskams, 1999). Critical levels voor SO2 en O3 zijn
bepaald voor bosvegetatie (tabel 24). De waarden voor
NOx en NH3 verwijzen naar alle vegetatietypes. Er wordt
aangenomen dat de gevoeligheid voor NOx en NH3 daalt
van halfnatuurlijke vegetatie, over bossen naar landbouwgewassen (de Vries et al., 1997).
De “critical level” voor ozon in bossen, de AOT40, is
gedefinieerd als de sommatie van het verschil tussen de
uurgemiddelde waarde en de drempelwaarde van
40 ppb. Deze berekening wordt enkel gemaakt voor die
uren waarbij de globale straling sterker is dan 50 W m-2
en dit tijdens de vegetatieperiode. Hiervoor wordt de
periode van 1 april tot 30 september gehanteerd. Voor
bossen werd het kritieke niveau van de AOT40 waarde
gelijkgesteld aan 10 ppm uur. Deze kritieke waarde
werd in gecontroleerde omstandigheden afgeleid voor
beuk en werd louter in verband gebracht met biomassareductie en minder met verstoring van bepaalde fysio-

logische processen die mogelijk bij een lagere dosis kunnen optreden.
Een wettelijke ozondrempelwaarde voor de bescherming van de vegetatie is opgenomen in de eu Richtlijn
92/72 als een daggemiddelde van 65 µg m-3 en een uurgemiddelde van 200 µg m-3.
Voor SO2 blijven, sinds het opstarten van de metingen
in 1995, zowel de daggemiddelde en jaargemiddelde concentraties (Tabel 23) onder de norm voor acute als chronische effecten (resp. 70 en 20 µg m-3).
Voor stikstofoxiden (NOx) wordt het 4-uurgemiddelde
van 95 NOx µg m-3 in alle meetjaren overschreden (tussen 70 en 140 maal), behalve de meetjaren 1999 en 2000.
Het kritische niveau voor langdurige blootstelling
(30 µg m-3) wordt in geen enkel meetjaar gerespecteerd
(Tabel 25).
Tabel 25. Toetsing van kritische waarden voor kortstondige
(aantal overschrijdingen) en langdurige blootstelling (µg m-3)
van NOx over de periode 1996 tot 2002.
NOx
Jaar

Acuut

Chronisch

aantal

µg m-3

1996

121

51.8

1997

124

56.2

1998

116

45.4

1999

95

37.2

2000

70

30.7

2001

110

49.1

2002

140

47.7

Voor ozon (O3) wordt sinds 1995 de AOT40-index van
10 ppm uur 5 maal overschreden (1995, 1997, 1999, 2001
en 2002) (figuur 14). In 1999 en 2002 worden tot nu toe
voor het meeste aantal dagen (> 55 dagen) een overschrijding van de eu-drempelwaarde voor daggemiddelde concentraties vastgesteld. Vooral in 1995 en 1998
worden overschrijdingen van de uurlijkse eu-norm van
200 µg m-3 ter bescherming van vegetatie vastgesteld.
Deze drempelwaarde wordt in 1999, 2000 en 2002 niet
overschreden. Voor alle 3 parameters is er een belangrijke interjaarlijkse variabiliteit maar geen duidelijke
zichtbare trend.

Tabel 24. Critical levels voor de bescherming van bossen (UN/ECE, 1996).

SO2
NOx

Kortstondige blootstelling

Langdurige blootstelling

Acuut

Chronisch

Daggemiddelde

70 µg m-3

Jaargemiddelde

20 µg m-3

4-uur-gemiddelde

95 µg m-3

Jaargemiddelde

30 µg m-3

AOT40

10 ppm uur

Daggemiddelde

270 µg m-3

Jaargemiddelde

8 µg m-3

O3
NH3

Voor wat betreft ammoniak (NH3) worden zowel de
normen van acute als chronische schade gerespecteerd
sinds de metingen met de amanda aanvingen.

3.2.3. Fluksbepalingen via gradiëntmethode
3.2.3.1. Ammoniak
Tussen einde juni 1999 en oktober 2001 wordt ongeveer
over 23 maanden gemeten. In totaal worden 12437 halfuurlijkse ammoniakgradiënten weerhouden na validatie van meetgegevens (defectvrije metingen). Hierbij
wordt streng geselecteerd op aanwezige artefacten in de
meetreeks die frequent optraden tijdens de amandametingen, veroorzaakt door verstoppingen (roet, pollen)
of luchtbellen in de absorptieoplossing van de staalnameleidingen die vanuit de denuders naar de detector
komen. Jaarlijks zijn er ongeveer 4000 halfuurlijkse
gradiënten beschikbaar.
Verschillende beschikbare gradiënten kunnen niet
doorgerekend worden daar gegevens omtrent de atmosferische stabiliteit en wrijvingssnelheid ontbreken
door storingen aan de sonische anemometer. Dit is vooral het geval in 1999 waarin 23 % van de gradiënten verloren zijn gegaan. Zo blijven 11 194 gradiënten over die
verder uitgedund worden door het toepassen van rejectiecriteria, die reeds eerder toegelicht werden. Bij deze
selectie blijkt vooral het criterium voor minimum concentratie en windsnelheid verantwoordelijk te zijn voor
de verdere reductie van de dataset. Uiteindelijk wordt de
verwerking verricht met 8824 halfuurlijkse gradiënten.
In Tabel 26 worden de karakteristieken van de nettofluks en bijhorende micrometeorologische karakteristieken weergegeven. Omwille van het bidirectionele
karakter van ammoniakfluksen is de netto-fluks (resultante van zowel emissie vanuit of opname/adsorptie
door cuticula of stomata) hierbij verder opgedeeld in
een depositie- en een emissiecomponent (resp. positieve
en negatieve gradiënten). Emissie bedraagt 14 % van de
totale netto-fluks.
De gemiddelde NH3 netto-fluks bedraagt -0.091 µg m-2 s-1
(23.6 kg N ha-1 jaar-1) bij een gemiddelde depositiesnelheid van 3.0 cm s-1. De gemiddelde concentratie
bedraagt 4.1 µg m-3. Er is een grote variabiliteit in de
fluksmetingen (grote standaardafwijkingen) die behouden blijft wanneer de netto-fluks gesplitst wordt volgens het dagregime. De aërodynamische weerstand (Ra)
bedraagt 12.5 s m-1 overdag en 28.6 s m-1 ’s nachts. De
turbulente diffusiecoëfficiënt (K) bedraagt 3.4 en 1.8 m2
s-1 voor resp. dag- en nachtcondities. Door grotere
atmosferische menging overdag worden er fluksen
gemeten (-0.125 µg m-2 s-1) die ruim tweemaal zo hoog
liggen als bij nachtelijke condities (-0.053 µg m-2 s-1). De
gemiddelde depositiesnelheid (νd) loopt op tot 3.5 m s-1
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Figuur 14. Jaarlijks verloop van de AOT40-index, aantal dagen met overschrijdingen van
uurgemiddelde ozon concentraties boven EU-drempelwaarde 200 µg m-3 en daggemiddelde
ozonwaarden boven EU-drempelwaarde 65 µg m-3 ter bescherming van de vegetatie.

overdag en 2.4 m s-1 ’s nachts. Er is geen verschil in
concentraties overdag en tijdens de nacht.
De gemiddelde concentratieniveaus van de emissiefluks
(2.7 µg m-3) liggen lager dan die van de depositiefluks
(4.4 µg m-3) wat kan verbonden zijn aan een compensatiepunt voor ammoniak (Tabel 26). Dit houdt in dat
emissie kan optreden wanneer de atmosferische concentraties onder het compensatiepunt zakken. Dit laatste
stemt overeen met de ammoniakconcentratie in de substomataire ruimten in de bladeren en is afhankelijk van
de temperatuur en de N-status van het bestand. Emissiefluksen grijpen in 66 % van de emissie-episodes overdag
plaats. In deze omstandigheden zijn ze viermaal groter
dan de nachtelijke emissiefluksen.
Een verdere stratificatie wordt doorgevoerd op basis van
het pollutierooster van ammoniak en de macroscopische
vochtigheid (Figuur 15):
• Op basis van de grote verschillen in ammoniakconcentraties, afhankelijk van de heersende windrichting (Figuur 5), wordt een onderscheid gemaakt
tussen de oostelijke windrichtingsector N-ZO (0-135°
waarvan hoge gemiddelde concentraties > 5 µg m-3)
en de westelijke sector (135-360°; met gemiddelde
concentraties < 5 µg m-3).
• De macroscopische vochtigheid is een ruwe inschatting van de natheid van het kronendak en wordt
bepaald met metingen verricht door een bladnatheidsensor en de pluviometer (aanwezigheid van neerslag). Er worden 4 vochtcategorieën onderscheiden:
- Droog : bladnatheid = 0 , geen neerslag
- Nat: 0 < bladnatheid < 1, geen neerslag
- Verzadigd: bladnatheid = 1, geen neerslag
- Regen: registratie neerslag
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Tabel 26. Gemiddelde en dag/nacht gemiddelde karakteristieken (met standaard afwijking) van netto-flux, depositie en emissie en
meteorologische condities voor de meetperiode 1999-2001. Alles berekend voor de geometrisch gemiddelde hoogte van het
interval 23-39m.
Netto-fluks
Aantal metingen
Conc (µg m-3)
Fluks (µg m-2 s-1)

Totaal

Dag

Nacht

8824

4734

4090

4.1÷6.5

4.2÷5.4

4.0÷7.5
-0.053÷0.085

-0.091÷0.176

-0.125÷0.222

νd (cm s-1)

3.0÷4.6

3.5÷5.1

2.4÷3.9

Ra (s m-1)

20.0÷29.9

12.5÷15.7

28.6÷38.8

K (m2 s-1)

2.7÷1.9

3.4÷1.8

1.8÷1.6

Depositie fluks

Totaal

Dag

Nacht

Aantal metingen
Conc (µg m-3)
Fluks (µg m-2 s-1)

7588

3912

3675

4.4÷6.5

4.5÷5.2

4.2÷7.6
-0.060÷0.086

-0.113÷0.174

-0.163÷0.216

νd (cm s-1)

3.8÷4.3

4.7÷4.6

2.8÷3.8
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Ra (s m-1)

20.7÷30.7

12.7÷16.3

29.1÷39.1
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K (m2 s-1)

2.6÷1.9

3.4÷1.8

1.8÷1.6

Emissie fluks

Totaal

Dag

Nacht

Aantal metingen
Conc (µg m-3)
Fluks (µg m-2 s-1)

1237

822

415

2.7÷6.4

3.0÷6.3

2.3÷6.5
0.014÷0.026

0.041÷0.124

0.055÷149

νd (cm s-1)

-2.1÷2.7

-2.4÷2.7

-1.6÷2.4

Ra (s m-1)

15.8÷23.9

11.5÷12.7

24.2÷35.7

K (m2 s-1)

3.2÷1.8

3.6÷1.7

2.4÷1.9

Onderscheid dag/nacht op basis van global straling 5 Wm-2

De laatste vochtcategorie was slecht vertegenwoordigd
in de sector met hoge ammoniakwaarden (n = 52 metingen op een totaal van 8824).
De depositiefluksen van ammoniak zijn gemiddeld dubbel zo hoog in de noordoostelijke sector dan in de rest
van het pollutierooster (Figuur 15). Dit heeft te maken
met de grotere ammoniakconcentraties en -gradiënten
die in deze sector gemeten worden. Emissiefluksen liggen 2 tot 3 maal hoger in de noordoostelijke sector (hoge
ammoniakconcentraties). Per sector worden nog verdere verschillen opgemerkt op basis van de kroonnatheid.
Zo liggen de depositiefluksen in droge omstandigheden
overdag bijna dubbel zo hoog als tijdens periodes waarin
het kronendak zich in een natte toestand (nat, verzadigd) bevindt. Dit kan toegeschreven worden aan de
hogere turbulente energie (K) die in droge omstandigheden wordt gemeten. De gradiëntverschillen tussen de
verschillende kroonvochtcategorieën zijn echter niet zo
uitgesproken als de verschillen in concentraties die
bestaan bij verschillende kroonvochtigheid (niet in
tabel).
Gezien beduidende verschillen tussen de sectoren en de
kroonvochtigheid bestaan inzake aanwezige turbulente
energie (K), is het relevant om de fluksen te vergelijken

met de maximaal mogelijke fluks volgens het heersend
turbulent regime (Fmax). Deze maximale fluks wordt
berekend als het product van de turbulente depositiesnelheid (vdmax) en de gemiddelde concentratie van het
interval waarover de gradiënt wordt gemeten. Wanneer
de fluksen vergeleken worden met deze maximum
fluks, krijgt men een betere verklaring voor enerzijds de
grootte van de gemeten fluksen en depositie-efficiëntie
volgens het desbetreffende dagregime en kroonnatheid.
Uit Figuur 15 blijkt dat de hoogste depositie- en emissiefluksen overdag optreden tijdens droge krooncondities
in de hoge ammoniaksector. In deze omstandigheden is
de maximaal mogelijke fluks volgens het heersend turbulent regime (Fmax) het grootst. In hoger vermelde
meetcondities is de aërodynamische weerstand (Ra) het
laagst (12.6 s m-1) en zijn de concentraties (÷ 10 µg m-3)
het hoogst. Dit staat in schril contrast met de lagere
Fmax die telkens onder natte of verzadigde condities
gemeten wordt.
De verhouding van de gemeten fluks tot de maximum
turbulente fluks (F/Fmax) is een goede maat voor de efficiëntie (E) waarbij de depositie of emissie optreedt. Zo is
deze efficiëntie groter in vochtige (nat of verzadigd) dan
in droge weersomstandigheden. Wanneer de kroon ver-
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Figuur 15. Fluksen en maximaal mogelijke fluksen van ammoniak opgedeeld volgens dagregime, kroonvochtigheid en windsector.

zadigd is, loopt deze verhouding voor verzadigde condities op tot 50 %. De efficiëntere depositie op een waterverzadigd kroonoppervlak uit zich vooral in de sector,
die blootgesteld is aan lage ammoniakconcentraties, in
lagere kroonweerstanden (Rc van 20 versus 30 s m-1
overdag en Rc van 30 versus 60 s m-1 tijdens de nacht)
3.2.3.2. Zwaveldioxide
De jaarlijkse fluksen liggen tussen -0.032 µg m-2 s-1
(5.3 kg S ha-1 jaar-1) en -0.163 µg m-2 s-1 (25.7 kg S ha-1
jaar-1) (Tabel 27). De depositiesnelheden zijn laag in vergelijking tot die van NH3 en variëren tussen 0.2 en
0.8 cm s-1. De mediane kroonweerstanden (Rc) liggen in
2001 en 2002 hoger dan in voorgaande meetjaren.
Tabel 27. Jaarlijkse gemiddelde depositiesnelheid νd , fluks en Rc
van SO2.
Jaar

νd (cm s-1)

Fluks (µg m-2 s-1)

1997

0.7

-0.123

8.9

1998

0.8

-0.163

12.1

1999

0.3

-0.062

6.9

2000

0.2

-0.032

7.9

Rc (s m-1)

2001

0.6

-0.065

14.3

2002

0.3

-0.034

22.2

Wanneer de jaarlijkse mediane en gemiddelde fluks van
SO2-S uitgezet wordt in de tijd, komt een dalende tendens tot uiting (Figuur 16). Dit is in overeenstemming
met de daling van SO2-concentraties op de meetsite
(zie 3.2.1.) en de verhoogde kroonweerstanden voor SO2
de laatste 2 meetjaren.

Overeenstemming met de netto-doorval van SO4 verkregen uit de directe metingen (doorval – bulk) is vrij goed
voor wat betreft de mediane fluks van SO2 (Fig 16). Voor
de jaarlijkse gemiddelde fluks is er een sterke discrepantie met de netto-doorval voor de jaren 1997 en 1998. De
grotere relatieve meetfout op de SO2-gradiënt tijdens
deze meetjaren (3 i.p.v. 8 herhalingen per halfuur) is
daar niet vreemd aan. De netto-doorval kent opnieuw
een lichte toename in 2002 en ligt in dit meetjaar hoger
dan de SO2-fluks. Deze netto-doorval omvat immers niet
alleen droge depositie van SO2 maar ook droge depositie
van SO4-aërosol. Van deze laatste werden tot nu toe geen
fluksen bepaald.
Droge depositie (kg S ha-1 jaar-1)
25
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Figuur 16. Jaarlijks verloop van de droge depositie van SO2 (mediane en gemiddelde
fluks volgens gradiëntmethode) en netto-doorval van SO4 te Brasschaat.

3.2.3.3. Ozon
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alleen gezocht worden in de gestegen meetconcentraties
of -pieken van ozon. Pieken in maandelijkse ozonconcentraties vallen niet altijd samen met flukspieken van
ozon die daardoor ten dele losgekoppeld zijn van de
omgevingsconcentratie van ozon. Uit Figuur 18 blijkt
dat de relatie tussen ozonconcentratie en -fluksen niet
lineair is. Binnen het concentratie-interval van
100-150 µg m-3 vlakt deze relatie af om nadien terug toe
te nemen. Dit is vooral het geval voor het meetjaar 2000.

Een fluxbenadering geeft een meer realistische inschatting van de ozonimpact dan de AOT40 index op bosecosystemen, vermits die ook de (effectieve) stomataire
ozonopname omvat en zo een beter idee geeft van het
risico waar de vegetatie aan blootgesteld is. De maandelijkse ozonfluksen en -concentraties vertonen een uitgesproken jaarlijks verloop met de hoogste fluksen tijdens
de zomermaanden (Figuur 17). Tijdens de winterperiode
vallen de ozonconcentraties en -fluksen terug op hun
achtergrondwaarden. In 2000 worden gemiddeld lagere
fluksen gemeten in vergelijking tot de daaropvolgende
jaren. Een maximaal maandgemiddelde fluks wordt in
2000 genoteerd in juli (-0.42 µg m-2 s-1). In 2001 en 2002
liggen de maandelijkse fluksen hoger, met pieken in
augustus (resp. -0.58 en -0.51 µg m-2 s-1 voor 2001 en
2002) en september 2001 (-0.54 µg m-2 s-1). Op jaarbasis
bedragen de deposities van ozon in 2000, 2001 en 2002
respectievelijk 64, 103 en 93 kg ozon ha-1 jaar-1. Oorzaak
voor deze verschillen tussen de meetjaren moet niet

O3-concentratie (µg m-3)

O3-fluks (µg m-2 s-1)

80

-0.7

concentratie
fluks

70

-0.6

60

Een verklaring voor deze ontkoppeling kan gezocht
worden in de belangrijke rol die de meteorologische
condities spelen in de stomataire en niet-stomataire
ozonopname (stomataire regeling afhankelijk van de
watervoorziening of fotosynthetisch actieve straling,
aanwezigheid van dauwdruppels of waterlagen op de
naalden, neerslagintensiteit). Een vergelijking van de
maandelijkse neerslaghoeveelheden en de maandelijkse
gemiddelde ozonfluksen levert meer punten van overeenkomst op in de zomerperiode (Figuur 19). Zo blijken
ondermeer het verloop in 2000, de hoge septemberfluks
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Figuur 17. Verloop van maandelijks gemiddelde ozonfluksen en -

Figuur 18. Relatie tussen halfuurlijkse ozoncentraties en -fluksen
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Figuur 19. Verloop van maandelijks gemiddelde ozonfluksen en

Figuur 20. Dagverloop van de seizoengemiddelde ozonfluksen tijdens

neerslaghoeveelheden tijdens de meetjaren 2000, 2001 en 2002.

de meetjaren 2000, 2001 en 2002.

in 2001 en de augustusfluks in 2002 gecorreleerd te zijn
met de grote neerslaghoeveelheden in de zomer. Globaal
ligt de neerslag in de maanden juli, augustus en september in 2001 en 2002 resp. 50 tot 30 % hoger t.o.v. 2000.
Het dagverloop van ozonfluksen is sterk afhankelijk
van het seizoen waarin gemeten wordt (Figuur 20). In de
winter is er een beperkte depositie tussen 9h en 16h. In
het zomerhalfjaar vangt de opname reeds vroeger in de
morgen aan en loopt door tot de late namiddag. Omstreeks de middag is er een terugval in de ozonopname
door gedeeltelijke sluiting van de stomata (verminderde
turgordruk). Middagfluksen tijdens de zomermaanden

zijn beduidend hoger in vergelijking met die in de winter (60% lager) en de lente en herfst (30% lager). De seizoenale verschillen worden veroorzaakt door:
• verschillen in de grootte van gradiënten (door verschillen in ozonconcentraties en fysiologische activiteit (opening stomata);
• beschikbare turbulente energie (convectie): de turbulentie veroorzaakt door convectie (opwarming vegetatieoppervlak) is beduidend geringer in de winter.
De mediane maandelijkse depositiesnelheden variëren
in 2000, 2001 en 2002 tussen 0.1 en 1.1 cm s-1 (Tabel 28).

Tabel 28. Mediane depositiefluks F (µg m-2 s-1), -snelheid νd (cm s-1) en kroonweerstand Rc (s m-1) van ozon samen met de indicatie
van de rol van bladnatheid. Gekleurde waarden van νd duiden op beduidende verschillen in νd tussen dag- en nachtcondities
bepaald door non-parametrische toets (blauw: verhoging door nat kronendak; rood: verhoging in droge omstandigheden).

Jaar
2000

2001

2002

Maand

med

med

Fluks

νd

νd-droog

Nacht
νd-nat

νd-droog

Overdag
νd-nat

Nacht

Overdag

Rc-droog Rc-nat

Rc-droog Rc-nat

1

-0.007

0.1

0.0

0.0

0.8

0.1

33

49

31

20

2

-0.050

0.2

0.1

0.1

0.6

0.5

57

44

33

37

3

-0.087

0.2

0.1

0.2

0.4

0.3

104

135

40

74

4

-0.122

0.2

0.2

0.2

0.4

0.5

161

166

57

49

5

-0.169

0.3

0.2

0.3

0.6

0.4

290

134

62

39

6

-0.142

0.2

0.2

0.2

0.3

0.8

260

83

76

55

7

-0.200

0.5

0.3

0.3

0.6

0.8

168

198

56

57

8

-0.143

0.4

0.3

0.3

0.6

0.7

105

236

60

53

9

-0.127

0.5

0.4

0.4

0.8

1.3

185

69

42

26

10

-0.116

0.5

0.3

0.4

0.7

1.1

80

77

41

26

11

-0.077

0.3

0.3

0.3

0.7

1.2

85

60

45

22

12

-0.047

0.2

0.2

0.2

0.6

0.0

128

85

42

84

1

-0.063

0.4

0.3

0.3

1.2

0.8

26

34

10

80

2

-0.092

0.3

0.5

0.3

0.4

0.3

51

64

125

57

3

-0.189

0.6

0.5

0.5

0.8

0.9

79

64

119

107

4

-0.190

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

79

65

98

112

5

-0.171

0.3

0.2

0.2

0.6

0.4

109

101

247

176

6

-0.250

0.4

0.3

0.3

0.8

0.5

109

97

173

199

7

-0.230

0.4

0.3

0.3

0.8

0.7

79

77

146

133

8

-0.343

0.6

0.4

0.5

0.7

0.9

81

73

221

174

9

-0.391

1.1

1.0

1.1

1.1

1.3

63

61

103

82

10

-0.150

0.8

0.8

0.8

1.1

1.1

53

58

103

104

11

-0.085

0.6

0.6

0.5

0.4

0.5

75

71

90

123

12

-0.089

0.6

0.6

0.5

0.6

0.5

71

51

77

57

1

-0.117

0.7

na

na

na

na

na

na

na

na

2

-0.186

0.5

na

na

na

na

na

na

na

na

3

-0.146

0.4

0.2

0.4

0.5

0.7

163

110

88

50

4

-0.160

0.3

0.1

0.2

0.5

0.8

335

316

91

71

5

-0.197

0.3

0.2

0.3

0.5

0.7

337

188

79

45

6

-0.235

0.5

0.3

0.4

0.7

1.4

219

141

80

43

7

-0.255

0.5

0.3

0.4

0.8

0.8

252

149

92

47

8

-0.319

0.6

0.3

0.4

1.0

1.0

306

202

75

80

9

-0.156

0.4

0.2

0.3

0.8

2.0

392

252

69

33

10

-0.163

0.7

0.5

0.6

1.2

2.0

94

85

42

17

11

-0.075

0.5

0.4

0.4

0.9

1.3

120

85

62

34

12

-0.020

0.3

0.2

0.3

0.9

1.0

60

91

38

76

49

De hoogste depositiesnelheden worden waargenomen
overdag wat gerelateerd is aan de hogere turbulentie,
hogere ozonconcentraties en fysiologische activiteit
(opening stomata). De mediane depositiesnelheden zijn
desalniettemin substantieel in nachtelijke omstandigheden (0.5 cm s-1) wat erop duidt dat ozon in bossen ook
via andere “pathways” neerslaat of verdwijnt dan de
klassieke opname via de stomata overdag. In 2000 en
2002 worden hogere kroonweerstanden ’s nachts gemeten terwijl in 2001 hogere kroonweerstanden vnl. overdag genoteerd worden.
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Om de invloed van de kroonnatheid op de depositiesnelheden en kroonweerstanden na te gaan, worden de
depositiesnelheden berekend afhankelijk van de vochtcategorie (bladnatheid = 0 of bladnatheid > 0) (Tabel 28).
Kroonweerstanden schommelen tussen 10 en 400 s m-1
en volgen meestal dezelfde tendensen als de depositiesnelheid: d.w.z. hogere depositiesnelheden voor een
gegeven vochtcategorie gaan gepaard met lagere kroonweerstanden en omgekeerd. ’s Nachts blijkt er weinig
verschil te bestaan tussen een droge en natte kroon hoewel voor bepaalde maanden in 2001 en 2002 een positieve invloed van kroonnatheid op de nachtelijke depositie
bestaat (Tabel 28). Voor dagomstandigheden kan kroonnatheid (ongeacht de natheid door regen of dauw veroorzaakt wordt) de depositiesnelheid zowel versterken
(2000 en 2002) als afzwakken (2001). De beduidend
hogere depositiesnelheden (lagere kroonweerstanden),
die vooral in de vegetatieperiode van de jaren 2000 en
2002 optreden bij een hoge kroonnatheid (stomata
bedekt met waterfilm), lijken een contradictie met het
feit dat ozon uitsluitend via stomata opgenomen wordt.
Wellicht zijn andere depositiepatronen actief die de
neerslag van ozon buiten de fysiologisch actieve periode
en/of bij een hoge kroonnatheid kunnen verklaren.
Oplosbaarheid van ozon in water is tevens afhankelijk
van de temperatuur (bij temperaturen rond 15 °C is
ozon 4 maal beter oplosbaar als bij 5 °C). In 2001 werken

droge omstandigheden een versterkte dagopname
(hogere depositiesnelheid) van ozon in de hand tijdens
de maanden mei, juni en juli. Dit wordt echter niet consequent gevolgd door de kroonweerstand.

3.2.4. Fluksbepaling via modellen:
NO, NO 2 , HNO 3 , NO 3 - en NH 4 -aërosol
Voor de overige stikstofcomponenten (zowel gassen als
aërosolen) worden via een model standplaatsgebonden
depositiesnelheden bepaald die, gekoppeld aan gemeten
concentraties (halfuurlijkse of dagelijkse waarden)
resulteren in een fluks (Tabel 29). Belangrijke bijdrage
(> 3 kg N ha-1 jaar-1) wordt voornamelijk geleverd door
NO2 samen met NO3- en NH4-aërosol. De depositiesnelheid van NO is een grootteorde lager dan die van NO2
wat resulteert in verwaarloosbare fluksen. De depositiesnelheid van HNO3 is het hoogst maar concentraties liggen laag (< 0.8 µg m-3) wat leidt tot lage fluksen.

3.2.5. Discussie
3.2.5.1. Luchtconcentraties
De monitoring van de luchtkwaliteit in het Grove dennenbestand geeft na 8 jaar een beter beeld van een mogelijke trend in de concentraties van gasvormige
componenten. Wanneer relevante weersinvloeden in
rekening worden gebracht, kan enkel voor SO2 van een
afname gewag gemaakt worden (Neirynck en Roskams,
2001). De voortgezette afname van SO2 wordt ook vastgesteld in de meetstations van de vmm alhoewel de snelheid van afname en de concentratieniveaus afhankelijk
zijn van de graad van verstedelijking en industrialisering van de betreffende regio (vmm, 2001). In Duitsland
liggen de huidige jaargemiddelden in de level ii-proefvlakken tussen 4 en 12 µg m-3 (Gehrmann et al., 2001).
Naast een daling in de meetconcentraties treedt ook een
nivellering in de meetconcentraties tussen de Duitse
meetstations op.

Tabel 29. Overzicht van de gemodelleerde fluksen voor NO, NO2 (halfuurlijkse concentraties) en HNO3, NO3 en NH4-aërosol
(dagconcentraties).
Component

Periode

Uitvoerder

Bemonsterings-

Meetprogr.

wijze

Conc (µg m-3)

νd (cm s-1)

F (µg m-2 s-1)

NO2 (gas)

1997-2002

IBW

Monitor

29.4

0.14

NO(gas)

1997-2002

IBW

Monitor

7.9

0.03

-0.002

HNO3 (gas)

Jul/sep/okt00

UIA

AD/filterpack

0.7

4.4

-0.031

Jan/feb/mar01

VITO

HDS/filterpack

0.2

4.6

-0.010

Jul/sep/okt00

UIA

AD/filterpack

2.1

1.2

-0.022

Jan/feb/mar01

VITO

HDS/filterpack

5.3

1.5

-0.071

Mar/apr/mei97

CODA

AD/filterpack

5.0

1.2

-0.060

Sep00/jun01

VITO

HDS/filterpack

2.5

1.2

-0.026

NO3 (aërosol)
NH4 (aërosol)

* AD: annulaire denuder (glazen buis)/ hds: honingraatdenuder

-0.032

Voor NOx is nog geen duidelijke trend hard te maken.
Gezien zowel acute als chronische normen nog altijd
overschreden worden, blijft voortgezette monitoring
van dit polluent aangewezen. Afname van dit primair
polluent wordt nochtans elders in Europa gemeld
(Kuebler et al., 2001; Barrett et al., 2000).
Voor ozon nemen enkel de achtergrondconcentraties
(lagere percentielen) toe, wat zich uit in een stijging van
het jaargemiddelde. Voor de periode 1995-2002 wordt op
de meetsite geen duidelijke verandering in de ozonpieken tijdens de zomer (hogere percentielen) vastgesteld.
Ook de overschrijding van de normen (AOT40, overschrijding 65 en 200 µg m-3) verloopt onregelmatig. De
besproken normen zijn echter niet zo relevant voor de
bosvitaliteit vermits ze geen rekening houden met de
invloed van omgevingsfactoren en het ontwikkelingsstadium op de ozonrespons van planten. Matyssek et al.
(2004) pleiten daarom voor indices die meer gerelateerd
zijn met effectieve ozonopname in plaats van externe
ozonindices om ecologisch relevante normen voor bosbescherming af te leiden.
Ondanks de daling in hun precursoren elders in Europa,
zijn secundaire polluenten zoals ozon niet altijd onderhevig aan een trend. De Leeuw en De Paus (2001) melden dat de trend in ozonconcentratie sterk verschilt
naargelang de regio in Europa. In nw-Europa worden
door laatstgenoemde auteurs zowel dalende als stijgende trends tijdens de laatste decade waargenomen.
Derwent et al. (2003) besluiten echter dat de maatregelen ter reductie van verkeersemissies geleid hebben tot
substantiële dalingen in episodische ozonpiek concentraties (de zogenaamde “peak shaving”) in nw-Europa
tijdens de jaren negentig. Voor het Duitse level ii netwerk wordt van een stabilisatie tot een toename van de
ozonniveaus gesproken (Gehrmann et al., 2001).

3.2.5.2. Stikstoffluksen
De grootste bijdrage tot de droge depositiefluks van stikstof wordt geleverd door ammoniak (Tabel 30). De
gemiddelde netto-fluks van ammoniak -0.091 µg m-2 s-1
(23.6 kg NH3-N ha-1 jaar-1) heeft een gemiddelde deposi-

tiesnelheid van 3.0 cm s-1. De grote variabiliteit in de
ammoniakfluksen is niet enkel terug te brengen tot
verschillen in dagregime (atmosferische stabiliteit). Een
verdere opdeling naargelang de windsector en de macroscopische vochtigheid kan het variatiepatroon beter verklaren. De hoogste depositie- en emissiefluksen treden
op tijdens droge dagcondities in de hoge ammoniaksector. In deze omstandigheden is de maximaal mogelijke
fluks volgens het heersend turbulent regime (Fmax) het
grootst. Wanneer de fluksen vergeleken worden met
deze maximum fluks, krijgt men een beter zicht op de
depositie-efficiëntie onder de heersende stabiliteit en
macroscopische vochtigheid. Deze efficiëntie is onder
vochtige omstandigheden groter dan bij drogere. De
positieve impact van kroonnatheid op de depositie van
ammoniak werd al in buitenlandse gradiëntmetingen
boven bos vastgesteld. (Andersen et al., 1999; Wyers et
al., 1998).
Gasvormig ammoniak wordt opgenomen via de stomata
of slaat neer op het naaldoppervlak (Sutton et al., 1993).
Het laatste uitwisselingsproces gebeurt via adsorptie op
de naaldwaslaag of via oplossing in aanwezige waterfilms al dan niet in samenhang met SO2. De berekende
kroonweerstanden (Rc-waarden) liggen in droge
omstandigheden onder gemodelleerde waarden van
stomataire weerstand. Mogelijk veroorzaakt de hoge
vochtigheid via transpiratie doorheen stomata vervloeiing van afgezette hygroscopische partikels op het bladoppervlak (Wyers et al., 1998) waardoor cuticulaire
depositie kan blijven doorgaan.
Naast ammoniak leveren ook de overige stikstofcomponenten een substantiële bijdrage in de droge depositie
van stikstof. De depositiesnelheid van de aërosolcomponent (NH4) is lager dan die van gasvormig ammoniak
(Tabel 30). De hoogste concentraties en fluksen worden
genoteerd tijdens het zomerhalfjaar en in de noordoostelijke sector (Neirynck et al., 2001). De depositiesnelheden
zijn hoog en worden verkregen door toepassen van
modellen die geparametriseerd werden voor Nederland
(Speuldersbos). Metingen van aërosoldeposities zijn
voor Brasschaat nog niet beschikbaar.

Tabel 30. Overzicht van jaarlijkse gemiddelde concentraties, depositiesnelheden en droge depositiefluksen van de voornaamste
stikstofcomponenten te Brasschaat (periode 1999-2001).
NH3

NH4-aërosol

NO2

HNO3

NO3-aërosol

Tot. droog

Concentraties (µg m-3)

4.1

2.5

28.0

0.7-0.2

2.1-5.3

-

Depositiesnelheid (cm s-1)

3.0

1.2

0.14

4.4-4.6

1.3-1.8

-

23.6-20,1

6.3

3.1

2.2-0.7

1.5-5.1

33-35

Fluks (kg N ha-1 jaar-1)
* NH4-aërosol: sep1999/jun2000 (vito)

* NO3-aërosol en HNO3: jul/sep/okt 00 (uia) - feb/mar/april2001 (vito)
* NH3: met en zonder in rekening brengen van verwijdering lage wrijvingsnelheid en concentraties
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Voor wat betreft geoxideerd stikstof hebben NO2 en
NO3-aërosol het belangrijkste aandeel in de droge depositie. De depositiesnelheid van gasvormig salpeterzuur
(HNO3) is hoog maar de lage concentraties resulteren
uiteindelijk in een lage fluks.

(Noorwegen) op resp. 92 en 2.6 kg N ha-1 jaar-1.
Depositiesnelheden bedroegen resp. 13 en 0.47 cm s-1.
De droge depositie van gasvormig HNO3 en nitraataërosol bedroeg resp. 17 en 2.8 kg N ha-1 jaar-1. Depositiesnelheden waren resp. 11 en 1.85 cm s-1.

Wanneer de fluksen van de verschillende stikstofcomponenten gesommeerd wordt, wordt een totale droge
depositiefluks van anorganische stikstofcomponenten
van 32 tot 35 kg N ha-1 jaar-1 verkregen voor de periode
1999-2001. Daarvan is drie kwart afkomstig van NHxverbindingen. Natte depositie van anorganische stikstof
wordt niet gemeten, maar in de bulkdepositie wordt
ruim 15 kg N ha-1 jaar-1 gemeten. Dit is zowat een derde
van de totale stikstoffluks (natte en droge depositie
samen). Doorvaldeposities liggen in die periode tussen
de 30 en 35 kg ha-1 jaar-1, wat erop kan wijzen dat er stikstof door de kroon (of epifytische micro-organismen op
de kroon) wordt opgenomen of een belangrijke hoeveelheid stikstof in de doorvalcollectoren onder organische
vorm voorkomt en niet gemeten wordt. Meteen moet
opgemerkt worden dat de modellen voor de aërosolen
en HNO3 en NO2 niet voldoende geparametriseerd zijn
voor de meetsite en mogelijks een (conservatieve) maximale depositiewaarde voorstellen. Voor ammonium- en
nitraataërosolen vormt natte depositie immers het
belangrijkste verwijderingproces uit de atmosfeer
(Sutton et al., 1993). Voor berekening van de fluks van
NH3 worden bij het toepassen van rejectiecriteria, lage
concentraties en windsnelheden uit de dataset verwijderd, waardoor de net-fluks opgedreven wordt. Die
maken ongeveer 15 % van de dataset uit. Correctie voor
deze omstandigheden, beperkt de netto-fluks van
ammoniak tot 20.1 kg ha-1 jaar-1. Bovendien is het
ammoniakmeettoestel in de winterperiode omwille van
haar vorstgevoeligheid niet operationeel (ontmanteld).
In deze periode van het jaar worden, gezien het uitrijverbod van mest en de lage temperaturen lage ammoniakconcentraties gemeten.

Puxbaum en Gregori (1998) begrootten via modellen de
droge depositie van gereduceerd stikstof over een eikenbos in Noordoost-Oostenrijk op 5.6 kg N ha-1 jaar-1.
Daarvan betrof 74 % depositie afkomstig van gasvormig
ammoniak (met gemiddelde maandelijkse depositiesnelheid van 0.8 cm s-1). De droge depositie van geoxideerd stikstof liep op tot 8.4 kg N ha-1 jaar-1. Dit werd
verdeeld over NO (6%), NO2 (51 %), HNO3 (38 %) en
aërosol NO3 (5 %) (met resp. gemiddelde maandelijkse
depositiesnelheid van 0.05, 0.26, 2.39 en 0.17 cm s-1).

De bepaling en de samenstelling van een totale stikstofdepositie van bijna 50 kg N ha-1 jaar-1 stemt overeen met
andere studies. Voor een dennenbos te Britz (D) werd de
totale depositie van gereduceerd en geoxideerde stikstof
op 47 kg ha-1 jaar-1 geraamd (Dämmgen en Zimmerling,
2002). Daarvan betrof 78 % droge depositie die vnl. door
depositie van ammonium en nitraataërosolen toegeleverd werd. Voor een Fijnsparbestand in Solling (D) werd
de totale depositie door Marques et al. (2001) op 45 kg
ha-1 jaar-1 begroot. Het aandeel van droge depositie
werd er op basis van een “wash-off” methode op 2/3
bepaald.
Peters en Bruckner-Schatt (1995) schatten (via inferentiële
modellen) de droge depositie van gasvormig ammoniak
en ammonium aërosol over een 45-jarig Fijnsparbestand

Te Speulderbos (nl) bedroeg de depositie van NH3 en
NH4 resp. 17.9 en 4.7 kg N ha-1 jaar-1 (gradiëntmethode)
(Erisman et al., 1996). Daarbij kwam nog 11.3 kg N ha-1
jaar-1 natte depositie. Andersen et al. (1993) bepaalden de
ammoniakfluks van een Fijnsparbestand (Denemarken)
tussen 5 en 7 kg N ha-1 jaar-1. Andersen en Hovmand
(1999) schatten de depositie van partikel ammonium in
dezelfde locatie op 1.2 kg N ha-1 jaar-1. De depositie van
salpeterzuur, NO2 en nitraataërosol werd er modelmatig
(vaste depositiesnelheden) geschat op resp. 1.6, 1.5 en
0.6 kg N ha-1 jaar-1. Pryor en Barthelmie (1999) begrootten de depositie van salpeterzuur (gradiënten), ammoniak en nitraat- en ammoniumaërosol (via modellen) in
een gemengd loofboomecosysteem te South-Indiana
(usa) op resp. 1.4, 3.9, 1.0 en 0.9 kg N ha-1 jaar-1.
De bijdrage van NO2 in de fluks is sterk afhankelijk van
de meetconcentraties (Lovett en Lindberg, 1993; Duyzer
en Fowler, 1994). Bij lage meetconcentraties (1-3 µg m-3)
kon met gebruik van een “chamber technique” geen
opname van NO2 vastgesteld worden bij takken van
Grove den (Johansson, 1987). Ondanks de relatief lage
depositiesnelheden kan deze component bij hoge concentratieniveaus, zoals te Brasschaat, een substantiële
bijdrage leveren. Voor het snel oplosbare HNO3 zijn de
meetconcentraties en -fluksen te Brasschaat laag. De bijdrage van NO is te laag om in rekening te brengen in een
stikstofbudget. De lage depositie van NO (< 1 mm s-1)
wordt veroorzaakt door de veel hogere mesofylweerstand en bodemweerstand in vergelijking tot NO2
(Hanson en Lindberg, 1991; Ganzeveld en Lelieveld,
1995).

3.2.5.3. SO2- fluksen
Fluksen berekend op basis van de gradiëntmethode
geven een dalende tendens aan tussen 1997 en 2002.
De daling is toe te schrijven aan de tanende SO2-concentraties en verhoogde kroonweerstanden voor droge
depositie (Rc). Dit laatste kan gerelateerd zijn aan gewij-

zigde codepositiepatronen met ammoniak. De berekende depositiesnelheden schommelen tussen 0.2 en 0.8 cm
s-1 en zijn iets lager dan die gevonden voor Deense
Fijnsparbossen (Hovmand en Kemp, 1996) en die door
Erisman (1994) gehanteerd voor Nederlandse conifeerbestanden. Die lopen op tot 1 cm s-1.
Netto-doorval van SO4 volgt een zelfde tendens als de
berekende SO2-fluksen. De netto-doorval bedraagt in
Brasschaat 50 % van de totale depositie en bestaat zowel
uit droge depositie van SO2 als aërosol SO4. De fractie
droge depositie in de totale S depositie van Tsjechische
naaldbossen schommelt tussen 30-70% van de totale
depositie (Fottova, 2003).

3.2.5.4. Ozonfluksen

fluks over de stomataire en non-stomataire component
verdeeld is. De nachtelijke depositie (global instraling
< 5 W m-2 ) beslaat 20 tot 25 % van de totale ozondepositie (Tabel 31). Wanneer enkel de vegetatieperiode
beschouwd wordt, kan geconcludeerd worden dat de
niet-stomataire depositie minstens 35 tot 40 % van de
totale depositie uitmaakt. Zeller en Nikolov (2000)
schreven 41% van de totale fluks in een subalpijns bosecosysteem toe aan niet-stomataire opnamevormen.
Fowler et al. (2001) vermelden voor hun meetsite 30%
van de totale depositie als zijnde niet stomatair.
Mikkelsen et al. (2004) schatten het aandeel van stomataire ozonopname in de jaarlijkse ozondepositie op
minimaal 21%, met de hoogste proportie in de maanden
mei-augustus (31%).

Wat betreft ozonfluksen, worden depositiefluksen
gemeten van 64, 103 en 93 kg ha-1 jaar-1 voor resp. 2000,
2001 en 2002. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde
ozondepositie van 77 kg ha-1 jaar-1 gemeten door Fowler
et al. (2001) over een heidevegetatie te Zuid-Schotland
tijdens de periode 1995-1998. Mikkelsen et al. (2004)
meten over de periode 1996-2000 via de gradiëntmethode
een jaarlijkse ozondepositie van 126 kg ha-1 voor een
Fijnsparbestand in West Jutland (Denemarken).

Tabel 31. Jaarlijkse depositie van ozon in het bosbestand te
Brasschaat (kg ha-1 jaar-1).

Ondanks gelijklopende ozonconcentraties is de ozondepositie in 2001 en 2002 groter dan in 2000. In feite is
het verloop van de maandelijkse ozonfluksen op onze
meetsite voor een stuk losgekoppeld van de ozonconcentraties. De ozonflukspieken tijdens het zomerhalfjaar kunnen beter verklaard worden door de hogere
maandelijkse neerslaghoeveelheid die leiden tot een
betere watervoorziening (grotere stomataire opening;
dus meer opname) en tot meer situaties met grotere
kroonnatheid.

** depositiesom voor totale instraling > 5 W m-2 en binnen vegeta-

In 2000 en 2002 blijkt dat hoge bladnatheid de depositie
van ozon versterkt (hogere νd en lagere Rc), dit in tegenstelling tot 2001. Voor ozon blijkt het belangrijk om na te
gaan in welke mate bladnatheid al dan niet veroorzaakt
is door dauw of door neerslag (Padro, 1994; Lamaud et
al., 2001). Daarbij kan een versterkte depositie bij dauw
verklaard worden door de hogere concentraties van
bepaalde chemische componenten in de dauwwaterfilms. Zhang et al. (2002) leiden op 5 meetsites (waaronder 2 bosgebieden) af dat hoge vochtigheid, dauw en
neerslag de ozonopname via de cuticula verhoogt.
De nachtelijke depositie van ozon duidt op de aanwezigheid van andere, waarschijnlijk non-stomataire depositiepatronen (destructie van ozon op kroon- of
schorsoppervlak, reactie met stikstofoxiden geëmitteerd
door de bodem, reacties met radicalen geproduceerd
door voc geëmitteerd door het dennenbestand). Voor het
bestand is tot heden niet uitgemaakt hoe de totale ozon-

Jaar

Totale

Overdag*

Vegetatieperiode**

depositie
2000

64

51

42

2001

103

78

67

2002

93

70

57

* depositiesom voor totale instraling > 5 W m-2

tieperiode (april t.e.m. oktober)
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3.3. Kritische lasten voor Vlaamse bosgebieden
3.3.1. Multiple-criteria
De kritische lasten en de overschrijding van de kritische
last berekend via het Simple Mass Balance model voor
de verschillende vooropgesteld beschermingscriteria
zijn weergegeven in Tabel 32. Hierbij werd telkens
onderscheid gemaakt tussen een loofbos en naaldbos en
wordt de mediane waarde van de verschillende receptorpunten enkel weergegeven voor niet-kalkhoudende
bodems over de periode 1993-1998.
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Kritische lasten variëren in grootte afhankelijk van het
geïnduceerde effect door stikstof en zwavel (Tabel 32).
De laagste kritische lasten (meest gevoelig) worden
waargenomen voor de beschermingscriteria behoud van
buffercapaciteit en behoud van samenstelling bosflora
en worden in alle receptorpunten overschreden. Om
verdere bodemverzuring tegen te gaan en verstoring in
de vegetatieve samenstelling op te heffen, zijn emissiereducties van 1900 tot 2700 zuurequivalenten per ha en
per jaar vereist afhankelijk van de categorie boomsoort.
Voor andere beschermingscriteria zoals bescherming
van ondiep grondwater tegen nitraatuitspoeling (met
als beschermingscriterium de drinkwaternorm van
50 ppm) en het verhinderen van kritische stikstofconcentraties in de bladeren, worden hogere kritische lasten berekend. Dit leidt tot minder overschrijdingen bij
loofhoutreceptoren (resp. 12 en 34%), maar slechts een
beperkte vermindering in overschrijdingen bij de naaldhoutreceptoren (nog > 70 % overschrijdingen).
Wanneer de verzuringseffecten beschouwd worden, blijkt
een groot verschil in gevoeligheid te bestaan tussen ener-

zijds bodemverzuring en het optreden van aluminiumtoxiciteit (haarwortelsterfte). Kritische lasten voor
het vrijwaren van het zuurbufferende vermogen van bosbodems zijn veel strenger (50 % lager) dan die gerelateerd aan bescherming van wortels. In alle receptoren
worden overschrijdingen (1900 à 2700 eq ha-1 jaar-1) vastgesteld die twee tot driemaal hoger zijn dan die bij toepassing van het criterium ter bescherming van
wortelschade. Beperkte emissiereducties (830 tot 1100 eq
ha-1 jaar-1) die toereikend zijn om effecten van verzurende deposities op wortelschade weg te nemen, zijn aldus
onvoldoende om het behoud van de buffercapaciteit in
deze receptorpunten te verzekeren. Verder blijkt loofbos
gevoeliger te zijn voor wortelschade dan naaldbos door
hun hogere opname van basische kationen; de verhouding basische kationen tot aluminium bereikt zo sneller
de kritische waarde van 1. De overschrijding van kritische last ter bescherming van haarwortels voor aluminiumtoxiciteit ligt dan weer hoger onder naaldbos omwille
van de hogere deposities in de naaldbosreceptoren.
Voor wat betreft de vermestingseffecten geïnduceerd door
de hoge stikstofdeposities, blijken grote verschillen in
kritische lasten en percentage overschrijdingen tussen
naaldhout en loofhout de regel te zijn (Tabel 32). De kritische last voor naaldhout is lager wat leidt tot grotere
overschrijdingen. Eisen voor wat betreft het tegengaan
van voedingsonevenwichten tengevolge van stikstofaccumulatie in de opstand en nitraatcontaminatie van het
ondiepe grondwater (norm 50 ppm nitraat), worden in

Tabel 32. Overzicht van mediane kritische lasten en mediane overschrijdingen volgens beschermingscriterium, op niet kalkhoudende bodems voor de periode 1993-1998. Eenheden in eq of molc ha-1 jaar-1, tussen haakjes: stikstofdepositie in kg N ha-1 jaar-1.
Effect/criterium

Kritische last

Overschrijding

receptoren waarvoor

(eq ha-1 jaar-1)

(eq ha-1 jaar-1)

overschrijding (%)

Loofbos

Naaldbos

Loofbos

Naaldbos

Loofbos

Naaldbos

2700

3100

830

1100

86

95

ANC = 0

1500

1500

2100

2700

100

100

Bc/Al < 10

1700

1700

1900

2400

100

100

1.4 kg N ha-1 jaar-1 uitspoeling

1100 (15 kg)

710 (10 kg)

1800 (26 kg)

2600 (36 kg)

100

100

6.2 ppm NO3 uitspoeling

1300 (19 kg)

890 (12 kg)

1500 (22 kg)

2400 (34 kg)

100

100

3800 (53 kg)

2600 (36 kg)

-650 (9 kg)

770 (11 kg)

34

81

25 ppm NO3

2900 (40 kg)

1800 (26 kg)

60 (0.2 kg)

1600 (22 kg)

53

99

50 ppm NO3

4900 (69 kg)

2900 (41 kg)

-2000 (27 kg)

510 (7 kg)

12

69

Verzuring
Wortelschade Bc/Al < 1

Bodemverzuring

Vermesting
Behoud samenstelling bosflora

Kritische N gehalten blad
Bescherming ondiep grondwater

het merendeel van de loofbosreceptoren gerespecteerd.
Kritische lasten worden er met resp. 9 en 27 kg ha-1 gerespecteerd. Deze betere respectering van de normen
wordt zowel veroorzaakt door een soorteffect als een substraateffect. Het soorteffect heeft te maken met het feit
dat loofbomen meer stikstof opnemen, minder water
verdampen en minder depositie invangen. Het substraateffect houdt in dat loofbossen meer voorkomen op
bodems met hogere denitrificatie en minder gelegen
zijn in landbouwgebieden met hoge ammoniakemissies.
Om de soorteffecten (loof- en naaldbos: verschillen in
krooninterceptieverdamping, netto-opname stikstof, filterend vermogen) beter van de substraateffecten (bodemtype: andere verweringsnelheid of denitrificatieconstante,
ruimtelijke situering) te kunnen onderscheiden, worden
de kritische lasten en overschrijdingen voor het behoud
van buffercapaciteit en bescherming van het grondwater
voor nitraat (richtwaarde 25 ppm) verder onderverdeeld
volgens hun textuurklasse (resp. Tabel 33 en Tabel 34).
Tabel 33. Overzicht van de mediane kritische lasten voor
loofbos- en naaldbosreceptoren volgens textuurklasse
(in eq ha-1 jaar-1) voor niet kalkhoudende bodems.
criterium
Substraat / Soort

ANC= 0

NO3 = 25 ppm

Loofbos Naaldbos Loofbos Naaldbos

Zandig (Z+S)

1500

1500

2900

1800

Lemig (P+L+A)

1400

1600

2700

1800

Kleiig (E+U)

2100

2400

4500

3200

Tabel 34. Overzicht van de mediane overschrijdingen voor
loofbos- en naaldbosreceptoren volgens textuurklasse
(in eq ha-1 jaar-1) voor niet kalkhoudende bodems.
criterium
Substraat / Soort

ANC= 0

NO3 = 25 ppm

Loofbos Naaldbos Loofbos Naaldbos

Zandig (Z+S)

2200

2700

300

1600

Lemig (P+L+A)

2000

3300

20

1900

Kleiig (E+U)

1600

2300

-1500
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Voor wat betreft het substraateffect wordt voor de kritische last weinig verschil opgemerkt tussen leem- en
zandbodems (Tabel 33). Pas wanneer naar kleibodems
overgegaan wordt, worden de effecten van substraatverschillen op de gevoeligheid voor loof- en naaldbos
beduidend. Dit geldt zowel voor het criterium van de
bodemverzuring (anc) als voor de bescherming van
nitraatuitspoeling. Hetzelfde geldt voor de mediane
overschrijdingen (Tabel 34). Slechts een gering percentage van de receptoren zijn echter gelokaliseerd op
dergelijke kleibodemtypes.

Voor wat betreft het soorteffect verschillen de kritische
lasten voor het bodemverzuringscriterium (anc) enkel
voor lemige en kleiige bodemtypes (Tabel 33). Loofbomen zijn iets gevoeliger dan naaldbomen. Voor het
criterium m.b.t. de bescherming van het ondiepe grondwater voor nitraatuitspoeling, worden voor elke bodemcategorie verschillen in kritische lasten van ÷ 1000 eq ha-1
vastgesteld. Naaldbomen zijn hier gevoeliger dan loofbomen. Het soorteffect (bepaald door hoger neerslagoverschot, hogere netto-opname van stikstof) overheerst
hier duidelijk het substraateffect.
Bij de mediane overschrijdingen wordt voor het soorteffect een uitgesproken verschil geconstateerd op lemige
bodems voor het criterium bodemverzuring (anc,
Tabel 33). Zo lopen de verschillen in overschrijdingen
voor lemige bodems, ondanks de geringe verschillen in
kritische last, op tot 1300 eq ha-1 jaar-1. De soortverschillen in overschrijdingen m.b.t. het effect van grondwatercontaminatie met nitraten varieert afhankelijk van het
bodemtype tussen 1300 (zand) en 2100 eq ha-1 jaar-1 (klei
en leem). Wellicht heeft dit te maken met hef feit dat de
opdeling volgens textuurklasse de ruimtelijke variatie
in emissiebronnen van stikstof nog onvoldoende ondervangt.
De geringere overschrijdingen van de kritische lasten in
de loofbosreceptoren, vooral voor vermestingseffecten,
geven aan dat emissiereducties vooral eerst in loofbos
tot het opheffen van deze vermestingseffecten zouden
kunnen leiden.
In Afbeelding 8 wordt een overzicht gegeven van de
overschrijdingen van de kritische last m.b.t. tot de
bescherming van ondiep grondwater tegen nitraatuitspoeling. Hierbij wordt de richtwaarde voor nitraten in
drinkwater gehanteerd (25 ppm NO3).
Voornamelijk in de Kempen en het Noordelijk gedeelte
van West- en Oost-Vlaanderen (zandig Vlaanderen) zijn
de overschrijdingen het hoogst. Deze receptoren bestaan
er voornamelijk uit naaldbossen op zandbodems en zijn
gelegen in regio’s met een grote concentratie van intensieve veehouderijen. Het verspreidingspatroon van de
overschrijdingsgebieden voor verzurend stikstof en
zwavel is sterk vergelijkbaar met deze van vermestend
stikstof in Afbeelding 8, behalve dat de hoogte van de
overschrijding aangepast moet worden aan de strengheid van het criterium.
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Afbeelding 8. Overschrijding van kritische lasten m.b.t. de bescherming van ondiep grondwater tegen nitraatinfiltratie
(kritische waarde = 25 ppm NO3). kritische norm loofbos: 2900 eq ha-1 jaar-1; kritische norm naaldbos: 1800 eq ha-1 jaar-1.

3.3.2. Discussie
Kritische lasten variëren in grootte afhankelijk van het
beschouwde effect geïnduceerd door vermesting of verzuring. Hieruit blijkt dat kritische lasten met betrekking tot het behoud van soortensamenstelling het
strengst zijn, gevolgd door deze voor het behoud van het
zuurbufferende vermogen, daarna volgen respectievelijk de bescherming van grondwaterkwaliteit (25 ppm
nitraat), het voorkomen van wortelschade, het behoud
van een evenwichtige voedingsbalans en de bescherming van grondwaterkwaliteit (50 ppm nitraat). Dit
heeft tot gevolg dat emissiereductiemaatregelen om bv.
de contaminatie van bodemwater met nitraten te voorkomen, onvoldoende zijn om de nivellerende werking
van stikstof op de botanische kwaliteit binnen bossen
uit te schakelen.
De lagere (strengere) kritische lasten, lees hogere gevoeligheid, inzake vermestingseffecten bij naaldbomen
worden veroorzaakt door:
• de geringere stikstofvastlegging door vnl. Grove dennen, zodat meer stikstof zal uitspoelen;
• het voorkomen van naaldbos op goed gedraineerde
zandbodems met lagere denitrificatie, waardoor minder stikstof door bodemmicroorganismen wordt
omgezet naar het onschadelijke stikstofgas (N2) en
schadelijke lachgas (N2O) dat bijdraagt tot het broeikaseffect en de ozondepletie in de stratosfeer;
• het lage neerslagoverschot bij naaldbomen (waardoor
het bodemwater indikt en nitraatconcentraties hoger
oplopen). Dit lagere neerslagoverschot wordt veroorzaakt door de hogere verdamping van geïntercepteerd
regenwater door de immergroene kronen. Lagere
neerslagoverschotten, vermenigvuldigd met de toe-

laatbare concentratie (25 of 50 ppm nitraat) resulteren
in een lagere toelaatbare nitraatuitspoeling.
De lagere kritische lasten liggen aan de basis van de
hogere overschrijdingen in de bosreceptoren onder
naaldbos (respectievelijk 99 en 69 % voor richtwaarde
en norm). Deze overschrijdingen worden nog bijkomend versterkt door de hogere stikstof- en zwaveldeposities onder naaldbos omwille van:
• het hogere filterende vermogen van naaldbos; coniferen vangen omwille van het behoud van hun naaldmassa buiten de vegetatieperiode en hun fijne
naaldstructuren tot meer dan 20 % meer depositie
van (gasvormige) polluenten in dan loofboomsoorten;
• Naaldbossen komen vaak voor op arme zandbodems,
verspreid tussen intensieve veehouderijen met hoge
ammoniakuitstoot.
De geringere overschrijdingen van de kritische lasten in
de loofbosreceptoren, vooral die met betrekking tot vermestingseffecten, hebben tot gevolg dat generieke maatregelen tot emissiereducties vooral eerst in loofbos tot
het opheffen van deze effecten zouden kunnen leiden.
Een gerichte omvorming van naaldbos tot loofbos in
Vlaamse bosgebieden kan bijkomend, als effectgerichte
maatregel, een belangrijke bijdrage vormen om vermestingseffecten, zoals nitraatcontaminatie van ondiep
grondwater en onevenwichtige voedingsbalans ten
gevolge van stikstofovermaat, ongedaan te maken.
Voor strenge eisen zoals het behoud van soortensamenstelling in de kruidlaag en behoud van buffercapaciteit
worden de kritische lasten echter ruim en bijna voor alle
receptoren overschreden en moet voor een verbetering
op korte termijn meer verwacht worden van emissie-

reducties. Om een verdere vermindering van het zuurbufferende vermogen van bosbodems tegen te gaan, zijn
drastisch reducties van ruim 2000 eq ha-1 jaar-1 vereist.
Gezien het overwicht van stikstof in de overschrijding
kunnen doelstellingen het best verwezenlijkt worden
door de aandacht op stikstof toe te spitsen. Daarnaast kan
de bosbeheerder het bodemherstel op langere termijn
bevorderen door inbreng van bodemverplegende pionierboomsoorten (boswilg, trilpopulier, berk) of linde afhankelijk van de grootte van de verjongingsgroepen.
De betrouwbaarheid van de kritische lasten hangt sterk
af van de nauwkeurigheid van de gekozen beschermingscriteria (Hall et al., 2001a). Zo wordt het Bc/Al criterium door menig auteur in vraag gesteld (De Wit et al.,
2001; Göransson et al., 2001). Dit criterium kan naargelang de boomsoort verder uitgewerkt worden, maar in
Vlaanderen is informatie omtrent de genotypische
variabiliteit van aluminiumtoxiciteit voor de verschillende boomsoorten niet bekend. Hall et al. (2001b) hanteren daarom een onzekerheidsmarge van ÷ 50 % voor
de berekening van de kritische lasten die corresponderen met dit criterium. Tabel 35 leert dat bij een verstrenging van het criterium (naar een Bc/Al ratio van 1.5; dus

een schade kan optreden bij een hogere verhouding van
Bc tot Al) een afwijking in kritische last tot 14 % wordt
vastgesteld. Indien het criterium versoepeld (verlaagd)
wordt, lopen de afwijkingen op tot bijna 50 %.
Dergelijke propagatie van fouten op de uiteindelijk
berekende kritische last kan ook uitgewerkt worden
voor minder betrouwbare criteria en gevoelige termen
zoals denitrificatie. Eveneens voor deposities kan de
impact van het al dan niet in rekening brengen van
randeffecten op de grootte en het aantal overschrijdingen getoetst worden.
In Tabel 36 en 37 wordt de procentuele afwijking op de
mediane kritische last en op de 5 en 95 percentielen
voor het criterium van wortelschade (Tabel 36) en
behoud buffercapaciteit (Tabel 37) berekend, voor zowel
loofbos- als naaldbosreceptoren indien de diepte, in
rekening gebracht voor de bepaling van de verweringssnelheid, verdubbeld wordt (en de kritische last zo versoepeld wordt). Voor naaldbos blijft de afwijking voor
beide verzuringseffecten aldus onder de 15 %. Ditzelfde
geldt ook voor loofbos afgezien van de hogere percentielen waar afwijkingen tot 50 % genoteerd worden.

Tabel 35. Mediane kritische lasten en 5 en 95 percentielen (eq ha-1 jaar-1) voor loof- en naaldbos m.b.t wortelschade voor
verschillende molaire Bc/Al ratios.
Loofbos

Naaldbos

Bc/Al

5%

Mediaan

95 %

5%

Mediaan

95%

0.5

1800

3800

6200

3800

4500

5100

(+20 %)

(+41 %)

(+44 %)

(+36 %)

(+45 %)

(+46 %)

1

1500

2700

4300

2800

3100

3500

1.5

1400

2400

3700

2400

2600

3000

(-7 %)

(-11 %)

(-14%)

(-14 %)

(-14 %)

(-14 %)

Tabel 36. Kritische lasten en 5 en 95 percentielen (eq ha-1 jaar-1) voor loof- en naaldbos m.b.t wortelschade voor verschillende Bcwe
(vrijstelling basische kationen door verwering).
Loofbos

Naaldbos

Bc/Al = 1

5%

Mediaan

95 %

5%

Mediaan

95%

0.5 m

1500

2700

4300

2800

3100

3500

1m

1700

3000

6400

3100

3400

3800

(+13 %)

(+11%)

(+49 %)

(+11%)

(+10%)

(+9%)

Tabel 37. Kritische lasten en 5 en 95 percentielen (eq ha-1 jaar-1) voor loof- en naaldbos m.b.t. verlies aan buffercapaciteit voor
verschillende Bcwe (vrijstelling basische kationen door verwering).
Loofbos

Naaldbos

ANC =0

5%

Mediaan

95 %

5%

Mediaan

95%

0.5 m

1100

1500

2200

1400

1500

1900

1m

1200

1700

3100

1600

1700

2100

(+9%)

(+13%)

(+41%)

(+14%)

(+13%)

(+11%)
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Hoofdstuk 4 Algemeen besluit
4.1. Deposities in Vlaamse bosgebieden
De totale depositie in de diverse proefvlakken van het
Vlaamse bosbodemmeetnet kan gerangschikt worden in
de hoogste depositieklassen binnen het Europees netwerk. Uit de samenstelling blijken vnl. anorganische
stikstof en zwavel de dominante componenten; de totale
stikstofdepositie bedraagt gemiddeld 40 kg N ha-1 jaar-1
en van zwavel 25 kg S ha-1 jaar-1 over de opvolgingsperiode 1993-2002. De hoge stikstofinput kan voornamelijk (75 %) toegeschreven worden aan de input van
ammoniakale stikstof die vnl. afkomstig is van de intensieve landbouw (veeteelt) in Vlaanderen. Door de dominante aanwezigheid van ammoniak wordt de vrije
zuurheid geneutraliseerd waardoor van de atmosferische neerslag doorgaans een lichtzuur karakter heeft.
Eénmaal deze neerslag de bosbodem bereikt, worden
ammoniumzouten vrij snel omgezet in nitraat waardoor de zuurheid in de bovenste bosbodemlagen sterk
toeneemt. Het aandeel van de natte en droge depositie in
de totale depositie van stikstof en zwavel is in de meeste
proefvlakken van dezelfde grootteorde; hierbij moet een
(geringe) overschatting van de natte depositie in rekening gebracht worden omdat in de praktijk bulkcollectoren gebruikt worden i.p.v. wet only samplers.
De depositie van verzurende componenten (SOx, NHx
en NOy) in het bosbodemmeetnet in Vlaanderen
varieert in de opvolgingsperiode van 3800 tot 5500 molc
ha-1 jaar-1 en behoort tot de hoogste depositie binnen
het Europees netwerk. In 2002 bedraagt de verzurende
depositie gemiddeld 3100 molc ha-1 jaar-1, wat hoger is
dan de korte termijndoelstelling van 2900 molc ha-1
jaar-1 voor bossen in Vlaanderen die in principe in 2002
moest gerealiseerd zijn. De middellange termijndoelstelling voor Vlaanderen bedraagt 2760 molc ha-1 jaar-1. Het
gemiddelde aandeel in de verzurende depositie van stikstof bedraagt 65 % en dat van zwavel 35 %.
De atmosferische depositie wordt voor een gedeelte
gebufferd door basische kationen. De depositie van nietmaritieme basische kationen in Vlaanderen bedraagt
gemiddeld 800 molc ha-1 jaar-1 en ligt hiermee boven het
Europees gemiddelde van 500 molc ha-1 jaar-1. Het bufferingspercentage van zure componenten in de atmosfeer
door niet-maritieme basische kationen varieert van 12
tot 24 % in het bosbodemmeetnet in Vlaanderen, waardoor de potentieel verzurende depositie in Vlaanderen
beperkt blijft tot 2700 à 5000 molc ha-1 jaar-1.
De atmosferische neerslag ondergaat na doorgang door
het kronendak niet alleen een indikkingsproces door

krooninterceptie-verdamping (gemiddeld 25 %), maar
ook de samenstelling van de neerslag wordt gewijzigd
door aanrijkings- en uitwisselingsprocessen. De aanrijking van de atmosferische neerslag is het gevolg van het
afspoelen van droge depositie en uitloging van basische
kationen uit de bladeren van het kronendak. De kroonverliezen zijn vooral beduidend voor het mobiele kalium, maar ook voor magnesium en calcium in
proefvlakken met een rijke voedingstoestand. De uitwisselingsprocessen zijn vnl. toe te schrijven aan de
opname van ammonium en protonen tegen basische
kationen. Berekeningen met het kroonuitwisselingsmodel van Ulrich resulteren in een stikstofopname door de
kroon van 8 tot 21 kg N ha-1 jaar-1 in de proefvlakken
met een rijke voedingstoestand. De kroonbuffering door
afgifte (uitwisseling) van basische kationen heeft
belangrijke repercussies op de samenstelling van de
neerslag onder het kronendak, wat in de basenarme
standplaatsen leidt tot een versterkte verzuring van de
bovenste bodemlagen. Op de rijke standplaatsen wordt
de bodemverzuring door de kroonbuffering naar diepere
bodemcompartimenten (rhizosfeer) verplaatst.
De deposities die sedert 1992 onder scherm van 6 level ii
proefvlakken gemeten, zijn duidelijk onderhevig aan een
dalende tendens. Jaarlijkse reducties voor ammonium
variëren van 0.8 tot 2.7 kg N ha-1 jaar-1 en van sulfaat van
1.2 tot 2.7 kg ha-1 jaar-1; de reducties van nitraat zijn doorgaans lager dan 1 kg N ha-1 jaar-1. Sterke reducties van
ammonium blijken sterk gecorreleerd met de reducties
van sulfaten en kunnen bijgevolg gekoppeld worden aan
de tanende SO2-concentraties in Vlaanderen. Een daling
van de depositie van waterstofionen (maat voor de zuurheid) wordt slechts in enkele proefvlakken waargenomen
en blijft beperkt tot max. 26 molc ha-1 jaar-1. De daling
van de potentieel verzurende depositie wordt geraamd op
180 tot 390 molc ha-1 jaar-1. Deze positieve trend van verminderde depositie van stikstof en zwavel in Vlaanderen
wordt voor een stuk tenietgedaan door een simultaan
optredende verminderde depositie van basische kationen.
Voor calcium wordt een significante afname tot 70 molc
ha-1 jaar-1 waargenomen en voor magnesium tot 29 molc
ha-1 jaar-1. Binnen Europa worden vooral een afname van
de zwaveldepositie waargenomen. Emissiereducties in
het buitenland hebben ongetwijfeld repercussies voor
Vlaanderen daar luchtverontreiniging een grensoverschrijdend fenomeen is, vnl. natte depositie is het resultaat van lange afstandstransporten van polluenten en dit
in tegenstelling tot droge depositie die sterker afhankelijk is van de nabije aanwezigheid van emissiebronnen en
de standplaats/vegetatiekarakteristieken.
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4.2. Immissiemetingen Brasschaat
Immissiemetingen van SO2, NOx en O3 over de periode
1995-2002 worden besproken voor de meetsite te
Brasschaat. De meettoren is ingericht voor de meting
van meteorologische variabelen en gasvormige componenten. Er wordt vastgesteld dat de SO2-concentraties
hier nog steeds aan een dalende tendens onderhevig
zijn. Voor ozon daarentegen nemen voornamelijk de
achtergrondconcentraties (buiten de vegetatieperiode)
toe. Episodes met ozonpiekconcentraties vertonen geen
duidelijke tendensen. Voor NOx tekent er zich geen
zichtbare trend af. Normen voor acute en chronische
schade door NOx worden zelden gerespecteerd. Voor
NH3 zijn slechts metingen vanaf 1999 beschikbaar.
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De gemeten gradiënten van SO2, NH3 en ozon worden
doorgerekend naar fluksen om de droge depositie of
opname van deze componenten te begroten. Voor SO2
wordt net als bij de concentraties een dalende tendens in
fluksgrootte waargenomen. Dit is in overeenstemming
met de daling in de netto doorval van zwavel op de
meetsite.
De ozondepositie is sterk variabel tussen de onderlinge
meetjaren. Er wordt vastgesteld dat de neerslaghoeveelheid een belangrijke invloed heeft op de ozondepositie
wat kan te wijten zijn aan:
• een betere watervoorziening die leidt tot een grotere
stomataire opening en dus ozondepositie;
• meer toestanden met hogere kroonnatheid die ozondepositie zouden kunnen versterken.
Een belangrijk deel van de ozondepositie wordt niet via
de stomata opgenomen. Deze fractie bedraagt minstens
25 % van de totale ozondepositie.
Voor ammoniak wordt de variabiliteit in depositie in
belangrijke mate verklaard door de kroonnatheid, de
windrichting en het dagregime. Een belangrijke vaststelling hierbij is dat de ammoniakfluks niet onbeperkt
kan blijven doorgaan, maar gelimiteerd wordt door de
staat van het kroonoppervlak. Een vochtige kroon leidt
tot een efficiëntere depositie van ammoniak. Een vertraagde neerslag of emissie wordt veroorzaakt door de
aanwezigheid van een ammoniak verzadigd bladoppervlak of de aanwezigheid van een ammoniakcompensatiepunt in de stomata.
Wanneer de fluksen van alle stikstofcomponenten, bepaald via metingen of modellen, samen opgeteld worden,
wordt te Brasschaat een droge depositie van ongeveer
35 kg ha-1 jaar-1 verkregen. Deze wordt voor drie kwart
gevormd door gereduceerde stikstofverbindingen en in
het bijzonder ammoniak. Ook in de natte depositie, die
ongeveer een derde van de totale stikstofdepositie uitmaakt, is ammonium de belangrijkste stikstofcompo-

nent. Het hoge aandeel van droge depositie in de totale
depositie op deze locatie duidt op de nabije aanwezigheid van emissiebronnen, vnl. de intensieve veeteelt ten
noordoosten van de locatie (Brecht, Wuustwezel) maar
ook de emissie van stikstofoxiden door verkeer op de
nabije autosnelweg (E19) ligt aan de basis van de hoge
stikstofdepositie.

4.3. Kritische lasten
In het kader van het vlina-project werden gemodelleerde
deposities van stikstof en zwavel geconfronteerd met
kritische depositieniveaus (kritische lasten) door toepassing van de Simple Mass balance. Deze kritische lasten geven een depositieniveau aan waarvoor een
vooropgesteld beschermingscriterium voor een receptor
van het bosecosysteem net gehaald wordt. Afhankelijk
van het vooropgestelde beschermingscriterium of norm
wordt een andere kritische last verkregen. In dit themanummer werden het aantal beschermingscriteria uitgebreid tot die m.b.t.:
• verzuring: voorkomen van verdere bodemverzuring
en Al-toxiciteit bij haarwortels
• vermesting: verhinderen van nitraatcontanimatie in
ondiep grondwater, verandering in kruidsamenstelling, verstoring voedingsbalans
Bij de verzuringseffecten blijkt de kritische last voor
het voorkomen van bodemverzuring ongeveer dubbel
zo streng (lees gevoelig) dan deze gerelateerd aan de
haarwortelsterfte (Al-toxiciteit). Beperkte emissiereducties die toereikend zijn om de effecten van de verzurende
depositie op haarwortelsterfte te voorkomen, zijn aldus
onvoldoende voor het behoud van buffercapaciteit
(voorkomen verdere bodemverzuring). Daarnaast blijkt
loofbos gevoeliger te zijn voor wortelschade dan naaldbos door de hogere opnamecapaciteit van basische
kationen. Op basis van de huidige deposities is de kritische last voor het criterium behoud van buffercapaciteit
in alle receptorpunten in Vlaanderen overschreden;
voor het criterium haarwortelschade wordt een overschrijding geconstateerd in resp. 86 % (loofhout) en
95 % (naaldhout) van de receptorpunten.
Bij de vermestingseffecten worden, naast de verschillen
in criterium, grote verschillen waargenomen tussen
naaldhout en loofhout. De grotere gevoeligheid inzake
vermestingseffecten bij naaldbomen wordt veroorzaakt
door een geringe stikstofvastlegging, hogere verdamping
van het geïntercepteerde regenwater en het voorkomen
van naaldbos in Vlaanderen op goed gedraineerde voedingsarme zandgronden. Op basis van de huidige deposities wordt de kritische last voor het criterium behoud
van de samenstelling van bosflora in alle receptorpunten overschreden, bij het criterium voor het
beschermen van ondiep grondwater (25 ppm NO3)
wordt een overschrijding geconstateerd in 99 % van de
receptorpunten onder naaldhout en in 53 % onder loofhout. Voor het criterium kritische stikstofgehalten in de
bladeren worden de laagste overschrijdingen waargenomen, nl. in 81 % van de receptorpunten onder naaldhout en slecht in 34 % van de gevallen onder loofhout.
De strengere kritische last onder naaldhout leidt ook tot

meer overschrijdingen van de kritische lasten zodat
maatregelen tot emissiereducties vooral eerst in loofbos
tot opheffen van de effecten zal leiden. Gerichte omvorming van naaldbos tot loofbos in Vlaamse bosgebieden
kan bijkomend, als effectgerichte maatregel, een belangrijke bijdrage vormen om vermestingseffecten ongedaan te maken.
Voor de strengste eisen, zoals het behoud van de soortensamenstelling in de kruidlaag en de buffercapaciteit
moet voor een verbetering op korte termijn gezorgd
worden door emissiereducties. Om een vermindering
van de buffercapaciteit van bosbodems tegen te gaan,
zijn drastische reducties van 2000 Zeq ha-1 jaar-1
noodzakelijk. Gezien de dominantie van stikstof in de
verzurende depositie kunnen deze het best door stikstofreducties gerealiseerd worden. Daarnaast kan bosbeheer het bodemherstel op langere termijn bevorderen
door de inbreng van bodemverplegende pionierboomsoorten (boswilg, berk, trilpopulier) of linde afhankelijk
van de grootte van de verjongingsgroepen.
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Hoofdstuk 5 Summary
Forest condition monitoring in Belgium-Flanders started in 1987 according to the guidelines of the un/ece icp
Forests and the eu Scheme on the protection of Forests
against Air Pollution. Atmospheric deposition is monitored since 1992 in 6 selected forest areas. Two permanent plots (0.25 ha) are located in coniferous (pines) and
4 in broad-leaved (beech, oak, ash) stands.
Total atmospheric deposition can be separated into wet
deposition and dry deposition. Wet deposition consists
of particles and gases which are extracted from the
atmosphere by rain or snow. Dry deposition represents
deposition due to turbulent exchange between atmosphere and underlying surfaces. Because of the high aerodynamic roughness of forests, the latter is strongly
enhanced above forest, which results in elevated depositions compared to low vegetation types. The precipitation reaches the forest floor as througfall and stemflow.
At the level II sites throughfall and stemflow collectors
have been installed to sample this deposition load to the
forest floor. The chemical composition from this deposition differs, however, from total deposition. On the one
hand, part of dry deposition can be taken up (e.g. ammonium) resulting in an underestimate of total deposition.
On the other hand, it can overestimate total deposition
because canopy leaching or exchange processes (e.g.
base cations) enriche the incident precipitation. This
study shows that ammonium and sulphate are the prevailing ions in the atmospheric deposition in Flanders.
The prevalence of ammonium is responsible for the
slight acidity of the precipitation. Using the model of
Ulrich, canopy leaching of base cations is estimated to
range from 0.6 till 3.1 kmolc ha-1 year-1 in stands growing on richer soil types. In the stands located on poor
sandy soils the canopy leaching of cations is negligible
(0.25 kmolc ha-1 year-1). Canopy leaching is mainly
attributed by the canopy uptake of ammonium. On
average, ammonium uptake in the stands during the
monitoring period varies from 0.6 till 1.6 kmolc ha-1
year-1 (resp. 8 till 22 kg N ha-1 year-1).
Total nitrogen deposition at the investigated sites varies
between 34 and 46 kg N ha-1 year-1, whereas sulphur
deposition ranges between 18 and 32 kg S ha-1 year-1.
Total deposition of acidifying compounds varies
between 3.8 and 5.5 kmolc ha-1 year-1 and belongs to the
highest classes in Europe. Taking into account that the
atmospheric deposition is partly neutralised by base
cations (12 till 24%), total potential acidifying deposition ranges from 2.7 till 5.0 kmolc ha-1 year-1 over the

period 1992-2002. Trend analysis of throughfall deposition reveals a decrease in total nitrogen deposition by
0.9 to 3.4 kg N ha-1 year-1, which is mainly due to declining ammonium deposition rates. Sulphur declines at an
annual rate of 1.2 till 2.7 kg S ha-1 and the potential acidifying deposition at an average rate of 0.23 kmolc ha-1.
The decrease in acidifying deposition is, however, partly
offset by a concomitant decrease in base cations.
Monitoring of gaseous air pollutants at the measuring
tower site in Brasschaat reveals a declining trend for SO2
and a steady increase of ozone concentrations. The latter
is especially due to increased background levels. For
NOx no clear tendency can be discerned.
Annual average fluxes of SO2, calculated by the gradient
method, follows declining trends between 1997 and
2002. This can be explained by the drop in SO2 levels
and raised canopy resistances (Rc).
Ozone deposition during the period 2000-2002 ranges
between 64 and 103 kg ha-1 yearly. At least 25 % of
ozone deposition can be attributed to non-stomatal
pathways. Analysis of ozone fluxes reveals that ozone
concentrations and fluxes are decoupled. It is found that
meteorological factors (rainfall, dew) might better
account for stomatal and cuticular uptake of ozone, as
ozone levels do. Rainfall or dew events can enhance
ozone quenching at wet surfaces or improve the water
supply which subsequently stimulates stomatal opening.
An average net ammonia flux of -90 ng m-2 s-1 (23.6 kg N
ha-1 year-1) is measured with corresponding concentration ([NH3]) and deposition velocity of 4.1 ÷ 6.5 µg m-3
and 3.0 ÷ 4.6 cm s-1, respectively. Subdivision into categories of day/nighttime, wind sector and canopy wetness helps explain fluxes and concentrations.
Variability in fluxes largely depends on canopy wetness
and wind sector. Fluxes (F) are largest during dry conditions but when compared to the maximum flux permitted by turbulent transfer (Fmax), deposition efficiency
(F/Fmax) is greater during wet events. The low F/Fmax
ratios and substantial canopy resistance (Rc) are all
indicative of the reduced capability for leaf surface to
retain ammonia, especially at high ammonia levels.
When all deposition fluxes of nitrogen compounds are
totalised, the total dry deposition of nitrogen amounts
to ca. 35 kg N ha-1 year-1. This implies that contribution
of dry deposition is more important than the wet
depositon.
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Critical loads (cl) are estimated for more than 1400
receptors supporting forest vegetation in northern
Belgium using simple mass balance method. Necessary
data are derived from an historical soil database, recent
data from forest surveys, meteo data, level i and ii plots
and regional studies concerning elemental sequestration in woody biomass. Deposition estimates are performed with the ops-model, which has been validated
with N and S deposition measured at 6 level ii plots over
the period 1993-1998.
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Magnitude of the critical loads depends on the criteria
used for acceptable leaching of acidity and nitrogen. For
eutrophying nitrogen, critical loads are related to protection of shallow ground water for nitrate leaching
(25 and 50 ppm NO3), maintaining balance nutrition
(20 kg NO3 leaching) or to conservation of floral composition (1.4 kg NO3 leaching). For acidifying nitrogen and
sulphur, critical loads are related to criteria preventing
root damage from Al toxicity (mol Ca/Al = 1) and further
acidification of the soil profile (anc = 0).
The study reveals that demands to conserve species
composition and prevent further soil acidification are
the most stringent, followed by requirements to prevent
nitrate leaching to contaminate ground water, misbalancing nutritional status and impairing root systems.
Deciduous forest ecosystems are less vulnerable to
nitrate leaching than coniferous sites. Calculations
indicated that 53 % of deciduous plots received atmospheric nitrogen deposition in excess of their cl compared to 99% for coniferous sites. It is concluded that
critical loads related to nitrate contamination of shallow
ground water are less exceeded at deciduous sites. This
is attributable to:
• higher critical loads due to
1. better dilution of nitrates in the soil water because
of lower canopy evaporation;
2. higher immobilisation of N in woody biomass;
3. higher denitrification rates due to presence on
richer and wetter soils.
• higher depositions at coniferous sites due to more
efficient canopy scavenging (> 20 %) and location
nearby animal farms.
Emission reduction strategies must especially be aimed
at reducing ammonia emissions being the main cause of
acidification and eutrophication in Flemish forests.
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Het

Instituut voor bosbouw & wildbeheer i bw
werd bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991 opgericht
als Vlaamse wetenschappelijke instelling. Sinds die datum verenigt zij
het voormalig Rijksstation voor Populierenteelt (Geraardsbergen) en het
voormalig Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek
(Groenendaal).
De algemene opdracht van het Instituut is wetenschappelijk onderzoek,
wetenschappelijke dienstverlening en beleidsgericht onderzoek. Dit
onderzoek betreft de bosbouw, het visstandbeheer en het wildbeheer.
Aldus voert het ibw onderzoek en studies uit die een antwoord willen
bieden op vragen van het beleid, uit de sectoren van de bosbouw, de
riviervisserij, het natuurbehoud en de jacht en op de vragen uit de
onderzoekswereld, zowel op regionaal als op Europees niveau.
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een visteeltcentrum, ...
Voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten beschikt het I B W
over eigen kanalen: de Mededelingen, de Nieuwsbrief, het jaarlijks
Activiteitenverslag en eigen wetenschappelijke rapporten, naast
publicaties in nationale en internationale tijdschriften, deelname aan
congressen, het inrichten van studiedagen en -bezoeken, excursies,
adviesverlening, en bijdragen aan cursussen.
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