Advies betreffende de impact van de nutriëntenbelasting
in het brongebied van de Zwarte Beek op
oppervlaktewater en grondwater in het stroomafwaarts
gelegen natuurgebied ’Vallei van de Zwarte Beek’.

Nummer:

INBO.A.2010.208

Datum advisering:

9 mei 2011

Auteur(s):

Piet De Becker, Cécile Herr, Willy Huybrechts, Floris
Vanderhaege, Jan Wouters & Maarten Hens

Contact:

Lode De Beck – lodedebeck@hotmail.com

Kenmerk aanvraag:

e-mail van 9 augustus 2010

Geadresseerden:

Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale Dienst Limburg
t.a.v. Katia Nagels
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
E-mail: katia.nagels@lne.vlaanderen.be

Cc:

Agentschap voor Natuur en Bos
Centrale Diensten
t.a.v. Carl De Schepper
E-mail: carl.deschepper@lne.vlaanderen.be

1/24

INBO.A.2010.208

AANLEIDING
Nagenoeg het volledige brongebied van de Zwarte Beek, de Bolisserbeek en de
bovenloop van de Dommel zijn in landbouwgebruik en met name onder intensieve
akkerteelten. Het drainagewater van die gronden komt onder meer terecht in het ‘Zwart
water’, een plas met er rond natte graslanden. Dit gebied is aangeduid als
compensatiegebied voor de ecologische schade die ontstond bij de (reeds uitgevoerde)
aanleg van de expresweg Hasselt-Eindhoven (de zgn. noord-zuid verbinding) en zou
moeten ingericht worden voor het herstel van vochtige tot natte heide en aanverwante
Bijlage I-habitats in de voedselarme sfeer. Metingen van de elektrische geleidbaarheid in
dit drainagewater leverden sterk verhoogde waarden tot 1100 µS/cm en meer. Dit wijst
op de aanwezigheid van verhoogde gehalten aan nutriënten en mineralen. Natte
heidevegetaties (het streefdoel opgelegd bij de compensatie) komen van nature voor op
standplaatsen waar de elektrische geleidbaarheid van het oppervlakkig grondwater
maximaal 200-250 µS/cm bedraagt.
Er kan aangenomen worden dat de nutriëntenbelasting in het drainagewater ook leidt tot
verhoogde nutriëntenconcentraties in het lokale en regionale grondwatersysteem. De
modellering van de grondwaterstroming in het gebied, destijds uitgevoerd door de VUB,
toont aan dat grondwater uit dit infiltratiegebied terug opkwelt in de stroomafwaarts
gelegen, ecologisch zeer waardevolle delen van de vallei van de Zwarte Beek. De
verblijftijd van het grondwater (tijd tussen infiltreren van regenwater en terug uittreden
onder de vorm van kwel) bedraagt 25 tot 100 jaar. Het is onduidelijk wat de actuele dan
wel toekomstige impact van deze nutriëntenbelasting op de stroomafwaarts gelegen
Bijlage I-habitats als kleine zeggenvegetaties (7140) en mesotroof elzenbroek (91E0) is.
De impact van nutriëntenbelasting via oppervlaktewater is eveneens onduidelijk.
Een grondig inzicht in de (toekomstig te verwachten) invloed van de nutriëntenbelasting
op de realisatie van de gestelde natuurdoelen, zowel voor de omgeving van het Zwart
Water als voor het verder stroomafwaarts gelegen natuurgebied ’de Vallei van de Zwarte
Beek’ is onder meer nodig voor een adequate opmaak van het S-IHD rapport en voor de
onderbouwing van het RUP Peer.

VRAAGSTELLING
1) Wat is de impact van een hoge nutriëntenbelasting via het grondwater in het
kwelwater voor de instandhouding van de stroomafwaarts gelegen kleine
zeggenvegetaties en oligo-/mesotrofe broekbossen?
2) Indien er een (meetbare) negatieve impact zou zijn via het grondwater, wat is de
maximaal toelaatbare nutriëntenbelasting om de gunstige staat van instandhouding niet
te hypothekeren?
3) Indien de nutriëntenbelasting verlaagt, leidt dit dan tot een verbetering van het
grondwater en vanaf wanneer zou die dan merkbaar zijn? Moeten er eventueel andere
maatregelen genomen worden?
4) Wat betekent de aanvoer van nutriëntenrijk oppervlaktewater voor het gebied van het
Zwart Water op lange termijn?
5) Wat betekent hoge nutriëntenbelasting voor de Zwarte Beek zelf en stroomafwaarts
voor het beekecosysteem (onder meer voor de beekprik) en bij overstroming van de
mesotrofe alluviale bossen en kleine zeggenvegetaties?
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6) Welke nutriëntenbelasting is toelaatbaar in functie van de ecologische vereisten van
het systeem?
7) Welke maatregelen moeten genomen worden in het gebied Zwart Water?

TOELICHTING
De kennis en de gegevens waarover het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek beschikt
laten niet toe om de vragen integraal en kwantitatief te beantwoorden. Een kwantitatief
en sluitend antwoord op de vragen vergt bijkomende terreinmetingen en modelmatig
onderzoek, die binnen het kader van deze adviesvraag niet konden uitgevoerd worden.
In dit advies werd alle beschikbare informatie en de huidige kennis samengebracht en
geïntegreerd tot elementen waarmee de vraagsteller de huidige nutriëntentoestand, de
te verwachten evolutie en de mogelijke risico’s zo goed als mogelijk kan beoordelen. Ter
ondersteuning van die beoordeling achtten wij het ook nuttig om in dit advies het
ecologisch functioneren van het ecosysteem van de vallei van de Zwarte Beek te
schetsen en een beeld te geven van de relevante standplaatskarakteristieken van de
betrokken Bijlage-I habitattypen.

1. Afbakening van het brongebied van de Zwarte Beek en situering van
de problematiek
Het brongebied van de Zwarte Beek en het omliggende landbouwgebied ‘Lavrijssen’ waar
de vraagsteller naar verwijst, liggen ten oosten van de expresweg N715 HasseltEindhoven (de zgn. noord-zuid verbinding) (figuur 1). Het gebied wordt ruimtelijk in twee
verdeeld door een voormalige spoorwegzate die van noord naar zuid midden door het
gebied loopt. De zone ten oosten van deze berm is nagenoeg volledig in (intensief)
landbouwgebruik. Die intensieve uitbating is gestart in de eerste helft van de jaren
tachtig van vorige eeuw en werd sindsdien stelselmatig verder geïntensiveerd (De Blust,
1988). De zone ten westen van deze berm kent een beduidend hoger aandeel gronden
onder natuurbeheer, naast een bungalowpark gebouwd langsheen de gelijknamige straat
’Bungalowpark’.
De grondwaterpeilen worden in het volledige brongebied verlaagd door een netwerk van
drainagegrachten. De zone ten oosten van de voormalige spoorwegberm ontwatert via
een koker onder die berm. Het water komt via een gracht in het zgn. Zwart Water
terecht. Dat is een depressie in de graslanden net ten westen van die berm en ten zuiden
van het Bungalowpark.
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Figuur 1: Situering van het brongebied van de Zwarte Beek met aanduiding van VMM meetpunten
van oppervlakte- en grondwater in de omgeving van het Zwart Water en het landbouwgebied
Lavrijssen (rood omlijnd)

2. Nutriëntengehalten in oppervlakte- en grondwater in het brongebied
van de Zwarte Beek
2.1 Oppervlaktewater
Omgeving Brongebied
In 1988 al werd in een advies van het Instituut voor Natuurbehoud melding gemaakt van
het gevaar voor verslechterende oppervlaktewaterkwaliteit in het brongebied van de
Zwarte Beek (De Blust, 1988). Voor het opmaken van dit advies werden in september en
oktober 1987 verschillende oppervlaktewaterstalen genomen in de Zwarte Beek (kruising
met de weg ’Bungalowpark’) en in de drainagegracht (kruising met de oude
spoorwegberm, in de directe buurt van het punt ZWAS019X, zie figuur 2).
De waterkwaliteit van de Zwarte Beek was in 1987 uitstekend. Er werd geen aanrijking
met nutriënten gemeten. Het water ter hoogte van ZWAS019X vertoonde in 1987 zeer
sterk verhoogde nitraatconcentraties. Aanrijking met orthofosfaat was toen niet
meetbaar. In 2010 is de situatie drastisch verslechterd (tabel 1).
Tabel 1: Chemische samenstelling van oppervlaktewater aan meetlocatie ZWAS019X. EC =
elektrische geleidbaarheid in µS/cm. Buiten pH, zijn alle andere parameters uitgedrukt in mg/l.
Nitraat is uitgedrukt als NO3-N en orthofosfaat als PO4-P.
Meetpunt

Staalname

EC

pH

HCO3

PO4-P

NO3-N

NO2-N

NH4-N

SO4

Cl

Na

K

Ca

Mg

Fe

ZWAS019X

08/10/1987

320

3,7

1.0

0.012

4.00

0.005

0.03

55

47

13.0

8.9

20

8.40

2.70

ZWAS019X

30/08/2010

723

7,7

363,9

0.321

0.01

0.005

11.51

22

25

18.9

48.1

53

20.88

0.53
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Figuur 2: Locatie van het oppervlaktewatermeetpunt ZWAS019X

Om een beter idee te krijgen van de kwaliteit(-sfluctuaties) van het oppervlaktewater dat
in het gebied binnenkomt, werd eind september 2009 op de meetlocatie ZWAS019X een
CTD-diver gehangen, die tweemaal daags de elektrische geleidbaarheid van het
toestromende Zwarte Beek water meet. De resultaten van die metingen van oktober
2009 tot augustus 2010 zijn weergegeven in figuur 3.
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Figuur 3: Verloop van de elektrische geleidsbaarheid (EC25, in µS/cm) op meetlocatie ZWAS019X
(dagelijkse metingen)
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In die meetreeks valt op dat er continu zeer hoge waarden gemeten worden (> 400
µS/cm), met pieken tot boven 1000 µS/cm tijdens het voorjaar 2010 (mestseizoen).
Voor natte heidesystemen zijn waarden van 250 µS/cm normaal.
Het oppervlaktewatermeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij
waterkwaliteit op drie meetpunten in en rond dit gebied (figuur 1).

monitort

de

In de Zwarte Beek ten noorden van het Zwart Water (meetpunt 420530, figuur 1)
worden zeer hoge nitraatconcentraties gemeten. Sinds 2004 worden jaarlijks waarden
van meer dan 100 mg NO3-/l (22,6 mg/l NO3-N) opgetekend (figuur 4). Het
nitraatgehalte vertoont uitgesproken schommelingen. In de winter lopen de concentraties
op tot 200 mg NO3-/l, terwijl de minimale waarden lager dan 10 mg NO3-/l zijn.
Stroomafwaarts het landbouwgebied (meetpunt 420500, figuur 1) verlopen de
nitraatconcentraties in de Zwarte Beek volgens hetzelfde patroon, met (behalve in 2006)
duidelijke winterpieken tot 100-200 mg NO3-/l. In de Bolliserbeek ten westen van het
landbouwgebied (meetpunt 99550, figuur 1), die van een ander stroombekken deel
uitmaakt, schommelt het nitraatgehalte tussen 25 en 80 mg NO3-/l (5,6 tot 18 mg/l NO3N).
De drempelwaarde van 50 mg NO3-/l (11,3 mg N/l) wordt elk jaar duidelijk overschreden.
Die drempelwaarde betreft echter een Belgische (Vlaamse) drinkwaternorm en heeft
geen enkele ecologische betekenis.
In de Bolliserbeek ten westen van het landbouwgebied (dat van een ander stroombekken
deel uitmaakt) schommelt het NO3--gehalte tussen 25 en 80 mg NO3-/l (5,6 tot 18 mg
N).
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Figuur 4: Nitraat- en fosfaatconcentratie in de Zwarte Beek stroomafwaarts het Zwart Water
(meetpunt 420530) (bron: VMM)

Er zijn relatief weinig metingen uitgevoerd van het fosfaatgehalte in de Zwarte Beek bij
het Zwart Water. De beschikbare gegevens tonen aan dat de drinkwaternorm van 0,3 mg
PO4-P/l sinds 2004 meermaals overschreden is (figuur 4).

Stroomafwaarts gelegen gebieden
Om na te gaan hoe ver de invloed van de aanrijking van het oppervlaktewater met
nutriënten zich in het gebied laat voelen, werden de nitraat- en fosfaatconcentraties
bekeken aan het VMM meetpunt 420300. Dit meetpunt ligt 3,5 km stroomafwaarts van
het Zwart Water, ter hoogte van de zogenaamde westelijke betonbaan, aan de oostrand
van de Kouwert (Figuur 5).
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Figuur 5: Situering van het meetpunt 420300 in de Zwarte Beek ter hoogte van de westelijke
betonbaan en de gemeten nitraat- en fosfaatconcentratie (bron: VMM)

Op dit meetpunt zijn zowel de nitraat- als de fosfaatconcentraties in het
oppervlaktewater gevoelig afgenomen (figuur 5). Dit is toe te schrijven aan een
verdunningseffect en het zelfzuiverende vermogen van waterlopen. De Zwarte Beek
draineert op deze locatie een zeer intens kwelgebied. De toename van debiet in de beek
is hier grotendeels toe te schrijven aan sterke aanvoer van grondwater. Ondanks de
verdunning/zelfzuivering blijft de fosfaatconcentratie gedurende langere periode boven
de 0,07 mg P/l en stijgen de nitraatconcentraties geregeld boven de 10 mg N/l uit.
Evaluatie
In de oppervlaktewatermeetpunten in en nabij het landbouwgebied wordt de
drempelwaarde van 50 mg NO3-/l (11,3 mg N/l) elk jaar ruim overschreden. Die
drempelwaarde betreft een Belgische (Vlaamse) drinkwaternorm en wordt ondermeer in
het kader van de Nitraatrichtlijn en het mestbeleid gehanteerd, maar heeft geen
ecologische betekenis.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 21/5/2010 stelt de richtwaarden inzake
basismilieukwaliteit voor oppervlaktewater vast. Deze waarden zijn wel te beschouwen
als een soort ecologische normering. De Zwarte Beek valt onder de categorie
’oppervlaktewater van het type kleine beek kempen’. Hiervoor gelden als richtwaarden
voor nitraat een 90 percentielwaarde van 10 mg N/l en voor orthofosfaat een gemiddelde
concentratie van 0,07 mg/l. Beide waarden worden noch in het brongebied, noch in het
3,5 km stroomafwaarts gelegen meetpunt niet gehaald.
We benadrukken dat het hier gaat om een basiskwaliteitsdoelstelling. Die doelstellingen
zijn minder streng dan de doelstellingen gebaseerd op aquatisch-ecologische
standplaatsvereisten voorgesteld door Schneiders (2007). In het BVR werden die op
basis van ecologisch standplaatsonderzoek voorgestelde normen niet weerhouden. Zowel
voor het aquatische milieu als voor mineralenarme, (semi-)terrestrische habitattypen
worden concentraties tot maximaal 1–2 mg/l NO3-N en 0,01–0,04 mg/l PO4-P als
normaal beschouwd.
Samengevat kan gesteld worden dat een traject van minstens 3,5 km van de Zwarte
Beek stroomafwaarts het brongebied de basiskwaliteitsdoelstelling niet haalt. Dit
betekent dat onder de huidige omstandigheden en in minstens die zone het water in de
Zwarte Beek ondermaats zijn voor een goede ontwikkeling van o.m. standplaatseigen
waterplantenvegetaties.
Het is verder belangrijk om weten dat het debiet van de Zwarte Beek belangrijke
peilfluctuaties vertoont. Daardoor treden er regelmatig kleine tot grotere overstromingen
op in het natuurgebied. Bij die overstromingen worden actueel vrij grote hoeveelheden
nitraten en fosfaten op de (semi-) terrestrische habitats afgezet. Die zorgen
onvermijdelijk voor een productietoename en het verschijnen van ruigtesoorten (bv.
grote brandnetel) en de soms sterke toename van riet en grote lisdodde.

2.2 Grondwater
Aan de rand van het landbouwgebied Lavrijssen bevinden zich drie grondwatermeetpunten van het MAP-meetnet (figuur 1). Elk meetpunt is uitgerust met drie
piëzometers met filters op verschillende diepten: een (ondiepe) filter in de bovenliggende
lagen van het Quartair (filter op 4 à 6 m onder maaiveld) en twee filters (resp. op 13 en
30 m onder maaiveld) in de dagzomende tertiaire geologische laag van het Zand van
Diest. De formatie van Diest is hier samen met het quartair dek de watervoerende laag.
Figuur 6 toont de gemiddelde (links) en maximale (rechts) waarden over de meetperiode
2004-2010 voor geleidbaarheid (boven), nitraat- (midden) en fosfaatconcentraties
(onder) voor die drie meetpunten.
Onder natuurlijke, onverstoorde omstandigheden zijn nitraatconcentraties in
grondwateranalysen nauwelijks detecteerbaar (<< 1 mg/l NO3). Dat is in dit gebied
nergens het geval. Nitraat is in grondwater een mobiel ion, dat nauwlijks gebonden wordt
aan bodemdeeltjes en zich met de waterstroming mee beweegt. Nitraat dat toegediend
en/of gevormd wordt in de bodem (mineralisatie van organische meststoffen,
gewasresten, bodemorganische stof, …) en niet opgenomen wordt door planten of
gedenitrificeerd wordt, spoelt uit naar het grondwater.
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Figuur 6: Gemiddelde (links) en maximale (rechts) waarden over de meetperiode 2004–2010 voor
geleidbaarheid (boven), nitraat (midden) en orthofosfaat (onder) in het grondwater in het
landbouwgebied Lavrijssen.

Meetpunt 662/23/5 in het oosten van het gebied, vertoont een hoge nitraatconcentratie
in het ondiepe, quartaire grondwater. Sinds 2004 zijn de concentraties hier altijd hoger
dan 50 mg NO3-/l met maxima tot meer dan 270 mg NO3-/l in 2008-2009. Het
nitraatgehalte dieper in de zanden van de formatie van Diest (op 23 en 30 m diepte) is
verwaarloosbaar. In het 300 m zuidelijker gelegen meetpunt 662/23/7a) worden hoge
nitraatwaarden (40 tot 100 mg/l NO3-) gemeten op 5,4 en 13 m diepte (respectievelijk
Quartair en top van het Zand van Diest). Dieper (19,5 m onder maaiveld) is geen
verhoging van de nitraatconcentratie gemeten.
In meetpunt 662/23/6 ten westen van het landbouwgebied worden zeer hoge
nitraatconcentraties op 13 m diepte gemeten (100 tot ca 200 mg NO3-/l). Op 4,3 m
diepte zijn de waarden wat lager (10 tot 90 mg NO3-/l) en op 19 m is het nitraatgehalte
opnieuw nauwelijks detecteerbaar.
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Orthofosfaatconcentraties in grondwater zijn onder natuurlijke, onverstoorde
omstandigheden net of niet detecteerbaar met de klassieke analysemethoden (ordegrootte <0,005 – 0,02 mg P/l). De zanden van Diest bevatten fosfaathoudende
kleimineralen, die door verwering zeer kleine hoeveelheden orthofosfaat vrijstellen.
Orthofosfaat bindt sterk aan bodemdeeltjes. Fosfaat bindt zich aan minerale en
organische ijzer en aluminium(hydr)oxiden bij lage tot neutrale pH, en aan calcium bij
neutrale tot hoge pH. Men spreekt in dit verband van het fosfaatbindend vermogen van
bodems. Bij lage fosfaatbelasting en/of bij een lage verzadigingsgraad zijn de
concentraties orthofosfaat in bodem- en grondwater van landbouwbodems laag tot zeer
laag (<0,1 mg P/l). Dat is hier niet het geval. In nagenoeg alle analyseresultaten zijn de
orthofosfaatgehalten duidelijk meetbaar en lopen ze op tot 0.3 mg/l PO4-P.

3. Potentiële doorslag van fosfaat van de bodem naar het grondwater
Om het risico op uitspoeling van fosfaat vanuit de bodem naar het grondwater in te
schatten, kan de fosfaatverzadigingsgraad (FVG) gebruikt worden (zie bijlage 1). De FVG
van de bodem is de verhouding tussen de actuele fosfaatophoping en de
fosfaatvastleggingscapaciteit van de bodem.
Bij een profielgemiddelde FVG van 25% in kalkarme zandgronden, wordt op termijn een
gemiddelde concentratie van 0,1 mg PO4-P/l in het bodemwater onderaan het profiel (op
het niveau van de gemiddeld hoogste waterstand) aangetroffen (Koopmans, 2004;
Schoumans, 2004). Bij definitie wordt in Nederland vanaf deze waarde van een
fosfaatverzadigde grond gesproken. In Vlaanderen wordt volgens het Mestdecreet pas
van een kritische grenswaarde voor fosfaatdoorslag in zure zandgronden gesproken
vanaf 35% profielgemiddelde fosfaatverzadiging, waarbij de gemiddelde concentraties
die op termijn in het grondwater aangetroffen kunnen worden, 0,2–0,3 mg PO4-P/l
bedragen.
Uit een grootschalige meetcampagne, uitgevoerd in de jaren 1990 door de Universiteit
Gent en de Katholieke Universiteit Leuven in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij
in het kader van de afbakening van de fosfaatverzadigde zones in zandbodems (Baert et
al., 1997), bleek in het brondgebed van de Zwarte Beek geen overschrijding van de
grens van 35% fosfaatverzadiging te zijn (figuur 7). Toch werden er waarden gemeten
tussen 20 en 30% FVG, en dit zowel in de vallei als in het brongebied. Met zulke waarden
valt te verwachten dat het naar het grondwater uitspoelend bodemwater voor een
langere termijn fosfaatconcentraties rond 0,1 mg PO4-P/l bevat. De beschikbare
grondwaterkwaliteitsmetingen tonen aan dat dit ook daadwerkelijk het geval is (figuur 5,
onder). Er zijn geen recentere gegevens gekend over de huidige toestand van de FVG in
het infiltratiegebied van de Zwarte Beek. Aangezien in het landbouwgebied Lavrijssen de
algemene bemestingsnormen m.b.t. fosfaat van toepassing zijn (want geen
fosfaatverzadigd gebied volgens het Mestdecreet), kan aangenomen worden dat de
situatie sinds 1997 niet zal verbeterd zijn.
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Figuur 7: Profielgemiddelde (0 – 90 cm) fosfaatverzadigingsgraad op landbouwpercelen in de ruime
omgeving van het natuurgebied ‘Vallei van de Zwarte Beek’. Gebaseerd op metingen in Baert et al.
(1997)

4. Mogelijke vermestende invloed van het landbouwgebied via het
grondwater naar de Bijlage-I habitats stroomafwaarts in de vallei van de
Zwarte Beek
4.1 Grondwaterstroming en hydrologische relaties in de bovenloop van de
Zwarte Beek
De studies van Batelaan & De Smedt (1994) en Van Daele et al. (2001) stelden beiden
een regionaal grondwatermodel op voor het vallie gebied van de Zwarte Beek. Met deze
modellen kan het infiltratiegebied van het grondwater dat onder de vorm van kwel aan
de oppervlakte komt, in beeld gebracht worden (figuur 8).
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Figuur 8: Infiltratiegebied en stroomtijden van het water naar de kwelzone in de vallei van de
Zwarte Beek. Boven: gegevens uit Batelaan & De Smedt (1994), onder: gegevens uit Van Daele et
al. (2001).
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Batelaan & De Smedt (1994) modelleerden het infiltratiegebied voor twee kwelzones in
centrale delen van de vallei van de Zwarte Beek, met name het gebied rond Stalse Molen
en een 20 ha groot valleigebied net ten noorden van Koersel Fonteintje (figuur 8 boven).
Hieruit blijkt dat de infiltratiezone van deze kwelgebieden zich onmiddellijk ten zuiden
van het landbouwgebied Lavrijssen situeren. Het is duidelijk dat voor de kleine
zeggenvegetaties/beekbegeleidende broekbossen die voorkomen in het valleideel
stroomafwaarts vanaf ongeveer de westelijke betonbaan (de Kouwert en verder
stroomafwaarts (situering zie figuur 5)) het landbouwgebied Lavrijssen niet onmiddellijk
een rol speelt als mogelijke bron van verontreiniging.
Van Daele et al. (2001) voerden gelijkaardige modelberekeingen uit, maar ditmaal voor
de volledige vallei van de Zwarte Beek vanaf de bron tot net stroomopwaarts Beringen
(figuur 8 onder). Het landbouwgebied Lavrijssen in het brongebied van de Zwarte Beek
ligt gedeeltelijk in het grondwaterstroomgebied van de vallei van de Zwarte beek,
stroomopwaarts van Beringen. Op basis van figuur 8 kan berekend worden dat ongeveer
58% van de oppervlakte van het landbouwgebied, met name het zuidelijk gedeelte, het
infiltrerend water ondergronds afstroomt naar kwelgebieden in de vallei van de Zwarte
Beek. In de modellering van Van Daele et al. (2001) is een noordoostelijke zijtak van de
Zwarte Beek niet mee in het valleisysteem opgenomen. Als dit wel wordt meegerekend,
dan is meer 70% van de oppervlakte van het landbouwgebied een infiltratiegebied voor
water dat ondergronds afstroomt naar kwelgebieden in de vallei van de Zwarte Beek. De
resterende oppervlakte (<30%) van het landbouwgebied levert water voor het
grondwatersysteem van de Bolisserbeek, dat deel uitmaakt van het Dommelbekken (Van
Daele et al,. 2001).
De grondwaterstroming in het bekken van de Zwarte Beek heeft een belangrijke
longitudinale component. Dat houdt in dat de stroming in belangrijke mate volgens de
lengte-as van de vallei verloopt. Voor meerdere rivieren op het Kempisch plateau is dat
het geval. In de rest van Vlaanderen is een dergelijke oriëntatie van de stroombanen
eerder uitzonderlijk. Meestal worden valleigebieden lateraal gevoed met grondwater. De
grondwaterstroming verloopt traag. In grote delen van het de vallei van de Zwarte Beek
doet ten minste een deel van het grondwater er meer dan 100 jaar over om bepaalde
kwelgebieden te bereiken.
Er is momenteel geen grondwatermodel beschikbaar dat precies berekent waar het
grondwater, dat in het betrokken landbouwgebied infiltreert, precies aan de oppervlakte
komt onder de vorm van kwel. Op basis van de inzichten in de grondwaterstroming is het
echter zeker dat het grondwater dat op het landbouwperceel infiltreert zijn weg vindt
naar het valleigebied van de Zwarte Beek. Hier zijn over grote oppervlakten kleine
zeggenvegetaties, oligotrofe elzen-berkenbroeken, mesotrofe elzenbroekbossen en ook
vochtige en venige heide aanwezig. Deze vegetaties zijn soms goed ontwikkeld, maar in
grote delen van het gebied is de actuele toestand niet optimaal. Al deze vegetatietypen
zijn voor hun voortbestaan aangewezen op het overvloedig toestromende grondwater,
dat van uitstekende kwaliteit en met name nutriëntenarm moet zijn.

4.2 Kwaliteit van kwelwater en ondiep grondwater in de vallei van de
Zwarte Beek
4.2.1 Elektrische geleidbaarheid
Sinds 1998 werd op 121 meetpunten in de bovenloop van de Zwarte Beek de
geleidbaarheid van het ondiepe grondwater gemeten (figuren 6 en 9). De geleidbaarheid
van het oppervlaktewater in het Zwart Water en van het grondwater in de bovenloop van
de Zwarte Beek ten westen van de N715 wijken zeer duidelijk van elkaar af (tabel 2).
Slechts occasioneel worden in aan het freatische oppervlak in de vallei waarden boven
400 µS/cm gemeten.
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Tabel 2: Elektrische geleidbaarheid in het gebied Zwart Water (oppervlaktewater op één plaats,
meerdere metingen in de tijd) en de vallei van de Zwarte beek (grondwater, 121 plaatsen,
tijdsgemiddelden) (bron: Watina-databank INBO)

Conductiviteit (µS/cm)
Gemiddelde
Standaardafwijking
Aantal metingen

Zwart Water
(oppervlaktewater)
621
248
310

bovenloop van de
Zwarte Beek (grondwater)
161
82
121

Figuur 9: Elektrische geleidbaarheid (gemiddelde waarden) in grond- en oppervlaktewater in de
bovenloop van de vallei van de Zwarte Beek (periode 1998–2010; bron: Watina-databank INBO)

4.2.2 Orthofosfaat en nitraat
In de bovenloop van de vallei van de Zwarte Beek ten westen van de N715 werd sinds
1998 op 122 plaatsen het orthofosfaatgehalte en het nitraatgehalte in het ondiep
grondwater bepaald (figuren 10 en 11).
Verhoogde fosfaatgehalten (> 0,05 mg P/l) komen vrij verspreid binnen de vallei voor.
Op één meetlocatie na, vertonen alle meetlocaties een gemiddelde nitraatconcentratie
onder de de detectielimiet. Nergens in de vallei werden sterk verhoogde nitraatgehalten
in het ondiep grondwater vastgesteld.
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Figuur 10: Gemiddelde orthofosfaatconcentraties in grond- en oppervlaktewater in de bovenloop
van de vallei van de Zwarte Beek (periode 1998–2010; bron: Watina-databank INBO)

Figuur 11: Gemiddelde nitraatconcentraties in grond- en oppervlaktewater in de bovenloop van de
vallei van de Zwarte Beek (periode 1998–2010; bron: Watina-databank INBO)
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4.3 Standplaatsfactoren van habitattypen
Hieronder geven we een overzicht van beschikbare referentiewaarden voor bodem- en
waterkwaliteitsparameters voor kleine zeggenvegetaties en elzenbroekbossen.
4.3.1 Kleine zeggenvegetatie (7140 meso)
De FLAWET-databank van het INBO bevat referentiewaarden voor een aantal (bodemen) watervariabelen die bepaald werden op basis van metingen in goed ontwikkelde
kleine zeggenvegetaties verspreid over Vlaanderen. Bij deze aanpak wordt er van uit
gegaan dat de er voorkomende vegetatie in evenwicht is met de gemeten parameters.
Onder de gebieden die in Vlaanderen als referentie voor dit vegetatietype dienen,
bevinden zich zeven locaties in de vallei van de Zwarte Beekvallei. Tabel 3 geeft een
overzicht van de referentiewaarden voor grondwaterdynamiek en grondwaterkwaliteit
voor kleine zeggenvegetaties.

Tabel 3: Grondwaterkwantiteit en -kwaliteit in Vlaamse referentiegebieden voor kleine
zeggenvegetaties (Bron: Flawet, INBO)

Variabele

GG
GLG
GHG
pH

Eenheid

Waarde [25 percentiel - mediaan - 75 percentiel]

m t.o.v.
maaiveld
m t.o.v.
maaiveld
m t.o.v.
maaiveld

(0,06) -0,08 (-0,12)
(-0,21) -0,30 (-0,38)
(-0,05) +0,03 (+0,10)

-

(5,6) - 5,9 - (6,2)

µS/cm

(155) - 320 - (370)

mg/l

(35) - 40 - (50)

NH4-N

mg/l

(0,1) - 0,15 - (0,36)

NO3-N

mg/l

(0,1) - 0,2 - (0,35)

PO4-P

mg/l

(0,02) – 0,05 - (0,07)

Ca

mg/l

(12) - 32 - (48)

Mg

mg/l

(1,8) - 3,1 - (4,8)

SO4

mg/l

(28) - 62 - (81)

Geleidbaarheid
HCO3

4.3.2 Beekbegeleidende bossen (91E0)
Een uitgebreide literatuurstudie en gegevensverzameling in Vlaamse referentielocaties
van alluviale bossen (De Becker et al., 2004) heeft de standplaatskarakteristieken voor
dit Bijlage I-habitat gedetailleerd in beeld gebracht. Tabel 4 vat de resultaten voor
elzenberkenbroekbossen samen en tabel 5 geeft de resultaten voor mesotrofe
elzenbroeken.
Uit de studie van De Becker et al. (2004) bleek dat standplaatsen van het Elzenberkenbroekbos gebonden zijn aan grondwater dat duidelijk mineraalarm is. Het Elzenberkenbroekbos komt voor op plaatsen met lage waarden voor pH, elektrische
geleidbaarheid, HCO3- en calcium. Mesotrofe elzenbroekbossen vertonen beduidend
hogere calciumconcentraties en pH. De mediane waarden en de verspreiding van de
variabelen voor de chemische samenstelling van het grondwater in die natuurtypen
worden in tabel 6 weergegeven.
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Grondwater

Tabel 4: Samenvattende tabel met standplaatskenmerken van Sphagno-Betuletum of AlnoBetuletum (Elzen-berkenbroek). Zie De Becker et al. (2004) voor meer details.
Variabele

Eenheid

Waarde

GG

cm/-mv

gem -5 / min +1 / max -17

GHG

cm/-mv

gem +4 / min +20 / max -1

GLG

cm/-mv

gem -21 / min -7 / max -50

Amplitude GWS

cm

gem 34 / min 10 / max 79

Zuurgraad grondwater

pH

4,5- 6,0

Hardheid oppervlaktewater

mmol (Ca+Mg)/l

gem 0,2 / min 0,1 / max 0,3

Zuurgraad bodemtoplaag

pH-H2O

<=4,5

Bodemtype

textuurklasse

Veen, venig zand

mg/l

gem 9,83

mg/l

gem 2,14

Bodem

C/N-ratio
K+
Ca2+

>20

+

mg/l

gem 2,26

NO3-

mg/l

gem 0,045

Geleidbaarheid bodem

µS/cm

gem 59,5

Biomassa productie

Ton/ha

2,5 – 4,5

NH4

Bodem

Grondwater

Tabel 5: Samenvattende tabel met standplaatskenmerken van Carici-Elongatae-Alnetum
(Mesotroof elzenbroek). Zie De Becker et al. (2004) voor meer details.
Variabele
GG
GHG
GLG
Amplitude GWS
Zuurgraad
Hardheid
ClCa2+
HCO3NH4+ -N +NO3--N
Geleidbaarheid
Doorstroming
Temperatuur
Geleidbaarheid
CEC
Basenverzadiging
Biomassa productie
C/N-ratio
Humusgehalte toplaag
Veendikte
Zuurgraad toplaag
Bodemtype

Eenheid
cm/-mv
cm/-mv
cm/-mv
cm
pH
mmol (Ca+Mg)/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm

K+
Ca2+
NH4+
NO3Fe
Ptot

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/100g
mg/100g

°C
µS/cm
mg/l
%
Ton/ha
%DS
cm
pH-H2O
Textuurklasse
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Waarde
min 0 / max -9
min +11 / max +2
min -20 / max -60
+10 / -60
5.8 - 7.3
0.61
gem 10
gem 2.8
gem 101
gem 0.63
min 224 / max 299
Bodemchemische evenwichten
7.5
117
gem 63
gem 39
Optimaal: 4 – 8
Mediaan: 13.6
Mediaan: 78.7
min 30 / max >120
4.0 – 5.7
Humushoudend zand, leem, zandleem, veen
Optimaal: lemig zand, lemig veen
gem: 4.47
gem 20
gem 13.5
gem 0.051
gem <1
gem 5
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Tabel 6: Mediane waarden voor de chemische samenstelling van het grondwater in Vlaamse
referentiegebieden voor Elzen-berkenbroek en mesotroof Elzenbroek. (naar De Becker et al. 2004)
COND

pH

HCO3

PO4-P

NO3-N

NO2-N

NH4-N

SO4

Cl

Na

K

Ca

Mg

Fe

µS/cm

-

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Elzen-berkenbroek

350

5,2

12,4

0,01

<0,22

<0,02

<0,13

69

28,3

13

3

29,5

5,96

2,31

mesotroof Elzenbroek

590

7,1

210

0,036

<0,22

<0,02

<0,13

57,3

34,7

13,1

2,88

109

9,5

0,87
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CONCLUSIE
Vraag 1: Wat is de impact van hoge nutriëntenbelasting via het grondwater in
het kwelwater voor de instandhouding van kleine zeggenvegetaties en oligo/mesotrofe broekbossen?
Opvallend zijn de lage waarden voor alle nutriënten in de standplaatskarakteristieken bij
zowel de kleine zeggenvegetaties als bij de beekbegeleidende bossen. In de datasets
zowel uit de literatuur als uit eigen INBO onderzoek van referentiegebieden, werden
alleen goed ontwikkelde voorbeelden van de betrokken vegetatietypen opgenomen. In
die referentieset zijn geen goed ontwikkelde voorbeelden te vinden waarvan de
standplaats verhoogde nutriëntengehalten in het grondwater vertoont.
Het heeft er alle schijn van dat het omgekeerde eveneens waar is. Als de
nutriëntengehalten verhoogd zijn, zijn de betrokken vegetatietypen niet optimaal
ontwikkeld. Die stelling is echter (nog) niet hard te bewijzen. Een uitgebreide
literatuurstudie kon daar evenmin uitsluitsel over brengen. Ook in de literatuur van de
ons omringende landen zijn er geen voorbeelden bekend van goed ontwikkelde kleine
zeggenvegetaties en beekbegeleidende bossen van standplaatsen met verhoogde
nutriëntengehalten.
De conclusie lijkt aannemelijk dat verhoogde nutriëntenaanvoer via grondwater zal leiden
tot degradatie van deze habitats.

Vraag 2: Indien er een (meetbare) negatieve impact zou zijn via het
grondwater, wat is de maximaal toelaatbare nutriëntenbelasting om de
gunstige staat van instandhouding niet te hypothekeren?
Er bestaan voor zover bekend geen exacte cijfers over de tolerantie van de Bijlage Ihabitats 7140-meso en 91E0 ten aanzien van excessieve nutriëntenbelasting. Onderzoek
naar standplaatskarakteristieken van beide habitattypen op referentielocaties levert
informatie over de huidige milieukwaliteit, waaronder de nutriëntenconcentraties in het
oppervlakkig grondwater. Belangrijk hierbij op te merken is dat zowel de INBO-gegevens
als literatuurwaarden betrekking hebben op referentiesituaties in West-Europa, een regio
waar milieucondities quasi overal onder druk staan en waar volledig ongestoorde
situaties naar alle waarschijnlijkheid niet meer te vinden zijn. Met die achtergrondkennis
kunnen de maximaal toelaatbare nutriënten teruggevonden worden in tabellen 3 en 6.
Samengevat komt het erop neer dat de nitraatconcentraties niet hoger mogen zijn dan
0,01 mg NO3-N/l en de orthofosfaatconcentraties niet hoger dan 0,05 mg PO4-P/l. Met
betrekking tot orthofosfaat is de huidige toestand kritisch. Verspreid over het gebied
bevat het ondiep grondwater orthofosfaatconcentraties hoger dan 0,05 mg PO4-P/l
(figuur 10). Bijkomende concentratieverhogingen dienen dan ook absoluut vermeden te
worden.
Aanvoer van nitraat via grondwater moet beperkt blijven tot 0,01 mg NO3-N/l. Met
uitzondering van de zone ten oosten van de N715, waar al (sterk) verhoogde
concentraties worden vastgesteld, blijken er actueel (nog) geen verhoogde concentraties
te worden gemeten.
Van kleine zeggenvegetaties, oligotrofe elzen-berkenbroeken, mesotrofe elzenbroeken,
vochtige en venige heidevegetaties is bekend dat het nutriëntgelimiteerde systemen zijn
(de Graaf et al., 1994; de Mars, 1996; Kotowski, 2002; De Becker et al., 2006; Wassen,
2010). Een verhoging van de nutriëntenbeschikbaarheid, bv. door een verhoging van de
gehalten orthofosfaat of stikstof in het aangevoerde grondwater, zal leiden tot een
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verhoogde biomassaproductie van de vegetaties in het natuurgebied. Dit biedt kansen
voor ruigtesoorten en concurrentiële snelgroeiende soorten, waarbij kenmerkende
plantensoorten van Bijlage I-habitats mogelijk weggeconcurreerd worden. De
instandhouding van verschillende Bijlage I- habitats zal in dat geval, ten minste op basis
van ecologische standplaatskarakteristieken, niet meer verzekerd kunnen worden.
Belangrijk hierbij is dat er momenteel ook en regelmatig nutriënten in de vallei worden
aangevoerd via overstromingswater.

Vraag 3: Indien de nutriëntenbelasting verlaagt, leidt dit dan tot een
verbetering van het grondwater en vanaf wanneer zou die dan merkbaar zijn?
Moeten er eventueel andere maatregelen genomen te worden?
In het brongebied van de Zwarte Beek komen hoofdzakelijk zandbodems voor, naast een
(erg) beperkt aandeel veen. Geologisch gezien bestaat de ondergrond (de bovenste 2030 m althans) eveneens uit zandafzettingen. Dat betekent dat het regenwater snel
infiltreert en percolleert om zo de freatische grondwaterlaag aan te vullen. Dat freatische
grondwater stroomt constant weg naar het westen om in de stroomafwaarts gelegen
vallei van de Zwarte Beek onder de vorm van kwel, diffuus terug aan de oppervlakte te
komen. Dat uittredend grondwater is ten dele zeer kort onderweg (0-5 jaar), maar water
dat in bepaalde, meer stroomafwaarts gelegen zones uittreedt kan tot meer dan honderd
jaar onderweg zijn. Het grootste risico met nutriëntenaanvoer situeert zich in de zones
dicht bij het brongebied, met name het deel van de vallei net ten noorden van
Bungalowpark, de Katers en de hele zone van Spiekelspade en de Kouwert.
In die zones komt grondwater aan de oppervlakte, dat een relatief korte verblijftijd in de
grond heeft. Het risico op aanvoer van nitraat en orthofosfaat via kwelwater is hier het
grootst. In de meest stroomopwaarts gelegen zones is dit ook al meetbaar. Het
verminderen tot volledig afbouwen van het inbrengen van nutriënten in het brongebied
zal zich onvermijdelijk vertalen in een verminderde aanvoer via het grondwater. Dat is
een evidente, kwantitatieve benadering. Om een kwalitatief antwoord te kunnen geven is
hydrochemische modellering noodzakelijk. Pas dan zou een beter inzicht kunnen
verkregen worden in dosis-effect relaties met betrekking tot mestgift op de akkers in het
brongebied en het uitspoelen van nutriënten via de grondwaterstroombanen en het
uiteindelijk uittreden van de nutriënten met het kwelwater.
Een hydrochemische modellering kan op het INBO niet uitgevoerd worden. Een dergelijke
modellering zal naar alle waarschijnlijkheid echter geen exact uitsluitsel kunnen brengen
inzake de maximaal toelaatbare mestgift in het brongebeid waardoor er geen problemen
met nutriëntenuitspoeling in de kwelgebieden van de vallei van de Zwarte Beek of via het
oppervlaktewater meer zouden ontstaan. Daarvoor zijn de betrokken geo- en
bodemchemische processen te complex. Er zal enkel een richtinggevend antwoord uit de
bus komen. Bovendien is de mestgift in het brongebied niet uniform gespreid in tijd en
ruimte. Mestgift onder landbouwuitbating gebeurt met uitgesproken pieken. Uit figuur 3
valt af te leiden dat hier de grote mestgift gebeurt eind april-begin mei. Waarschijnlijk
zijn mestgiften later op het jaar minder frequent en minder belangrijk.
Zeker is wel dat er onder de huidige omstandigheden een probleem is. Evident is ook dat
als er minder nutriënten worden ingebracht er minder zullen uitspoelen.

Vraag 4: Wat betekent de aanvoer van nutriëntenrijk oppervlaktewater voor het
gebied van het Zwart Water op lange termijn?
Het Zwart Water, zoals het momenteel ingericht is, fungeert als een grote sediment- en
nutriëntenvang. Het gedraineerde landbouwwater van de oostzijde van de voormalige
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spoorwegberm, stroomt via een koker onder die berm door, passeert de meetlocatie
ZWAS019X en bereikt vervolgens de plas (het Zwart Water) in de graslanden die
ontstaan is door afdamming (opstuwing eigenlijk) van de afvoergracht, dat een
bronbeekje is van de Zwarte Beek. Die plas loopt over gedurende een groot deel van het
jaar, waarbij het water zijn weg vervolgt en deel gaat uitmaken van de Zwarte Beek.
Door het afdammen van die gracht stagneert het met nutriënten beladen
oppervlaktewater in die graslanddepressie en kan meegevoerd sediment bezinken. Een
deel van de nutriënten zal opgenomen worden door de aanwezige vegetatie en de
bacteriekolonies op de stengels van de vegetatie. Het systeem werkt met andere
woorden als een soort waterzuiveringsinstallatie. De aanvoer van de nutriënten
overschrijdt echter ruimschoots de zuiveringscapaciteit van de plas. Getuige daarvan de
bijzonder hoge nutriëntengehalten die gemeten worden in de Zwarte Beek,
stroomafwaarts van de plas, ter hoogte van Bungalowpark. De plas zal dus steeds meer
eutroof/hypertroof worden.
Het gebied van het Zwart Water werd destijds aangekocht door de Regie der Wegen om
ingericht te worden als vochtige en droge heide en heischraal grasland, ter compensatie
van de ecologische schade aangericht bij de aanleg van de N74. Het ophouden van zwaar
met nutriënten beladen water zal weliswaar resulteren in het dalen van de concentraties
in het uitstromende beekwater, maar de nutriënten verdwijnen daarbij niet. Fosfaat kan
deels neerslaan en deels opgenomen worden in biomassaproductie. Dat laatste geldt
eveneens voor nitraat. Die geproduceerde biomassa spoelt ten dele mee met het
uitstromend water, maar slaat grotendeels neer in de depressie. Tijdens de
zomermaanden valt de depressie jaarlijks droog. Er mineraliseert dan veel organisch
materiaal en er ontstaat interne eutrofiëring. Hierdoor wordt de resterende plas
hypertroof en worden de chemische omstandigheden toxisch voor waterorganismen. In
ieder geval wordt het gebied stelselmatig rijker aan nutriënten. Op die manier wordt het
beoogde natuurdoeltype, vochtige heide en heischraal grasland, steeds moeilijker te
realiseren.

Vraag 5: Wat betekent hoge nutriëntenbelasting voor de Zwarte Beek zelf en
stroomafwaarts voor het beekecosysteem (onder meer voor de beekprik) en bij
overstroming van de mesotrofe alluviale bossen en kleine zeggenvegetaties?
De vallei van de Zwarte Beek, zowel het aquatische systeem (de stroomdraad van de
rivier) als de omliggende, grond- en oppervlaktewaterbeïnvloede (semi-)terrestrische
vegetaties worden van nature voorzien van mineraalarm en nutriëntenarm grondwater.
Dat heeft alles te maken met de herkomst van het grondwater. De watervoerende laag
wordt hier gevormd door de zanden van de formatie van Diest. Zonder antropogene
verontreiniging (bv. infiltratie van verontreinigd bodem- en oppervlaktewater) bevat het
grondwater hier nauwelijks detecteerbare hoeveelheden nitraat, nitriet of orthofosfaat.
Zoals hoger aangetoond, worden er wel degelijk (soms hoge) nutriëntengehalten
gemeten, zowel in grond- als in oppervlaktewater.
Nutriëntenbelasting in oppervlaktewater geeft aanleiding tot algenbloei en stijgend
zuurstofverbruik. Dat gestegen zuurstofverbruik kan aanleiding geven tot zuurstofgebrek
en vissterfte. Voor het aquatische systeem van de Zwarte Beek is de beekprik de
bepalende soort. De habitatvereisten van die soort zullen bepalen of de waterkwaliteit
geschikt is of niet. Er zijn in de literatuur bijzonder weinig kwalitatieve cijfers te vinden
inzake de nutriëntenbelasting van oppervlaktewater en geschiktheid voor beekprik. Bohl
(1993) geeft cijfers voor een reeks waterlopen in Duitsland waar de soort voorkomt.
Daarbij worden als maximale waarden voor orthofosfaat 0,18 mg P/l en voor nitraat 13,7
mg N/l opgegeven. Deze waarden worden in de Zwarte Beek jaarlijks en gedurende
langere perioden overschreden.
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Naast een directe impact op het aquatische systeem is er de impact op de semiterrestrische habitattypen door nutriëntenaanvoer via overstromingswater. Het is
belangrijk om weten dat het debiet van de Zwarte Beek belangrijke peilfluctuaties
vertoont. Daardoor treden er regelmatig kleine tot grotere overstromingen op in het
natuurgebied. Bij die overstromingen worden actueel vrij grote hoeveelheden nitraten en
fosfaten op de (semi-) terrestrische habitats afgezet. Die zorgen onvermijdelijk voor een
productietoename waardoor soorten van voedselarmere standplaatsen het moeilijk
krijgen door toegenomen concurrentie. Er verschijnen dan ruigtesoorten (zoals grote
brandnetel en hop) en er is eveneens een sterke toename van de abundantie van riet en
grote lisdodde.

Vraag 6: Welke nutriëntenbelasting is toelaatbaar in functie van de ecologische
vereisten van het systeem ?
Zie vraag 2

Vraag 7: Welke maatregelen moeten genomen worden in het gebied Zwart
Water ?
Als de doelstellingen vochtige heide en heischraal grasland hier gehandhaafd blijven, dan
is een snelle afvoer van het nutriëntenrijk oppervlaktewater hier te verkiezen boven het
ophouden ervan. Door ophouden wordt de zone waar het water stagneert jaar na jaar
nutriëntenrijker door accumulatie. Uiteraard is het vermijden van nutriëntenaanvoer via
oppervlaktewater de meest logische oplossing. In de praktijk betekent dit het stopzetten
van of in ieder geval erg drastisch afbouwen van bemesting op het stroomopwaarts
gelegen landbouwgebied.
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BIJLAGEN

Bijlage 1: Fosfaatverzadigingsgraad
Om het risico om uitspoeling van fosfaat naar het grondwater in te schatten kan de
fosfaatverzadigingsgraad (FVG) gebruikt worden. De FVG van de bodem staat voor de
verhouding tussen de actuele fosfaatophoping en de fosfaatvastleggingscapaciteit (op/in
Ca, Fe en Al verbindingen) van de bodem.
In kalkarme zandgronden, geldt de volgende relatie:
P
FVG =

oxalaat

α (Fe + Al)

oxalaat

waar de bepaling van Al, Fe en P via de ammoniumoxalaat-oxaalzuur procedure
wordt uitgevoerd. Voor zure zandbodems kan een waarde van α=0,5 aangehouden
worden (Schoumans 2004).
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Om het risico op P uitspoeling te beoordelen wordt een profielgemiddelde FVG berekend,
van de oppervlakte tot op het niveau van de gemiddeld hoogste waterstand (of tot 90 cm
onder het maaiveld). Lang voordat 100% van de fosfaatbindingscapaciteit van de bodem
benut is, worden verhoogde P-concentraties in het grondwater aangetroffen.

Figuur 12: Theoretisch verband tussen FVG en P in de bodemoplossing (volgens Salomez 2006).

Bij een profielgemiddelde FVG van 25% in kalkarme zandgronden wordt op termijn een
gemiddelde concentratie van 0,1 mg tot 0,15 mg orthofosfaat/l in het grondwater (op het
niveau van de gemiddeld hoogste waterstand) aangetroffen (Koopmans 2004,
Schoumans 2004). Bij definitie wordt in Nederland vanaf deze waarde van een
fosfaatverzadigde grond gesproken. In Vlaanderen wordt in het Mestdecreet een kritische
grenswaarde voor fosfaatdoorslag in zure zandgronden gehanteerd van 35%
profielgemiddelde fosfaatverzadiging.
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