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Foto voorzijde
De 2900 kilometer lange Brahmaputra is een van de grootste rivieren van Azië. 
Hij ontspringt in Tibet als de Yarlung Tsangbo, stroomt door Zuid Tibet door 
grote kloven in de Hymalaya naar Arunachal Pradesh waar hij bekend staat als 
Dihang. Van daaruit stroomt de rivier door de Assam vallei als Brahmaputra en 
zuidwaarts door Bangladesh als de Jamuna. Daar komt hij samen met de Ganges 
en de Meghna en stroomt door de uitgestrekte delta met alluviale bodems die 
een van de meest vruchtbare vlakten van de wereld vormen.

Slib dat door deze rivieren naar de Golf van Bengalen wordt vervoerd maakt het 
water aan de kusten van Bangladesh en het noordoosten van India troebel. Het 
stroomgebied van de Ganges en Brahmaputra is een van de meest uitgestrekte 
en intensieve landbouwgebieden van de wereld, en heeft een bevolking van 
meer dan 500 miljoen mensen, waarvan meer dan 20% in steden. Hierdoor 
worden grote hoeveelheden stikstof, fosfor en fecale colibacteriën naar zee 
getransporteerd. Foto: Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, 
NASA/GSFC; sensor: Terra – MODIS, data and visualisatie datum: October 23, 
2001; Visible Earth (http://visibleearth.nasa.gov/).
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Mijnheer de Rector Magnificus, lieve vrienden en familie, en beste collegae,

De titel van mijn leerstoel luidt: ‘Nutriënten transport van land naar zee’. Ik 
wil graag uitleggen wat daarmee wordt bedoeld. Er zijn onder de aanwezigen 
specialisten op dit gebied, maar ook wetenschappers uit andere disciplines 
en mensen zonder wetenschappelijke achtergrond. Daarom probeer ik 
wetenschappelijke termen en jargon zoveel mogelijk te vermijden, maar dat zal 
niet bij alle begrippen lukken.

Nutriënten

In de eerste plaats is er het woord nutriënten. Nutriënten zijn voedingsstoffen 
voor planten, en de belangrijkste zijn stikstof en fosfor. Dat is nog niet heel 
lang bekend. Pas in het midden van de 19e eeuw ontdekte Justus Liebig de 
rol van stikstof als nutriënt (Von Liebig, 1843), en ontwikkelde hij de eerste 
stikstofkunstmest. Stikstof is in veel natuurlijke ecosystemen en in de landbouw 
het element dat het meest beperkend is voor plantengroei.

De interne stikstofkringloop in bodems en water is van cruciaal belang voor de 
plantengroei. In deze cyclus wordt organische stikstof omgezet door mineralisatie, 
ammonificatie en nitrificatie, zodat op ieder moment stikstof voorkomt in 
geoxideerde vorm (nitraat en nitriet) of gereduceerde vorm (ammonium). Nitraat 
kan uit deze kringloop worden verwijderd door denitrificatie, dat is het proces 
waarbij nitraat tot nitriet, stikstofmonoxide, lachgas en uiteindelijk moleculaire 
stikstof wordt gereduceerd. Denitrificatie vindt meestal plaats door bacteriën, en 
is het natuurlijke verwijderingsproces van nitraat uit het milieu. Andere verliezen 
van stikstof vinden plaats door ammoniakvervluchtiging, uitspoeling van nitraat 
naar het grondwater, en afspoeling.

In natuurlijke ecosystemen worden deze verliezen aangevuld door het proces van 
biologische stikstofbinding. Elementaire stikstof maakt 80% uit van de atmosfeer. 
Om voor planten in een opneembare vorm te komen moet moleculaire stikstof 
worden gefixeerd, ofwel gereduceerd tot ammoniak, en van daaruit kunnen 
diverse andere geoxideerde stikstofverbindingen worden gevormd. In natuurlijke 
ecosystemen vindt dit proces plaats door een symbiose van planten uit de familie 
vlinderbloemigen en rhizobiumbacteriën, en door vrijlevende stikstofbindende 
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micro-organismen. Ook in de landbouw kan dit proces plaatsvinden door 
bepaalde landbouwgewassen, zoals peulvruchten.

Sinds de uitvinding van het Haber-Bosch proces in het begin van de 20e eeuw, 
vindt stikstofbinding ook op industriële schaal plaats in kunstmestfabrieken. Na 
de tweede wereldoorlog is de productie en het gebruik van stikstofkunstmest 
exponentieel toegenomen. Momenteel wordt jaarlijks wereldwijd meer 
dan honderd miljoen ton stikstofmeststof gebruikt. Hiermee is de mondiale 
stikstofkringloop op het land verdrievoudigd.

Fosfor is een element dat in kleine hoeveelheden in de lithosfeer voorkomt. In 
termen van gewicht is fosfor het 11e element in gesteenten, en staat op de 13e 
plaats in zeewater. Fosfor komt ook in kleine hoeveelheden voor in biomassa. 
Het komt niet voor in cellulose, hemicellulose en lignine, en aminozuren, 
bouwstenen waar planten uit zijn opgebouwd. Hoewel fosfor dus schaars is in de 
natuur, is het essentieel voor de vorming van koolwaterstof polymeren, eiwitten 
en nucleïnezuren. De energie die nodig is voor de synthese van zulke complexe 
moleculen wordt geleverd door de omzetting van adenosine difosfaat (ADP) en 
adenosine trifosfaat (ATP). In tegenstelling tot stikstof, heeft de fosforkringloop 
geen noemenswaardige atmosferische component.

Op een geologische tijdschaal is er transport van fosfor van land naar zee, 
waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de levende organismen. Verwering 
van gesteenten is de belangrijkste bron van fosfor in de natuur. Opname door 
planten, mineralisatie van organisch materiaal, en erosie zorgen ervoor dat 
oplosbaar en aan deeltjes gebonden fosfor naar de oceaan wordt vervoerd, waar 
het uiteindelijk bezinkt in organisch materiaal. Door de lage oplosbaarheid van 
fosfor in de bodem, treedt nauwelijks uitspoeling op. In tegenstelling tot stikstof 
dat door denitrificatie uit het milieu wordt verwijderd, bestaat een dergelijk 
verwijderingproces voor fosfor niet. Hierdoor zijn problemen in het aquatische 
milieu, die worden veroorzaakt door een teveel aan nutriënten, veel moeilijker 
te bestrijden als fosfor de belangrijkste oorzaak is. Een belangrijke bron voor de 
toename van fosfor in het aquatische milieu is de landbouw. Om goede oogsten 
te bereiken, probeert met in landbouwsystemen de hoeveelheid voor planten 
beschikbare fosfor op peil te houden door fosforbemesting. Op dit moment wordt 
jaarlijks 16.5 miljoen ton fosforkunstmest gebruikt in de mondiale landbouw.
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Een andere belangrijke plantenvoedingsstof is silicium. Silicium dioxide is 
de belangrijkste component van de aardkorst. Het komt voor in stollings-, 
metamorfe en sedimentaire gesteenten. Fysische en chemische verwering is de 
belangrijkste bron van opgelost silicium in aquatische ecosystemen (Berner 
and Berner, 1996). Tijdens de reis door de bodem, aquifers en oeverzones speelt 
silicium een belangrijke rol in de kringlopen van koolstof, stikstof en fosfor. 
Planten nemen een aanzienlijk deel op van de silicium, die tijdens verwering 
van gesteenten vrijkomt. Amorf silicium in planten en bodems is een belangrijk 
reservoir en heeft een grote rol in het transport van silicium van land naar water.

Kiezelalgen vormen de fytoplankton groep die silicium nodig heeft voor de 
opbouw van hun celwanden. In de zee is silicium vaak de beperkende factor 
voor de groei van kiezelalgen, en ook in rivieren kan silicium beperkend zijn. 
Het silicium voor kiezelalgen in kustwateren is hoofdzakelijk afkomstig van 
rivieren. De koolstofkringloop van de oceanen, belangrijk voor het klimaat, is 
gekoppeld aan de silicium kringloop, omdat kiezelalgen 50% van de biomassa 
in de oceaan uitmaken, en daarom heel belangrijk zijn voor het bezinken van 
biomassa en koolstof (Treguer and Pondaven, 2000).

De ideale verhouding tussen stikstof, fosfor, silicium en andere nutriënten 
is voor iedere plant verschillend. Daarom vindt men bij het tuiniersbedrijf 
verschillende soorten meststoffen, samengesteld voor klimplanten, rozen, en 
andere diverse andere groepen van planten. Ook planten in het water hebben 
een specifiek nutriëntendieet voor optimale groei, en een verandering van de 
nutriëntensamenstelling kan daarom grote gevolgen hebben voor het ecosysteem.

Riviersystemen als filter

In stroomgebieden van rivieren worden sediment, koolstof en nutriënten naar 
de oceaan vervoerd. Dit is een lange weg, via de bodem, over het oppervlak, 
door grondwater, oeverzones, rivieren, meren, en wetlands (Figuur 1). Ieder van 
deze elementen van het landschap fungeert als filter door de koppeling van het 
hydrologische systeem en biogeochemische processen (Billen et al., 1991). De 
biologische en chemische componenten van de meeste ecosystemen zijn sterk 
van elkaar afhankelijk. De aanvoer van nutriënten kan de structuur van ecosyste-
men en primaire productie bepalen (Borum and Sand-Jensen, 1996), en primaire 
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productie, op haar beurt, is de belangrijkste bron van nutriënten voor alle andere 
organismen in het ecosysteem (Nielsen and Richardson, 1996). De soortensa-
menstelling en de groei van primaire producenten kan bepalen welke organis-
men voorkomen en welke niet overleven in een bepaald gebied. Een groot aantal 
factoren zoals temperatuur, neerslag, geografische locatie dragen elk bij aan deze 
dynamische structuur van aquatische ecosystemen door de nutriëntendynamiek, 
de fysische krachten of de organismen zelf te beïnvloeden.

In de ecologie wordt kennis over de werking van het voorkomen van de 
verschillende soorten organismen, de kringlopen van stoffen, de energiestroom, 
het voedselweb, de biomassaproductie en de relatie predatoren – prooidieren 
veelal samengevat in concepten. In de rivierecologie zijn er bijvoorbeeld de 
concepten van het rivier continuüm en de nutriënten spiralen.

Het rivier continuüm concept (Vannote et al., 1980) stelt dat riviersystemen 
een longitudinale structuur hebben die wordt gevormd door een gradiënt van 

Grond
water

Oever
zone

Beek/
rivier

Bodem

Afspoeling

Ondiep

Diep

Uitspoeling

Nutriënten
overschot

Figuur 1. Schematische weergave van de stromen van water en nutriënten in een landschap, 
oppervlakkig of door de bodem, via grondwater, oeverzones naar de beek of rivier.
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fysische processen. Die fysische processen bepalen het relatieve belang van de 
drie primaire energiebronnen in een rivier: aanvoer van organisch materiaal 
van oevervegetaties, de primaire productie in de rivier zelf en het transport 
stroomafwaarts van bovenstrooms organisch materiaal. Naargelang één van deze 
energiebronnen relatief belangrijker wordt dan één van de andere, ontstaan er 
andere levensgemeenschappen in een dynamisch evenwicht met de abiotische 
omgeving.

In dit concept veronderstelt men dat de smalle bovenlopen sterk beschaduwd 
zijn en vaak begrensd door bos. Hierdoor komt er veel bladmateriaal en dood 
hout in de beek terecht. Allochtoon materiaal overheerst en er ontstaat een 
heterotroof systeem, waarbij productie door fotosynthese kleiner is dan de 
respiratie of afbraak van organisch materiaal, en bovenlopen zijn dus een bron 
van koolstofdioxide. Er worden vooral insectivore vissoorten aangetroffen en de 
invertebraten zijn voornamelijk knippers en verzamelaars. Meer stroomafwaarts 
is de rivier breder en vormt een middenloop. Het wateroppervlak is niet meer 
volledig beschaduwd, en zonlicht zorgt voor de nodige fotosynthese. De primaire 
productie stijgt en wordt groter dan de respiratie, en dit deel van de rivier is een 
koolstofdioxidesink. De waterloop herbergt een rijkere waterplantenvegetatie. 
De invertebraten verschuiven naar een co-dominantie van verzamelaars en 
grazers, de vissen zijn hoofdzakelijk piscivoren en invertivoren. De diversiteit aan 
levensgemeenschappen is kenmerkend zeer hoog. In de benedenloop is er een 
grote aanvoer van fijn organisch materiaal dat voornamelijk van stroomopwaarts 
komt. Het water is troebel en er staan vrijwel geen waterplanten meer. Het 
aandeel algen neemt toe. De vissen schakelen meer over op plankton en bij de 
invertebraten neemt het aandeel slakken en schaaldieren toe.

Het bijzondere van rivieren is dat biologische en chemische processen nauw 
samenhangen met de continue stroomafwaartse beweging van water met deeltjes 
en opgeloste stoffen. Dit unieke aspect is samengevat in het nutriënten spiralen 
concept (Webster, 1975). De spiraal beschrijft de kringloop van nutriënten, met 
opname en tijdelijke opslag door planten op en in de waterbodem, en weer terug 
naar de waterkolom na afbraak en mineralisatie. De spiraal wordt gedefinieerd als 
de afstand die nodig is voor een molecuul als stikstof om van de wateroplossing 
te worden opgenomen door planten en weer terug naar de opgeloste fase.
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Hoe belangrijk is die fi lterwerking van rivieren? Op mondiale schaal is er een 
grote aanvoer van allochtoon organisch materiaal van land naar de rivieren. Dit 
bedraagt 2,7 miljard ton koolstof, en daarvan verdwijnt door afbraakprocessen 
40% als kooldioxidegas naar de atmosfeer, 20% wordt tijdelijk opgeslagen als 
organisch materiaal, en 30% wordt door de rivier naar de oceaan getransporteerd 
(Figuur 2). Voor stikstof is de aanvoer 70 miljoen ton (dus veel minder dan kool-
stof) waarvan 60% in de oceaan terecht komt. Echter, hoeveel door afbraak (voor 
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Figuur 2. Rivieren werken als fi lter voor sediment, koolstof en nutriënten. Boven: op 
mondiale schaal is er een aanvoer van 2,7 miljard ton allochtone koolstof in de vorm van 
organisch materiaal van land naar rivier. Daarvan verdwijnt door afbraakprocessen 40% als 
kooldioxidegas naar de atmosfeer, 20% wordt tijdelijk opgeslagen in organisch materiaal, 
en 30% wordt door de rivier naar de oceaan getransporteerd. Bron: (Battin et al., 2009). 
Onder: voor stikstof komt 60% van de aanvoer van 70 miljoen ton (dus veel minder 
dan koolstof) in de oceaan terecht. Bron: Beusen et al. (in voorbereiding). Hoeveel wordt 
verwijderd door denitrifi catie en hoeveel stikstof achterblijft in vegetatie of in het sediment is 
niet goed bekend.
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stikstof is het proces denitrificatie) verdwijnt en hoeveel door planten wordt 
opgenomen en in organisch materiaal bezinkt in meren, wetlands en reservoirs 
is niet goed bekend. Er zijn geen goede mondiale schattingen voor fosfor en sili-
cium bekend. Overigens is het woord ‘filter’ of ‘retentie’ voor koolstof en stikstof 
eigenlijk niet juist, omdat een deel niet wordt achtergehouden in het stroom-
gebied, maar door afbraakprocessen uit het systeem wordt verwijderd.

Verstoring van de filterwerking

Waarom willen we nu meer weten over het transport van nutriënten van land 
naar zee? Plantenvoedingsstoffen leiden tot verhoogde groei, niet alleen op het 
land in natuurlijke ecosystemen en in de landbouw. We hebben gezien dat er 
verliezen van stikstof en fosfor zijn. In een wereld zonder mensen zouden deze 
verliezen beperkt zijn. De mens gebruikt nu op grote schaal kunstmeststoffen, en 
de efficiëntie in de landbouw is schrikbarend laag. Momenteel is de opname van 
stikstof door gewassen zo’n 40% van de toegediende stikstofmest, en voor fosfor 
zo’n 50%. In dierlijke productiesystemen is de efficiëntie nog lager. Afgezien van 
accumulatie in de bodem, zijn er grote verliezen van stikstof en fosfor, zoals door 
afspoeling en uitspoeling via grondwater en oeverzones naar de rivier, en door 
denitrificatie en ammoniakvervluchtiging naar de lucht. Emissies van ammoniak 
en stikstofoxiden uit denitrificatie komen door depositie weer op het land of in 
het water terecht. Op deze manier heeft de mens ervoor gezorgd dat de stroom 
van nutriënten naar het water en via rivieren naar de zee is toegenomen.

Deze eeuw zal de bevolking in Afrika groeien naar 2 miljard inwoners. Door 
deze geweldige groei, en de stijging van de welvaart, zal de voedselproductie 
met een factor 4 moeten toenemen. Dat kan alleen maar door het gebruik van 
kunstmest, dat in Afrika nu alleen van belang is in landen als Egypte. Een recente 
studie toont dat als het huidige landbouwgebied niet zal uitbreiden, het gebruik 
van fosforkunstmest sterk zal moeten stijgen.

Niet alleen de landbouw is debet aan de toename van nutriënten. Lozing 
van afvalwater heeft al in de Middeleeuwen geleid tot lokale vervuiling in 
bijvoorbeeld de Baltische Zee, en tot verhoogde groei in de vorm van algenbloei. 
Van de huidige wereldbevolking van 7 miljard inwoners, leeft meer dan de helft 
in steden. In veel ontwikkelde landen wordt afvalwater nu gezuiverd, waarbij 
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een variërend deel van de stikstof en fosfor worden verwijderd. Echter, dit is niet 
altijd zo geweest. In de periode 1970-1980 bereikten de nutriëntenconcentraties 
de hoogste waarden in de Nederlandse grote rivieren, en sinds 1980 is er een 
daling, door zuivering van afvalwater en vermindering van industriële lozingen. 
In de laatste jaren dalen de concentraties van fosfor echter nauwelijks meer.

In ontwikkelingslanden worden steeds meer huishoudens aangesloten op het 
riool, maar de waterzuivering loopt daar sterk bij achter. In veel steden lozen 
open riolen het afvalwater direct op het oppervlaktewater. Ook mest van 
industriële vleesproductie wordt op veel plaatsen direct op het water geloosd. 
Samen met de nutriëntenverliezen uit de landbouw, geven deze lozingen 
aanleiding tot verhoogde nutriëntenconcentraties in rivieren en meren.

Verrijking van water met nutriënten veroorzaakt een toename van biomassa en 
groei van algen, en dat leidt tot een ongewenste verstoring van de balans tussen 
organismen in het water en de waterkwaliteit. Dit noemt men eutrofiëring, 
waarbij de toename van algenbiomassa vaak gepaard gaat met dominantie door 
een enkele soort of groep. Zulke voorkomens van algenbloei zijn vaak schadelijk 
(Hallegraeff, 1993). De effecten daarvan zijn het verstikken van zeegras door 
het filteren van zonlicht, en afname van zuurstof in het water door bacteriële 
respiratie, speciaal als de algenbiomassa afsterft, en verstikking van vis en directe 
toxische effecten op vis en weekdieren (Anderson et al., 2002). Er is een groeiend 
aantal rapporten van hardnekkige zuurstofloosheid zoals in de Baltische Zee, 
Golf van Mexico en Manila Bay, en algenbloei, zoals in Tai Hu in China en het 
Victoriameer in midden Afrika.

Een bijkomend probleem van toegenomen algengroei is een beperkte overdracht 
van energie naar hogere niveaus in het voedselweb, omdat veel schadelijke 
algensoorten niet efficiënt worden begraasd, en dat leidt tot een vermindering 
van de overdracht van koolstof en nutriënten naar vis als schadelijke soorten 
andere niet-schadelijke algensoorten verdringen (Mitra and Flynn, 2006).

Nutriënten komen in het water niet altijd in de verhoudingen voor zoals planten 
en algen die nodig hebben. In sommige gebieden heeft een overvloed van 
stikstof geleid tot een verhouding tussen stikstof en fosfor die ver ligt van de 
ratio die gezien wordt als geschikt voor fytoplankton, en zelfs tot fosforlimitatie. 
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Verrijking met fosfor wordt vaak genoemd als de belangrijkste oorzaak van 
schadelijke algenbloei in zoetwater, waar stikstofbindende algen vaak de overhand 
krijgen door zelf het relatieve tekort aan stikstof te compenseren.

In een groot aantal rivieren is de siliciumconcentratie in recente jaren 
afgenomen. In de Mississippi is de siliciumconcentratie in het midden van de 
vorige eeuw in korte tijd gehalveerd, en er zijn veel voorbeelden van andere 
rivieren met een vergelijkbare afname, terwijl er tegelijkertijd een toename is 
van stikstof- en fosforafvoeren. Deze verandering is een gevolg van het bouwen 
van dammen in rivieren en eutrofiëring waardoor productie van kiezelalgen 
toeneemt.

Wereldwijd zijn dammen van groot belang voor de energiewinning en 
wateropslag en watergebruik, en hebben een groot effect op de water-
huishouding en dus ook op nutriënten in rivieren. In de 20e eeuw is de 
wereldgemiddelde reistijd van water met een factor 3 toegenomen (Wisser et 
al., 2010), en daarmee is ook de nutriëntenretentie waarschijnlijk toegenomen. 
Immers, een langere reistijd verhoogt de kans dat een nutriënt onderweg wordt 
onderschept door een plant, bacterie of sediment.

Afgestorven kiezelalgen en hun resten hebben een groter soortelijk gewicht dan 
andere algen, en silicium accumuleert snel in sedimenten. Hierdoor verandert de 
verhouding tussen stikstof, fosfor en silicium in het water, en dat kan gevolgen 
hebben voor niet alleen de totale algenproductie in het water, maar ook de 
kwaliteit. Waar kiezelalgen beperkt zijn in hun groei door silicium, kunnen 
andere algen, vooral flagellaten waaronder ook schadelijke algensoorten, de 
overhand krijgen. Op deze manier kunnen de biogeochemische kringlopen 
van koolstof, stikstof en fosfor en de dynamiek van voedselwebben die van 
belang zijn voor visproductie, worden beïnvloed door een verandering in de 
beschikbaarheid van silicium.

Een belangrijke verstoring van het systeem kan ook worden verwacht door 
klimaatverandering. Klimaat beïnvloedt de vegetatie en de hydrologie, met 
name verdamping, neerslag, oppervlakkige afstroming, grondwaterstromen en 
rivierafvoeren. Veranderingen van temperatuur en neerslagpatronen gedurende 
het jaar kunnen belangrijke gevolgen hebben voor al deze componenten van 
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het hydrologische systeem en voor nutriëntenstromen. Bijvoorbeeld erosie 
als bron van sedimentdeeltjes in rivieren kan variëren door verandering van 
neerslaghoeveelheid, – intensiteit en -patroon in de tijd.

Temperatuurstijging en vernatting verhogen de verweringssnelheid (Bolt and 
Bruggenwert, 1976), zeker als de kooldioxide concentratie in de atmosfeer 
toeneemt. Dit zou kunnen leiden tot toename van de aanvoer van silicium en 
fosfor naar rivieren. Onze kennis over het vrijkomen van fosfor en silicium 
door chemische verwering op veldschaal is echter beperkt. Vooral de ruimtelijke 
variabiliteit ervan in afhankelijkheid van het type gesteente is nog onvoldoende 
bestudeerd op regionale schaal. De vrijgekomen fosfor kan worden geabsorbeerd 
door mineralen tijdens de reis tussen het verweringsfront naar het punt waar 
water aan de oppervlakte komt, zoals oeverzones, en in de rivierbodem. 
Het neerslaan door een verbinding met aluminium bepaalt de bovengrens 
van opgelost fosfaat in een zure omgeving, terwijl reacties met calcium de 
oplosbaarheid van fosfaat in basische omgeving bepalen.

In veel meren zien we het verschijnsel van verzadiging van het fosforfilter bij 
toenemende aanvoer (Richardson et al., 1997). Korte termijn retentiecapaciteit 
van fosfor in waterreservoirs en wetlands is het grootst door adsorptie of 
neerslaan van fosfor, en veel kleiner door plantopname. Fosforretentie in deze 
korte-termijn reservoirs is eindig, en zodra de capaciteit gevuld is, fungeren 
ze niet langer als filter. De lange termijn opslag door bezinken van organisch 
materiaal en bijvoorbeeld aangroei van veen in wetlands is dus afhankelijk van de 
korte termijn reservoirs.

Een andere verstoring is ontbossing. Uitbreiding van de landbouw heeft op veel 
plaatsen geleid tot een toename van erosie en daardoor de sedimentvracht van 
rivieren. Het type landgebruik heeft ook invloed op de aanvoer van silicium naar 
rivieren, omdat langdurig bodemgebruik voor landbouw tot een daling leidt van 
het vrijkomen van silicium (Struyf et al., 2010).

De aanvoer van nutriënten is ook van invloed op de biogeochemische 
filterwerking van rivieren. Een bekend voorbeeld is de Oosterschelde (Soetaert 
et al., 2006). In het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw zorgde een grote 
aanvoer van ammonium en organische stof voor zuurstofarme omstandigheden, 
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gunstig voor het denitrificatieproces in het bovenstroomse deel en nitrificatie 
benedenstrooms. Naarmate de zuurstoftoestand verbeterde en de aanvoer 
van ammonium afnam, werd denitrificatie minder belangrijk en verplaatste 
nitrificatie zich naar meer bovenstroomse delen. Het resultaat was een sterke 
verandering van de verhoudingen tussen stikstof, fosfor en silicium, met een 
potentiële fosforlimitatie voor fytoplankton. Dit voorbeeld geeft aan dat voor de 
interpretatie van de filterwerking, we meer moeten begrijpen van het gedrag van 
organische stof en organische nutriënten, naast dat van opgeloste anorganische 
nutriënten.

Modellen als gereedschap

Verstoringen komen nooit alleen. Een groeiende bevolking, veranderende 
levensstijl en consumptiepatronen, veranderingen in de landbouw, toenemende 
urbanisatie, afvalwaterzuivering, klimaatverandering, en het bouwen van dammen 
vinden tegelijkertijd plaats. Om effecten van al deze processen te bestuderen heb-
ben we modellen nodig. Mijn werkgever, het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL), voorheen Milieu en Natuurplanbureau en daarvoor RIVM, werkt aan 
duurzaamheidsvragen op het grensgebied van beleid en onderzoek. Het plan-
bureau gebruikt daarvoor een aantal modellen. Een daarvan is het mondiale 
geïntegreerde milieu model IMAGE, waarmee gevolgen worden berekend van 
menselijke activiteiten op het klimaat, bodem, biodiversiteit, water-, energie- en 
voedselzekerheid, en waterkwaliteit.

Scenario-analyse behoort tot de kernactiviteiten van het planbureau. Bij uitstek 
kunnen hiermee vragen worden beantwoord over de duurzaamheid van onze 
samenleving op mondiale en regionale schaal. Het PBL wil hiermee voor 
beleidsmakers en publiek inzichtelijk maken wat de gevolgen van bepaalde 
ontwikkelingen, processen en beleidskeuzes zijn voor duurzaamheid. Het 
analyseren van de effecten van toenemende nutriëntenstromen staat steeds meer 
in de schijnwerpers, bijvoorbeeld in de recente mondiale milieuverkenning die 
het PBL heeft uitgevoerd voor de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO), waarin eutrofiëring van rivieren en kustzeeën onder 
de aandacht is gekomen.
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We moeten daarom wel voorbereid zijn op de vragen die nu gaan komen over 
mondiale duurzaamheid: wat zijn de effecten van alle door de mens veroorzaakte 
verstoringen op het functioneren van zoetwater en kustwater ecosystemen, en 
wat zijn de gevolgen voor de koolstofkringloop? En ook: welke strategieën 
zijn er om nutriëntenstromen te reduceren, wat voor effect heeft dat in een 
veranderende wereld.

Hoe wil ik bij de leerstoelgroep Geochemie hieraan gaan werken? Op de 
eerste plaats is het belangrijk om riviersystemen te zien als een continuüm. In 
de aquatische ecologie zijn rivieren te lang gezien als een longitudinale stroom 
water, waarbij geen of weinig aandacht is voor de aanvoer van nutriënten. Als we 
het stroomgebied van de rivier beschouwen als het continuüm van bodem naar 
zee, met de verticale component gevormd door grondwater en oeverzones, dan 
zien we een oneindige complexiteit. En alle verstoringen door de mens voegen 
daar nog meer complexiteit aan toe. Om beter te begrijpen welke processen 
spelen, op welke plaats en op welk tijdstip en hoe belangrijk verschillende 
processen zijn ten opzichte van elkaar, hebben we wiskundige modellen nodig.

Een model is een in verschillende processen opgeknipte, hanteerbare 
en begrijpelijke schematische weergave van de werkelijkheid. Om alle 
nutriëntenstromen en biogeochemische processen in stroomgebieden in kaart te 
kunnen brengen met modellen, is het nodig te beginnen met de bodem, door 
uitspoeling, afspoeling en interne bodemprocessen te beschrijven. Vervolgens het 
grondwater, de oeverzones en als laatste de beken en rivieren.

Het is heel belangrijk om de vraag te stellen wat het meest geschikte schaal-
niveau is. De ruimtelijke schaal in een stroomgebied variëert van het lokale 
niveau, bijvoorbeeld een rioolbuis die op het oppervlaktewater loost, tot de 
schaal van een segment van een beek of rivier, de gehele rivier of een regio, land 
of continent (Figuur 3a).

Figuur 3. A: ruimte- en tijdschaal binnen een stroomgebied. B: ruimte-en tijdschaal van 
aanvoerprocessen van nutriënten naar de beek of rivier binnen een stroomgebied; C: ruimte- 
en tijdschaal van biogeochemische processen in het rivierwater.
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In de literatuur vinden we diverse modellen die op verschillende schalen 
worden toegepast. Op het hoogste schaalniveau, helemaal rechtsboven, vinden 
we empirische modellen die op de schaal van een stroomgebied rekenen. In dit 
soort modellen worden gegevens geaggregeerd naar het stroomgebied, en invoer 
en uitvoer worden gecorreleerd met metingen van nutriëntenconcentraties bij 
de monding. De complexiteit van dit soort ‘zwarte doos’ modellen is laag, en alle 
processen tussen de bodem en de monding van de rivier zijn vertegenwoordigd 
door één of een beperkt aantal coëfficiënten.

Linksonder vinden we mechanistische modellen, die de processen beschrijven op 
basis van aanwezige kennis. De complexiteit is hoog, en deze modellen worden 
toegepast op een gedetailleerde tijd- en ruimteschaal.

Maar wat is nu het juiste schaalniveau om modellen te ontwikkelen waarmee we 
ons begrip van de filterwerking van mondiale riviersystemen kunnen vergroten. 
Kijken we naar de aanvoer van nutriënten, dan zien we dat grondwateraanvoer 
zich afspeelt op een veel grotere tijd- en ruimteschaal dan de aanvoer via 
oeverzones, erosie en afvalwaterstromen (Figuur 3b). Dit betekent dat we in 
onze modellen rekening moeten houden met deze verschillen, en vooral om 
het geheugen van grondwaterstromen te kwantificeren. De reistijd van het 
grondwater is vaak vele jaren, en maatregelen om nutriëntenstromen te beperken 
hebben veelal geen direct effect, omdat er nog stikstof en andere nutriënten 
onderweg zijn. Maatregelen om nutriënten in afvalwater te beperken hebben 
echter wel direct effect.

De schaal van processen in beken en rivieren variëert van het segment voor 
nutriëntenspiralen, tot de lokale schaal voor biogeochemische processen en ook 
de metingen (Figuur 3c). De uitdaging is om al deze processen op verschillende 
schalen te combineren in één model, of een keten van modellen. Er bestaan 
allerlei modellen die op gedetailleerde schaal kunnen worden toegepast, waarbij 
de manier waarop de processen worden beschreven vaak samenhangt met de 
discipline van de ontwikkelaar van het model (Figuur 4).

Het voorbeeld boven is een model gebouwd door een grondwaterhydroloog. 
Processen in de bodem, het transport van water met daarin opgeloste stoffen, en 
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de afbraak van nitraat zijn met veel meer detail beschreven dan de processen in 
de rivier. Het filter in de rivier wordt vertegenwoordigd door één coëfficiënt.

In het voorbeeld onder ziet u een model dat is ontwikkeld door een ecoloog. 
Hier zijn alle processen in bodem, grondwater en oeverzones samengevat in 
één coëfficiënt. In het water zijn de processen met zeer veel detail beschreven, 
inclusief het gehele voedselweb en de uitwisseling tussen water en sediment. 
Uiteraard zijn er allerlei tussenvormen, maar het algemene beeld is dat er veel 
meer samenwerking nodig is, waarbij de kennis uit verschillende disciplines 
wordt samengevoegd. Geen van deze twee modellen afzonderlijk kan de 
complexe vragen beantwoorden die we ons stellen, omdat ofwel verstoringen 
in de rivier zelf, ofwel veranderingen op het land niet worden beschouwd. In 
de literatuur vindt men dan ook pleidooien om perspectieven uit verschillende 
disciplines samen te voegen, zoals aquatische en terrestrische (Grimm et al., 
2003; Manzoni and Poporato, 2011), ecologische met hydrologische (Vaughan et 
al., 2009), en om grondwater, wetlands en oeverzones (Hattermann et al., 2004; 
Hattermann et al., 2006) te integreren in modellen van riviersystemen. Ik denk 
dat in Utrecht bij uitstek de kennis en modellen aanwezig zijn om dit te doen.

Alle modellen beginnen bij de hydrologie, want de waterstroom is één 
van de belangrijkste transportmiddelen voor nutriënten en de basis om 
nutriëntenstromen en processen te beschrijven in het gekoppelde bodem-, 
grondwater en oeverzone model en vervolgens in het model voor de beken en 
rivieren. Alle kennis en expertise hiervoor is aanwezig in Utrecht; de integratie 
van deze kennis is een belangrijke uitdaging.

Met modellen kunnen we de gevoeligheid van verschillende onderdelen 
onderzoeken, en op die manier processen rangschikken naar hun bijdrage aan 
de onzekerheid. Veelal wordt gevoeligheidsanalyse gebruikt om meer te weten 
te komen over zulke onzekerheden, maar we kunnen deze analyses ook inzetten 
tijdens de modelontwikkeling. Processen of modelparameters die weinig invloed 
hebben kunnen we even laten rusten, en die processen die er wél toe doen 
moeten we beter bestuderen.

Een volgende uitdaging is het onderzoeken en voorspellen van de effecten in 
kustwateren door verstoringen op het land. In de studie van het PBL voor de 
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OESO is een vergelijking gemaakt tussen de verstoring van nutriëntenratio’s en 
het voorkomen van schadelijke algenbloei, in dit geval ging het om algengroepen 
die via weekdieren ziekten kunnen veroorzaken bij de mens. In grote delen van 
de wereld is er een correlatie tussen nutriëntenverstoring en schadelijke algen, 
maar in andere delen van de wereld niet. Dit betekent dat er waarschijnlijk 
processen een rol spelen die niet zijn beschouwd, zoals de aanvoer van nutriënten 
in opwellend dieptewater in de oceaan, stratificatie van de waterkolom, 
temperatuur, etcetera.

Een volgende stap waarbij al deze processen worden beschouwd, is het 
gebruiken van biogeochemische modellen voor de oceaan, waarin zo mogelijk 
ook alle verstoringen worden meegenomen, zoals klimaatverandering, 
veranderende nutriëntenvrachten en nutriëntenverhoudingen in rivieren, en 
nutriëntendynamiek in aquacultuursystemen in kustwateren en open zee. Er 
zijn inmiddels ook plannen om effecten van rivierexport van nutriënten op 
lange termijn voor zuurstofloosheid in de zee te bestuderen met een analoge 
risicobenadering.

In de literatuur vindt men studies over processen in bodems, grondwatersystemen 
en oeverzones waar we onze kennis vandaan halen om de modellen te 
verbeteren. In het meest ideale geval hebben we metingen die de variabiliteit 
in de tijd op iedere plek van het systeem beschrijven om het model mee te 
vergelijken en valideren. In de praktijk is het helaas anders. Metingen van 
nutriënten in geërodeerd materiaal zijn schaars, en de modellen om de aanvoer 
van geërodeerd materiaal naar het oppervlaktewater te beschrijven zijn nog niet 
toepasbaar op alle schaalniveaus. Voor veel rivieren zijn er concentratiemetingen, 
vaak alleen voor de monding en als een gemiddelde over een periode van een 
aantal jaren.

Lange termijn data zijn essentieel voor validatie van de computermodellen 
die we gebruiken bij het achterhalen van de oorzaken van verstoringen en het 
ontwikkelen van geschikte oplossingen. Waar tot voor kort in Nederland en 
Europa bijvoorbeeld iedere maand watermonsters genomen werden in allerlei 
binnen- en kustwateren, gebeurt dat nu op veel plaatsen niet meer, of maar heel 
beperkt. We leven in een wereld die niet statisch is, maar voortdurend verandert. 
Veel monitoringprogramma’s zijn in de vijftiger of zeventiger jaren van de 
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vorige eeuw gestart en de daarin verkregen waterkwaliteitsdata laten grote 
veranderingen in de tijd zien. Ook in de toekomst blijft de wereld veranderen, 
maar zonder de benodigde meetgegevens over de waterkwaliteit in onze meren, 
rivieren en de zee kunnen we daar straks niet meer adequaat op reageren. Ook 
de beschikbaarheid van gegevens is vaak een probleem. Bijvoorbeeld, Europese 
gegevens uit monitoringnetwerken van grondwaterkwaliteit zijn om redenen 
van privacy niet beschikbaar. Beperkte gegevensbeschikbaarheid lijkt een steeds 
grotere handicap te worden voor modelontwikkeling.

In Europa, Noord Amerika en grote delen van Azië hebben we in de 20e 
eeuw bevolkingsgroei en economische ontwikkeling gepaard zien gaan met 
eutrofiëring en alle problemen van dien, waarvan sommige hardnekkig. Kunnen 
we voorkomen dat in Afrika de ontwikkeling leidt tot dezelfde problemen? 
We weten inmiddels uit eigen ervaring goed hoe de efficiëntie van het gebruik 
van nutriënten in de landbouw kan worden verbeterd, hoe erosie kan worden 
bestreden, en hoe afvalwater kan worden gezuiverd. Volgens mij is onderwijs een 
van de beste manieren om deze kennis daadwerkelijk toe te passen. Een student 
uit een ontwikkelingsland komt later vaak in een hoge positie terug in zijn land. 
Met de opgedane kennis kan hij of zij veel effectiever zijn dan buitenlandse 
deskundigen die komen vertellen hoe het moet.
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Dankwoord

Met de samenwerking tussen PBL en de Universiteit Utrecht kan het model-
instrumentarium verder worden verbeterd en uitgebreid om een antwoord te ge-
ven op beleidsvragen over duurzame ontwikkeling. Op het gebied van nutriën-
ten zijn er al een aantal activiteiten gestart bij de faculteiten Geowetenschappen 
en Betawetenschappen, en één daarvan is het nadenken over het koppelen van 
een hydrologisch model met modellen voor de aanvoer van nutriënten, grond-
watertransport, oeverzones, rivieren, en alle biogeochemische processen daarin. Ik 
ben Jack Middelburg, Caroline Slomp, Marc Bierkens, Hans Middelkoop, Mariet 
Hefting en Jasper Griffioen heel dankbaar voor de discussies van het afgelopen 
jaar, die hebben geleid tot veel ideeën voor gezamenlijke activiteiten.

Het voornaamste doel van een universiteit is het vergroten van begrip en 
kennis. Het planbureau past deze kennis toe. We moeten ons bewust zijn van een 
potentieel probleem dat op de loer ligt, want fundamenteel onderzoek leidt niet 
altijd tot het soort modellen waar het PBL naar op zoek is.

De lange reis van bodem naar zee is niet alleen het verhaal van nutriënten, 
maar ook van mijzelf. Gestart als bodemkundige kwam ik na een periode van 
praktisch werk in de tropen in 1986 in contact met wijlen Wim Sombroek, die 
toen directeur was van het ISRIC in Wageningen, en dat betekende een geheel 
andere richting. Ik kon meewerken aan de voorbereiding van een conferentie 
over de rol van bodems en landbouw in het broeikaseffect. Later kon ik aan 
dit onderwerp bij het RIVM blijven werken. In die tijd ben ik ook aan mijn 
proefschrift begonnen, en ik ben veel dank verschuldigd aan Nico van Breemen, 
mijn promotor. Later ben ik me steeds meer gaan richten op de stikstofkringloop 
in de mondiale landbouw, en vooral op de emissies van stikstof naar lucht en 
water. Sinds 1998 heb ik samengewerkt met Gerard van Drecht aan een model 
om wereldwijd bodemdenitrificatie, stikstofuitspoeling en grondwatertransport 
en denitrificatie te simuleren. Ik ben dankbaar voor die tijd met Gerard, iemand 
met een sterk ontwikkeld geweten, die me voor veel fouten heeft behoed. Ook 
veel dank aan Arthur Beusen voor onze samenwerking, en ik hoop dat nog vele 
jaren te kunnen voortzetten.
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Zo heb ik een lange reis gemaakt van de bodem, over het oppervlak de helling 
af, door poriën in de ondergrond, aquifers en oeverzones, en ben nu in de rivier 
aangekomen. Er wacht me nog een lange reis richting kust, en onderweg hoop 
ik nog veel excursies te kunnen maken naar meren, reservoirs, viskwekerijen, en 
rioolbuizen. Hiermee ben ik aan een heel nieuw onderwerp begonnen. In 2005 
adviseerde een anonieme reviewer van een manuscript van Elke Stehfest en mij 
over emissies van lachgas, mij om nu toch eindelijk eens aan wat anders te gaan 
werken. Nu heeft deze reviewer zijn of haar zin toch gekregen, hoewel lachgas 
nog zeker hier en daar in mijn werk zal opduiken.

In al die jaren bij RIVM, MNP en PBL heb ik heel veel vrijheid gehad om 
nieuw onderzoek in gang te zetten, en ook de kans gekregen om hier in Utrecht 
als bijzonder hoogleraar te werken. Zonder de stimulerende gesprekken hierover 
met Joop Oude Lohuis had ik hier niet gestaan. Ook wil ik de geweldige 
samenwerking met al mijn andere collega’s noemen, het zijn er teveel om apart te 
noemen.

Tot slot wil ik de liefde van mijn leven en kameraad, Thea, en mijn dochters 
Renée en Floor bedanken.

Ik heb gezegd.
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Verklaring van enkele gebruikte begrippen

Ammonificatie: omzetten van een organische stikstofverbinding in onder andere 
ammonium (NH4+) ionen.

Biogeochemie: de wetenschappelijke discipline die het samenspel van 
biologische, chemische en geologische processen en reacties bestudeert, die 
de samenstelling van het milieu (biosfeer, hydrosfeer, pedosfeer, atmosfeer 
en lithosfeer) bepalen. Biogeochemie is de studie van de kringlopen van 
chemische elementen, zoals koolstof, stikstof en fosfor, en hun interacties met en 
incorporatie in biomassa en hun transport door het milieu in tijd en ruimte.

Denitrificatie: Proces waarbij bacteriën nitraat (NO3-) in een aantal stappen 
(nitriet, NO2-; stikstofmonoxide, NO; lachgas, N2O) reduceren tot moleculaire 
stikstof (N2):. Denitrificatie gebeurt door bepaalde heterotrofe en enkele 
autotrofe bacteriën, die nitraat als elektronenacceptor (oxidator) gebruiken onder 
anoxische (zonder zuurstof) of hypoxische (laag zuurstofgehalte) omstandigheden. 
Gasvormige tussenproducten (NO en N2O) kunnen naar de atmosfeer 
ontsnappen tijdens het proces.

Mineralisatie: het proces waarbij organische verbindingen (plantenresten) in 
of op de bodem door micro-organismen worden omgezet in anorganische 
(minerale) verbindingen (zoals nitraat, koolstofdioxide).

Nitrificatie: de biologische oxidatie van ammonium NH4+) tot nitriet (NO2-) 
gevolgd door de oxidatie van nitriet tot nitraat (NO3-).

Retentie: retentie van nutriënten is de aanvoer minus de afvoer in het systeem 
dat wordt beschouwd. In aquatische systemen gaat het om de hydrologische 
input en output, waarbij gasvormige verliezen (door bijvoorbeeld denitrificatie) 
meetellen als retentiemechanismen.
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