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1 Introductie 

In dit rapport beschrijven we de eerste fase van het onderzoek naar enkele beken met hoge 

concentraties stikstof in midden-Limburg tussen Sittard en Roermond (zie figuur 1). Het gaat 

om het stroomgebied van de Vlootbeek (met daarin de Pepinusbeek en de Putbeek) en de 

Middelsgraaf (stroomgebied van de Geleenbeek). Om tot een gebiedsgerichte aanpak van de 

hoge stikstofconcentraties in dit gebied te komen, is het cruciaal om de belangrijkste bronnen 

en routes in beeld te krijgen. 

 

 

  

Figuur 1: Ligging van het onderzoeksgebied tussen Roermond en Sittard (links) en namen van de 

bestudeerde beken (rechts) 

 

Het doel van deze eerste fase was het onderzoeken van de bestaande kennis en het 

opstellen van een onderzoeksplan voor vervolgonderzoek. Dit plan moet uiteindelijk het 

antwoord opleveren voor de volgende vragen die Waterschap Limburg heeft geformuleerd: 

• Wat is de relatieve bijdrage van actuele bronnen en historische bronnen aan de hoge 

nitraatconcentraties in de beken? 

• Welke actuele bronnen zijn in welke mate belangrijk? Welk deel van de belasting is 

natuurlijk? 

• Kan de suggestie van Wageningse studenten worden bevestigd dat een deel van de 

nitraatbelasting afkomstig is uit Duitsland, of kunnen we met enige zekerheid zeggen 

dat Duitsland geen significante invloed heeft op de nitraatconcentratie in de beken?  

• Zijn er realistische maatregelen die de stikstofconcentraties in de beken in dit gebied 

significant kunnen reduceren? Welke maatregelen? 

 

In dit rapport geven we een overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek (hoofdstuk 2), de 

beschikbare meetgegevens van Waterschap Limburg (hoofdstuk 3), een veldbezoek 

(hoofdstuk 4) en diverse andere informatiebronnen voor het gebied (hoofdstuk 5). Op basis 

van deze informatie vatten we het systeem qua hydrologie en waterkwaliteit samen met 

enkele conceptuele modellen (hoofdstuk 6). Vervolgens reflecteren we op de bovenstaande 

onderzoeksvragen (hoofdstuk 7) en formuleren we een plan voor verder onderzoek 

(hoofdstuk 8). 
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2 Eerder onderzoek 

Waterschap Limburg heeft drie rapporten beschikbaar gesteld waarin relevant eerder 

onderzoek beschreven wordt. Het gaat om een HAS stagerapport (Breukers, 2013), een 

memo van Deltares (Van der Grift, 2017) en een rapport vanuit een consultancy training vak 

van WUR-studenten (Angelini et al., 2018). In Bijlage A zijn korte samenvattingen 

opgenomen van deze rapporten. Hier beschrijven we enkele hoofdpunten. 

 

Breukers (2013) wijst op basis van een water- en stoffenbalans de landbouw aan als de 

belangrijkste bron van stikstof in het oppervlaktewater. Ook constateert hij dat de kwel vanaf 

het plateau op de grens tussen Nederland en Duitsland al hoge nitraatconcentraties bevat. 

Het gebied is daarmee niet vergelijkbaar met de Drentse Aa en vele andere beken in 

Nederland, aangezien het kwelwater daar vrijwel altijd gereduceerd en nitraatloos is.  

 

Breukers (2013) rapporteert ook stroombaanberekeningen die door een medewerker van 

Waterschap Limburg zijn uitgevoerd met het Ibrahym model. Deze figuren zijn hieronder 

overgenomen (figuur 2). De kleuren geven grondwaterstijghoogten aan van hoog 

(donkerrood) naar laag (groen), maar de legenda daarvoor was niet opgenomen in de figuur. 

De grondwaterstroming staat altijd loodrecht op de lijnen met gelijke stijghoogte. De zwarte 

lijnen geven de berekende stroombanen weer. Voor de linkerfiguur zijn waterdeeltjes op het 

Nederlandse en Duitse deel van het plateau losgelaten en is 50 jaar verder gerekend. De 

meeste stroombanen in het Duitse deel blijven kort en eindigen in Duits oppervlaktewater. 

Veel van de stroombanen vanaf het Nederlandse deel eindigen in de Pepinusbeek en 

enkelen gaan verder richting de Vlootbeek en de Maas. In de rechterfiguur zijn waterdeeltjes 

bij de Pepinusbeek geselecteerd en is teruggerekend waar deze waterdeeltjes vandaan 

kwamen. Aan deze stroombaanberekening is ook te zien dat de Pepinusbeek vooral gevoed 

wordt met grondwater vanaf het Nederlandse deel van het plateau. Overigens zullen deze 

stroombanen korter zijn dan de 150 jaar waarvoor het model in totaal is teruggerekend. 

 

 
Figuur 2: Stroombaanberekeningen met Ibrahym (Breukers, 2013) 

 

In de Deltares memo wijst Van der Grift (2017) op de zeer hoge nitraatconcentraties in het 

diepere grondwater in de regio. Van der Grift relateert dit aan de goed doorlatende en weinig 

reactieve ondergrond op de plateaus in dit deel van Limburg. Nitraat vanuit landbouw spoelt 

in deze grofzandige en geoxideerde afzettingen veel dieper uit dan in andere zandgebieden 

in Nederland.  
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Het rapport van de WUR-studenten (Angelini et al., 2018) maakt melding van hoge 

nitraatconcentraties in het grondwater in Duitsland vlak over de grens. De studenten stellen 

dat nitraat dat vanuit Duitsland via het grondwater de Pepinusbeek en de Putbeek bereikt 

een groot deel van de stikstofbelasting vormt. Op basis van ecologische meetgegevens 

concluderen Angelini et al. (2018) dat de ecologische scores laag zijn.  

 

Ook Angelini et al., (2018) rapporteren stroombaanberekeningen op basis van Ibrahym 

(figuur 3). Ook in deze figuur geven de kleuren grondwaterstijghoogten aan van hoog (blauw) 

naar laag (geel). Hierbij zijn de waterdeeltjes bij de Pepinusbeek geselecteerd en is 

teruggerekend waar ze 10, 50, 100 en 150 jaar geleden geïnfiltreerd zijn. Ook hier is te zien 

dat de Pepinusbeek deels gevoed wordt met grondwater vanaf het plateau. De stroombanen 

korter dan 50 jaar komen allemaal van het Nederlandse deel van het plateau. Enkel 

stroombanen van meer dan 100 jaar komen vanaf het Duitse deel van het plateau. Voor de 

stroombanen langer dan 100 jaar is het zowel qua bemestingshistorie als qua geochemie 

onwaarschijnlijk dat er nog nitraat meekomt. 

 

 
Figuur 3: Stroombaanberekeningen met Ibrahym (Angelini et al., 2018) 
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3 Meetgegevens Waterschap Limburg 

Vanuit Waterschap Limburg is een bestand aangeleverd met de waterkwaliteitsmetingen in 

het onderzoeksgebied. Vanuit deze dataset is een eenmalige meetronde uit het voorjaar van 

2006 gedestilleerd met veel ruimtelijk detail in de metingen voor de Pepinusbeek, Putbeek en 

Vlootbeek. Hiernaast is gekeken naar zeven meetlocaties in het gebied met een langere (>5 

jaar), actuele, ononderbroken meetreeks voor de stikstofcomponenten. 

 

Bijlage B.1 geeft de nitraatconcentraties die eind maart en begin april 2006 gemeten zijn in 

het kader van een stageonderzoek naar bruine kikkers (Waschk, 2006). De monsters zijn 

door de stagiair verzameld en geanalyseerd door Intertek in opdracht van  het waterschap. 

De grote ruimtelijke dichtheid maakt deze metingen interessant, maar het betreft wel een 

momentopname van de voorjaarssituatie in een periode dat er ook beekherstelprojecten 

plaatsvonden. De gemeten concentraties zijn vooral hoog (20-30 mg/l NO3-N) in de Putbeek. 

Ook aan weerskanten van het Putbeek stroomgebied, in de Diergaardlossing naar de 

Pepinusbeek en in de Esbroeklossing naar de Vlootbeek zijn hoge concentraties gemeten. 

De concentraties in de Pepinusbeek zijn aan de bron laag en lopen naar benedenstrooms op 

tot ca. 20 mg/l NO3-N na de samenkomst met de Putbeek. Na de monding in de Vlootbeek 

zijn de concentraties ongeveer 17 mg/l NO3-N. In het gebied zijn ook enkele stilstaande 

wateren bemonsterd, veelal met zeer lage nitraatconcentraties. De nitraatconcentraties in 

bemonsterde zijtakken (lossingen) zijn zeer variabel.   

 

De locaties van actuele, vaste meetpunten van Waterschap Limburg met langere 

meetreeksen zijn weergegeven in Bijlage B.2. De meetreeksen van 2015-2020 voor de 

stikstofparameters (stikstof-totaal, nitraat, ammonium en organisch stikstof) zijn weergegeven 

in Bijlage B.3. Voor alle meetlocaties geldt dat nitraat veruit de belangrijkste 

stikstofcomponent is. Voor ammonium en organisch N zijn soms piekconcentraties 

aangetroffen, maar ook die pieken blijven onder de 3 mg/L N. Gezien de dominantie ligt de 

focus in deze studie verder op nitraat. De reeksen voor nitraat zijn in figuur 4 gelinkt aan de 

meetlocaties. Een aantal opvallende zaken in deze meetreeksen is: 

 

• De nitraatconcentraties zijn erg hoog en laten geen dalende trend zien. De Putbeek 

en het uitstroompunt van de Vlootbeek laten eerder licht stijgende concentraties zien. 

• De gebruikelijke seizoensdynamiek met lage concentraties in de zomer en hogere 

concentraties in de winter is niet zichtbaar in de meetreeks van de Putbeek. Dat 

betekent dat nitraat in het Putbeek stroomgebied diep in het grondwater is 

doorgedrongen (zie ook uitleg op blz. 15). In de bovenloop van de Vlootbeek en de 

Pepinusbeek is de seizoensdynamiek met lage concentraties in de zomer en hogere 

concentraties in de winter wel zichtbaar.   

• Beide meetlocaties in de Putbeek laten een duidelijke dip zien in de 

nitraatconcentraties op 24 juni 2016; dit is vlak na zeer hevige onweersbuien met 

veel wateroverlast op 22 en 23 juni. Ook op andere locaties zijn de concentraties 

lager na deze bui, maar bij de hoge zomerconcentraties in de Putbeek valt dit meer 

op.  

• In de extreem droge zomers van 2018 en 2019 vielen de beken deels droog en zijn 

ze niet bemonsterd of is niet-stromend water bemonsterd. Nitraat wordt bij niet-

stromend water in de zomer snel opgenomen waardoor de concentraties meestal 

laag zijn. Ook is er grondwater in de Putbeek en/of Pepinusbeek gepompt om ze 

ondanks de droogte watervoerend te houden. Mogelijk was dit dieper, nitraatloos 

grondwater.  
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Figuur 4: Meetreeksen voor Nitraat-N voor 2015 t/m 2020 op verschillende vaste meetlocaties van Waterschap Limburg 
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4 Veldbezoek 

Op 11 december 2020 is het onderzoeksgebied verkend en zijn metingen gedaan met de 

Nitraat-App, een EC meter en een troebelheidsmeter. Een fotoverslag van het veldbezoek 

met alle meetresultaten is opgenomen in Bijlage C. Hier beschrijven we per beek een aantal 

hoofdpunten.  

 

Voor de Middelsgraaf is er een flinke aanvoer vanuit Duitsland via de beek. Vlakbij de grens 

was de nitraatconcentratie 9 mg/l NO3-N en deze liep in het Nederlandse deel op naar 14 

mg/l NO3-N bij de N276 en 13 mg/l NO3-N bij de Lange Akkersweg. De bodem van de beek 

was sterk roodbruin gekleurd, wat duidt op ijzeroxide-vorming bij het opkwellen van 

gereduceerd ijzerrijk grondwater.  

 

Bij de bron van de Pepinusbeek waren de nitraatconcentraties meteen al hoger dan 35 mg/l 

NO3-N. Er is via het oppervlaktewater geen aanvoer vanuit Duitsland. Mogelijk is hier een 

klein deel van het nitraatrijke grondwater afkomstig van het Duitse deel van het plateau, maar 

de in hoofdstuk 2 besproken stroombaananalyses duiden erop dat het grondwater hier vooral 

vanuit het oostelijk gelegen, Nederlandse deel van het plateau komt (figuur 2 en 3). Er liggen 

aan beide zijden van de beek brede bufferstroken met in de bovenloop ook enkele vennen 

met zeer lage concentraties nitraat. Bij een boring in de bufferstrook kwam een afwisseling 

van zand en leem met wat grind (beekdalafzettingen) naar boven; het bemonsterde bovenste 

grondwater bevatte geen nitraat. Bij de Diergaardlossing is de nitraatconcentratie ca. 30 mg/l 

NO3-N in de lossing en in een drain vanuit een maisperceel. Het bovenste grondwater is 

vanuit een peilbuis aan de rand van hetzelfde maisperceel bemonsterd en had een 

concentratie van 10 mg/l NO3-N.    

 

De Putbeek is alleen bij de bron bezocht. Ook hier is geen aanvoer via het oppervlaktewater 

vanuit Duitsland. De nitraatconcentratie is meteen bij de bron al ca. 30 mg/l NO3-N.    

 

De Vlootbeek krijgt wel wat aanvoer vanuit Duitsland, al was de afvoer tijdens het 

veldbezoek beperkt. De nitraatconcentratie bij de grens was 6 mg/l NO3-N. Verderop bij  

Montfort stond de Vlootbeek droog. Ten westen van Montfort, na de samenkomst met de 

Putbeek/Pepinusbeek is er wel weer afvoer. De Nitraatconcentratie bij de Bajonetweg was 15 

mg/l NO3-N. Verderop bij de A12 was de afvoer weer veel minder en was de 

nitraatconcentratie 18 mg/l NO3-N. Na het passeren van de terrasrand naar het laagste 

Maasterras was de nitraatconcentratie 25 mg/l NO3-N bij de Weerderweg.    

 

Tijdens het veldbezoek waren op afstand de rood-bruine, ijzerrijke zanden van de Sterksel-

formatie zichtbaar in de wand van groeve de Hazelaar. Dit is de goed doorlatende, weinig 

reactieve ondergrond die op het plateau aan maaiveld ligt en circa 20 meter dik is. Op 4 

januari is door Janou Bonné een veldbezoek gebracht aan de groeve Hazelaar (zie bijlage D 

voor verslag en foto’s). In het water in de groeve is een nitraatconcentratie van 5 tot 8 mg/l 

NO3-N gemeten. Volgens de informatie van de Xella kalkzandsteenfabriek die de 

zandgroeve exploiteert betreft het rode zand alleen het bovenste deel van de afzetting. Vanaf 

het huidig waterniveau in de groeve is het zand wit. Zowel het rode als het witte zand duiden 

op oxische omstandigheden in de ondergrond en op de afwezigheid van reactiviteit voor 

nitraatafbraak. Hierbij moet uiteraard bedacht worden dat de zandgroeve niet toevallig op 

deze plek zit. Blijkbaar bestaat de ondergrond hier uit ‘puur’ zand met weinig tot geen 

organisch materiaal dat geschikt is voor fabricage van kalkzandsteenblokken. 
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De landbouw in het onderzoeksgebied is intensief. Er is veel akkerbouw en vollegronds 

groenteteelt en erg weinig (blijvend) grasland. Tijdens het veldbezoek viel vooral de preiteelt 

op als wintergewas; veel andere akkerbouwpercelen waren bedekt met over het algemeen 

goed ontwikkelde vanggewassen / groenbemesters.     
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5 Diverse andere informatiebronnen 

In Bijlage E is informatie opgenomen over de geologie (E.1) en de grondwaterkwaliteit (E.2) 

in het gebied. Daarnaast is een historische topografische kaart (E.3) en een hoogtekaart 

(E.4) opgenomen. Hier vatten we de meest relevante aspecten samen. 

 

Het reliëf en de ondergrond in het onderzoeksgebied zijn tot stand gekomen door een 

combinatie van tektonische bewegingen langs breuken (horsten en slenken), 

terrassenvorming door de Maas en rivierduinvorming. Dit samenspel heeft geleid tot het 

dwarsprofiel van de bovenste meters zoals afgebeeld in figuur 5. In het hoogste deel aan de 

zuidoostkant van het gebied (vanaf km 9 in het profiel) ligt de goed doorlatende, weinig 

reactieve formatie van Sterksel (rood, ST) bijna aan maaiveld. Er ligt alleen een dunne laag 

rivierduinzand bovenop (geel). Het Sterksel pakket is ongeveer 20m dik en daaronder ligt de 

formatie van Stramproy (oranje-roze, SY), die minder doorlatend is en meer reactiviteit bevat. 

Het lagere, westelijke deel van het gebied is een slenk, waar de goed doorlatende formatie 

van Beegden (blauw-paars, BE) bijna aan maaiveld ligt (de formatie van Sterksel ligt hier veel 

dieper). Op het midden-terras (tussen km 5 en 9) wordt dit ook bedekt door een dunne laag 

rivierduinzand. In het laagste, meest recent gevormde Maasterras (tot km 5) ligt veelal leem 

aan het oppervlak. 

 

Op de topografische kaart van 1850 zijn veel moerassige gebieden te zien. Veel van deze 

moerassen (Putbroek, Echter broek, Haeselaarsbroek) lagen in de kwelgebieden aan de voet 

van het infiltratiegebied op het plateau (rond km 7 tot 9 in het dwarsprofiel). Deze moerassen 

zijn inmiddels ontgonnen en gedraineerd, maar de grondwaterstanden zijn er nog steeds 

relatief hoog en de bronnen van de Putbeek en de Pepinusbeek liggen in deze zone. Er zijn 

overigens ook wat kleinere moerasgebieden die door rivierduinruggen slecht ontwaterd zijn, 

zoals het Reggerbroek ten oosten van Montfort. Ook op de grens van het midden-terras naar 

het laagste terras (bij km 5) vind infiltratie in het hoge deel en kwel naar het lagere deel 

plaats.  

 

Er is voor het onderzoeksgebied relatief weinig informatie beschikbaar over de 

grondwaterkwaliteit. Let op; de nitraatconcentraties voor het grondwater worden 

weergegeven als NO3, niet als NO3-N. De omrekenfactor naar NO3-N is 14/62 en in de tekst 

geven we de concentraties in beide eenheden. In Bijlage E.2 staat de Nitraatkaart 2012-

2015, wat een interpolatie is op basis van metingen in uitspoelingswater op 

landbouwpercelen uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) van het RIVM.  Ook 

zijn nitraatconcentraties in het grondwater vanuit Dinoloket en vanuit de database van de 

provincie Limburg opgenomen in Bijlage E.2. Meestal betreft het incidentele bemonsteringen; 

slechts 3 locaties (waarvan 2 net over de grens in Duitsland) worden regelmatig bemonsterd. 

De nitraatconcentraties in deze putten zijn erg hoog (80-170 mg/l NO3 = 18-38 mg/l NO3-N). 

Daarnaast is het opvallend dat in 2 van de 3 putten de nitraatconcentratie de afgelopen 30 

jaar niet is afgenomen. De aanvullende data vanuit de provincie Limburg die niet in Dinoloket 

is opgenomen betreffen metingen uit het OGOR-meetnet van de provincie (Optimaal Grond- 

en Oppervlaktewater Regime-meetnet). Deze metingen liggen allemaal in de directe 

nabijheid van de beken en geven dus geen inzicht in de kwaliteit van het infiltrerende 

grondwater in het gebied.  

 

Figuur 6 geeft een samenvattend beeld van de nitraatconcentraties op verschillende dieptes 

in het gebied. In het bovenste grondwater variëren de gemeten nitraatconcentraties tussen 

de 0 en 250 mg/l NO3 (=0-56 mg/l NO3-N). Ook in het grondwater op 5-25m diepte zijn op 

diverse plekken concentraties boven de 100 mg/l NO3 (=23 mg/l NO3-N) aangetroffen, wat 
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extreem hoog is en elders in Nederland nauwelijks voorkomt. Vanaf 25 meter diepte blijven 

de concentraties onder de 30 mg/l NO3 (=7 mg/l NO3-N). In het gebied zijn ook lage 

nitraatconcentraties in het grondwater gemeten. Deze meetlocaties liggen waarschijnlijk in de 

nattere delen van het gebied rond de beken of aan de voet van het plateau (voormalige 

moerige gronden) waar de ondergrond wel denitrificatiecapaciteit heeft. Ook kunnen deze 

meetlocaties in natuurgebieden liggen waar de nitraatbelasting van het grondwater lager is. 

Een relatief groot aantal meetpunten in figuur 6 liggen in de nattere delen van het gebied. 

Hierdoor is het waarschijnlijk dat de werkelijke gemiddelde nitraatconcentratie in het gebied 

hoger is dan het gemiddelde door de puntenwolk in figuur 6. 

   

 
Figuur 5: Geologisch dwarsprofiel vanaf de Maas tot het hoogste plateau aan de grens met Duitsland. 

 

 
Figuur 6: Concentratie-diepteprofiel van de nitraatconcentraties in het grondwater in het studiegebied 

(databron: Dinoloket, provincie Limburg en ELWAS-WEB). Let op: nitraatconcentraties in NO3, voor NO3-N 

vermenigvuldigen met 14/62. Let op 2: relatief veel meetlocaties liggen in onbemest gebied langs de beken.  
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6 Conceptuele modellen 

De hoge nitraatconcentraties in het oppervlaktewater van de beken in het onderzoeksgebied 

komen vanuit het grondwater. De interactie tussen grond- en oppervlaktewater in dit gebied 

is echter complex. De hydrologische interactie is schematisch weergegeven in figuur 7. Er 

vindt infiltratie plaats aan de hoge kant van de terrasranden en kwel aan de lage kant. De 

Putbeek en de Pepinusbeek ontspringen aan de basis van het hoogste terras. In de 

infiltratiezone meer benedenstrooms verliezen de beken water naar het grondwater en vallen 

ze soms droog.    

 

 
Figuur 7: Conceptueel model hydrologie 

 

In figuur 8 breiden we het schema uit met het nitraattransport. De bron is de bemesting van 

landbouwpercelen met organische mest en kunstmest. De akkerbouwgewassen en 

vollegronds groenten nemen gedurende een beperkte periode nitraat op en een groot deel 

spoelt met het regenwater uit naar het grondwater. In zowel de formatie van Sterksel als de 

formatie van Beegden kan het nitraat diep in de ondergrond doordringen door de grote 

doorlatendheid en de beperkte reactiviteit. De reactiviteit is beperkt doordat er nauwelijks 

organisch materiaal of klei (pyriet) in deze afzettingen zit wat nodig is voor nitraatafbraak 

(denitrificatie). Het grondwater bevat daardoor tot een diepte van circa 20-25 meter onder 

maaiveld verhoogde concentraties nitraat. De beken worden voornamelijk gevoed vanuit dit 

grondwater. De bijdrage van nitraat vanuit het grondwater dieper dan 25m is waarschijnlijk 

beperkt. Onder de formatie van Sterksel en de formatie van Beegden ligt de formatie van 

Stramproy. Deze is minder doorlatend en bevat wel reactiviteit (organisch materiaal en pyriet) 

voor de afbraak van nitraat. Het is dus niet waarschijnlijk dat hierin nitraathoudend 

grondwater aanwezig is. 

 

 
Figuur 8: Conceptueel model hydrologie en nitraattransport 
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Het conceptuele model van Rozemeijer en Broers (2007) kan ook nuttig zijn om de temporele 

variaties in de nitraatconcentraties beter te begrijpen. Dit concept gaat ervanuit dat, bij 

afwezigheid van puntbronnen, de samenstelling van het oppervlaktewater de resultante is 

van een variërende mengverhouding tussen diepe en ondiepe grondwaterstroombanen 

(figuur 9). Onder droge omstandigheden wordt het oppervlaktewater gevoed door diepere 

stroombanen. In de meeste gebieden in Nederland bevatten deze stroombanen geen nitraat, 

in het stroomgebied van de Putbeek en de Pepinusbeek bevat dit diepere grondwater tot 20-

25m nog wel veel nitraat. Als het natter wordt blijft het diepere grondwater bijdragen, maar 

komt er ook een aandeel ondiep grondwater en eventueel drainwater bij. In de meeste 

gebieden stijgen de nitraatconcentraties daardoor, maar in het stroomgebied van de Putbeek 

en de Pepinusbeek zijn de concentraties in dit ondiepe grondwater ongeveer even hoog als 

in het diepere grondwater. Daardoor ontbreken de seizoensfluctuaties in de 

nitraatconcentraties die in bijna alle andere beken wel optreden. Als het extreem nat wordt, 

dan kunnen ook zeer snelle stroombanen zoals oppervlakkige afstroming gaan bijdrage aan 

het oppervlaktewater. De nitraatconcentraties in deze zeer snelle afvoercomponenten zijn 

meestal laag doordat er nauwelijks interactie met de bodemmatrix is geweest. Hierdoor dalen 

de nitraatconcentraties vaak tijdens extreem natte perioden.    

 

 

 
Figuur 9:  Conceptueel model over de relatie tussen grond- en oppervlaktewater (Rozemeijer en Broers, 

2007).  
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7 Reflectie op onderzoeksvragen 

Op basis van de in dit rapport samengevatte bestaande kennis over het stroomgebied van de 

Vlootbeek komen we in dit hoofdstuk terug op de door Waterschap Limburg geformuleerde 

vragen (zie ook hoofdstuk 1). In hoeverre zijn deze vragen al te beantwoorden? En wat 

vraagt nog om verder onderzoek? 

 

 

Wat is de relatieve bijdrage van actuele bronnen en historische bronnen aan de hoge 

nitraatconcentraties in de beken? 

Landbouw is de belangrijkste bron van nitraat in grond- en oppervlaktewater in het gebied. 

De beschikbare waterkwaliteitsmetingen voor het grondwater laten zien dat tot een diepte 

van 20-25 meter op verschillende locaties zeer hoge concentraties nitraat voorkomen. Het 

betreft dan waarschijnlijk vooral de infiltratiegebieden met landbouw op de terrassen, waar 

het nitraatrijke water met circa 1 meter per jaar in verticale richting de ondergrond in kan 

infiltreren. Op basis van deze informatie verwachten we dat de landbouwinvloed van meer 

dan 25 jaar geleden geen bijdrage levert aan de nitraatvracht naar de beken. Dit oudere 

nitraat wordt afgebroken in de diepere ondergrond met grotere denitrificatiecapaciteit. 

Daarnaast zullen veel van deze diepere stroombanen in de Maas eindigen in plaats van in de 

beken. Invloed van landbouw ouder dan 75 jaar kunnen we ook uitsluiten omdat het 

bemestingsniveau toen erg laag was.         

 

De relatieve bijdrage van de actuele landbouw varieert in de tijd; in droge omstandigheden is 

de invloed van het diepere, wat oudere (5-25 jaar) grondwater dominant, terwijl onder natte 

omstandigheden de invloed van jong water groter wordt. Gezien de beperkte 

seizoenschommelingen in de Putbeek en de Pepinusbeek zijn de nitraatconcentraties in het 

oudere grondwater vergelijkbaar met de concentraties in het jongere water. Op basis van de 

bestaande gegevens is het nog niet mogelijk om een kwantitatieve inschatting van de 

relatieve bijdragen van actuele en historische landbouw te geven. Een aandachtpunt hierbij is 

het beperkte aantal monitoringslocaties voor grondwaterkwaliteit, met name in de 

infiltratiegebieden op de terrassen. 

 

 

Welke actuele bronnen zijn in welke mate belangrijk? Welk deel van de belasting is 

natuurlijk? 

De belasting van de beken met nitraat komt voor het overgrote deel vanuit de landbouw. De 

Vlootbeek en de Middelsgraaf ontvangen afvoer vanuit Duitsland, waar landbouw 

waarschijnlijk ook de belangrijkste bron is. Voor de Vlootbeek is er mogelijk ook een bijdrage 

van Duits RWZI-water. Atmosferische depositie, een tweetal IBA’s en eventuele andere 

bronnen hebben waarschijnlijk een beperkte (<5%) invloed.       

 

De belasting vanuit Duitsland via het grensoverschrijdende oppervlaktewater wordt door 

Waterschap Limburg aangemerkt als een aparte bron, zodat voor het Duitse deel van het 

stroomgebied geen onderzoek naar de herkomst nodig is. Met het ontbreken van goede 

afvoer- en concentratiemetingen is het momenteel niet goed mogelijk om de vracht vanuit 

Duitsland  te kwantificeren. Voor de Vlootbeek is de aanvoer vanuit Duitsland beperkt (enkele 

liters per sec), maar voor de Middelsgraaf is de aanvoer groter (orde grootte 100 l/s). De 

Putbeek en Pepinusbeek ontvangen geen aanvoer via oppervlaktewater vanuit Duitsland.   

 



 

 

 

17 van 58  Herkomst stikstof in beken in midden-Limburg 

11206527-000-BGS-0001, 2 maart 2021 

Mogelijke bronnen van natuurlijke belasting zijn het invangen van stikstof door de bossen op 

het plateau en de afbraak van organisch materiaal in moeras- en beekdalafzettingen. De zeer 

lage nitraatconcentraties in de onbemeste bufferstroken duiden erop dat daar de bijdrage van 

atmosferische depositie en de afbraak van organisch materiaal waarschijnlijk beperkt is. 

Vooral onder naaldbossen kan door het invangen van atmosferisch stikstof de 

nitraatconcentratie mogelijk verhoogd zijn. De nitraatconcentraties in het grondwater onder 

de bossen op het plateau zijn niet bekend, maar zijn naar verwachting veel lager dan in het 

landbouwgebied. Op gebiedsniveau bedraagt de bijdrage van atmosferische depositie over 

het algemeen enkele procenten.  

 

 

Kan de suggestie van Wageningse studenten worden bevestigd dat een deel van de 

nitraatbelasting afkomstig is uit Duitsland, of kunnen we met enige zekerheid zeggen 

dat Duitsland geen significante invloed heeft op de nitraatconcentraties in de beken?  

In de voorgaande tekst is al ingegaan op de invloed vanuit Duitsland via de aanvoer van 

oppervlaktewater. We verwachten dat de invloed van grondwater vanuit Duitsland op de 

belasting van de Nederlandse beken klein is. Het op Duits landbouwgebied infiltrerende 

grondwater bevat weliswaar (zeer) hoge nitraatconcentraties, maar dit zal voornamelijk ofwel 

via korte stroombanen (<25 jaar) uitkomen in sloten en beken op Duits grondgebied (en 

vervolgens via het oppervlaktewater naar Nederland stromen), ofwel via lange stroombanen 

doordringen in de diepere ondergrond met hogere denitrificatiecapaciteit. Het is wel mogelijk 

dat het brongebied van de Pepinusbeek, zeer dicht bij de Duitse grens, wel nitraatrijk 

grondwater vanuit Duitsland ontvangt. De eerder gerapporteerde stroombaanberekeningen 

(figuur 2 en 3) laten daar echter vooral aanvoer vanuit het Nederlandse landbouwgebied aan 

de oostkant zien.    

 

 

Zijn er realistische maatregelen die de stikstofconcentraties in de beken in dit gebied 

significant kunnen reduceren? Welke maatregelen? 

De voorkeursvolgorde voor maatregelen is (1) het verminderen van de uitspoeling, (2) het 

afvangen van nitraat (routemaatregelen) en (3) het nemen van effectgerichte maatregelen in 

het oppervlaktewatersysteem die de ecologische effecten van nitraat beperken. 

 

Het verminderen van de uitspoeling is te bereiken door de hoeveelheid bemesting te 

verminderen en/of de opname-efficiëntie van de gewassen te verhogen. Voor het verhogen 

van de opname-efficiëntie is de gewaskeuze cruciaal. De groenten, die in het gebied veel 

geteeld worden, kennen een lage opname efficiëntie. Permanent grasland is wat dit betreft 

het beste. Met zeer scherp maatwerk qua bemesting is ook enige winst (max ca. 10%) te 

behalen, maar waarschijnlijk onvoldoende voor het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen. 

Het verminderen van de uitspoeling heeft binnen 1-2 jaar al een reducerend effect op de 

nitraatbijdrage van de snelle routes, maar het verminderen van de bijdrage van de diepere 

routes en de zomerconcentraties zal langer duren (10-25 jaar).  

 

Qua routemaatregelen is het mogelijk om nitraat te laten denitrificeren in 

zuiveringsmoerassen, natte bufferstroken of eenvoudige reactoren (nutriënt catchers). Deze 

maatregelen kunnen op een kortere termijn al effect hebben. Zuiveringsmoerassen en 

bufferstroken kosten relatief veel ruimte en werken vooral in de zomer. Mogelijk zijn de 

nitraatconcentraties in dit gebied te hoog voor een goed effect. Reactoren (bijvoorbeeld 

gevuld met houtsnippers) kosten weinig ruimte (kunnen ook ondergronds), werken ook in de 

winter en zijn goed te combineren met waterconservering.        
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8 Plan voor vervolgonderzoek 

Voor het Waterschap is het van belang om te bepalen of er realistische maatregelen bestaan 

die de stikstofgehalten in de beken in dit gebied significant kunnen reduceren. En zo ja, te 

bepalen welke maatregelen dit dan zijn en op welke termijn effecten te verwachten zijn. Om 

antwoorden te vinden is het nodig om meer inzicht te hebben in het ruimtelijke (3D) 

concentratiebeeld van nitraat in het grondwater in het gebied. Op basis van de tijdreeksen 

van nitraatconcentratie in de beken, met name het gebrek aan seizoensdynamiek bij de 

Putbeek en Pepinusbeek, lijkt het erop dat het gehele watervoerende pakket dat bijdraagt 

aan de grondwaterafvoer naar de beken hoge nitraatconcentraties bevat. Er zijn echter te 

weinig metingen van nitraatconcentraties in het grondwater om dit beeld te kunnen 

bevestigen.  Aanvullende meetgegevens van de grondwaterkwaliteit zijn daarom zeer 

wenselijk en nodig als invoer voor modellen waar het effect van maatregelen te kwantificeren 

is.  

 

 

Monitoring grondwaterkwaliteit 

Het vervolgonderzoek zal zich in eerste instantie dus moeten richten op het verkrijgen van 

aanvullende grondwaterkwaliteitsanalyses. De realisatie van een meetnet grondwaterkwaliteit 

om de nitraatconcentratie in dit gebied op een zinvol schaalniveau te karteren vraagt een 

behoorlijk inspanning. Met name omdat ook het diepere grondwater (tot maximaal circa 30 

m-mv) bemonsterd moet worden. Een mogelijk route is de bemonstering van grondwater uit 

bestaande peilbuizen aangevuld met bemonstering van beregeningsputten. Uiteraard moeten 

deze een filterstelling hebben in het bovenste deel van de ondergrond tot circa 30 m-mv. Het 

liefst hebben de putten ook een filter dat niet te lang is, zodat het grondwater niet over een te 

groot dieptetraject vermengd wordt. Het is niet bekend hoeveel er van dergelijke meetpunten 

in het gebied aanwezig zijn maar dit is wel een verkenning waard. Na uitvoer van een 

dergelijke verkenning kan besloten worden of het noodzakelijk is om in dit gebied extra 

grondwaterpeilbuizen te realiseren. Mogelijk kan het Waterschap hierin gezamenlijk met de 

provincie optrekken. De ruimtelijke dekking van het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit 

(PMG) is in dit gebied klein. Er is bijvoorbeeld geen enkel PMG meetpunt op het tweede 

plateauterras. 

 

Voorgesteld wordt om een meetnet te ontwerpen volgens een gestratificeerde steekproef 

(figuur 10). Daarbij wordt per relevant gebiedstype een aantal monitoringslocaties 

gerealiseerd om hiermee een gemiddelde en een bandbreedte van nitraatconcentraties in het 

gebiedstype te achterhalen. De gebiedstypes kenmerken zich door een vergelijkbaar 

bodemgebruik en geohydrologische situatie. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwpercelen op 

de plateauterrassen waar grondwater infiltreert en de kwelzones aan de voet van de 

plateauterrassen. Per meetlocatie worden filters op verschillende diepten geplaatst om na te 

gaan hoe diep het nitraatfront in de ondergrond is doorgedrongen. Op deze manier kan 

ondanks de grote ruimtelijke variatie toch een gebiedsdekkend beeld van de 

grondwaterkwaliteit verkregen worden. Naast nitraat zou het goed zijn om alle macro-

chemische parameters te analyseren (PO4, K, Na, Ca, Cl, Mg, HCO3, Fe, SO4, pH, EC) en 

eventueel zware metalen (Ni, Zn, Cd, Cu). Het meten van nitraatisotopen kan extra 

onderscheidend vermogen geven voor nitraat afkomstig uit atmosferische depositie, afbraak 

van organisch materiaal, kunstmest en dierlijke mest. Gecombineerd met metingen van 

nitraatisotopen in het oppervlaktewater in droge en natte omstandigheden helpt dat om het 

onderscheid te maken tussen bronnen (landbouw versus natuurlijke achtergrond). Ook kan 

uit deze isotoopmetingen afgeleid worden of er denitrificatie optreedt in het bemonsterde 

grond- en oppervlaktewater.        
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Figuur 10:  Voorbeeld van een indeling in homogene gebiedstypes voor een grondwatermeetnetontwerp 

volgens een gestratificeerde steekproef  (Broers, 2002) 

 

Het is zinvol om de grondwater-deelstroomgebieden ofwel intrekgebieden voor de 

verschillende beken te bepalen op basis van stroombaanberekeningen met het 

grondwatermodel Ibrahym. Vervolgens kunnen de grondwaterkwaliteitsmetingen verspreid 

worden over de verschillende deelstroomgebieden en over de gebiedstypen. Voor een 

grondwatermeetnet in het stroomgebied van de Vlootbeek kunnen de volgende gebiedstypen 

onderscheiden worden: 

 

• Landbouw-infiltratie  

• Natuur-infiltratie  

• Landbouw-kwel 

• Natuur-kwel 

 

De grondwaterkwaliteitsmetingen in de onbemeste natuurgebieden geven een beeld van de 

mogelijke natuurlijke achtergrondconcentraties van nitraat. Voor het gebiedstype natuur-kwel 

kan gebruik worden gemaakt van de bestaande peilbuizen in de bufferstroken in het gebied. 

Uit eerdere metingen is gebleken dat de nitraatconcentraties daar in het bovenste grondwater 

laag zijn en het heeft in dit gebiedstype daarom geen zin om ook diepere 

grondwatermeetlocaties te installeren. 

 

Voor de metingen in het gebiedstype natuur-infiltratie zullen waarschijnlijk nieuwe 

meetlocaties ingericht moeten worden. Op de terrasranden zijn de grondwaterstanden diep 

en er moet dan ook diep geboord worden voor het installeren. We verwachten relatief lage 

concentraties en minder grote ruimtelijke verschillen dan in het landbouwgebied. Er kan 

daarom volstaat worden met ca. 6 locaties met 2 meetdieptes (bijv. 5m en 15m onder 

maaiveld, afhankelijk van de grondwaterstand). 

 

Het infiltratiegebied met landbouw kent het hoogste risico op nitraatuitspoeling en 

waarschijnlijk ook de grootste variatie in de ruimte. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van 

de gemiddelde concentraties en van de diepte van het nitraatfront, vergt dit gebiedstype de 

grootste monitoringsinspanning. We verwachten dat ca. 10 meetlocaties met 4 meetdieptes 

(bijv. 5, 10, 20 en 30m, afhankelijk van de grondwaterstand) hiervoor nodig zijn.  
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Voor het kwelgebied met landbouw speelt zowel de invloed van het landgebruik ter plekke als 

de aanvoer van nitraatrijkgrondwater vanaf de terrasranden een rol. Door verschillen in 

landgebruik zullen vooral de concentraties in het bovenste grondwater veel ruimtelijke 

variatie vertonen. Gezien de ondiepe grondwaterstanden is het bemonsteren vanuit tijdelijke 

boorgaten op de percelen of vanuit drains hier mogelijk. Om de concentraties in het 

kwelwater te bepalen zijn in dit gebiedstype ook ca. 6 locaties met 3 meetdieptes nodig (bijv. 

2, 10, 25m). Er zijn relatief al veel meetlocaties aanwezig in de direct omgeving van de beken 

(zie figuur E.6). 

 

 

Modelanalyses 

Op basis van een 3D kartering van de nitraatconcentraties in het grondwater kunnen 

vervolgens met behulp van modellen voorspellingen gemaakt worden van toekomstige 

ontwikkeling van de nitraatbelasting van de beken inclusief het effect van maatregelen op 

deze nitraatbelasting. De methode van modelleren kan variëren van vrij eenvoudig 

gebaseerd op analytische formules tot complex met een volledig 3D transportmodel: 

 

• Een relatief eenvoudige manier is de STROMON aanpak (Rozemeijer & Broers, 

2007), vergelijkbaar met de sommen die in het verleden in het kader van het WaHyd 

project voor Waterschap Limburg zijn uitgevoerd (Klein et al., 2008).  

 

• Een vanuit deze STROMON-aanpak ontstane tussenvorm is het modelleren van 

nitraatconcentraties op basis van dynamische reistijdverdelingen zoals recent door 

Kaandorp (2019) gedaan is voor enkele beken in Twente. Bij deze aanpak worden 

reistijden vanaf maaiveld tot aan de beken berekend met een grondwatermodel 

(zoals het Ibrahym modelinstrumentarium) en wordt een relatie tussen de reistijd en 

de nitraatconcentratie gebruikt om de nitraatconcentraties in de beken te voorspellen.  

 

• De meest uitgebreide optie is om het water- en stoftransport door de ondergrond 

volledig 3D door te rekenen, bijvoorbeeld door het Ibrahym modelinstrumentarium uit 

te breiden met geochemische processen (met name denitrificatie) en 

ondergrondschematisaties (waar de reactiviteit in zit). Een (conceptueel) 

vergelijkbaar nitraatmodel is 10 jaar terug al eens voor Zuid Limburg ontwikkeld 

(IwanH). Belangrijk is ook om de dynamische interactie tussen grondwaterstanden 

en routes naar het oppervlaktewater goed mee te nemen. Dit is eerder gedaan door 

het Ibrahym model uit te breiden met Simgro waterbalansen.  

 

Voor alle modelmatige aanpakken geldt dat een representatief en betrouwbaar 3D beeld van 

de nitraatconcentraties in het grondwater van belang is. 
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A Samenvattingen eerder onderzoek 

Breukers, G., 2013. Onderzoek naar de nutriëntenhuishouding in het stroomgebied van 

de Vlootbeek. Scriptie Hogere Agrarische School Den Bosch. 

 

In het kader van een stage-onderzoek heeft Guido Breukers onderzoek gedaan om meer 

inzicht te krijgen in de nutriëntenhuishouding van het Vlootbeek stroomgebied. Van de vier 

pilotgebieden binnen het project Monitoring Stroomgebieden is de Drentse Aa aangemerkt 

als meest vergelijkbaar met de Vlootbeek. Daarom is ook gekeken naar in hoeverre deze 

gebieden inderdaad vergelijkbaar zijn. Er is een waterbalans en een nutriëntenbalans van het 

gebied gemaakt. Uit deze balansen komt naar voren dat kwel vanaf het hoge plateauterras 

(deels Nederlands en deels Duits) rijk is aan stikstof en voor een groot deel van de 

stikstofvracht naar de beken zorgt. De grootse nutriëntenbron is landbouw. Als mogelijke 

maatregelen worden minder bemesting en hermeandering genoemd. Een groot verschil met 

het Drentse Aa stroomgebied is dat het kwelwater aldaar niet de hoge stikstofconcentraties 

bevat die in het Vlootbeek gebied wel voorkomen. Mogelijke oorzaken van dit verschil zijn 

een intensievere landbouw, snellere stroming van grond- en oppervlaktewater en een minder 

reactieve ondergrond in het Vlootbeek stroomgebied.  

 

 

Van der Grift, B. 2017. Analyse nitraatconcentraties grondwater Midden-Limburg. 

Memo Deltares, Utrecht. 

 

In 2017 heeft Bas van der Grift in opdracht van Waterschap Limburg een memo opgesteld 

waarin ingegaan wordt op de hoge nitraatconcentraties in beken in Midden-Limburg. 

Gegevens uit het provinciale en landelijke grondwaterkwaliteitsmeetnet laten zien dat ten 

zuiden van Roermond de nitraatconcentraties in het  grondwater in de bovenste 20m onder 

maaiveld veelal tussen de 20 en 50 mgN/l liggen. Van der Grift relateert dit aan de hoge 

doorlatendheid en lage reactiviteit van de ondergrond in dit gebied. Dit gebied ligt in de 

Roerdalslenk. Hier zijn de fluviatiele afzettingen (Formatie van Sterksel en Formatie van 

Beegden) met een hoge doorlatendheid en lage reactiviteit veel dikker zijn in het gebied ten 

noorden van de peelrandbreuk. In noordwestelijk richting in de Roerdalslenk worden deze 

afzettingen afgedekt door de jonger Formatie van Boxtel die een lagere doorlatendheid en 

hogere reactiviteit voor nitraatafbraak heeft.  Door de hoge doorlatendheid kan infiltrerend 

water in dit deel van Limburg relatief snel de diepte in stromen en door de lage reactiviteit 

wordt nitraat onder weg niet omgezet. In de meeste beken zijn de nitraatconcentraties in de 

zomer laag, doordat het diepe grondwater dat in droge perioden nog afgevoerd wordt geen 

nitraat bevat. In deze regio in Midden-Limburg levert het diepere grondwater wel nitraat, 

waardoor ook in de zomer de concentraties hoog zijn 

 
Angelini, E., Bagde, S., Debernardini, M., Dupont, F., Fontrodona, A., Obrusnik, 

Westerveld, H., 2018.  High Nitrate and Low Phosphate in Limburg Brooks: Causes, 

Impacts, and Measures. Waterningen Consultants, Academic Consultancy Training-

report, Wageningen. 

 

Studenten van Wageningen Universiteit hebben onderzoek gedaan naar de Pepinusbeek en 

de Putbeek in het kader van het vak Academic Consultancy Training. Het doel van deze 

studie was de oorzaak van de hoge nitraat- (en lage fosfaat-)concentraties te onderzoeken, 

de ecologische effecten te bepalen en met mogelijkheden voor maatregelen te komen. De 

langjarige meetreeksen laten voor nitraat al sinds de jaren ’90 concentraties van rond de 20 

mgN/l zien. Volgens de Emissieregistratie is uit- en afspoeling vanuit landbouw de enige 
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significante bron van stikstof in de Pepinusbeek en de Putbeek. Mogelijk zijn er nog enkele 

riool-overstorten en een tweetal IBA’s die een (beperkte) rol spelen. De nitraatconcentraties 

gaan omlaag in zeer natte perioden. Aan de Duitse kant van de grens worden ook hoge 

nitraatconcentraties in het grondwater gevonden en onder meer op basis van particle tracking 

wordt geconcludeerd dat dit grondwater mogelijk de Pepinusbeek en Putbeek bereikt. Op 

basis van ecologische data wordt geconcludeerd dat er een risico is op verlies van 

biodiversiteit, vooral als gevolg van fosfaat. De EQR-scores zijn laag, hoewel er nauwelijks 

algenbloei en exoten voorkomen. Qua maatregelen wordt aanbevolen om te werken aan de 

bewustwording met betrekking tot nutriëntenverliezen en -regelgeving en daarin ook samen 

te werken met Duitsland.   
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B Meetinformatie stikstof Waterschap Limburg 

B.1 Routing maart/april 2006 
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B.2 Locaties actuele meetreeksen 
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B.3 Actuele meetreeksen 

 

OPEPI300 
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OPUTB500 
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OPUTB900 
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OVLOO100 
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OVLOO300 

 
  



 

 

 

31 van 58  Herkomst stikstof in beken in midden-Limburg 

11206527-000-BGS-0001, 2 maart 2021 

OVLOO600 
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OVLOO905 
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C Fotoverslag veldbezoek 

 

Veldbezoek Middelsgraaf, Pepinusbeek, Putbeek, Vlootbeek 

Datum: 11 december 2020 

Janou Bonné, Nicole Meijer, Bas van der Grift, Joachim Rozemeijer 

 

 
EC meter (Hanna) en troebelheidsmeter (Hach) 

 

 
Middelsgraaf vlakbij de grens (ca. 600m) 

Flink veel water vanuit Dld,  

NO3-N 9 mg/l, EC 0.60 mS/cm, Troebelheid 10 NTU 
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Middelsgraaf bij de Pissumerweg/N276  

NO3-N 14 mg/l, EC 0.59 mS/cm, Troebelheid 5.4 NTU 

 

 
Middelsgraaf bij de Lange Akkersweg 
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Vooral hier roodgekleurde bodem door ijzeroxides. Deel troebelheid kan ook door 

graafwerk verderop komen. 

NO3-N 13 mg/l, EC 0.58 mS/cm, Troebelheid 14 NTU 

 

 

 

 

 
Moerasbos, bron van de Pepinusbeek. Ca 100m van de grens. 

Direct al hoge nitraatconcentraties (35-50 mg/l), wel heel helder water. 

NO3-N 35-50 mg/l, EC 0.59 mS/cm, Troebelheid 1.45 NTU 
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Vennetjes in de bufferzone langs de bovenloop van de Pepinusbeek (westelijke 

oever). 

Janou meet hier hoge nitraatconcentraties in de beek, maar nul nitraat in de vennetjes. 

 

 
Vennetjes in de bufferzone langs de bovenloop van de Pepinusbeek (oostelijke oever). 

Janou meet hier hoge nitraatconcentraties in de beek, maar nul nitraat in de vennetjes. 

Peil vennetje wat lager dan beek 
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Pepinusbeek vanaf de Haesselaarsweg 

Janou meet hier NO3-N concentraties van 20-35 mg/l 

 

 

 
Pepinusbeek bij de Torenweg. Janou meet hier NO3-N concentraties van ~18 mg/l 

Neerslag meetstation. 
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Diergaardlossing vanuit zuidoostelijk landbouwgebied naar Pepinusbeek bij de 

Torenweg. Gedraineerde, redelijk natte percelen. Zichtbare drain voert veel water af.  

Janou meet zowel in de lossing is als in een enkele drain die boven het waterpeil 

uitkomt concentraties van ~30 mg/l. 

Grondwaterbuis bemonsterd. NO3-N mg/l: 10, EC 0.41 mS/cm 
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Boring in buffer langs Pepinusbeek, langs pad tussen de Dominicusweg en de 

Boekhorstweg, vlak voor samenkomst Pepinusbeek en Putbeek. Nicole redt de boor. 

Bodem is afwisseling van zand, met grindjes en leemrijke lagen. 

Grondwater bemonsterd: NO3-N 0 mg/l, EC 0.70 

 

 



 

 

 

40 van 58  Herkomst stikstof in beken in midden-Limburg 

11206527-000-BGS-0001, 2 maart 2021 

 
Ritje langs de groeve, de Hazelaar (foto van website sandersengeraedts.nl en rechts 

van google earth). Hier lagen hopen roodbruin zand en waren de wanden van de 

groeve ook roodbruin.  Dat is de Sterksel formatie die op het plateau aan maaiveld ligt. 

De roodbruine kleuren komen door geoxideerd ijzer, dit laat zien dat deze afzettingen 

zeer oxisch zijn, waardoor er binnen de Sterksel formatie niet of nauwelijks 

nitraatafbraak plaatsvindt. De luchtfoto (2005) laat vooral wit/grijs zand zien, 

waarschijnlijk uit diepere formaties.  
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Bovenloop / bron van de Putbeek. 

Ook hier meet Janou meteen bij de bron al NO3 concentraties van ~30 mg/l  

Verderop is nog een bronbosje, ook daar meteen al ~30 mg/l  
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Vlootbeek vlakbij de Brunssummerweg, ca 1500m van de Duitse grens. 

Afvoer is gering. Veel begroeiing nog in de bedding. 

NO3-N 6 mg/l, EC 0.75 mS/cm, Troebelheid 7.3 NTU 

 

 

 



 

 

 

43 van 58  Herkomst stikstof in beken in midden-Limburg 

11206527-000-BGS-0001, 2 maart 2021 

 
Vlootbeek bij de Sweeltjesbosweg 
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Vlootbeek bij de Bajonetweg. Nat stuk (grondwater dichtbij maaiveld) 

NO3-N 15 mg/l, EC 0.58 mS/cm, Troebelheid 9.3 NTU 
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Vlootbeek bij de A2. Diepe geul. Weinig water ten opzichte van bij de Bajonetweg.  

NO3-N 18 mg/l, EC 0.58 mS/cm, Troebelheid 10.5 NTU 
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Vlootbeek bij de Weerderweg. Vlak na sprong naar lager Maasterras. 

NO3-N 25 mg/l, EC 0.58 mS/cm, Troebelheid 12.7 NTU 
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D Fotoverslag bezoek groeve 

Bezoek de kalkzandsteen groeve de Hazelaar 

Verslag van Janou Bonné (Stagiair HAS)  

 

Op 4 januari heb ik de kalkzandsteengroeve de Hazelaar bezocht om het water wat zich in de 

groeve verzamelt te bemonsteren, om in het laboratorium te laten analyseren, zelf het water 

te meten en het zand te bekijken. 

 
Monstername 
De monstername is genomen op Latitude : 51,07307 (51° 4′ 23,04″ N) Lengtegraad : 5,9336 

(5° 56′ 0,95″ E) nauwkeurigheid van het signaal : 6 m, zie figuur 1. 

 

Met de Nitraatapp heb ik 5 en 8 mg/L nitraatstikstof gemeten. Door op het oog in te schatten 

heb ik 0,15 mg nitrietstikstof per liter en 0 ammonium gemeten. Met een Hanna meetkoffer 

heb ik 7,78 pH, 545 EC en 5,18   ͦC gemeten. 

 

 

Figuur 1: locatie monstername 

 

Bodemprofiel 
In figuur 2 en 3 zijn foto’s te zien van het zichtbare bodemprofiel dat vrij is gekomen door het 

graven van de kalkzandsteengroeve. 

 

 
 

 

 

 

Figuur 3: Bodem profiel Figuur 2: Bodem profiel 
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Zand van het profiel 
 
Ik heb zand meegenomen om dit beter te kunnen bekijken. In figuur 5 is de plek van van de 

afname van het rode zand zichtbaar. In figuur 4 het verschil tussen het rode en het witte zand 

zichtbaar. 

 

 
1  

2  

 

 
 

 

Beschrijving rood zand 

De afname van het rode zand is gedaan door een potje langs de ‘’muur’’ van het bodem 

profiel te schrapen. In figuur 6 is het rode zand zichtbaar en in figuur 7 is er een close-up 

zichtbaar. Het rode zand was grover dan het witte zand en er zaten meer steentjes in. Op 

figuur 8 zijn er een aantal steentjes afgebeeld die ik gevonden heb in het meegenomen rode 

zand. 

 

Figuur 5: Plek afname rood zand 

Figuur 4: wit zand en rood zand 
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Beschrijving wit zand 

 

In figuur 9 is het witte zand wat ik heb meegenomen te zien. Het witte zand is niet uit de 

‘’muur’’ van het bodem profiel geschraapt zoals het rode zand. Deze afname is genomen van 

een minder stijl gedeelte van de afgraving. 

 

Figuur 6: foto rood zand 

Figuur 7: Rood zand close-up 

Figuur 6: een aantal steentjes gevonden in het rode zand 
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In figuur 10 is een close-up te zien van het witte zand. Het witte zand is fijner dan het rode 

zand. 

 

 
Figuur 8: foto wit zand close-up 

 

In figuur 11 is het enige steentje te zien wat ik heb kunnen vinden in het meegenomen witte 

zand. 

 

 
Figuur 9: steentje gevonden in wit zand 

  

Figuur 7: Foto wit zand 



 

 

 

51 van 58  Herkomst stikstof in beken in midden-Limburg 

11206527-000-BGS-0001, 2 maart 2021 

Toevoegingen meneer Severeijns 
Meneer Severeijns, de bedrijfsleider van de kalkzandsteenfabriek heeft nog een aantal 

opmerkingen gemaakt die van belang kunnen zijn. 

 

Steen 

Meneer Severijns attendeerde mij op de steen die op figuur 12 en figuur 13 staat afgebeeld. 

Deze steen bestaat volgens hem in de binnen kant uit leem en de buitenkant uit een 

combinatie van ijzer en mangaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemprofiel 

Volgens meneer Severeijns komt alleen in de bovenste laag van het bodem profiel het rode 

zand voor. Vanaf tot waar het water komt bestaat de grond alleen uit wit zand, witter dan in 

figuur 9 en 10 afgebeeld.  

 

Plaats water monstername 

Meneer Severeijns heeft mij na het nemen van het monster laten weten dat dit in het oudere 

gedeelte van de groeve is geweest; dit gedeelte is zo’n 25 jaar geleden gegraven. Ook komt 

er een gedeelte van het effluent van de kalkzandsteenfabriek in dit gedeelte van de groeve 

erbij. In het effluent van 2019 zat 22 mg/L CZV. De plek waar het monster is genomen ligt 

zo’n 10 meter van de oever en het water is er zo’n 5 à 6 meter diep. Meneer Severeijns liet 

weten dat het nemen van een (meng)monster dichtbij de oever niet representatief was voor 

de rest van het water wat zich in de groeve verzamelt omdat het water bij de oever veel 

zuurder is. 

 

Figuur 10: Foto 1 steen Figuur 11: foto 2 steen 
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E Diverse andere informatiebronnen 

E.1 Geologie (DinoLoket) 

 

 
Figuur E.1: Breuken in Zuidoost Nederland en conceptueel beeld van geologische gelaagdheid in een horst- 

en slenkensysteem 

 

 

 
Figuur E.2: Ondergrond in een Zuid-Noord profiel door Midden Limburg 
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Figuur E.3: Ondergrond in een Oost-West en een Zuid-Noord profiel door het onderzoeksgebied 

 

 

 

 
Figuur E.4: Geologische formaties aan het oppervlak 
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E.2 Grondwaterkwaliteit 

 

 

 
Figuur E.5: De nitraatkaart 2012-2015 met geschatte nitraatconcentraties in uitspoelingswater op basis van 

het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid (bron: RIVM). Let op: nitraatconcentraties in NO3, voor NO3-N 

vermenigvuldigen met 14/62.  

 

 

 
Figuur E.6: Nitraatconcentraties in het grondwater op verschillend dieptes (databron: Dinoloket, provincie 

Limburg en ELWAS-WEB). Let op: nitraatconcentraties in NO3, voor NO3-N vermenigvuldigen met 14/62.  
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Figuur E.7: Enkele meetreeksen voor nitraatconcentraties in het grondwater, 2 net over de grens in Duitsland 

(bron: Angelini et al., 2018) en 1 in Nederland (databron: Dinoloket). Let op: nitraatconcentraties in NO3, voor 

NO3-N vermenigvuldigen met 14/62.  
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E.3 Historische kaart  

 

 
Figuur E.8: Topografische kaart 1850 (bron: topotijdreis) 
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E.4 Hoogtekaart  

 

 

 
Figuur E.9: Hoogtekaart en hoogteprofiel (bron: AHN) 

 

 

  



 

 

 

58 van 58  Herkomst stikstof in beken in midden-Limburg 

11206527-000-BGS-0001, 2 maart 2021 

 

 

 

 


