Toedeling naar afwateringseenheid (gaf90_nl), modelberekeningen STONE
Beschrijving
De verdeling voor de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied is berekend met een
model dat is opgebouwd uit een aantal delen. De belangrijkste zijn:
- het model STONE voor schematisering van de bodemeigenschappen, berekening van de hydrologie en de
invloed van bemesting
- een geostatistisch model voor schatting van de huidige metaalgehaltes in de bodem;
- een chemisch evenwichtmodel voor schatting van de concentraties in het bodemvocht, dit op basis van de
metaalgehaltes in de bodem en bodemeigenschappen.
Voor de berekening is Nederland onderverdeeld in een groot aantal eenheden met gelijke bodemeigenschappen,
landgebruik en hydrologie. Deze schematisering is afkomstig uit STONE, dat ontwikkeld is voor de berekening
van N en P emissies naar het oppervlaktewater. Aan ieder van de onderscheiden eenheden zijn zware
metaalgehaltes toegekend met behulp van het geostatistisch model. Dit op basis van metingen en relaties tussen
bodemeigenschappen en zware metaalgehaltes. Voor de berekening van de concentraties in het bodemvocht zijn
zogenaamde partitierelaties gebruikt. Dit zijn empirische relaties tussen bodemeigenschappen, gehaltes van
zware metalen in de bodem en concentraties van zware metalen in het bodemvocht.
Om de emissies door uitspoeling te berekenen is voor elke eenheid de jaarlijkse waterafvoer per bodemlaag
vermenigvuldigd met de concentraties zware metalen in het bodemvocht van die bodemlaag. Voor de
waterafvoer zijn de langjarig gemiddelde waarden uit STONE gebruikt. Er zijn geen emissies berekend voor
eenheden met uitsluitend oppervlaktewater of stedelijk gebied. Om rekening te houden met onzekerheden in de
modelberekening zijn de uitkomsten geaggregeerd naar eenheden met een oppervlakte van minimaal 50km2.
Dit resulteert in 353 groepen afwateringseenheden, waarbinnen de emissies gelijk zijn.

Uitspoeling zware metalen, verdeling voor koper. Hoe roder de kleur, hoe meer uitspoeling.
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Actualiteit basisgegevens verdeling
De verdeling is gebaseerd op modelberekeningen voor 2013 met langjarige gemiddelden voor de waterafvoer.
Het nationale totaal voor uitspoeling zware metalen wordt jaarlijks opnieuw berekend waarbij de actuele
gegevens worden gebruikt.
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