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buitenBijlage 11: stikstofgehalte    
                 bepalen 2

 Materiaal:

 Nitraat-testset met teststrookjes  
 en vergelijkingsschaal op   
 verpakking (range: 0-500 mg/l)
 Nitriet-testset (range: 0,025-0,5 mg/l) 
 bestaande uit: 
 - 2 fl esjes
 - Reagens 1: sulfanylzuur
 - Reagens 2: N-(1-naphthyl) 
   ethylenediammoniumdichloride  
   (een aromatische amine)
 - Een spuitje
 - Een houder
 Fles met water uit de onderzochte  
 waterloop 
 Werkblad

Afhankelijk van de milieudoelstelling van de waterloop moet 
je verschillende parameters bepalen: 

STAP 1: Omcirkel de milieudoelstelling van de 
waterloop op je werkblad. Dit bepaalt welke 
proeven er moeten uitgevoerd worden. 

 Water moet voldoen aan basiskwaliteit  
  bepaal nitraat- én nitrietgehalte
  (NO3

-  en NO2
-) 

 Voer eerst de nitraattest uit. Als het water niet aan de  
 basiskwaliteitsnorm voor nitraat voldoet, is het niet  
 meer nodig om het nitrietgehalte te bepalen. 

 Water moet voldoen aan viswaterkwaliteit   
  bepaal nitrietgehalte (NO2

-)

 Water moet voldoen voor productie van drinkwater  
  bepaal nitraatgehalte (NO3

-)

STAP 2: Voer de nodige experimenten uit.

Bepalen van nitraatgehalte:

     Gebruik de teststrips.
     Breng de kleurzone van het teststrookje    
     gedurende 1 seconde in het waterstaal.
     Vergelijk de kleur van het strookje met    
     de kleurschaal.
     Lees de concentratie NO-

3 af bij de  
     overeenstemmende kleur.
     Noteer het resultaat op het werkblad

     

5 ml

reagens
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Bepalen van nitrietgehalte:

Gebruik de visuele kleurtesten.
Spoel de fl esjes met het waterstaal en vul ze
nadien met 5 ml van het waterstaal door gebruik           
te maken van het spuitje.
Plaats fl esje 1 in de zwarte houder als controlestaal.
Voeg in fl esje 2 vijf druppels van reagens 1 toe en 
schud goed.
Voeg nadien een spatelpuntje van reagens 2 toe 
en schud goed. Het staal krijgt een rode tint.
Plaats ook fl esje 2 in de houder en wacht 1 minuut.
Haal de doppen van de fl esjes en schuif de houder
met punt naar omhoog over de kleurkaart.
Vergelijk van bovenaf de kleur en bij de overeen-
stemmende kleur, lees je de concentratie NO2

- af.
Noteer het resultaat op het werkblad.

houder

fl esje 1

fl esje 2
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STAP 3: Vergelijk de resultaten met de normen. 

Voor stikstof gelden de volgende normen:

Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater  
(bron: Vlarem II, 13e editie, 2006)

 Is de norm behaald of overschreden voor deze waterloop?

* Voor de Basis milieukwaliteitsnorm zie je in de tabel dat de gemeten waarden van nitraat en nitriet met 
elkaar opgeteld moeten worden. 
Dit is enkel mogelijk als je de gemeten waarden van nitraat en nitriet omzet naar stikstof (N):

 Zoek de gemeten nitraatwaarde in kolom 1 (NO3
-).

 Noteer op het werkblad het getal uit kolom 2 (N) dat overeenkomt met deze waarde.
 Zoek de gemeten nitrietwaarde in kolom 3 (NO2

-).
 Noteer op het werkblad het getal uit kolom 4 (N) dat overeenkomt met deze waarde.

 Tel deze stikstofwaarden van nitraat en nitriet bij elkaar op. Noteer dit op het werkblad bij ‘Som’.
 Vergelijk deze waarde met de basis milieukwaliteitsnorm. 
 Noteer het resultaat op het werkblad.

Nitraat (NO3
-) Nitriet (NO2

-) Nitriet + Nitraat

Basis milieukwaliteitsnorm - - <10 mg/l N

Milieukwaliteitsnorm voor viswater - <0,025 mg/l -

Milieukwaliteitsnorm voor 

drinkwaterproductie
<50 mg/l - -

Nitraatgehalte Nitrietgehalte

1. Nitraat in  
mg NO3

- / l
2. Stikstof  
in mg  N/ l

3. Nitriet 
in mg NO2

- / l
4. Stikstof  
in mg N / l

1 0.23 0.025 0.008

5 1.13 0.050 0.015

10 2.26 0.075 0.023

15 3.39 0.1 0.030

25 5.65 0.15 0.046

50 11.29 0.2 0.060

75 16.94 0.3 0.090

100 22.58 0.5 0.152

125 28.23 0.75 0.228

250 56.45 1 0.304

500 112.90
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Interpretatie
Door menselijk toedoen komt er teveel stikstof in de omgeving terecht:

We stoken fossiele brandstoffen op en jagen op die manier extra stikstof de lucht in, die later weer als zure 
neerslag op het aardoppervlak terechtkomt. 
We telen intensief vee om aan de grote vraag naar vlees te voldoen en zo wordt meer ammoniak geproduceerd 
dan aanvaardbaar is. Bovendien wordt het vee vaak gevoederd met soja uit derdewereldlanden. Zo ontstaat daar 
een stikstoftekort en bij ons een overschot. 
Om  landbouwopbrengsten te verhogen, grijpen we naar stikstof in de vorm van kunstmest en op die manier raakt 
het ecosysteem ontwricht. 
En dan is er ook afvalwater uit huishoudens, rijk aan stikstof, dat vaak rechtstreeks in oppervlaktewater wordt 
geloosd. Dat water kan die hoge toevoer aan voedingsstoffen niet slikken en raakt uit balans. 

De gevolgen van teveel stikstof zijn: vermesting, eutrofiëring en zuurstoftekort: 

	   Vermesting is de ontregeling van ecologische processen en kringlopen door een overmatige toevoer van  
  voedingsstoffen in het milieu. 
	   Bij eutrofiëring is er een sterke toename van voedingsstoffen in het oppervlaktewater, waardoor de groei  
  van bepaalde planten, vooral algen, wordt gestimuleerd. 
	   Zuurstoftekort: Planten produceren overdag zuurstof en verbruiken er ’s nachts. Als er teveel algen zijn,  
  verbruiken die alle zuurstof, waardoor er overdag geen overblijft. 
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