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Het wordt zomer en u ontvangt de tweede 

LMM nieuwsbrief van 2018. In deze editie 

maken we kennis met Mirja Baneke van 

de organisatie Vewin, de Vereniging van 

drinkwaterbedrijven in Nederland, en tevens 

lid van de Klankbordgroep van LMM. Ook 

leren we de agrariër Rob ter Haar kennen, 

een akkerbouwer met vleeskuikens die boert 

in de buurt van Lelystad. Verder bekijken we 

de trendlijnen van nitraat en fosfaat in de 

Veenregio. Ook het bronnen en bronbeken 

onderzoek in Zuid-Limburg is weer uitgevoerd. 

Verder is de Nitraat app uitgebreid. Nu kan je je 

eigen nitraatmetingen vergelijken met de LMM 

metingen. Veel leesplezier!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelneemt aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Indien u dat wenst kunt u 
zich ook afmelden voor deze papieren nieuwsbrief. Dat kunt u doen door te e-mailen naar LMM@rivm.nl. U kunt deze 
nieuwsbrief altijd online lezen door op de pagina www.rivm.nl/LMM te klikken op nieuwsbrieven. Ook alle per e-mail 
verstuurde nieuwsbrieven zijn daar te vinden.
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Drie pijlers voor een goede 
bodem: afwatering, organische 
stof en doorworteling
Rob ter Haar boert sinds 2008 samen met zijn schoonvader op 
het gecombineerde akkerbouw/pluimveebedrijf bij Lelystad. 

Hij is niet van boeren komaf en dat ziet hij als een 
voordeel. “Ik heb het idee dat ik hierdoor beter het 
bedrijf met een helikopterview kan overzien en 
flexibel met uitdagingen om kan gaan.” De brede 
blik blijkt ook uit zijn antwoord op de vraag wat hem 
het meest aanspreekt in LMM.“ Dankzij LMM kan ik 
mijn prestaties vergelijken met andere bedrijven, 
ook als zij buiten mijn regio liggen.”

Uitruil met melkveehouder levert hoger 
saldo
No-nonsens, zo laat de robuuste bedrijfsvoering met 
een eenvoudig bouwplan zich kenschetsen. Het 
bedrijf, dat ongeveer 105 hectares cultuurgrond telt, is 
ingedeeld in vier gelijke blokken. Tot voor kort teelde 
hij op ieder blok afwisselend tafelaardappelen, 
suikerbieten en wintertarwe. Het vierde blok bestond 
voor de helft tarwe en voor de andere helft uit 
zaaiuien. Hij realiseerde zich dat het financieel 

rendement van tarwe onvoldoende zal blijven. 
Daarom werkt hij nu samen met een melkveehouder 
en heeft de wintertarwe plaats gemaakt voor gras. In 
ruil daarvoor teelt Rob op de grond van het melkvee-
bedrijf 34 ha extra aardappelen, suikerbieten en uien. 

“Elke grond heeft zijn eigen 
gebruiksaanwijzing”
Rob stelt: “Deze grond hoort tot de beste in 
Nederland, maar heeft wel een gebruiksaanwijzing. 
Het duurde wel acht jaar voordat ik de grond volledig 
leerde kennen.” Hij is zuinig op zijn grond. 
Sleutelwoorden om de grond in goede conditie te 
houden zijn ontwatering, doorworteling en 
organische stofvoorziening. Ontwatering realiseert hij 
door de drainage te intensiveren. “Mijn buren 
verklaren me voor gek dat ik op deze goed 
doorlatende grond investeer in drainage. In de 
bouwvoor hebben we inderdaad nooit wateroverlast, 
maar we willen ook de ondergrond verzorgen en 
voorkomen dat deze verslempt. Zo hoeven we geen 
noodmaatregelen te treffen, zoals diepploegen.” 

Ondanks tweemaal strenge vorst een goede opkomst in de bieten.
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De vleeskuikens vormen een volwaardige tweede tak op het bedrijf.

Doorworteling is belangrijk. Hij heeft hoge verwach-
tingen van gras als rustgewas tussen de intensieve 
teelten in, vooral als er twee jaar achter elkaar gras 
geteeld kan worden. Gras wortelt namelijk diep en 
levert veel organische stof aan de kostbare 
kleibodem. De organische stofvoorziening baart 
hem zorgen: het mestbeleid beperkt de aanvoer van 
dierlijke mest op zijn land. Daarom voert hij jaarlijks 
1.000 ton compost aan als extra boven de gift aan 
dierlijke mest. De basis van de bemesting is 
rundveemest van het melkveebedrijf waarmee hij 
samenwerkt, aangevuld met kunstmest. Alle 
vleeskuikenmest wordt van het bedrijf afgevoerd. 

Qua werkzaamheden op het veld wil hij zo flexibel 
mogelijk zijn. De ideale kavelsstructuur helpt om 
adequaat op weersomstandigheden in te spelen. In nog 
geen vijf uur tijd kan hij 64 hectare bespuiten. De bieten 
rooit hij zelf met een ouderwets twee fasesysteem, 
zodat hij voorkomt dat zware machines onder 
ongunstige omstandigheden het veld op moeten.

Sterke pluimveetak
Naast de akkerbouw houdt hij op het bedrijf 74.000 
vleeskuikens. De combinatie van akkerbouw en 
vleeskuikens bevalt hem goed, niet in de laatste 

plaats vanwege het goede financiële rendement van 
de vleeskuikentak. De vleeskuikens vallen onder het 
“Beter Leven keurmerk”. Voorwaarden voor het 
keurmerk zijn de mogelijkheid tot uitloop, ruimte 
voor de dieren en keuze voor een langzaam groeiend 
ras. Dit bevalt Rob prima want met dit systeem is er 
vrijwel geen uitval en wordt het gebruik van 
antibiotica sterk teruggebracht.

Inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen probeert 
Rob zoveel mogelijk als kansen te zien. Naast 
deelname aan het Beter Leven keurmerk voldoet hij 
voor aardappelen en uien ook aan de normen voor 
Milieukeur Akkerbouw. Een bijzondere omstandig-
heid is dat het bedrijf op steenworpafstand ligt van 
Lelystad Airport. Inmiddels is hij voorzitter van de 
Stichting Lelystadse Boer, waarin de omliggende 
boeren zich hebben verenigd. De stichting beoogd 
regionaal hofleverancier te zijn, het rentmeester-
schap van het gebied op zich te nemen en de 
omgeving duurzaam te beheren. Ook heeft Rob 
meegedacht in het convenant waarin afgesproken is 
dat de gewassen rondom Lelystad Airport 
gemonitord worden op voedselkwaliteit.
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Waterkwaliteit in veengebieden

Binnen het LMM nemen we vanaf 1995 monsters 
voor grond-, greppel- en slootwatermonitoring in 
de veengebieden.

Veen: een bijzondere grondsoort
In de veengebieden hebben we te maken met een 
speciale grondsoort: veen bestaat voornamelijk uit 
organisch materiaal. Veen wordt gevormd 
gedurende duizenden jaren onder natte omstandig-
heden, door bijvoorbeeld langdurig hoge grondwa-
terstanden of neerslag, waardoor zuurstof niet meer 
goed de bodem in kan dringen. Hierdoor ontstaat 
een zeer langzame afbraak van plantenresten en 
over de tijd hoopt het organische materiaal zich op 
en kan het meer water vasthouden. Dit resulteert in 
een sponsachtige natte grondsoort. Veengebieden 
komen in Nederland voornamelijk voor in de 
westelijke en noordelijke provincies (Fig. 1, paarse 
kleur).

Nitraat, fosfor- en stikstofwaarden in 
grond- en slootwater 
De monsters uit de Veenregio analyseren we onder 
andere op nitraat, totaal opgelost fosfor (P) en totaal 
stikstof (N) concentraties in het laboratorium van 
TNO. Vervolgens maken we van deze data 
trendlijnen (Fig. 2). 

De nitraatconcentraties in uitspoelingswater 
(grond- en greppelwater) zijn ver beneden de norm 
van 50 mg/l (Fig. 2A). De concentratie van nitraat in 
slootwater is hoger in de winter dan in de zomer: dit 
is te verklaren door een neerslagoverschot en 
minder opname van het gewas in de winter en een 
grote opname van nitraat uit het slootwater door 
waterplanten in de zomerperiode.

Figuur 1: De bodem in Nederland bestaat uit verschillende grondsoorten (figuur links). Binnen het Landelijk Meetnet Effecten 
Mestbeleid (LMM) worden deze grondsoorten gegroepeerd in vier regio’s die worden gekarakteriseerd door de dominante 
grondsoort: de Zand-, Klei-, Veen- en Lössregio (figuur rechts).
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De concentratie totaal fosfor in uitspoelingswater is 
beneden de norm voor grondwater (3 mg/l, Fig. 2B), 
voor de concentratie totaal stikstof in grondwater is 
geen norm beschikbaar. De concentraties totaal 
fosfor en totaal stikstof in het uitspoelingswater 
(zwarte lijnen in Fig. 2B en 2C) laten een dalende 
trend zien in de periode 2006- 2016. De lichte 
afname in totaal- stikstof en - fosfor kan deels 
veroorzaakt zijn door de sinds 2006 aangescherpte 
stikstof- en fosfaatgebruiksnormen.

We kunnen in het LMM geen vergelijkingen maken 
met de normen voor slootwater, omdat de normen 
afgeleid zijn voor ongefiltreerde metingen. Binnen 
het LMM worden slootwatermonsters gefiltreerd 
gemeten, wat tot lagere concentraties P-totaal en 
N-totaal leidt. De concentraties P-totaal in 
slootwater lijken nog niet aan deze norm (0.15 mg/ l) 
te voldoen en ook de concentraties N-totaal in 
slootwater halen nog niet deze norm (2.2 mg/l). 
Sinds zomer 2017 zijn we in het LMM ook begonnen 
met ongefiltreerd meten in slootwater. 

Bodemprocessen in veenweidegebieden
Veengrond is nat en organisch-rijk, waardoor 
bodemprocessen anders verlopen dan in drogere en 
armere grondsoorten. Onder deze omstandigheden 
vindt denitrificatie plaats: de omzetting van nitraat 
naar stikstofgas. Hierdoor zijn de nitraatconcentraties 

laag in grond- en slootwater. Wanneer veengebieden 
voor de landbouw worden gebruikt, wordt meestal 
het grondwaterpeil verlaagd. Hierdoor komt de 
organische stof in contact met zuurstof en gaat de 
afbraak hiervan veel sneller. Daardoor treedt 
bodemdaling op en kunnen stikstof (vaak in de vorm 
van ammonium) en fosfor uitspoelen. De effecten 
hiervan zien we terug in de totaal- stikstof en - 
fosfor concentraties in grond- en slootwater.

Te treffen landbouwmaatregelen
Landbouwmaatregelen die gericht zijn op het 
reduceren van afbraak van bodemorganische stof 
kunnen positief bijdragen aan de bodem- en 
waterkwaliteit. Een van de maatregelen die hier aan 
kan bijdragen is de aanleg van onderwaterdrains, 
waarbij de drains onder het slootpeil liggen. 
Hierdoor kunnen de drains relatief hoge grondwater- 
standen verlagen (in de winter) en relatief lage 
grondwaterstanden verhogen (in de zomer). 
Door de hogere grondwaterstanden in de zomer 
wordt de afbraak van veen geremd, en daarmee ook 
de bodemdaling en de uit- en afspoeling van 
afgebroken veen. 

Figuur 2: Trendlijnen van A) nitraat (NO3), B) fosfor (P)-totaal en C) stikstof (N)- totaal concentraties in uitspoelingswater (grondwater en 
greppelwater) en het slootwater (zomer en winter) in veengebieden over de jaren 1995 tot en met 2016. De landelijke streefwaarde voor 
NO3 en totaal-P in grondwater is weergegeven met een rode stippellijn. 



6 | LMM-nieuws | Juli 2018

Telers op Zuidelijk Zand 
bezorgd over bodemconditie

Akkerbouwers en vollegrondgroentetelers in het 
Zuidelijk Zandgebied maken zich zorgen over de 
conditie van de bodem. Zij pleiten daarom voor 
meer mogelijkheden om de organische stofvoor-
ziening op peil te houden. Samen met meer 
specifieke informatie over de bodemcondities 
denken zij zodanig te kunnen bemesten dat de 
nitraatuitspoeling tot het minimum kan worden 
beperkt. Overigens blijft het volgens hen ook dan 
zeer moeilijk om te voldoen aan de maximale 
nitraatconcentratie van 50 mg/l die de 
Nitraatrichtlijn voorschrijft. Dit waren de 
conclusies van zes akkerbouwers en vollegronds-
groentetelers uit het zuidelijke Zandgebied, die op 
uitnodiging van LMM-onderzoekers bij elkaar 
kwamen op 30 juni 2017. Het doel van deze 
bijeenkomst was om van akkerbouwers en 
vollegrondsgroentetelers te horen welke 
problemen en mogelijke oplossingen zij zien.

Telen op zandgrond en nitraatuitspoeling
De ondernemers geven aan dat telen op 
zandgronden vanuit de bedrijfsvoering een logische 
keuze is omdat het zaaien en oogsten op zandgrond 
veel makkelijker gaat dan op klei. Nitraatuitspoeling 
hoort volgens één van de ondernemers bij de 
praktijk van de teelt van vollegrondsgroenten. 
De meerderheid van de aanwezige ondernemers is 
dan ook kritisch over de grens van 50 mg/l nitraat-
concentratie. Men wijst er op dat de nitraatconcen-
traties in het grondwater nog maar een derde zijn 
van wat zij een paar decennia geleden waren en 
vraagt zich af hoe noodzakelijk het is om deze nog 
verder terug te brengen.

Efficiënter bemesten
De telers verwachten dat bemesting nog efficiënter 
kan waardoor bij eenzelfde hoeveelheid bemesting 
hogere opbrengsten kunnen worden gerealiseerd en 
de uitspoeling verminderd. Om dit op een verant-
woorde wijze te doen moeten telers meer inzicht 
krijgen in de toestand van hun bodem en gewas. 
Kortom, het idee is dat als telers per perceel meer 
accurate, gedifferentieerde en doorlopende data 
krijgen, ze gerichter kunnen bemesten. Daarbij moet 
onderzocht worden of het voordeliger is om het 
betere deel van het perceel nog verder te voeden ten 
koste van minder goede delen van het perceel dan 
wel te proberen de slechtere delen van het perceel te 
verbeteren, ervan uitgaande dat het goede deel 
blijkbaar al voldoende meststoffen aan het gewas 
kan leveren. Als deze vraag is beantwoord hopen de 
telers via evenwichtsbemesting en precisielandbouw 
de uitspoeling te verminderen en de gewas-
opbrengst verder te optimaliseren. 

Organische stofgehalte 
Verder geven de ondernemers aan dat ze zich zorgen 
maken over de conditie van hun bodem en het 
bodemleven. Als het gehalte organische stof laag is, 
gaat de bodemvruchtbaarheid omlaag en de 
uitspoeling omhoog. De mestwetgeving stimuleert 
onvoldoende het gebruik van meststoffen met veel 
organische stof. Het organische stofgehalte varieert 
sterk tussen de verschillende mestsoorten. In de 
dunne fractie, die ontstaat uit mestscheiding, en in 
mineralenconcentraten is dit gehalte verwaarloos-
baar. Bovendien is de meeste stikstof van deze twee 
mestsoorten direct opneembaar voor het gewas. 
Vanwege het gebrek aan organische stof en de 
directe opneembaarheid van de stikstof pleiten de 
telers ervoor de dunne fractie en de mineralencon-
centraten in de mestwetgeving aan te merken als 
kunstmest. Zo blijft er meer ruimte over om 
meststoffen met veel organische stof toe te dienen. 
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Pilots
Verder is er behoefte aan meer experimenten/pilots 
op boerenbedrijven om inzicht te krijgen in optimale 
bemesting. Ideeën voor pilots waren onder andere 
percelen met groente waar uitsluitend compost mag 
worden toegediend zonder gebruiksnormen, het 
testen van voor-/nadelen en effectiviteit van 
verschillende organische meststoffen en experi-
menten met plaatsspecifieke mesttoediening. 

Ontwikkelingen beleid 
Vier dagen na de workshop verscheen er toevallig 
een brief van de toenmalige staatssecretaris 
Martijn van Dam over de voortgang invulling zesde 
actie programma Nitraatrichtlijn. Alhoewel de 
bijeenkomst van 30 juni niets met de brief te maken 
had blijkt er qua thema’s overlap te zijn, vooral op 
het gebied van het stimuleren van het gebruik van 
bodemverbeterende meststoffen. Een notitie met 
het uitgebreide verslag van de bijeenkomst van  
30  juni zijn na de zomer van 2017 naar het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
gestuurd.
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Grondwaterkwaliteit 
belangrijk voor de 
toekomstige generaties

Interview met Mirja Baneke, lid van de 
Klankbordgroep LMM en werkzaam bij Vewin, 
de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland.

In de 2e en 3e LMM nieuwsbrief van 2017 schreven we 
over ZLTO en Unie van Waterschappen, die in de 
klankbordgroep van het LMM vertegenwoordigd zijn 
en het LMM adviseren. In deze editie leren we de 
Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland 
beter kennen. 

Als belangenbehartiger van de drinkwaterbedrijven 
staat voor Mirja de kwaliteit van onze drinkwater-
bronnen (grondwater en oppervlaktewater) centraal. 
Deze wordt mede bepaald door de uitspoeling van 
nutriënten die niet benut worden door de gewassen 
waarvoor ze aan de bodem zijn toegediend. Deze 
nutriënten kunnen vanuit de wortelzone uitspoelen 
naar het grondwater. En grondwater stroomt traag. 
Zo traag dat een verontreiniging aan het oppervlak 
pas jaren later het diepere grondwater bereikt (zie 
afb. 1). 

Waarom nutriënten uit het grondwater 
halen geen goede optie is
De suggestie dat de drinkwaterbedrijven extra moeten 
gaan zuiveren om alle overbodige nutriënten te 
verwijderen is een suggestie die Vewin soms ontvangt. 
Graag legt ze uit waarom dit niet zo’n goed idee is. 
"Ten eerste is het ingewikkeld en duur om grondwater 
zo specifiek op deze stoffen te moeten zuiveren. De 
drinkwaterbedrijven zijn verplicht de kosten hiervoor 
neer te leggen bij de drinkwaterklanten, dus bij ieder 
huishouden en bedrijf in hun voorzieningsgebied. Ten 
tweede wordt maar een klein deel van het grondwater 
gebruikt voor drinkwater. Het grondwater stroomt 
ook naar waterwegen of sloten, waardoor daar 
nutriënten concentraties toenemen, wat kan leiden tot 
toenemende eutrofiering en een afname van de 

biodiversiteit. Bovendien blijven verontreinigingen als 
ze er eenmaal inzitten nog decennialang in het 
grondwater aanwezig. En zo wentel je het probleem 
van te nutriëntenrijk water af op de komende 
generaties. Dit moeten we niet willen".

Inbreng leveren voor beleid
Vewin levert inbreng bij het Rijk voor de beleids-
plannen voor de waterkwaliteit, zoals het nieuwste 
Nitraatactieprogramma. Een van de problemen die 
drinkwaterbedrijven tegenkomen is o.a. te hoge 
concentraties nutriënten in bronnen voor drinkwa-
terproductie. Vewin kon, net als vele andere belan-
genorganisaties, bij de totstandkoming van het 
Nitraatactieprogramma haar belangrijkste 
suggesties aangeven om de waterkwaliteit bij de 
bronnen voor drinkwater te borgen en/of te 
verbeteren. Concrete punten die Mirja naar voren 
heeft gebracht zijn onder andere: 
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Oppervlakte waterGrondwater

Grondwater stroomt traag
Verontreiniging van het grondwater heeft gevolgen 
nu en in de toekomst

Maanden

Decennia

Jaren
Traag proces

 
▪ Monitoring van de      
  grondwaterkwaliteit

Waarneming

   Industriële
verontreiniging Pesticiden

 
Mest

Drinkwaterwinning in NL

 
▪ Grondwater wordt opgepompt voor
   drinkwater
▪ Putten pompen op een diepte 
  die varieert van tientallen tot 
  honderden meters 

Natuurgebieden
 
▪  Grondwater is belangrijk voor 
   natuurgebieden en een gezond 
   ecosysteem

Afbeelding 1. Grondwater stroomt traag (geproduceerd in opdracht van het RIVM door Sam de Bruin)

• Toepassing van precisiebemesting en evenwichts-
bemesting, bijvoorbeeld met behulp van de 
Kringloopwijzer;

• Het benadrukken van het belang van een goede 
bodemkwaliteit (met name het organische 
stofgehalte in de bodem), omdat nutriënten dan 
beter door het gewas benut kunnen worden; 

• Het zo lang mogelijk groen houden van het perceel 
is ook een goede maatregel. Dit groen houden kan 
met gewassen, aangevuld met groenbemesters of 
vanggewassen.

Naast deze suggesties is ze van mening dat in 
grondwaterbeschermingsgebieden waar hoge 
concentraties nutriënten in grondwater een 
voortdurend probleem vormen, nagedacht moet 
worden over verdergaande maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld een verbod op het telen van uitspoe-
lingsgevoelige gewassen.

Samenwerking voor terugdringen nitraat 
in grondwaterbeschermingsgebieden
Vewin heeft eind 2017 een bestuursovereenkomst 
gesloten samen met LTO, IPO (de provincies) en het 
ministerie van LNV en I&W om de uitspoeling van 
nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te 
dringen. In gebieden waar de nitraatnorm over-
schreden wordt of dreigt te worden, wordt via een 
gezamenlijke aanpak gewerkt aan het verbeteren 
van de grondwaterkwaliteit. Deze aanpak moet 
ervoor zorgen dat de nitraatnormen worden gehaald 
en daarnaast goede bedrijfsresultaten bereikt 
kunnen worden. "Zo werken we samen met boeren 
aan schoner water voor nu en de toekomst".
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Bemonsteringen in 
Zuid-Limburg

In april en mei hebben de RIVM-monsternemers 96 bronnen en 
12 bronbeken in Zuid-Limburg bemonsterd.

Bronbemonstering in plaats van 
grondwaterbemonstering
Deze bronnen en beken ontspringen aan de voet van 
plateaus. Ze voeren het grondwater af dat ooit als 
regenwater op de akkers, bossen en graslanden van 
deze plateaus is gevallen. Dat regenwater neemt 
daarbij allerlei stoffen, zoals nitraat, mee naar 
beneden. Hoeveel dat was kunnen we nu meten in 
het bronwater.

Door de concentraties in het bronwater te meten 
kunnen we zien of de waterkwaliteit verandert in 
Zuid-Limburg. Grondwatermetingen met putten, 
zoals in andere delen van Nederland, zijn in Zuid-
Limburg te duur omdat het grondwater te diep zit.

In het bronwater zien we pas op langere termijn de 
effecten. Het bronwater bevat water van verschil-
lende leeftijden. De noordelijke bronnen (groen) 
bevatten meestal jonger water (<15 jaar oud) dan de 
zuidelijke bronnen (rood) (>15 jaar) (zie figuur1). 

Bemonstering van een bron in Zuid-Limburg.
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Bemonstering van een bron in Zuid-Limburg.

Figuur1: Monsterlocaties in Zuid-Limburg. Groen: noordelijke bronnen; Rood: zuidelijke bronnen, Paars: bronbeken.

We verwachten geen snelle en grote veranderingen, 
daarom bemonsteren we deze bronnen met grote 
tussenposen. De noordelijke bronnen zijn voor het 
eerst in 1985 bemonsterd door de Universiteit 
Utrecht. In 2001 en 2009 zijn deze samen met de 
zuidelijk bronnen en beken (paars) ook bemonsterd 
door het RIVM. 

Aanvulling op het LMM
Deze metingen aan bronnen zijn een aanvulling op 
het reguliere LMM-programma. Daar meten we de 
concentratie in het water dat uitspoelt uit de 
wortelzone van percelen op landbouwbedrijven. 
Die metingen geven een goed en snel inzicht in de 
effecten van veranderingen in de landbouwpraktijk 
op de uitspoeling naar het grondwater.
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Derogatie en 
waterkwaliteit

Op 4 april heeft het Nitraatcomité een positief 
advies gegeven aan de Europese Commissie over 
het derogatieverzoek van Nederland. Daarmee 
mogen bedrijven in Nederland met minimaal 80% 
grasland ook in 2018 en 2019 230 (zand in bepaalde 
provincies of löss) of 250 kg stikstof uit dierlijke 
mest per hectare per jaar aanwenden in plaats van 
de 170 kg die de Nitraatrichtlijn voorschrijft.

Voor bedrijven die gebruik willen maken van 
derogatie kwam het positieve advies begin april als 
geroepen. Het bemestingsseizoen begint namelijk 
op veel bedrijven al eind februari of begin maart. 
Onzekerheid over wel of geen derogatie tot die tijd 
had tot gevolg dat boeren nog geen duidelijke 
keuzes konden maken in hun bemestingsplannen. 
Door zekerheid per 4 april dat derogatie weer 
mogelijk is, weten boeren hoeveel dierlijke mest ze 
zo op grond in eigen gebruik mogen aanwenden en 
kunnen ze bepalen hoe ze dat willen verdelen en 
welke aanvullende kunstmestgiften ze willen geven.

Uit recente resultaten van het Derogatiemeetnet van 
het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid blijkt dat 
derogatie en goede waterkwaliteit samen gaan. 
In alle vier de Nederlandse grondsoortregio’s ligt de 
gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelings-
water van bedrijven met derogatie de laatste jaren 
onder de nitraatnorm van 50 mg/liter. De totale 
stikstofbemestingsruimte verandert ook niet door 
derogatie. De stikstofgebruiksnormen zijn immers 
alleen afhankelijk van gewas en grondsoort. 
Derogatie maakt het alleen mogelijk om meer 
stikstof uit dierlijke mest aan te wenden in de plaats 
van stikstof uit kunstmest. Dit levert financiële 
voordelen op omdat de ondernemer minder kosten 
heeft voor de afvoer van dierlijke mest en de 
aanvoer van kunstmest. Tevens wordt met de 
dierlijke mest ook organische stof op het land 
gebracht.
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Vergelijk nu zelf je eigen nitraat 
metingen met LMM-data

De Nitraat App is dit voorjaar uitgebreid. Nu kan je 
niet alleen je nitraatwaarde in het veld meten, 
maar ook deze vergelijken met de LMM-data. Met 
deze app op je telefoon kan je zien of je gemeten 
nitraatconcentratie hoog of laag is ten opzichte 
van de LMM-metingen in dezelfde regio. Ook geeft 
deze het percentage van de meetpunten uit het 
LMM weer die lager zijn dan de gemeten waarde. 
Ook de resultaten uit het Meetnet Nutriënten 
Landbouwspecifiek Oppervlaktewater (MNLSO) 
zijn in de Nitraat App verwerkt. Door de app wordt 
bepaald in welke regio de meting verricht is aan de 
hand van de locatiegegevens van de telefoon. Voor 
oppervlaktewater maakt de app vanwege de grote 
seizoensverschillen ook onder-scheid tussen 
zomer en winter. De gebruiker geeft zelf het 
watertype aan waarin is gemeten, dit kan 
drainwater, grondwater of oppervlaktewater zijn.

De Nitraat App maakt jouw gemeten waarde 
eenvoudiger te interpreteren. Als je nitraatconcen-
tratie sterk afwijkt ten opzichte van de LMM-metingen 
kan dat een reden zijn om de meting nogmaals uit te 
voeren of om op een andere plek nog eens te meten.

Wat is de Nitraat app?
Met de Nitraat App kan eenvoudig een nitraatstripje 
geïnterpreteerd worden door deze in te scannen met 
de smartphone. De app laat meteen het meetresul-
taat zien en heeft een optie om het te delen (deze 
metingen worden dan opgeslagen en weergegeven 
op een kaart). In het LMM e-nieuws van juni 2016 
schreven we ook al over deze app. 
Deze uitbreiding met LMM en MNLSO referentie-
waarden is door Deltares gemaakt in samenwerking 
met het RIVM. Het is een mooi voorbeeld van 
innovatie in de analyse van de waterkwaliteit. 
In deze nieuwste update van de Nitraat App kan je 
naast vergelijken met het LMM ook inloggen en 
metingen alleen binnen een groep delen. Daarnaast 
zijn de nitraatstrips van Hach verbeterd en na enkele 
maanden van leveringsproblemen weer volop 
verkrijgbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Nitraat App (Android/
iOS), zie: https://publicwiki.deltares.nl/pages/viewpage.
action?pageId=127635674
U kunt ook direct zoeken op Nitraat App in de play of 
app store.
Referentiekaartjes en test strips zijn te bestellen 
door een email te sturen naar order-nl@hach.com

https://publicwiki.deltares.nl/pages/viewpage.action?pageId=127635674
https://publicwiki.deltares.nl/pages/viewpage.action?pageId=127635674
mailto:order-nl@hach.com
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WaterSNIP

WaterSNIP staat voor Water Sensoren Nutriënten 
Innovatie Programma. Het is het innovatiepro-
gramma binnen het LMM. Op dit moment worden 
in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses 
in het lab verricht op monsters die in het veld zijn 
genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische 
ontwikkelingen door en komen er steeds meer 
mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit 
te meten met sensoren. 

WaterSNIP onderzoekt hoe sensoren kunnen 
bijdragen aan de monitoring van de waterkwaliteit 
in het LMM.

Continue monitoring
WaterSNIP streeft naar automatisch continue 
monitoring van de waterkwaliteit, waarbij de 
resultaten online worden geupload. In het huidige 
LMM worden zowel monsters genomen van 
grondwater, bodemvocht, drainwater en slootwater. 
In de eerste fase richt WaterSNIP zich voornamelijk 
op het monitoren van slootwater. Dit omdat 
slootwater een hoge temporele variatie (bijvoor-
beeld dagelijkse of jaarlijks) kent als gevolg van 
schommelingen in temperatuur, zonlicht, neerslag 
etc.. Het leent zich daarom veel meer voor continue 
metingen dan bijvoorbeeld grondwater. In het 
grondwater gaan de veranderingen langzaam en de 
grondwatermonsters die we in het LMM nemen 
geven de gemiddelde waterkwaliteit over één jaar. 

De eerste testinstallatie met sensoren is geplaatst.
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Een watersnip.

In het slootwater toetsen we sensoren voor 
parameters die op dit moment op een relatief 
eenvoudige manier te meten zijn (EC, kleur, 
troebelheid, Temperatuur, pH). Met deze parameters 
zetten we een generiek testmeetnet op. Voor de 
nutriënten stikstof (zoals nitraat) en fosfor (zoals 
ortho-fosfaat) zijn de technische mogelijkheden om 
met sensoren te meten nog beperkt. In dit generieke 
testmeetnet kunnen sensoren voor stikstof en 
fosfor ingepast worden als deze beschikbaar komen. 
De eerste testen met EC, pH en Temperatuur 
komen online.

Samenwerking
Een van de belangrijkste pijlers van WaterSNIP is de 
samenwerking met andere kennisinstellingen en 
meetpartijen. We werken samen met diverse 
waterschappen en er zijn nauwe banden met KWR, 
Deltares, WUR en TNO. WaterSNIP streeft naar de 
ontwikkeling van een breed gedragen methode om 
met sensoren de waterkwaliteit te meten.

Vervolgstappen
WaterSNIP bevindt zich in de opstartfase die loopt 
van 1 januari tot het najaar van 2018. In deze fase 
doen we een experiment met de beschikbare 
meetmethode en verzamelen we zoveel mogelijk 
informatie over de beschikbare sensoren en volgen 
we de technologische ontwikkelingen. Dit resulteert 
in een Plan van Aanpak WaterSNIP 2019-2021. In dit 
Plan van Aanpak staat hoe sensoren ingevoerd gaan 
worden in het LMM. WaterSNIP moet resulteren in 
een LMM dat op een efficiënte manier gebruik 
maakt van recente technologische innovaties.



Operationeel nieuws

Actuele monsternemingen

• De bemonsteringen in de droge en natte zandgebieden 
worden uitgevoerd door het RIVM, Tauw en LCSO. 
Er worden circa 230 bedrijven bemonsterd.

• De slootbemonsteringen op de 225 bedrijven in de Zand-, 
Klei- en Veenregio voert KIWA uit.

Toekomstige monsternemingen

• Binnenkort starten de voorbereidingen voor de winter-
programma’s. De winterprogramma’s bestaan uit het 
bemonsteren van bodemvocht op de Lössgronden en 
grond-, drain- en slootwater in de Klei-, Zand- en 
Veengebieden.

• Alle Klei, Zand, Veen en Löss deelnemers ontvangen deze 
zomer een brief, waarin gevraagd wordt om de bij ons 
bekende gegevens te controleren en eventueel te 
wijzigen of aan te vullen.

Recent afgeronde monsternemingen

• De 2e bemonsteringsronde voor het grondwater in de 
Kleiregio, uitgevoerd door LCSO (gestart in februari) is 
eind maart afgerond (26 bedrijven).

• Half mei is het project Bronnen en bronbeken door het 
RIVM afgerond. We bemonsterden 95 bronnen en 
12 beken in het zuiden van Limburg.

Werving nieuwe deelnemers

• Binnenkort starten we met de werving van nieuwe 
deelnemers voor de metingen in het najaar en de winter 
van 2018/2019.

Colofon 
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