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Inleiding 6e digitale Nieuwsbrief 
Over effecten is veel te doen de laatste tijd. Wij richten ons in het LMM slechts op de 
effecten van het mestbeleid. Die proberen we zo goed mogelijk in beeld te brengen. 
Voor een degelijke interpretatie is kennis nodig van alle factoren die van invloed zijn 
op de waterkwaliteit en de landbouwpraktijk. Denk aan neerslag, bodemsoort en 
bemestingsstrategieën. Dit ‘themanummer’ gaat over die factoren. Onze koers is 
daarbij onveranderd wetenschappelijk. Vragen, opmerkingen, suggesties? Mail ons: 
infoLMM.lei@wur.nl 

Meten in de bovenste meter grondwater: rekening houden met 
neerslag 
In het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) meten we de waterkwaliteit in 
de bovenste meter van het grondwater. Kan een kwaliteitsverbetering van de 
bovenste meter grondwater rechtstreeks worden toegeschreven aan het Mestbeleid 
of moeten we ook rekening houden met andere factoren?  

Rekening houden met neerslag is noodzakelijk voor een goede 
interpretatie 

In het LMM meten we de waterkwaliteit in de bovenste meter van het grondwater. 
Dit kent een bepaalde historie en deze laag bevat ook de beste informatie voor ons 
onderzoek. Voor een goede interpretatie moeten we echter wel rekening houden 
met de neerslaghoeveelheid. Alleen dan kunnen we beoordelen of de 
kwaliteitsverbetering van de bovenste meter grondwater is veroorzaakt door het 
Mestbeleid. Stevige en langdurige regen in 1993 leverde ons dat inzicht op! 
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Aanleiding: nitraatconcentraties halveren in de periode 1992-1995 

Tijdens de start van het LMM in 1992 waren we ons nog niet zo bewust van het 
effect van meer grondwateraanvulling op de nitraatconcentratie in de bovenste 
meter van het grondwater. In 1992 en 1993 werden ongeveer dezelfde 
nitraatconcentraties op de bemonsterde bedrijven gemeten. In 1993 begon het 
echter in juli stevig te regenen en dit ging door tot ver in december. In de volgende 
twee jaren bleek dat de nitraatconcentraties in de bovenste meter van het 
grondwater ongeveer gehalveerd waren ten opzichte van 1992 en 1993. De 
stikstofoverschotten waren in de periode 1992-1995 echter niet veranderd, zodat de 
oorzaak van de daling ergens anders gezocht moest worden. Neerslag bleek de 
verklarende factor te zijn. 

Minder nitraat door meer neerslag: hoe werkt dat dan? 

In een jaar met een gemiddelde grondwateraanvulling zakt een waterlaag van 0,3 m 
uit naar het grondwater. Ongeveer een derde van het grondvolume onder de 
wortelzone bestaat uit grondporiën. Het water dat uitzakt, vult als grondwater alle 
poriën in de bodem. Daardoor verspreidt de waterlaag van 0,3 meter zich over een 
grondlaag van één meter diep. Gemiddeld bestaat daarom de bovenste meter van 
het grondwater uit de grondwateraanvulling van een jaar. Dit grondwater in de 
bovenste meter wordt in het LMM bemonsterd. De hoeveelheid neerslag kan echter 
met bijna een factor 2 tussen jaren variëren en daardoor zal ook de 
grondwateraanvulling wijzigen. Hierdoor kan het zijn dat na een jaar met 0,6 m 
grondwateraanvulling, deze zich in de bovenste twee meter bevindt. Het is dan voor 
te stellen dat in de bovenste meter de nitraatconcentratie nog maar de helft is. 
Omdat altijd de bovenste meter wordt bemonsterd kunnen we dan een daling van 
nitraat vinden terwijl deze niet is veroorzaakt door een minder stikstofoverschot, 
maar wel door meer grondwateraanvulling. Daarnaast kan door meer neerslag meer 
nitraat worden afgebroken (denitrificatie) waardoor óók minder nitraat wordt 
gevonden.  

Weersgecorrigeerde nitraatconcentraties geven aan dat mestbeleid 
effectief is 

Het effect van neerslag op de gemeten nitraatconcentraties kan statistisch worden 
vastgesteld. Vervolgens kunnen we voor elke gemeten nitraatconcentratie 
berekenen wat deze zou zijn geweest als de grondwateraanvulling niet was 
veranderd in de tijd. Dit noemen we de weersgecorrigeerde gemeten 
nitraatconcentraties. Deze weersgecorrigeerde nitraatconcentraties kunnen wèl 
worden gebruikt om te boordelen of het Mestbeleid effectief is geweest. In figuur 1 
staan zowel de gemeten als de weersgecorrigeerde nitraatconcentraties. De 
gemeten nitraatconcentraties variëren meer in de tijd dan de gecorrigeerde 
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nitraatconcentraties. De gecorrigeerde nitraatconcentraties nemen geleidelijk af met 
als uitzondering 1998 waar we een tijdelijke extra daling zien. Mogelijk wordt deze 
veroorzaakt door de varkenspest van 1997. Omdat zowel de stikstofoverschotten als 
de gecorrigeerde nitraatconcentraties zijn afgenomen concluderen we dat het 
Mestbeleid effect heeft gehad. 

 

 

Figuur 1; Jaarlijkse gemiddelden van gemeten en weersgecorrigeerde 
nitraatconcentraties gedurende de periode 1992-2006 

Leo Boumans, RIVM  

Monitoring van effecten is meer dan het meten van mestgift en 
nitraatconcentraties 
 

Om de effecten van het beleid op de waterkwaliteit aan te tonen is er meer nodig dan 
het in kaart brengen van de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit. Wat komt er nog 
meer bij kijken?   

Ook bedrijfs- en omgevingsfactoren spelen een rol 

In het LMM meten we op landbouwbedrijven de waterkwaliteit èn leggen we de 
landbouwpraktijk vast via het Bedrijveninformatienet (LEI-BIN). Hierdoor kunnen we 
nagaan of beleid via maatregelen invloed heeft op de landbouwpraktijk en of 
wijzigingen in de landbouwpraktijk leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit 
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(zie Figuur 1, linker kant). Vergelijking van de gemeten waterkwaliteit met 
milieukwaliteitsnormen kan dan leiden tot aanpassing van het beleid. De cirkel is 
weer rond! Toch zijn we er daarmee nog niet. Specifieke bedrijfs- en 
omgevingsfactoren zijn namelijk ook van invloed op de landbouwpraktijk en de 
milieukwaliteit (zie Figuur 1, rechter kant). Veel of weinig? Dat onderzoeken we ook 
in het LMM!  

 

Figuur 1 Schematische weergave van het monitoren van effecten van het mestbeleid 
op de landbouwpraktijk en de milieukwaliteit en van de andere factoren die hierop 
van invloed zijn. 

Bedrijfsfactoren bepalend voor de landbouwpraktijk 

Niet elke ondernemer is het zelfde. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen in interesses 
en opleidingsniveau, gaat de ene ondernemer net van start, terwijl de ander aan het 
afbouwen is. Ook vergt elk landbouwbedrijf een eigen aanpak vanwege de historie, 
het bedrijfstype, de verkaveling, de aanwezige grondsoorten, enzovoort. Door 
dergelijke bedrijfsspecifieke factoren te monitoren proberen we er achter te komen 
waarom sommige beleidsmaatregelen meer effect op de landbouwpraktijk hebben 
dan andere. De LEI-artikelen in deze nieuwsbrief geven daar een goed voorbeeld 
van. 
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Omgevingsfactoren beïnvloeden de waterkwaliteit  

Dat de nitraatconcentraties op de landbouwbedrijven in de veenregio laag zijn en in 
de zandregio hoog komt niet doordat ondernemers in de zandregio zo veel meer 
stikstof geven aan hun gewassen. Nee, zandgrond is gewoon gevoeliger voor 
uitspoeling van nitraat dan veengrond. Grote verschillen in waterkwaliteit ontstaan 
ook doordat de hoeveelheid neerslag van invloed is op de verdunning van het 
uitspoelende nitraat. Deze omgevingsfactoren worden in het LMM ook onderzocht, 
lees daarover de RIVM artikelen in deze nieuwsbrief. Daardoor kunnen we nagaan in 
welke mate de gemeten waterkwaliteit en veranderingen hierin het gevolg zijn van 
beleidsmaatregelen of van omgevingsfactoren.  

Dico Fraters, RIVM 

Invloed omgevingsfactoren op de grondwaterkwaliteit 
Zelfs wanneer de landbouwpraktijk en de bedrijfsfactoren hetzelfde zijn, kunnen er 
verschillen in grondwaterkwaliteit ontstaan. Wat is de oorzaak van deze verschillen?  
 

Omgevingsfactoren 

De grondwaterkwaliteit op landbouwbedrijven wordt behalve door de 
landbouwpraktijk en de bedrijfsfactoren ook beïnvloed door de omgevingsfactoren. 
Daaronder vallen bodemtype, neerslag en natuurlijke drainage. Omgevingsfactoren 
beïnvloeden de fractie van het stikstofbodemoverschot dat uitspoelt naar het 
grondwater en daarmee de nitraatconcentratie in het grondwater. 

Hogere nitraatconcentraties in de zand- en lössgebieden 

Het bodemtype beïnvloedt de nitraatconcentraties in het grondwater, omdat het 
vermogen om nitraat af te breken (denitrificatie) verschilt. In bodems rijk aan 
gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal (zoals veen) of bodems waarin door de 
textuur vaak zuurstofloze omstandigheden voorkomen (klei) is de kans dat nitraat zal 
worden omgezet in andere stikstofverbindingen groter. Daarom vinden we daar 
lagere nitraatconcentraties in het grondwater dan bij zand en löss, zie Figuur 1). In 
deze figuur is ook de invloed van het landgebruik (een bedrijfsfactor) zichtbaar. 
Onder grasland is de uitspoeling minder groot dan onder bouwland. 
Melkveebedrijven, met overwegend grasland, hebben daarom gemiddeld een lagere 
nitraatconcentratie in het grondwater dan akkerbouwbedrijven.  



 

Figuur 1 Nitraat in het bovenste grondwater op akkerbouw- en melkveebedrijven in 
het LMM in de veen-, klei-, zand- en lössregio (gemiddelde voor de periode 2000-
2006) 
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Hogere nitraatconcentraties na meer neerslag 

De nitraatconcentratie op een landbouwbedrijf kan grote verschillen vertonen 
tussen opeenvolgende jaren, zelf als de bedrijfsvoering niet veranderd. Door een 
verschil in de neerslaghoeveelheid tussen jaren kan de nitraatconcentratie in het 
bovenste grondwater verlaagd (meer neerslag) of verhoogd (minder neerslag) 
worden. Lees meer hierover elders in deze nieuwsbrief. 

Natuurlijke drainage van invloed op de nitraatconcentraties 

Het voorkomen van zuurstofloosheid in de bodem wordt ook bepaald door de 
hoogte van de grondwaterstand. Grote verschillen in grondwaterstand komen vooral 
in de zandregio voor. Bij zandgronden die van nature slecht of matig draineren is er 
minder zuurstof aanwezig in de bodem. Hierdoor zal in deze natte zandgronden 
meer nitraat worden omgezet in andere stikstofverbindingen dan in goed 
drainerende (droge) zandgronden. Niet al het overtollige nitraat zal dus het 
grondwater bereiken (zie Figuur 2). 

 

Figuur 2 Nitraat in het bovenste grondwater onder landbouw op zand voor gronden 
met slechte, matige en goede natuurlijke drainage. Berekend met gegevens van de 
LMM-bedrijven in de zandregio in periode 1991/’92 – 2004/’05. De moerige gronden 
zijn buiten beschouwing gelaten. 

Astrid Vrijhoef, RIVM 
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