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Inleiding 8e LMM e-nieuws 
Via de nieuwsbrieven proberen we u te informeren over allerhande wetenswaardigheden uit 
het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Waar zijn we mee bezig en vooral, wat levert dat 
meetnet nou op? Zo las u in eerdere nieuwsbrieven over de ontwikkeling van de 
landbouwpraktijk en de waterkwaliteit in de zand-, klei- en veenregio. In deze nieuwsbrief leest 
u meer over wat wij in de lössregio aantreffen. Reacties op de nieuwsbrief stellen wij op prijs. 
Soms krijgen we die ook en in deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Reageren? Graag! Mail 
naar lmm@rivm.nl of infoLMM.lei@wur.nl 

Nitraatuitspoeling uit de wortelzone bij gronden in de lössregio 
Op landbouwbedrijven in de lössregio meten we relatief hoge nitraatconcentraties. De 
nitraatconcentraties zijn lager bij melkveebedrijven dan bij akkerbouw- en overige bedrijven, 
maar er zijn grote onderlinge verschillen. 

LMM in de lössregio 
Vanaf 2006 is er in de lössregio een volwaardig LMM-meetprogramma en monitoren we 
jaarlijks op circa 50 landbouwbedrijven de waterkwaliteit èn de landbouwpraktijk. In de periode 
2003-2005 hebben we jaarlijks op ruim 20 bedrijven de waterkwaliteit gemeten en op een 
beperkt aantal ook de landbouwpraktijk vastgelegd.  

Hoge nitraatconcentraties in de lössregio 
De nitraatconcentratie was in 2007 gemiddelde ruim 90 mg/l voor landbouw in de lössregio. Dit 
is hoger dan de bijna 70 mg/l voor landbouwbedrijven in de zandregio in datzelfde jaar. Een 
mogelijke verklaring is dat bij landbouwbedrijven in de lössregio nagenoeg geen natte gronden 
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voorkomen en er daardoor minder nitraat wordt afgebroken. De nitraatconcentraties in de 
lössregio variëren van minder dan 25 mg/l tot bijna 400 mg/l, zie Figuur 1. De komende jaren, 
als meer meetgegevens beschikbaar zijn, zal worden uitgezocht hoe deze verschillen te 
verklaren zijn. 

Lagere nitraatconcentraties bij melkveebedrijven 
Met gemiddeld 68 mg/l zijn de nitraatconcentraties bij melkveebedrijven duidelijk lager dan bij 
de akkerbouwbedrijven (121 mg/l) en de overige bedrijven (113 mg/l), zie ook Figuur 1. Ook in 
de zand- en kleiregio is in 2007 de nitraatconcentratie bij melkveebedrijven gemiddeld het 
laagst. De melkveebedrijven in de lössregio hebben een vergelijkbaar stikstofoverschot als de 
akkerbouwbedrijven (zie het artikel van het LEI elders in deze nieuwsbrief), in de andere regio’s 
is het stikstofoverschot op melkveebedrijven hoger dan op akkerbouwbedrijven. 
Melkveebedrijven hebben echter meer grasland dan akkerbouwbedrijven. Uit onderzoek blijkt 
dat bij grasland een kleiner deel van het stikstofoverschot uitspoelt dan bij bouwland. Hierdoor 
kan bij eenzelfde stikstofoverschot de nitraatconcentratie bij bedrijven met veel grasland lager 
zijn dan bij bedrijven met weinig of geen grasland. 

Geen trend 
Er is geen duidelijke ontwikkeling te zien in de nitraatconcentratie in de periode 2003-2007, zie 
Figuur 2. Ook in de zandregio is in die periode geen duidelijke verandering meer te zien. Terwijl 
er in de jaren ervoor nog wel sprake was van een daling van de nitraatconcentraties. 

Dico Fraters, RIVM 
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Figuur 1 Verdeling van de nitraatconcentraties bij akkerbouw-, melkvee- en overige bedrijven in 
de lössregio in 2007. De hoogst gemeten concentratie ligt bij 100%. Ieder punt in de grafiek 
betreft een individueel bedrijf, naar concentratie gesorteerd langs de X-as; aantal bemonsterde 
bedrijven verschilt per bedrijfstype. 
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Figuur 2 Trend in nitraatconcentraties bij landbouwbedrijven in de lössregio. Per jaar is 
weergegeven: de mediane concentratie (50-percentiel), de 25- en 75-percentiel (onderkant en 
bovenkant van de rechthoek) en de minimum en maximum concentraties (onderkant en 
bovenkant staaf, of bovenste kruisje in het geval van een uitschieter). 

Nitraat metingen in het veld met de Nitrachek 
In het LMM bepalen we de kwaliteit van het water dat uit de wortelzone stroomt. Naast een 
uitgebreide analyse van het water in het laboratorium worden ook in het veld een aantal 
parameters bepaald, waaronder de nitraatconcentratie.  

Principe van de nitraatmeting 
Het principe van de nitraatbepaling in het veld berust op de verkleuring van teststrookjes 
waarop zich laagjes met reagentia bevinden. Met een pipet wordt 8 µl water op het strookje 
gedruppeld. Via een aantal reactiestappen in het reagens ontstaat een  

azo(-stikstof)verbinding die roodviolet gekleurd is. Met een reflectometer, de Nitrachek, wordt 
de verkleuring, welke een maat is voor het nitraatgehalte, gemeten (zie Figuur 1). 

Prestatiekenmerken 
De prestaties van de Nitrachek zijn in een laboratorium onderzoek bepaald. De 
aantoonbaarheidsgrens is 5 mg/l en het meetbereik 5-440 mg/l. De bepalingsgrens bedraagt 16 
mg/l. De herhaalbaarheid is gemiddeld 21%. Met vier metingen is de meetfout maximaal 10%. 
De praktijkprestaties met de Nitrachek volgen uit vergelijking van de veldmetingen met 
nitraatanalyses die in het laboratorium zijn uitgevoerd, zie bijvoorbeeld Figuur 2 voor een 
vergelijking uit 2007.  

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/712601001.html


 

 

Figuur 1. Meting van de verkleuring van het teststrookje in de Nitrachek 

Aandachtspunten bij de meting 
Een aantal factoren bepalen de nauwkeurigheid van de meting. 

 Kleur en zwevende deeltjes verstoren de reflectie van het licht. Het water dient dus helder 
te zijn. Daarom filteren we het water eerst met een 0,45µm wegwerpfilter. 

 De methode is gevoelig voor de luchttemperatuur. Met een temperatuurscorrectie 
corrigeren we hiervoor. 

 De strookjes vertonen, afhankelijk van de productie en ouderdom, onderling verschillen. 
Hiervoor wordt echter gecorrigeerd. De correctiefactor bepalen we door vijf teststrookjes 
met een bekende nitraatoplossing te meten.  

 De Nitrachek is slechts spatwater dicht. Onder natte weersomstandigheden wordt de 
meting daarom in de monsternemingsbus uitgevoerd. 

 Alle metingen worden in tweevoud uitgevoerd. Er wordt alleen een meting in drievoud 
uitgevoerd als het verschil ten opzichte van het gemiddelde groter is dan 10%. 

Vergelijking met laboratoriumanalyses 
Naast de nitraatmetingen in het veld op ieder monsterpunt, wordt de nitraatconcentratie ook 
in het laboratorium bepaald in het mengmonster van alle monsterpunten van één locatie. In 
Figuur 2 is als voorbeeld voor alle bemonsterde locaties het gemiddelde van de 
Nitrachekmetingen op een locatie uitgezet tegen het analyseresultaat van het mengmonster op 
dezelfde locatie (LMM zandregio, 2007). Met de nitraatmetingen in het veld hebben we inzicht 



in de variatie van de nitraatconcentratie op een locatie. Het biedt ook de mogelijkheid om de 
laboratoriumanalyses te valideren.  

 

Figuur 2. Gemiddelde nitraatconcentratie bepaald in het veld met de Nitrachek versus de 
nitraatconcentratie van het mengmonster bepaald in het laboratorium (LMM zandregio, 2007). 
Doorgetrokken lijn is de 1:1 lijn. Afwijking van de meetpunten naar boven of onder deze lijn 
verschilt tussen jaren. 

Niels Masselink, RIVM 

Achtergronden van het derogatiemeetnet en de waterkwaliteit in 2007 
Nederland is verplicht om in de periode 2006-2009 de grondwaterkwaliteit en de bedrijfsvoering 
op 300 derogatie bedrijven te monitoren. Het RIVM heeft in 2007 de waterkwaliteit in kaart 
gebracht.  

Circa 25.000 derogatiebedrijven 
Van 2006 tot en met 2009 mag in Nederland worden afgeweken van de Europese 
bemestingsnorm voor dierlijke mest van 170 kg stikstof per hectare afkomstig van graasdieren. 
Op bedrijven met minimaal 70% grasland mag, indien voldaan wordt aan een aantal eisen, tot 
250 kg stikstof per hectare worden toegediend. De derogatie moet jaarlijks per bedrijf worden 
aangemeld. Voor het jaar 2006 ging het om 25.415 aanmeldingen, in 2007 was dit aantal 
afgenomen tot 24.578.  
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300 derogatiebedrijven in het meetnet 
Nederland is verplicht de grondwaterkwaliteit en de bedrijfsvoering op 300 derogatie bedrijven 
te monitoren in de periode 2006-2009 en daar jaarlijks over te rapporteren aan de Europese 
Commissie. Het derogatiemeetnet is in 2006 opgestart als onderdeel van het Landelijk Meetnet 
effecten Mestbeleid. Uit alle bedrijven die zich hadden aangemeld voor derogatie in 2006 zijn 
261 melkveebedrijven en 39 overige graslandbedrijven voor deelname geselecteerd, verdeeld 
over de regio’s zand, klei, veen en löss. Jaarlijks worden enkele afvallers vervangen. LEI 
Wageningen UR brengt de bedrijfsvoering in kaart (zie het LEI-artikel in deze nieuwsbrief) en 
het RIVM meet de waterkwaliteit. 

Stikstof- en fosforconcentraties in 2007 
De gemeten nitraatconcentraties in 2007 (zie Figuur) worden onder andere beïnvloed door de 
landbouwpraktijk in het eerste derogatiejaar (2006). De nitraatconcentratie in het water 
uitspoelend uit de wortelzone was in de zandregio gemiddeld 56 mg nitraat per liter en in de 
lössregio 68 mg/l. De nitraatconcentratie in de andere twee regio’s is gemiddeld lager dan 50 
mg/l.  

 

Figuur. Verdeling van de nitraatconcentratie bij bedrijven in de zand-, löss-, klei- en veenregio. 
Hoogst gemeten concentratie ligt bij 100%. Ieder punt in de grafiek betreft een individueel 
bedrijf, naar concentratie gesorteerd langs de X-as; aantal bemonsterde bedrijven verschilt per 
regio.  
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De stikstofconcentraties in het slootwater zijn gemiddeld lager dan die in het water dat 
uitspoelt uit de wortelzone (zie Tabel). De fosforconcentraties in het uitspoelende water en het 
slootwater zijn vergelijkbaar, alleen in de veenregio zijn de concentraties in het slootwater 
lager. 

Tabel Stikstof- en fosforconcentraties (in mg/l) in water uitspoelend uit de wortelzone en het 
slootwater per regio. 

  zandregio kleiregio veenregio 
Stikstof Uitspoeling 15,8 10,4 11,1 
 Sloot 11,0 4,7 3,5 
Fosfor Uitspoeling 0,12 0,28 0,53 
 Sloot 0,14 0,32 0,23 

Vergelijking met 2006 
De nitraatconcentraties in het water uitspoelend uit de wortelzone op de derogatiebedrijven in 
de zandregio is in 2007 7-9 mg/l hoger dan in 2006. Dit wordt deels of geheel veroorzaakt door 
een gemiddeld 7% lager neerslagoverschot in 2007 dan in 2006. Zonder dit verschil in 
neerslagoverschot is de berekende toename niet significant (1,4 mg/l met een standaardfout 
van 2,6 mg/l). 

De nutriëntenconcentraties in het slootwater van derogatiebedrijven in de zand- en de kleiregio 
nemen niet duidelijk toe of af. Alleen in de veenregio neemt de nitraatconcentratie in het 
slootwater duidelijk toe, maar blijft met een gemiddelde van 5-6 mg/l in 2007 ver onder de 
norm van 50 mg/l. In de veenregio is er tegelijkertijd sprake van een duidelijke afname van de 
fosforconcentratie in het slootwater. 

Meer weten? 
Er zijn in het kader van de derogatie nu drie rapporten uitgebracht over het derogatiemeetnet. 
U kunt deze downloaden vanaf de LMM-website of klik direct op onderstaande links:  

beschrijving van de opzet (rapport 680717001) 

metingen 2006 (rapport 680717004) 

metingen 2007 (rapport 680717008) 

Dico Fraters, RIVM 
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Voor de rubriek ‘Naar aanleiding van’ of ‘Uw vragen’ of ………… 

Reactie op artikel over het Deense meetnet effecten mestbeleid 
Uit een reactie op het artikel “Ook de Denen meten nitraatuitspoeling uit de wortelzone” in de 
vorige LMM e-nieuws bleek dat het niet duidelijk was dat de monsterpunten in het perceel 
liggen. De monsterpunten voor bodemvocht (poreuze cups) en grondwater (peilbuizen) liggen 
tussen de 10 en 20 m van de perceelsrand in het perceel. De cups en peilbuizen zijn via slangen 
verbonden met een bemonsteringseenheid. De slangen bevinden zich beneden de bouwvoor 
om te voorkomen dat ze bij het ploegen kapot gaan. De bemonsteringseenheid ligt wel buiten 
het perceel. Hierdoor is het mogelijk om monsters te nemen zonder de plek met 
monsterpunten te verstoren.  

Dico Fraters, RIVM 
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