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Inhoud 
Rapportage derogatiemeetnet aangeboden aan de Europese Commissie 
Beïnvloed landbouw het slootwater in de zand- en kleiregio? 

Rapportage derogatiemeetnet aangeboden aan de Europese Commissie 
De landbouwpraktijk in 2009 en de waterkwaliteit in 2009 en 2010 op derogatiebedrijven is 
gerapporteerd aan de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Wat zijn de bevindingen?  

Monitoring in verband met de derogatie 
De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 
kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar. Nederland heeft toestemming gekregen om van 
2006 tot en met 2013 af te mogen wijken van de gestelde norm (derogatie). Een van de voorwaarden is 
dat de Nederlandse overheid een derogatiemeetnet inricht en aan de Europese Commissie jaarlijks 
rapporteert over de resultaten daarvan. Recent is het rapport verschenen met resultaten van de 
landbouwpraktijk in 2009 en de waterkwaliteit in 2009 en 2010. 

Derogatiemeetnet met 300 bedrijven 
Voor het derogatiemeetnet zijn 300 bedrijven geselecteerd. Deze bedrijven nemen ook allemaal deel 
aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en daardoor eveneens aan het Bedrijven-
Informatienet (BIN) van het LEI, onderdeel van Wageningen UR. Het RIVM draagt zorg voor de 
monitoring van de kwaliteit van het water dat uitspoelt uit de wortelzone en het oppervlaktewater. Het 
LEI zorgt voor de registratie van de landbouwpraktijk op de bedrijven.  

Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op derogatiebedrijven 

Stikstof 
De landbouwpraktijk is sinds de derogatie weinig veranderd, zowel wat betreft het gebruik van stikstof 
als de afvoer ervan met het gewas. Het stikstofoverschot op de bodembalans, dit is het verschil tussen 
de aan- en afvoer naar en van de bodem, vertoont geen ontwikkeling in de tijd en verschilt niet relevant 
tussen jaren, zie figuur 1. De resultaten zijn weergegeven per meetjaar waterkwaliteit om deze te 
kunnen vergelijken met figuur 2 waarin deze waterkwaliteit is weergegeven. 
 

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717022.pdf


 
 
Figuur 1: N-overschot uit de landbouwpraktijk per grondsoortregio. Bij de waterkwaliteit die is gemeten 
in jaar t (zie x-as) staat het N-overschot in het voorgaande groeiseizoen (jaar t-1 dus). Een N-overschot 
bij meetjaar waterkwaliteit 2007 heeft dus betrekking op de landbouwpraktijk in 2006.  
 
 
De nitraatconcentratie in het grondwater ligt in de klei- en veenregio onder de nitraatnorm van 50 mg/l, 
zie figuur 2. Voor de lössregio zijn nog geen vier meetjaren beschikbaar.  
Bekend is dat de hoeveelheid neerslag met name in de zandregio een grote invloed heeft op de 
nitraatconcentratie. Na correctie voor neerslag in de zandregio (2010 was een droog jaar), blijkt dat de 
concentraties in 2010 verder gedaald zijn ten opzichte van 2008 en 2009. Hierbij wordt opgemerkt, dat 
de resultaten voor 2010 nog voorlopige resultaten zijn. In de voortgangsrapportage 2012 zullen de 
definitieve concentraties worden weergegeven en kan worden bekeken, of deze dalende ‘trend’ zich in 
de waterkwaliteit van 2011 heeft doorgezet. 
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Figuur 2: Nitraatconcentraties uitspoelend uit de wortelzone per grondsoortregio in de opeenvolgende 
meetjaren. Het betreffen ongecorrigeerde waarnemingen met uitzondering voor de zandregio waarvoor 
tevens resultaten gecorrigeerd voor weerseffecten zijn weergegeven. 
 

Fosfaat 
Het fosfaatoverschot op de bodembalans daalde in de meetperiode tot 2009. Het effect van deze daling 
zien we niet terug in de waterkwaliteit. Daar is sprake van zowel kleine dalingen als stijgingen. In de 
landbouwpraktijk van 2009 is geen daling meer waar te nemen. Toch is in 2010 voor het eerst een 
relevante daling van de fosforconcentratie in het grondwater waargenomen. De oorzaak is mogelijk de 
sterke binding van fosfaat aan de bodem. De fosforconcentratie in het uitspoelende water en het 
slootwater wordt daardoor vooral bepaald door hydrologische omstandigheden. 
 

Meer weten? 
Er zijn in het kader van de derogatie nu vijf 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) 
metingen 2008/2009 (rapport 680717014)  
metingen 2009/2010 (rapport 680717022) 
 
Manon Zwart, RIVM 
Co Daatselaar, LEI, onderdeel van Wageningen UR 
 

Uitspoeling nitraat uit wortelzone derogatiemeetnet
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http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/L/Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Rapporten/2007/april/Landbouwpraktijk_en_waterkwaliteit_op_landbouwbedrijven_aangemeld_voor_derogatie_Beschrijving_van_de_meetnetopzet_voor_de_periode_2006_2009_en_de_inhoud_van_de_rapportages_vanaf_2008
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Rapporten/2008/mei/Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid_Resultaten_van_de_monitoring_van_waterkwaliteit_en_bemesting_in_meetjaar_2006_in_het_derogatiemeetnet
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2009/mei/Landbouwpraktijk_en_waterkwaliteit_op_landbouwbedrijven_aangemeld_voor_derogatie_Resultaten_meetjaar_2007_in_het_derogatiemeetnet
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2010/augustus/Landbouwpraktijk_en_waterkwaliteit_op_landbouwbedrijven_aangemeld_voor_derogatie_Resultaten_meetjaar_2008_in_het_derogatiemeetnet
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717022.pdf


Beïnvloed landbouw het slootwater in de zand- en kleiregio? 
Bemesting op landbouwbedrijven leidt niet alleen tot hogere nitraatconcentraties in het grondwater, 
maar ook tot hogere concentraties in het slootwater. Mogelijk kan dit ook het grotere oppervlaktewater 
vervuilen. 

Gevolgen van nitraat in sloten en plassen 
Het stikstofoverschot op landbouwbedrijven spoelt als nitraat uit naar het grondwater. Op gedraineerde 
bedrijven kan het nitraat met het grondwater snel naar de sloten stromen via drainagebuizen. Dit 
slootwater komt uiteindelijk in groter oppervlaktewater terecht. Als er teveel meststoffen in het 
oppervlaktewater terecht komen, kan dit leiden tot sterke groei van bijvoorbeeld blauwalgen of zelfs 
vissterfte veroorzaken door zuurstoftekort.  

Relatie tussen drainwaterkwaliteit en slootwaterkwaliteit 
In het LMM bemonsteren we onder andere het drain- en slootwater in de zand- en kleiregio in de 
winterperiode. Voor beide regio’s hebben we de nitraatconcentratie in het drainwater voor alle 
beschikbare meetjaren gemiddeld per bedrijf uitgezet tegen die in het slootwater (zie figuur 1). De 
nitraatconcentraties in zowel het drainwater als het slootwater liggen in de zandregio gemiddeld hoger 
dan in de kleiregio.  
 
In beide regio’s blijkt er een erg goede en vergelijkbare relatie te zijn tussen de drainwater- en de 
slootwaterkwaliteit. Het drainwater beïnvloedt het slootwater sterk en lijkt een belangrijke 
nitraattoevoerende bron voor de sloten te zijn. De nitraatconcentratie in het slootwater is wel altijd 
lager dan in het drainwater. Dit verschil lijkt vooral veroorzaakt door afbraak van nitraat in de sloot 
(denitrificatie). Ook opname van nitraat door de vegetatie kan een verlaging van de nitraatconcentratie 
veroorzaken. Dit laatste proces heeft vooral in de zomerperiode veel effect, omdat er dan veel 
plantengroei is.  
 
  



A (zandregio) 

 
B (kleiregio) 

 
Figuur 1: Nitraatconcentratie in drainwater (mg/l) uitgezet tegen de concentratie in slootwater (mg/l) 
gemiddeld per bedrijf over totaal beschikbare meetperiode voor A – zandregio (2004-2009) en B – 
kleiregio (2002-2009).  
 
Eke Buis, RIVM 
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