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Inleiding 
Het LMM e-nieuws is in een nieuw jasje gestoken! Dezelfde soort informatie op een toegankelijke 
en overzichtelijke manier gepresenteerd. En via het archief bladert u eenvoudig terug naar 
eerdere uitgaven. Met deze nieuwsbrief willen we beleidsmakers, onderzoekers en andere 
geïnteresseerden bij onder andere onderzoeksinstellingen, waterschappen, ingenieursbureaus 
en het onderwijs informeren over de LMM-onderzoeksresultaten. Daarvoor laten we onder 
andere de ontwikkelingen in de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit op landbouwbedrijven zien. 
U daarover op de hoogte stellen, blijven we met veel plezier doen. En wat ook niet verandert, wij 
hechten aan uw reacties. Dus wilt u reageren, over de inhoud, de nieuwe opzet of iets anders 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid
http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/LEI/Producten-Diensten/Monitoring/Landelijk-Meetnet-effecten-Mestbeleid.htm


met betrekking tot het meetnet? Aarzel niet en mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen 
ook graag van u!  



Hoge nitraatconcentraties door lage 
stikstofefficiëntie vollegrondsgroenten 
Op de vollegrondsgroentenbedri jven die participeerden in het verkennend onderzoek Scouting 
Vollegrondsgroenten op zand (SVz) zi jn hoge nitraatconcentraties gemeten. We leggen uit hoe 
dat kan. 

Scoutingproject op vollegrondsgroentenbedrijven 
In dit onderzoek hebben we gedurende een periode van drie jaar (2007-2010) op twaalf 
vollegrondsgroentenbedri jven in Zand Zuid (De zandgebieden van Noord-Brabant en Noord-
Limburg) zowel de nitraatconcentratie gemeten als de bedri j fsvoering onderzocht. Het 
onderzoek is uitgevoerd op bedri jven die asperges, aardbeien, prei of bladgewassen (zoals sla) 
verbouwen. Vollegrondsgroentenbedri jven maken geen deel uit van het Basismeetnet van het 
LMM en zi jn daarom relatief onderbelicht wat betreft grondwaterkwaliteit en bedri j fsvoering. 

Hoge nitraatconcentraties in het grondwater 
De nitraatconcentratie in het grondwater bl i jkt op de twaalf onderzochte SVz-bedri jven hoog. 
Gemiddeld over de meetperiode van 3 jaar is deze per bedri j f meer dan 80 mil l igram per l i ter 
(de nitraatnorm is 50 mg/l), zie Figuur 1. De hoge nitraatconcentratie valt deels te verklaren 
door de droge zandgrond waarop de bedri jven l iggen. In dit type grond wordt weinig nitraat 
afgebroken en spoelt er relatief veel uit naar het grondwater.  

  

Figuur 1 Boxplot van het stikstofgebruik (kg N / ha), het stikstofbodemoverschot (kg N / ha) en 
de nitraatconcentratie (NO3 mg / l) met minimum en maximum, het 25-percentiel en 75-
percentiel (de rechthoek) en de mediaan (horizontale l i jn). Uitschieters zi jn niet weergegeven. 

Verschillen tussen vollegrondsgroenten en akkerbouw 
De droge zandgrond kan niet de enige reden zi jn voor de hoge nitraatconcentraties op de  
SVz-bedri jven. Op akkerbouwbedri jven in het LMM die in dezelfde regio en op vergeli jkbare 
grond gelegen zi jn vinden we nameli jk lagere nitraatconcentraties (Figuur 1, ”Nitraat”).  

Uit de analyse van de bedri j fsvoering bli jkt dat akkerbouwbedri jven en SVz-bedri jven gemiddeld 
gezien ongeveer geli jke hoeveelheden stikstofmest gebruiken (Figuur 1, N-gebruik). Het 
stikstofbodemoverschot verschilt wel veel tussen beide bedri j fstypen (Figuur 1, N-overschot). 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid/Organisatie_van_het_LMM/Basismeetnet


Het stikstofbodemoverschot is het verschil tussen de aanvoer (door bi jvoorbeeld mest) en de 
afvoer (door bi jvoorbeeld de oogst van het gewas). Het stikstofbodemoverschot is op de 
akkerbouwbedri jven veel lager dan op de SVz-bedri jven. 

Lage stikstofefficiëntie van vollegrondsgroenten 
De stikstofbodemoverschotten op vollegrondsgroentenbedri jven zi jn hoog omdat ten opzichte 
van akkerbouwbedri jven de stikstofafvoer op de SVz-bedri jven veel lager is (de gemiddelde 
aanvoer van stikstof is vergeli jkbaar). Vollegrondsgroenten gaan dus relatief inefficiënt om met 
de stikstof uit mest. Dit komt onder andere door de geringere bewortel ingsdiepte, het oogsten 
voordat het gewas is afgeri jpt en door de grote hoeveelheid gewasresten die op het land 
achterbli jven. Hierdoor wordt ten opzichte van akkerbouw een groter gedeelte van de 
meststoffen niet door de planten gebruikt, maar bl i j f t dit in de bodem achter. Dit 
stikstofbodemoverschot kan als nitraat uitspoelen naar het grondwater.  

Gezien de kleine schaal van het onderzoek gelden deze bevindingen nadrukkeli jk al leen voor de 
onderzochte SVz-bedri jven en kunnen ze niet vertaald worden naar de gehele 
vollegrondsgroentensector op zandgrond. Vollegrondsgroentebedri jven zi jn niet opgenomen in 
het LMM Basismeetnet, omdat ze landeli jk gezien maar een klein deel van het landbouwareaal 
beslaan en een zeer heterogene groep vormen. 

Meer weten? Lees het volledige rapport.  

Arno Hooijboer (RIVM) en Ruud van der Meer (LEI Wageningen UR)  LMM e-nieuws, jul i  2014  

  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/april/Scouting_Vollegrondsgroenten_op_zand_2007_2010_een_verkennend_onderzoek


Stikstofoverschot vooral afhankelijk van de 
bemesting 
Onlangs is het LEI-rapport over de relaties tussen bedri j fsvoering, economie en mil ieukwaliteit 
op akkerbouwbedri jven (Prins en Daatselaar, 2013) verschenen. 

Uit de analyse van deze relaties bl i jkt dat het stikstofoverschot vooral afhangt van de omvang 
van de stikstofbemesting. De precieze gewassen die geteeld worden hebben een minder groot 
effect. Het stikstofoverschot is een belangri jke indicator voor het nitraatgehalte in grond- en 
drainwater. De omvang van de stikstofbemesting is de afgelopen jaren door het mestbeleid 
sterk beïnvloed. Sinds de invoering van het gebruiksnormenstelsel in 2006 is de 
stikstofgebruiksnorm verder gedaald (Figuur 1). Hierdoor is de stikstofbemesting verminderd en 
het stikstofoverschot gedaald. Tegeli jkerti jd is na invoering van de gebruiksnormen in 2006 de 
waterkwaliteit verbeterd (Figuur 1). Het gemiddelde nitraatgehalte op kleigrond op 
akkerbouwbedri jven is nagenoeg geli jk aan de norm van 50 mg per l i ter. Op zand- en lössgrond 
is het nitraatgehalte nog te hoog op akkerbouwbedri jven. Dit betekent dat hier nog extra 
inspanningen nodig zi jn om te voldoen aan de norm van 50 mg per l i ter.  

Omdat met het sinds 2006 aangescherpte mestbeleid de meest kostenefficiënte maatregelen 
grotendeels gerealiseerd zi jn, zal een verdere aanscherping extra inspanningen vergen. 
Precisiebemesting waarbi j de bemesting binnen het perceel varieert afhankel i jk van de behoefte 
van het gewas biedt mogeli jk de meeste kansen voor een verdere verlaging van de bemesting 
tegen zo laag mogeli jke kosten. Dit betekent dat er binnen het perceel gewas- en 
bodemmetingen nodig zi jn om op basis daarvan de hoogte van de benodigde bemesting vast te 
stel len. GPS-toepassingen kunnen daarbij behulpzaam zijn. 

  

Figuur 1 Ontwikkeling van de gemiddelde nitraatconcentratie (mg/l, gecorrigeerd) in het water 
dat uitspoelt uit de wortelzone en de stikstofgebruiksnorm (rechter Y-as: N-gebruiksnorm in %, 
jaar 1998=100%), periode 1992-2009 op akkerbouwbedri jven op zandgrond, 
kleigrond  en  lössgrond. 

Bron: Prins en Daatselaar (2013) 

Tanja de Koeijer (LEI Wageningen UR)                              LMM e-nieuws, jul i  2014 

  

http://www.wageningenur.nl/upload_mm/a/e/6/dd136b29-c0d9-4ed1-968c-994aec38d9a5_15365_Rapport%202013-065%20Daatselaar_LR.pdf


Betrouwbaarheid van de bedrijfsgemiddelde 
nitraatconcentratie 
Op basis van een aantal veldwaarnemingen op een bedrijf berekenen we een bedrijfsgemiddelde. Dit 
gemiddelde kent een bepaalde onzekerheid. De onzekerheid rond een berekend bedrijfsgemiddelde 
kunnen we weergeven door het zogenaamde betrouwbaarheidsinterval. Hoe groter dit 
betrouwbaarheidsinterval, hoe groter de onzekerheid. Het betrouwbaarheidsinterval  rond een 
gemiddelde wordt door een aantal factoren beïnvloed, zoals: a. het aantal waarnemingen; wanneer het 
aantal waarnemingen toeneemt, wordt het betrouwbaarheidsinterval kleiner. Hierover schreven we  in 
een eerder artikel .  b. de hoogte van het gemiddelde. Hoe de hoogte van het gemiddelde de onzekerheid 
beïnvloedt bespreken we in dit artikel.  

Veldwaarnemingen niet normaal verdeeld  
Bij de berekening van het 95%-betrouwbaarheidsinterval wordt aangenomen dat de nitraatwaarnemingen 
op één bedrijf bij benadering normaal verdeeld zijn, dit  wil zeggen symmetrisch rond het gemiddelde 
liggen. In werkelijkheid wijkt de verdeling door verschillende invloeden hiervan af.  Het effect daarvan 
op het betrouwbaarheidsinterval wordt geïllustreerd in Figuur 1. Hierin is voor de melkveebedrijven in 
de Zandregio in 2011 het betrouwbaarheidsinterval uitgezet tegen de bedrijfsgemiddelde 
nitraatconcentratie. Het bedrijfsgemiddelde is steeds gebaseerd op circa 16 veldwaarnemingen.  

 

Figuur 1 Berekend 95%-betrouwbaarheidsinterval (tweezijdig) van de bedrijfsgemiddelde 
nitraatconcentratie als functie van dit bedrijfsgemiddelde voor melkveebedrijven in de Zandregio 
(2011), op basis van circa 16 veldmetingen per bedrijf .  

Lagere gemiddelden hebben een kleiner betrouwbaarheidsinterval  
In Figuur 1 is duidelijk zichtbaar dat bedrijven met een lagere bedrijfsgemiddelde nitraatconcentrat ie 
een kleiner betrouwbaarheidsinterval hebben. Dit houdt in dat bij een lager gemiddelde de onzekerheid 
rond dit gemiddelde minder groot is (meer exact).  Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een 
bedrijfsgemiddelde concentratie van 120 mg/l (op basis van 16 punten) met minder zekerheid kan 
worden gezegd dat de werkelijke concentratie op het bedrijf afwijkt van 80 mg/l dan een 
bedrijfsgemiddelde van 40 mg/l (op basis van 16 punten). 

Astrid Vrijhoef (RIVM)                                                             LMM e-nieuws, juli 2014 

http://enews.nieuwskiosk.nl/more.aspx?e=11675&b=103310&u=$uid$
http://enews.nieuwskiosk.nl/more.aspx?e=11675&b=103310&u=$uid$


  



Selectie en werving van deelnemers voor het 
zandprogramma 2014 
In dit artikel van de nieuwsbrief staat de bewaking van de LMM-steekproeven in de Zandregio 
centraal. Eerder verscheen hierover al een artikel over de Veenregio.  

Opzet van het Basismeetnet in de Zandregio 

De steekproef van het Basismeetnet omvat een groep van 
109 bedri jven die middels een aselecte, gestratificeerde steekproef zi jn geselecteerd. De 
gekozen bedri jven bli jven zolang ze binnen de opzet passen, deelnemen. In Tabel 1 staat de 
beoogde opzet waarbij de steekproefbedri jven zi jn verdeeld over 4 bedri j fscategorieën en 3 
zandgebieden (Noord/Midden/Zuid). In het onderste deel van de tabel is te zien welk deel van 
het areaal cultuurgrond met de opzet voor het Basismeetnet wordt gedekt.  

Tabel 1 Areaaldekking en steekproefopzet van het Basismeetnet in de Zandregio  

  
Zandgebied Totaal 

Zandregio Noord Midden Zuid 
Melkveebedrijven 15 15 15 45 
Akkerbouwbedrijven 19 1 20 40 
Hokdierbedrijven 2 5 5 12 
Overige bedrijven 4 4 4 12 
Totaal aantal 
bedrijven  

40 25 44 109 

Areaal cultuurgrond 
(x 1000 ha)*  

298 303 259 860 

Areaaldekking 
Basismeetnet (%) 

91% 81% 74% 82% 

 * Bron: Landbouwtell ing 2012 

Met 109 Basismeetnet bedri jven heeft de Zandregio van alle regio’s de omvangri jkste 
steekproef. Dit hangt onder andere samen met het grotere risico op uitspoeling van nitraat bi j  
zandgronden alsook met beleidsmatige behoeftes. Om dezelfde redenen is het aantal 
steekproefbedri jven in gebied Zuid hoger dan in de gebieden Noord en vooral Midden. Tabel 1 
laat verder zien dat de areaaldekking – die voor de Zandregio als geheel 82% bedraagt - in 
gebied Zuid juist wat lager is (74%). Belangri jkste reden hiervan is het  relatief grote aantal 
tuinbouwbedri jven die tezamen ruim 30 duizend hectare cultuurgrond gebruiken. Ook kent 
gebied Zuid relatief meer graasdier-, hokdier- en akkerbouwbedri jven  die niet aan de 
toelatingseis van 10 hectare cultuurgrond voldoen.   

Opzet Derogatiemeetnet in de Zandregio 
Ook voor het derogatiemeetnet geldt dat het grootste deel van de in totaal 300 deelnemers in 
de Zandregio is te vinden. Het betreft 160 bedri jven waaronder 140 melkveebedri jven en 20 
overige bedri jven. Bij de selectie en werving wordt een areaalproportionele verdeling van 
steekproefbedri jven over deelgebieden nagestreefd. Als in een deelgebied bijvoorbeeld 10% 
van het vertegenwoordigde areaal op melkveebedri jven gelegen is, wordt daar ook 10% van het 
aantal steekproefbedri jven (ofwel 14 bedri jven) nagestreefd.  

http://enews.nieuwskiosk.nl/more.aspx?e=19642&b=172611&u=$uid$
http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2013/januari/Minerals_Policy_Monitoring_Programme_Report_2007_2010_Methods_and_procedures


Ter i l lustratie geeft Tabel 2 per deelgebied het aantal steekproefbedri jven dat in het huidige 
zomerprogramma meedraait. In de meest rechtse kolom staan de aantallen die op basis van het 
gebruik van derogatie en de Landbouwtell ing in 2012 areaalproportioneel worden gewenst.    

Tabel 2 Aantal melkveebedri jven voor het Derogatiemeetnet in het zomerprogramma 2014 
versus gewenste aantal bedri jven, per deelgebied   

  
Melkveebedri jven 

Deelnemers in 2014 Gewenste aantal* 

Gebied Noord  52 49 

   Noordeli jk zand I  18 15 

   Veenkoloniën 5 6 

   Noordeli jk zand II  29 28 

Gebied Midden  58 63 

   Oosteli jk zandgebied 42 47 

   Centraal zandgebied 14 13 

   Duinen en Waddeneilanden  2 3 

Gebied Zuid  30  28 

   Zuideli jk zand 30 28 

Totaal Zandregio  140 140 
 * afgeleid uit Landbouwtell ing 2012 en gebaseerd op de areaalproportionaliteit  

Tabel 2 laat zien dat de steekproefverdeling in grote l i jnen de areaalverdeling weerspiegelt. 
Afwijkingen die zichtbaar zi jn, zi jn deels veroorzaakt zi jn door recente gebiedswijzigingen. 
Hierbij  zi jn bi jvoorbeeld in deelgebied Noordeli jk zand I extra bedri jven vanuit de veenregio 
terecht gekomen. 

Andere factor is het selectiepotentieel dat niet alt i jd in voldoende mate voorhanden is. Wegens 
een tekort aan potentieel in gebied Midden (en dan vooral het Oosteli jk zandgebied) zi jn er in 
gebied Zuid 2 melkveebedri jven extra in de steekproef opgenomen.   

Ton van Leeuwen (LEI Wageningen UR)                                          LMM e-nieuws, jul i  2014  

  



Zware metalen in grondwater 
In het LMM meten we naast nutriënten ook andere componenten in het water, zoals zware 
metalen. 

Het LMM is meer dan een meetnet voor nitraat 
In het LMM gaat de meeste aandacht uit naar nitraat en andere nutriënten. Maar ook andere 
stoffen bepalen de waterkwaliteit. Daarom meten we meer dan alleen stikstof- en 
fosforcomponenten in het grond- en slootwater, bi jvoorbeeld de concentraties van zware 
metalen. 

Bron van zware metalen 
Zware metalen komen van nature in de bodem voor. Op landbouwgrond kunnen via bemesting 
met dierl i jke mest of kunstmest en door atmosferische depositie (industrie en verkeer) extra 
hoeveelhedenop en in de bodem  komen. Verhoogde concentraties in grondwater kunnen 
verder het gevolg zi jn van ingrepen of veranderingen in de waterhuishouding. 

Meeste overschrijdingen in de Zandregio 
Zware metaalconcentraties boven de streefwaarden (Tabel 1) komen bij al le metalen voor, 
behalve bij  lood (Figuur 1). Lood komt nauweli jks voor in grondwater door de sterke binding aan 
de bodem. Overschri jdingen van normen komen vooral voor bi j  de landbouwbedri jven in de 
Zandregio. In het Zuideli jk Zandgebied worden soms nikkelconcentraties boven de 
interventiewaarden gemeten. Deels hangt dit samen met de voormalige zinksmelterijen in 
de Kempen. Echter, deze hoge concentraties kunnen ook een indirect gevolg zi jn van 
menseli jk handelen, bi jvoorbeeld het oxideren van (nikkelbevattende) metaalsulf iden in de 
bodem als gevolg van vermesting en verzuring. 

Tabel 1 Streefwaarden en interventiewaarden voor ondiep grondwater (in 
μg/l).  

  Arseen Cadmium Chroom Koper Lood Nikkel Zink 

Streefwaarde 10 0,4 1 15 15 15 65 

Interventiewaarde 60 6 30 75 75 75 800 

  

  

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0097-Zware-metalen-op-landbouwgrond.html?i=3-17
http://www.rivm.nl/rvs/Normen/Milieu/Milieukwaliteitsnormen
http://www.rivm.nl/rvs/Normen/Milieu/Milieukwaliteitsnormen
http://www.rivm.nl/rvs/Normen/Milieu/Milieukwaliteitsnormen
http://www.ovam.be/sites/default/files/ovor100215_Voorstel_herziening_bodemsaneringsnormen_nikkel.pdf
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/milieu/bodem-en-stortplaatsen/bodem/-/media/A9D63748D7FE4C63B40F134092FE5038.pdf
http://www.vmm.be/pub/zware-metalen-in-het-grondwater-in-vlaanderen/at_download/file
http://www.rivm.nl/rvs/Normen/Milieu/Milieukwaliteitsnormen


  

Figuur 1 Percentage bedri jven met een periodegemiddelde concentratie (van de belangri jkste 
zware metalen) boven of onder de normwaarden. Het betreft gemiddelde concentraties gemeten 
in het uitspoelingswater per bedri j f en voor de periode 2007-2011. De gemeten concentraties 
zi jn vergeleken met de streefwaarden (SW) en interventiewaarden (IW) voor ondiep grondwater 
(Tabel 1). 

Chroom  
De meeste overschri jdingen van de streefwaarde worden gevonden voor chroom. Hierbij  dient 
te worden opgemerkt dat de streefwaarde voor chroom laag is, ook vergeleken 
met concentraties in weinig of niet door mensen beïnvloed grondwater . 

Dico Fraters (RIVM)                                                                     LMM e-nieuws, jul i  2014  

 

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701017.pdf
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