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Omdat we het belangrijk vinden om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in ons 
meetnet, ligt nu de tweede uitgave van het LMM-nieuws voor u. Eén van de onderdelen van het 
LMM is het derogatiemeetnet. Binnenkort wordt er in Brussel onderhandeld over verlenging 
van de Nederlandse derogatie voor de periode 2010-2013. Hierbij zullen ook de resultaten van 
het derogatiemeetnet in beschouwing worden genomen. In dit LMM-nieuws vindt u de belang-
rijkste resultaten van het meetnet in meetjaar 2007/08. Daarnaast ook een interview met deel-
nemer Jos van Uden uit Geffen, aandacht voor andere rapportages en operationeel nieuws.
Suggesties, op- of aanmerkingen? Mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen ook 
graag van u.
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Briefrapportages Veen- en Kleiregio
 Onlangs zijn de briefrapportages verstuurd naar de deelnemers in de Veen- en Kleiregio. Hierin 
staan de analysegegevens van de winterbemonstering 2007-2008 op het eigen bedrijf en de 
gehele regio. We zijn blij dat dit nu eens binnen een jaar na de laatste bemonstering gelukt is. 
De laatste jaren was een achterstand ontstaan die we dus langzaam aan het inlopen zijn!

In de Kleiregio zijn in de winter van 2007-2008 totaal 119 bedrijven bemonsterd op drain- of 
grondwater. In de Veenregio is op 63 bedrijven het grondwater bemonsterd. In beide regio’s 
is ook, indien aanwezig, het slootwater geanalyseerd. Wat betreft nitraat zien we ten opzichte 
van winter 2006-2007 een lichte daling (zie Figuur). De gemiddelde nitraatconcentratie in de 
Klei- en Veenregio ligt ruim onder de nitraatnorm van 50 mg/l. 

Naast de bedrijfsvoering is neerslag een 
belangrijke factor in de uitspoeling van 
nitraat. Gemiddeld was 2007 (het jaar voor-
afgaand aan de bemonstering) met 920 mm 
een stuk natter dan 2006 (765 mm). Dit heeft 
mogelijk een verdunnend effect gehad en 
het kan ook de afbraak van nitraat (denitrifi-
catie) gestimuleerd hebben. De invloed van 
neerslag zal echter nog moeten blijken bij de 
interpretatie van de langjarige meetreeksen. 
Figuur: Ontwikkeling van de nitraatconcen-
tratie in de afgelopen vier jaar.

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

0

10

20

30

40

50

60

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Nitraat (mg/l) 

Klei drainwater Klei grondwater
Veen grondwater Nitraatrichtlijn

N
itr

aa
t (

m
g/

l)



Interview met Jos van Uden

“Op de rem gaan staan, daar 
schiet je natuurlijk niets mee op”
“Mijn vrouw Anja en ik hebben een bedrijf met circa 23.000 vleeskuikenouderdieren. Sinds 
2002 zijn we ons gaan specialiseren in deze tak. Voorheen hadden we zowel kippen als melk-
koeien. Het huidige bedrijf is redelijk up-to-date. Zo verzamelen we de eieren volautomatisch 
en voor het vullen van de containers maken we gebruik van een containerlift met weeginrich-
ting (wegen is weten). Vorig jaar hebben we de stallen voorzien van hanenvoerlijnen en een 
automatisch graanstrooisysteem. Zo proberen we de uitkomst van de broedeieren zo hoog 
mogelijk te krijgen en ook het welzijn van de dieren te verbeteren.

Ammoniakemissiereductie
De stal moet aan hoge eisen voldoen. Behalve alle praktische eisen moet de ammoniak-
emissie in 2013 zoveel mogelijk worden beperkt. We gaan daarvoor de mest beluchten zodat 
deze sneller indroogt en de ammoniakemissie verminderd. 
Sinds enkele weken maken we in één van de drie stallen gebruik van een nieuw soort 
strooisel. We zijn van houtvezel overgegaan op een geperste korrel die bestaat uit stro en 
het mineraal zeoliet (www.zeolite.com). Volgens de fabrikant is bij onderzoek in het buiten-
land gebleken dat dit strooisel de ammoniakemissie met 35 % vermindert. Daarnaast zou, 
door toepassing van dit product, de mest ook beter zijn voor de plant omdat de ammoniak, 
die hierdoor minder vervluchtigt, als stikstof voor de plant beschikbaar blijft. Nu is dat voor 
mij persoonlijk niet zo van belang omdat ik de mest afvoer naar de verbrandingsinstallatie 
in Moerdijk. Maar ik kan door dit strooisel wel mijn stal droger houden. En hoe droger de 
mest is die wordt afgevoerd, hoe beter het is. Omdat toepassing van dit strooisel praktische 
voordelen combineert met vermindering van de ammoniakemissie zou ik graag zien dat dit 
product door de Nederlandse overheid als emissiearm wordt erkend.

Teelt van snijmaïs voor melkveehouders 
Wij hebben 12,5 hectare grond in gebruik waarvan 10 in eigendom. Op al deze grond wordt 
snijmaïs geteeld, waarvoor ik samenwerk met twee melkveehouders in de buurt. Ze bewer ken 
de grond zelf, rijden er rundveemest op en zaaien de maïs. Dat gaat allemaal in goed overleg 
en loopt goed. Na het nemen van grondmonsters bleek dat er veel fosfaat in de grond zit. Er 
wordt nog wel fosfaat met de rundveemest aangevoerd, maar er wordt natuurlijk geen extra 
fosfaat uit kunstmest bijbemest.

Hoge nitraatgehalten
De belangrijkste reden om mee te doen aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) 
is dat ik graag wil weten hoe het bij ons in elkaar zit. En, ik doe dan gelijk mee aan representa-
tief onderzoek. Want op de rem gaan staan, ja daar schiet je natuurlijk niets mee op.
Zo lang we al meedoen met het LMM heeft het RIVM monsters van het grondwater genomen. 
De nitraatgehalten waren in voorgaande jaren hoog, tot wel boven de 200 mg/liter. Gelukkig 
zit er een dalende lijn in, maar ik vraag me wel af of de nitraatnorm van 50 mg/liter niet te 
laag is om te kunnen realiseren. Ook in 2008 heeft het RIVM watermonsters genomen op 
mijn bedrijf. Maar ik heb de resultaten nog niet gezien. Ze zullen er wel een goede reden voor 
hebben waarom het zo lang duurt voordat we bericht krijgen, maar het liefst wil je na een 
monstername de uitslag ook snel weten.

Extensiveringsgebied
Wat de toekomst voor ons zal brengen weet ik nog niet precies. Ons bedrijf ligt in een exten-
siveringsgebied waardoor we wellicht te maken krijgen met een verplaatsing van het bedrijf. 
Dat zal dan wel verplaatsing binnen Nederland worden, ik kan me niet voorstellen dat we nog 
gaan emigreren”.
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Jos van Uden (rechts) 
overlegt met de voer-
leverancier.
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Stikstofgebruik en nitraatconcentraties op LMM-derogatiebedrijven 

Gemiddeld gebruikten de bedrijven in het derogatiemeetnet in 2007 238 kg stikstof uit dier-
lijke mest per ha cultuurgrond. Het gemiddelde gebruik van werkzame stikstof uit dierlijke 
mest en kunstmest lag zowel op bouwland als op grasland onder de geldende gebruiks-
normen. Het overschot aan stikstof op de bodembalans daalde in 2007 enigszins ten opzichte 

van 2006 doordat meer gras werd geoogst bij een gelijkblijvende 
bemesting.

De gemeten nitraatconcentraties in 2007 (zie Figuur) worden onder 
andere beïnvloed door de landbouwpraktijk in het eerste derogatie-
jaar (2006). De nitraatconcentratie was in de zandregio gemiddeld  
56 mg nitraat per liter en in de lössregio 68 mg/l. De nitraatconcen-
tratie 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; aantal 
bemonsterde bedrijven verschilt per regio. 

Circa 25.000 derogatiebedrijven
Van 2006 tot en met 2009 mag in Neder-
land worden afgeweken van de Europese 
bemestingsnorm voor dierlijke mest van 170 
kg stikstof per hectare afkomstig van graas-

dieren. 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 jaar-
lijks per bedrijf worden aangemeld. 
Voor het jaar 2006 ging het om 
25.415 aanmeldingen, in 2007 was 
dit aantal afgenomen tot 24.578. 

300 derogatiebedrijven in het 
meetnet
Nederland is verplicht de grondwa-
terkwaliteit en de bedrijfsvoering 
op 300 van deze bedrijven te moni-
toren in de periode 2006-2009 en 
daar jaarlijks over te rapporteren 

aan de Europese Commissie. Het derogatie-
meetnet is in 2006 opgestart als onderdeel 
van het Landelijk Meetnet effecten Mest-
beleid. Uit alle bedrijven die zich hadden 
aangemeld voor derogatie in 2006 zijn 261 
melkveebedrijven en 39 overige grasland-

bedrijven voor deelname geselecteerd, 
verdeeld over de regio’s zand, klei, veen 
en löss. Jaarlijks worden enkele afvallers 
vervangen.

Wat doen we?
LEI Wageningen UR brengt de bedrijfsvoe-
ring in kaart en het RIVM meet de water-
kwaliteit. Recentelijk is de derde rapportage 
verschenen over de voortgang van de moni-
toring op derogatiebedrijven. Dit rapport 
beschrijft de landbouwpraktijk en waterkwa-
liteit in het jaar 2007 (zie kader). Ook wordt 
een globale vergelijking gemaakt met de 
resultaten uit het voorafgaande jaar.

Meer weten?
Er zijn in het kader van de derogatie nu drie 
rapporten uitgebracht over het Derogatie-
meetnet. U kunt deze downloaden vanaf 
www.rivm.nl/lmm.
Kies rechtsboven voor ‘rapporten’ en selec-
teer één van de volgende rapportnummers: 
680717001 (beschrijving van de opzet), 
680717004 (metingen 2006) of 680717008 
(metingen 2007, te downloaden vanaf medio 
april). Dit zijn de Nederlandstalige rapport-
versies. 

Het derogatiemeetnet binnen het LMM
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 Met zogenaamde WICK-lysimeters kan 
onder percelen met een diepe grondwater-
stand continue water verzameld worden 
zonder dat er steeds geboord hoeft te worden. 
De theorie is veelbelovend, maar de methode 
wordt eerst nog uitgebreid getest voordat we 
deze in het LMM toe kunnen gaan passen.

 In juni organiseren we samen met Dene-
marken de tweede internationale workshop 
over de monitoring van nitraat. Aan deze 
workshop doen 13 EU-landen mee met verge-
lijkbare meetnetten als het LMM. Aan de orde 
komen onder andere de inrichting van de 
meetnetten, de toegepaste meetstrategie en 
de gebruikte analysemethoden.

 Deze zomer gaan we, net als vorig jaar, de 
sloten bemonsteren. Standaard doen we dat 
eigenlijk alleen in de winter. De voeding van 
de sloten verschilt echter in de winter en de 
zomer. En we willen meer inzicht in wat dit 
voor de waterkwaliteit betekent. 

 Het rapport ‘Bemesting, meststofbenut-
ting en opbrengst van productiegrasland en 
snijmaïs op melkveebedrijven’ van PRI, LEI 
en ASG beschrijft het meststofgebruik en de 
opbrengst van grasland en snijmaïs in de 
periode 1998-2006. Het rapport is uitgebracht 
als PRI-rapport 208 (Aarts et al., 2008) en te 
downloaden vanaf o.a. de LMM-website van 
LEI Wageningen UR: www.lmm.wur.nl.

Colofon

LMM-nieuws is een uitgave 

van het RIVM en LEI Wage-

ningen UR. De nieuwsbrief 

verschijnt drie keer per jaar en 

is bedoeld voor ondernemers 

uit de agrarische sector die 

deelnemen aan het Landelijk 

Meetnet effecten Mestbeleid.
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Operationeel nieuws
Monsternemingen in afronding
- Bodemvocht in de lössregio door RIVM;
- Slootwater in de klei- en veenregio door 

CBD en Intertek;
- Drainwater in klei-, veen- en zandregio door 

CBD en Intertek;
- Grondwater in de kleiregio door IDDS;
- Grondwater in de veenregio door Grontmij;
- Grondwater in de zandregio (winterperiode) 

door RIVM;
- Grondwater op twee Koeien & Kansen 

bedrijven in de veenregio door RIVM.

Monsternemingen vanaf april
- Grondwater in de zandregio (zomerperiode) 

op ruim 260 bedrijven door Grontmij, IDDS  
en RIVM;

- Grondwater op 5 Telen met Toekomst 

 bedrijven door RIVM;
- Grondwater op 12 VollegrondsGroenten 

bedrijven door RIVM;
- Oppervlaktewater (bronnen en beken) op 

circa 90 locaties in Limburg.

Monsternemingen vanaf juni
- Grondwater op Koeien en Kansenbedrijven 

in de zandregio;
- Slootwater in de zand-, klei- en veenregio.

Diverse rapportages
- LMM-jaarrapport 2003 over de bedrijfsvoe-

ring en de grondwaterkwaliteit in 2003. 
 Het rapport is te downloaden via de LMM-

website van het RIVM: www.rivm.nl/lmm.
- De RIVM-briefrapportages Zand Zomer 

(2007) zijn in december 2008 verstuurd.


