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Het LMM is en blijft een meetnet in ontwikkeling. Het huidige programma loopt van 2006 
tot en met 2009. Op dit moment wordt zowel binnen het LEI als het RIVM hard gewerkt aan 
het schrijven van nieuwe voorstellen voor de periode tot en met 2013. In het nieuwe LMM 
wordt in ieder geval het derogatiemeetnet voortgezet. Voor de overige programma’s kunnen 
wijzigingen optreden als gevolg van de resultaten van de lopende evaluatie van het LMM. Wij 
rekenen uiteraard op uw medewerking om dit weer tot een succes te kunnen maken. Over 
wijzigingen wordt u geïnformeerd zodra ze bij ons bekend zijn. Indien u vragen of suggesties 
heeft dan kunt u die mailen naar lmm@rivm.nl.
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Nitraatconcentraties in de lössregio in 2008
Recent zijn de resultaten van de bodemvochtmetingen uit 2008 in de lössregio (Zuid-Limburg) 
aan de deelnemers gerapporteerd. In tegenstelling tot de zandregio, waar de nitraatuitspoeling  
in het bovenste grondwater wordt gemeten, wordt in de lössregio bodemvocht bemonsterd. 
Het grondwater zit hier namelijk vaak dieper dan 5 meter onder maaiveld en dat maakt die 
bemonstering lastig. De bodemmonsters worden verzameld tussen 1,5 en 3 meter onder 
maaiveld en later in het laboratorium gecentrifugeerd en het vocht geanalyseerd.  
 
In de figuur is de gemiddelde nitraatconcentratie weergegeven voor het bodemvocht in de 
lössregio, het grondwater in de zandregio (heel Nederland) en het zuidelijke zandgebied  
(alleen Noord-Brabant en Limburg) in de periode 2002-2008. Hierbij is geen onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende bedrijfstypen. De gemiddelde nitraatconcentratie in de löss-
regio in 2008 is vergelijkbaar met die in 2002 en 2003 en ligt boven de nitraatnorm (50 mg/l).  

 
Als we de gemiddelde nitraatconcentratie 
in de lössregio vergelijken met die in de 
zandregio dan valt op dat in de lössregio de 
gemiddelde concentraties hoger zijn dan in 
de zandregio. In het zuidelijke gedeelte van 
de zandregio worden echter nóg hogere 
concentraties gemeten.
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Interview met deelnemer Helmut en Jeanet Kuipers uit Bergentheim

“De gebruiksnormen voor fosfaat worden 
de bottleneck, vooral bij maïs.”
Helmut en Jeanet Kuipers hebben een melkveebedrijf in Bergentheim met een quotum van 
1,2 miljoen kg melk en ruim 100 ha grond. ‘Alle grond ligt rondom het huis, de percelen 
vlakbij de stal gebruiken we voor graswinning. Op de overige percelen wordt ook snijmaïs, 
CCM, suikerbieten en tarwe verbouwd. Vanwege de akkerbouwtak kunnen we de grond 
optimaal benutten door wisselbouw toe te passen. In het voorjaar wordt een deel van het 
grasland gescheurd. Daarna wordt op die percelen wintertarwe of suikerbieten ingezaaid. 
‘Nadat dit gewas er af is, wordt in het najaar weer gras ingezaaid. Zo kunnen we de onguns-
tige voorjaarsinzaai van gras omzeilen’.

Door schaalvergroting een goede boterham verdienen
‘Onze doelstelling is en blijft een goede boterham verdienen en plezier hebben in het werk. 
Wij willen dat bereiken door in te zetten op schaalvergroting om de kosten over zoveel mogelijk
liters te kunnen verdelen. Dat was onder andere ook de reden dat wij 12 jaar geleden vrijwillig 
naar dit extensieve gebied zijn gegaan. Twee jaar geleden kwam het bedrijf van de buurman 
te koop. Doordat dit precies in onze doelstelling past, hebben wij besloten om dat aan te kopen. 
We hadden ons op het beleid van andere Europese landen georiënteerd, zoals Denemarken, 
Oost-Duitsland en Frankrijk en zagen dat voldoende grond bij het bedrijf, dus voldoende 
balans, een belangrijke trend is. 
Daarnaast willen we zoveel mogelijk liters per arbeidskracht produceren, waardoor we ervoor 
hebben gekozen om een melkrobot aan te schaffen’. 

Nitraatgehalte boven de norm
‘Toen ons in 2006 werd gevraagd of we wilden deelnemen aan het Landelijk Meetnet effecten 
Mestbeleid hebben we direct ja gezegd. We vinden het interessant om te weten hoe het zit, 
maar vooral hoe het er op ons eigen bedrijf voorstaat. We hebben echt veel meer inzicht 
gekregen omdat we nu weten dat het nitraatgehalte hier rond de 58 mg/liter ligt. In de wat 
extensievere gebieden kun je dus blijkbaar ook een nitraatprobleem hebben.’

Gebruiksnormen
‘Op dit moment kunnen we nog goed uit de voeten met de gebruiksnormen doordat we 
binnen gewassen kunnen schuiven. We maken gewoon aan het begin van het jaar een 
bouwplan. Vervolgens berekenen we hoeveel kunstmest we in totaal mogen aanvoeren en 
hoe we dit het beste kunnen verdelen. Hiernaast vinden we het erg belangrijk dat de drijfmest 
zo goed mogelijk wordt benut. Dit doen we door de drijfmest goed over de bedrijfsoppervlakte 
te verdelen. Er wordt jaarlijks ook rundveedrijfmest aangevoerd op ons bedrijf vanwege de 
goede stikstof-fosfaatverhouding in die mest. 
Naar de toekomst toe verwachten we dat de gebruiksnormen voor fosfaat de bottleneck 
zullen worden, vooral bij de maïs. Dit jaar hebben we alleen stikstofkunstmest bij de rij 
gebruikt, geen fosfaat. Dit jaar ziet dat er overigens goed uit, maar of dat andere jaren ook 
zo zal zijn? Ook hebben we dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van de bedrijfsspecifieke 
excretie (bex)’.

We richten ons op de grote lijn, niet op details
‘We genieten het meest van de afwisselende werkzaamheden op het bedrijf en de organisatie 
van het arbeidskundig rondzetten van het bedrijf. We houden ons daarbij niet bezig met details, 
maar met de grote lijnen. Belangrijke indicatoren zijn voor ons het verloop van de kasstroom, 
het aantal inseminaties per week en de hoeveelheid melk die na drie dagen in de tank zit. We 
willen de melkproductie per koe niet opdrijven. We zien die als een resultaat van de gehele 
bedrijfsvoering. We hebben daarvoor geen streefgetal in het hoofd. We voeren scherp, maar 
houden de conditie van de koeien goed in de gaten.
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Filmopnamen meetnet gestart
Bij presentaties over het meetnet in binnen- en buitenland blijkt het 
vaak lastig om uit te leggen hoe wij hier in Nederland de monster-
nemingen uitvoeren. De Nederlandse situatie is nogal specifiek. 
Daarom is besloten om hiervan filmopnamen te maken. Omdat de 
monsternemingsmethoden in de zand-, klei-, veen- en lössregio 
verschillen komt er voor ieder van die regio’s een apart filmpje. De 
methoden verschillen omdat het water uit de wortelzone in iedere 
regio op een andere manier afgevoerd wordt.

In oktober zijn de opnamen gestart in de zandregio. De vier filmpjes 
van ieder circa 5 minuten komen ook op de website van het LMM 
(www.rivm.nl/lmm).

Het is vrijwel zeker dat de huidige derogatie 
ook voor 2010 t/m 2013 van kracht blijft. De 
derogatie betekent dat op graslandbedrijven 
onder voorwaarden 250 kg stikstof uit graas-
diermest mag worden gebruikt in plaats van 
de 170 kg die de Nitraatrichtlijn voorschrijft. 
De deskundigen van het Europese Nitraat-
comité hebben onlangs positief geadviseerd 
aan de Europese Commissie (EC) over deze 
verlenging. Het verzoek om verlenging is 
mede onderbouwd met gegevens die op 
bedrijven in het LMM verzameld zijn. 

De voorwaarden om gebruik te 
kunnen maken van de derogatie 
zullen nagenoeg gelijk blijven. 
Ook zal de EC vasthouden aan de 
bestaande monitoringsverplichting. 

Minister Verburg verwacht dat in 
2010 circa 24.000 bedrijven gebruik 
zullen maken van een derogatie. 
Naar schatting gaat het hierbij 
voor 90% om melkveebedrijven 
en voor 10% om overige bedrijven 
met grasland. Het voordeel van de 
grotere mestplaatsingsruimte bij 
derogatie wordt door LNV geschat 
op € 210,- per hectare per jaar. 

Net als in de periode 2006-2009 zullen het 
LEI en het RIVM verantwoordelijk zijn voor 
het derogatiemeetnet (onderdeel van het 
LMM). Dit meetnet bestaat uit circa 300 dero-
gatiebedrijven die representatief zijn voor 
alle bodemtypen. Er worden gegevens vast-
gelegd over onder andere bemesting en de 
ontwikkeling van de waterkwaliteit. Hierover 
zal jaarlijks aan de EC worden gerapporteerd. 
Omdat de EC een vast meetnet voorschrijft, 
zal in 2010-2013 waar mogelijk gebruik 
gemaakt worden van dezelfde bedrijven als 
in de periode 2006-2009.

Een belangrijk verschil met de periode 2006-
2009 is dat de kosten voor derogatiemonito-
ring door LNV worden doorberekend aan alle 
individuele bedrijven die zich voor derogatie 
aanmelden. Daarbij zullen de door individuele 
landbouwers te betalen kosten afhankelijk 
zijn van de oppervlakte van het bedrijf.

Verlenging van het 
derogatiemeetnet

Filmopnamen in de zandregio
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In 2008 zijn we begonnen met een 4 jarige 
pilotstudie slootmetingen in de zomer. 
Normen voor stikstof en fosfor voor opper-
vlaktewater zijn gerelateerd aan de ecolo-
gische kwaliteit en daarom afgeleid van 
zomergemiddelden. Daar konden we de 
slootwatergegevens van het LMM, die tot 
2008 alleen in de winterperiode verzameld 
werden dus niet goed mee vergelijken. Op 
250 bedrijven bemonsteren we nu het sloot-
water behalve in de winter ook in de zomer. 
De slootgegevens zijn hierdoor ook beter te 
vergelijken met die van de Waterschappen.

Uit een voorlopige analyse blijkt dat de stik-
stofconcentraties in de zomer gemiddeld 
lager liggen dan in de winter. Dit geldt voor 
de sloten in alle grondsoortregio’s. De fosfor-
concentraties in de klei- en de veenregio zijn 
in de winter iets hoger. In de zandregio zijn 
de fosforconcentraties in de zomer vergelijk-
baar met die in de winter. De uitkomsten van 
de metingen worden aan de deelnemers 
gerapporteerd in de briefrapportages over de 
winter 2008-2009. 

Colofon
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Slootwaterbemonstering in zomer en winter

Operationeel nieuws
Aktuele monsternemingen
-  Afronding oppervlaktewater op circa 80 

bronnen en beken locaties in Limburg;
-  Grond-, drain- en slootwater op 60 locaties 

in de zandregio door het RIVM;
- Bodemvocht in de lössregio door het RIVM;
-  Bodemvocht op twee Koeien en Kansen-

bedrijven door het RIVM;
-  Drain- en slootwater in de klei- en veenregio 

door CBD;
-  Grond- en slootwater in de veenregio door 

Grontmij;
-  Eerste ronde grondwater in de kleiregio door 

IDDS. Tweede ronde volgt in februari 2010.

Werving deelnemers
-  Vanwege afvallers zijn onlangs weer zeven 

nieuwe deelnemers geworven. Het gaat om 
twee akkerbouwers en vijf melkveehouders. 
In de lössregio wordt nog een enkel bedrijf 
gezocht.

Diverse rapportages
-  Voor ruim 80 procent van de 535 meetnet-

bedrijven is de BIN-vastlegging binnen 
LEI Wageningen UR over 2008 afgerond. 
In november is dit ook voor de resterende 
bedrijven het geval. Het LEI zal de gere-
gistreerde gegevens vervolgens gaan 
terugkoppelen in de vorm van een LMM-
deelnemersverslag;

-  RIVM briefrapportages waterkwaliteit Zand-
Zomer 2008 zijn in september en die van 
Löss 2008 in november verzonden;

-  RIVM briefrapportages waterkwaliteit in 
voorbereiding: ZandWinter 2007/2008 en 
2008/2009. Verzending gepland eind 2009.


