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Wat is de nitraatkaart?

De nitraatkaart (figuur 1) geeft een ruimtelijk beeld van de 
nitraatconcentraties in water dat uitspoelt uit landbouwper-
celen in Nederland in 2017. Stikstof wordt in de vorm van 
dierlijke mest en kunstmest op de bodem gebracht om 
planten beter te laten groeien. Een deel van de stikstof spoelt 
als nitraat uit en komt zo in grond- en oppervlaktewater 
terecht. Nitraat is een belangrijke indicator voor de kwaliteit 
van het grond- en oppervlaktewater. De nitraatkaart kan 
worden gebruikt om mogelijke probleemgebieden voor de 
waterkwaliteit te identificeren. Dit geldt met name als het 
een bron van drinkwater betreft. Zowel bij beleidsmakers als 
belangengroepen is er veel vraag naar de identificatie van 
gevoelige of problematische gebieden m.b.t. nitraat in het 
uitspoelingswater. Het RIVM heeft deze kaart samengesteld 
op basis van gegevens uit het Landelijk Meetnet effecten 
Mestbeleid (LMM). 

Hoe is de kaart samengesteld en welke
gegevens zijn hierbij gebruikt?
Het RIVM meet met het Landelijk Meetnet effecten
Mestbeleid nitraatconcentraties in het water dat uitspoelt
uit percelen op landbouwbedrijven en in het slootwater op
deze bedrijven. Voor deze kaart zijn voor de Klei-, Zand- en
Lössregio de meetgegevens van uitspoelingswater en voor 
de Veenregio de meetgegevens van slootwater gebruikt. Dit 
meetnet geeft data die betrekking hebben op een beperkt 
oppervlak, namelijk op bedrijfsniveau. Door deze gegevens 
te combineren met kaartinformatie en bemestingsdata op 
nationaal niveau en gebruik te maken van een statistisch 
model dat ook rekening houdt met bijvoorbeeld gewas-
informatie, is de nitraatconcentratie geschat voor heel 
Nederland, ook daar waar niet is gemeten.

Hoe kan de nitraatkaart worden gebruikt?
De kaart kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de 
discussie over waar in Nederland aanvullende maatregelen 
nodig zijn om uitspoeling van nitraat uit landbouwgronden 
verder te verminderen. Er kunnen op basis van de nitraat-
kaart geen uitspraken gedaan worden over de waterkwaliteit 
op lokaal niveau. 
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Figuur 1. De nitraatkaart van Nederland (2017).



Waar moet u op letten bij gebruik van de kaart?

Het model dat is gebruikt voor de nitraatkaart is gebaseerd 
op de data van het LMM. In het LMM is ruim 80% van het 
Nederlandse landbouwareaal vertegenwoordigd. Dit 
meetnet is daarom niet representatief voor het gehele 
landbouwareaal in Nederland. Bovendien zijn natuurgebieden 
niet opgenomen in het LMM. Door de gebruikte statistische 
methode waarop de kaart is gebaseerd, kunnen geen 
uitspraken gedaan worden over de waterkwaliteit op lokaal 
niveau. Deze kaart kan wel worden gebruikt voor uitspraken 
op regionaal niveau omdat lokale afwijkingen hier een 
minder grote rol in spelen. 

Hoe zeker zijn de cijfers in de nitraatkaart?
De nitraatkaart is gebaseerd op een voorspelling van een 
statistisch model. Elk model heeft onzekerheden. Op basis 
van de gebruikte gegevens kan het model ongeveer 58% 
van de waargenomen regionale verschillen in de nitraat-
concentraties verklaren. De overige 42% van de verschillen 
wordt veroorzaakt door factoren die niet in het model zijn 
opgenomen. Het statistische model doet een groot aantal 
voorspellingen voor de nitraatconcentraties in Nederland. 
De nitraatkaart laat de gemiddelde voorspelling zien. Deze 
waardes kunnen in werkelijkheid gemiddeld 15 mg/L hoger 
of lager uitvallen. Deze afwijking neemt toe bij hogere 
voorspelde nitraatconcentraties.

Hoe heeft het RIVM deze kaart gemaakt?
De beschikbare kaarten, zoals de bodemkaart, zijn eerst 
omgezet naar gridkaarten en in hetzelfde coördinatenstelsel 
gezet. Vervolgens zijn de percelen van de LMM-bedrijven 
digitaal over deze kaarten gelegd. Van elke locatie zijn zo de 
verschillende karakteristieken bekend. Deze karakteristieken 
hebben we gecombineerd met de bekende nitraatconcen-
tratie op deze bedrijven. Daarna zijn, met behulp van een 
statistische methode (Random Forest), nitraatconcentraties 
berekend voor heel Nederland (verdeeld in blokken van 
500 bij 500 meter).

Vanwege hun bodemkundige en geomorfologische gelijke-
nis met Noord-Limburg, waar nitraatconcentraties door 
intensieve veehouderij hoog zijn, berekent het model ook 
hoge nitraatconcentraties voor sommige landbouwgebieden 
nabij natuurgebieden zoals de Veluwe en de Noord-
Hollandse duinen. Door deze bias in het model zijn de 
berekeningen in deze gebieden niet juist. Deze gebieden 
zijn daarom niet ingetekend op de nitraatkaart.
Details over de gebruikte methode, inclusief de onzeker-
heden en bias, staan in een wetenschappelijk publicatie¹.

Op basis van welke gegevens is de
nitraatkaart samengesteld?

Landbouwgebieden:
• Nitraatconcentraties LMM-locaties
• Bedrijfsoppervlakken LMM-locaties
• Grondsoortregiokaart LMM
• Landgebruikskaart Nederland (LGN)
• Bodemkaart 1:50.000
•  Actueel Hoogtemodel Nederland (AHN) (Nationaal 

Georegister/RWS)
•  grondwaterstanden (Nederlands Hydrologisch 

Instrumentarium)
•  gehalte organisch materiaal en kleifractie (Wageningen 

Environmental Research)
•  Stikstof en fosfaat emissies (Emissieregistratie)- 

gewasinformatie en categorieën (Basisregistratie 
percelen)

Meer informatie over het Landelijk Meetnet effecten 
Mestbeleid kunt u vinden op www.rivm.nl/lmm. 
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