
Dit nummer van LMM-nieuws verschijnt in 
de zomer. Voor u is er wellicht extra drukte 
met de zorg voor en de oogst van gewassen 
of bijvoorbeeld de beweiding van dieren. 
Deze editie biedt u informatie over de 
briefrapportages waterkwaliteit en een 
interview met een kritische deelnemer in 
de Lössregio. De nieuwe derogatie-
beschikking stelt voorwaarden aan het 
gebruik van kunstmestfosfaat. Hoe zit het 
eigenlijk met het fosfaatkunstmest-
gebruik op bedrijven in het Derogatie-
meetnet? Dit en nog veel meer kunt u lezen 
in dit augustusnummer van LMM-nieuws.

Wij wensen u veel leesplezier en mocht u 
willen reageren, gewoon doen!

Suggesties, op- of aanmerkingen? 

Mail naar lmm@rivm.nl. 
U hoort van ons, wij horen ook graag van u. 

LMM-nieuws is een uitgave van het RIVM en  
LEI Wageningen 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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In Hulsberg (Zuid Limburg) verbouwt Gaston Backbier 
aardappelen, bieten, gerst en tarwe. Samen met vrouw 
Elin en hun 3 kinderen wonen ze in de monumentale 
Hoeve Wissengracht, deels nog uit 1200. De opstallen en 
66 ha grond worden gepacht, 8 ha is in eigendom. Jaarlijks 
gebruikt Gaston 1800 ton drijfmest (80% koemest en 20% 
varkensmest) en 30 ton kunstmest (Urean) voor een 
rendabele productie. In het heuvelachtige landschap ligt 
de hoeve er in het zomerse zonnetje stil en vredig bij. 

Vrijwel alles zelf doen
Gaston: ‘In 1964 is mijn vader hier begonnen met boeren, 
het was toen nog een gemengd bedrijf. Maar hij maakte er 
al snel een akkerbouwbedrijf van. Ik heb zelf eerst MTS 
Werktuigbouwkunde gedaan voordat ik in 1995 in de 
Maatschap met mijn vader stapte. Na de MTS zag ik het 
werken van 8 tot 5 en binnen vier muren toch niet zo 
zitten. Een agrarische opleiding heb ik dus nooit gehad, ik 

heb me zelf in alles verdiept. In 2001 heb ik het bedrijf 
geheel overgenomen en werd ik de enige eigenaar. Mijn 
vader helpt elke dag een paar uur mee en mijn broer 
springt ook wel eens bij. Verder doe ik alles zelf, alleen 
voor de bietenoogst en het mest injecteren huur ik een 
loonwerker in. Mijn gerst met milieukeur wordt hier 
trouwens voor het Gulpener bier gebruikt.’

Afhankelijkheid
Het machinepark van Gaston bevat onder andere een 
maai- en een sproeimachine en vier trekkers. Gaston: 
‘Omdat ik veel zelf doe heb ik uitgerekend dat tweede-
hands aanschaffen goedkoper is dan een loonwerker met 
de apparatuur inhuren. Het onderhoud kan ik met mijn 
achtergrond ook zelf doen en als er bijvoorbeeld gesproeid 
moet worden doe ik dat nu ook sneller zelf, dan via 
inhuren. Ik houd van dit leven, lekker buiten, de vrijheid. 
Het is alleen jammer dat ik vrijwel al het land en de 

Interview met Gaston Backbier (41 j), akkerbouwer in de Lössregio

Voor iedereen hier de 
stikstofnorm verlagen klopt niet’
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opstallen moet pachten. Dat is een afhankelijkheid die ik 
liever niet had gehad. Maar overnemen blijkt helaas niet 
mogelijk te zijn.’

Kritisch over de regelgeving
Erg kritisch is Gaston als we het over de regelgeving 
hebben. Hij is ervan overtuigd dat de metingen van het 
LMM er mede toe geleid hebben dat de stikstofnorm 
straks in 2015 weer met 20% verlaagd wordt. Gaston: ‘En 
daar begrijp ik dus niets van. Kijk nou eens naar jullie 
briefrapportage waterkwaliteit. Daaruit blijkt de nitraat-
concentratie in de Lössregio gemiddeld 75 mg/l te zijn en 
bij mij 21 mg/l. Terwijl er hier in de Lössregio ook een 
bedrijf zit met 349 mg/l. Zoek dan uit waarom het bij het 
ene bedrijf zoveel hoger is dan bij het andere in plaats van 
die stikstofnorm bij iedereen te verlagen. Mijn opbrengst 
gaat nu gegarandeerd omlaag.’

Monsternemingen ter discussie
Ook de recente discussie in de Boerderij over de monster-
neming in de Lössregio heeft hij gelezen. Gaston: ‘Ik ga er 
vanuit dat het RIVM en de WML dit goed uitzoeken. En dat 

we de bevindingen dan een keer terug kunnen lezen in 
jullie nieuwsbrief. Ik ga de volgende keer toch ook eens 
kijken als ze de monsters komen nemen. Nee, ik heb nooit 
overwogen om me terug te trekken als deelnemer. 
Daarvoor vind ik de voordelen van deelname toch te 
groot. Je weet hoe je bedrijfsvoering ligt ten opzichte van 
anderen en die waterkwaliteit boeit me ook wel.’ 

Mooi en vredig, maar soms te stil
Zijn vrouw Elin werkt 3 dagen in de week buitenshuis en 
we spreken haar kort als we om de hoeve heen lopen voor 
de foto’s. Elin: ‘Het is hier prachtig, maar soms is het me 
ook te stil. Dan heb ik dat werk ook gewoon nodig voor de 
contacten met anderen. Voor Gaston is die stille omgeving 
geen probleem, hij hoeft ook niet zo nodig met vakantie.’ 
Gaston: ‘We hebben wel eens een appartement in de 
hoeve verhuurd aan vakantiegangers, voor wat meer leven 
in de brouwerij en wat extra inkomsten. Maar de pacht-
baas vond het helaas niet goed, dus daar zijn we weer mee 
gestopt. Maar wie weet hoe het zich hier nog gaat 
ontwikkelen.’
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De RIVM-briefrapportage 
waterkwaliteit
Jaarlijks ontvangen alle deelnemers aan het LMM een 
briefrapportage van het RIVM met de resultaten van de 
waterbemonstering op hun landbouwbedrijf. Naast inzicht 
in de gemeten waterkwaliteit op uw bedrijf bieden we ook 
de mogelijkheid om vergelijkingen te maken met bedrijven 
die in dezelfde meetprogramma vallen en met waterkwali-
teitsnormen. Omdat we nog al eens vragen krijgen over de 
briefrapportage lichten we die hier toe. 

Controleren gaat vóór rapporteren
Nadat alle watermonsters van een meetprogramma (zoals 
bijvoorbeeld Zand Zomer) in het laboratorium geanaly-
seerd zijn controleren we bij het RIVM de resultaten eerst 
op onwaarschijnlijke uitkomsten. Hiervoor vergelijken we 
de resultaten ook met voorgaande jaren. 
Onwaarschijnlijke resultaten kunnen fout zijn en deze 
leggen we daarom voor aan de veldwerker of het labora-
torium. Indien blijkt dat er in het lab iets is misgegaan 
wordt de waarde afgekeurd, maar soms kan de goede 
waarde nog achterhaald worden. Overigens wordt per jaar 
slechts een handjevol analyseresultaten afgekeurd. De 
goedgekeurde data verwerken we tot een briefrapportage 
per bedrijf en die sturen we u toe. 

Wat ziet u in de briefrapportage?
In de briefrapportage tonen we de resultaten van de 
analyses in de watertypen die op het bedrijf bemonsterd 
zijn (Tabel op de pagina rechts). Watertypen zijn bijvoor-
beeld grondwater, drainwater en slootwater. U ziet het 
gemiddelde van alle meetpunt- en meetrondewaarden op 
uw bedrijf in het betreffende meetseizoen (het bedrijfsge-
middelde). Ook staat in de tabel het gemiddelde van alle 
bedrijven in het meetprogramma. Hierbij maken we geen 
onderscheid in bedrijfstype. Daarnaast vindt u in de tabel 

de verdeling van de meetresultaten binnen de groep 
bedrijven. We geven hierbij de laagste en hoogste 
concentratie, aangevuld met de kwartielwaarden (25, 50 
en 75%). De concentraties die vermeld zijn bij de kwartie-
len, zijn waarden waarvoor geldt dat respectievelijk 25%, 
50% of 75% van de bedrijven een lagere concentratie 
hebben dan de vermelde concentratie. Daarnaast kunt u, 
als er meerdere meetronden waren, in een aparte bijlage 
het rondegemiddelde vinden. 

De organische stikstofconcentratie wordt niet rechtstreeks 
gemeten, maar bepaald als het verschil tussen de totaal 
stikstofconcentratie en de anorganische componenten 
ammonium en nitraat. Bij sommige parameters worden 
vaak waarden onder de detectiegrens gemeten; de 
concentratie is dan lager dan het meetapparaat nauwkeu-
rig kan bepalen. Dat geven we weer met een “<” teken. Als 
er in een meetprogramma te veel waarden onder de 
detectiegrens liggen, kunnen we geen gemiddelde 
bepalen, omdat niet bekend is wat de concentratie echt is. 

De waterkwaliteitsnormen
Daarnaast vermelden we in de briefrapportage de landelijk 
geldende normen voor grondwater of slootwater. 
Sommige van deze normen zijn recent herzien. In de 
eerstvolgende briefrapportage die u van ons ontvangt, zijn 
bijvoorbeeld de normen voor slootwater aangepast aan de 
laatste landelijke ontwikkelingen. 
In het volgende LMM-nieuws zullen we meer uitleg geven 
over wat normen zijn, aan welke normen we refereren in 
het LMM en wat u daar nou zelf mee kunt. 

Mocht u ideeën of vragen hebben over de briefrapportage, 
dan horen wij dat graag via lmm@rivm.nl. 
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Tabel: Geanonimiseerd voorbeeld van de resultaten van een briefrapportage grond- en drainwater in de Kleiregio, winter 
2012/2013.  
De hier weergegeven normen zijn de normen zoals u deze de afgelopen jaren terug kon vinden in uw briefrapportage.

Verdeling seizoen 2012/2013
Meting Uw bedrijf Gemiddeld 

Kleibedrijf
Norm Laagste 25% 50% 75% Hoogste

Stikstof- en fosfaatverbindingen (milligram per liter, mg/l)

Nitraat (NO3)  2,0   18 50 <0,31  2,5   10   28   90

Ammonium-N  0,26  0,81 10  0,02  0,14  0,39  0,81   13

Organisch-N  1,9  1,2 -  0,10  0,80  1,0  1,6  4,0

Totaal-N  2,6  6,0 -  1,3  2,6  4,9  8,5   21

Ortho-P  0,16  0,20 0,1 <0,01  0,04  0,14  0,28  0,94

Totaal-P  0,18  0,22 3 <0,05  0,05  0,15  0,31  1,0

Overige macro-elementen (milligram per liter, mg/l)

Calcium   80  172 -   31  122  168  207  429

Chloride   138  134 100  9,9   25   49  122  1744

IJzer  0,27  2,2 - <0,05  0,05  0,28  2,6   40

Kalium   16  8,5 -  0,36  4,2  7,9   11   37

Magnesium   38   29 -  5,9   14   26   37  105

Natrium   114   87 -  6,6   18   43   87  933

Sulfaat   52  135 150   10   52   83  161  958

Micro-elementen (microgram per liter, µg/l)

Cadmium  <0,05   - 0,40 (6) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05  0,44

Chroom  <0,50   - 1,0 (30) <0,50 <0,50 <0,50  0,67  4,5

Koper  1,2  2,5 15 (75) <0,50  1,4  2,1  3,0   20

Nikkel   2,6  6,7 15 (75)  1,1  3,6  4,8  7,5   63

Zink  <4,0   - 65 (800)  <4,0  <4,0  <4,0  6,0  110

Overige karakteristieken

DOC (mg/l)   22   17 -  3,0  6,9   13   21   65

pH  7,0  5,6 -  3,6  6,6  7,0  7,2  7,5

EC (mS/m)   74  133 -   33   80  108  156  618

Gw.st. (cm–mv)   -  102 -   23   70  101  125  219
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‘Naast mijn werk  
klus ik graag’
Interview met LEI-medewerker Mannes Boeve

Mannes Boeve werkt sinds augustus 1978 bij het LEI. ‘In de 
advertentie stond als standplaats Zwolle, maar dat bleek 
Hengelo te moeten zijn’. Dat Mannes daarvan geen 
probleem maakte geeft een indruk van zijn flexibiliteit. 
Momenteel werkt hij vanuit kantoor Haaksbergen.

In 36 jaar veel veranderd
Aanvankelijk zaten de regionale LEI-medewerkers in 
hetzelfde kantoor als de Landbouwvoorlichting. ‘We 
hadden onderling veel contact. Als de deelnemer het 
wilde, gaf de bedrijfsvoorlichter een advies bij het 
LEI-deelnemersverslag. Dat is, na de privatisering van de 
Landbouwvoorlichting in 1990, veranderd.’.
‘In het begin haalden we alle gegevens bij de deelnemers 
op. Het verwerken gebeurde vrijwel volledig handmatig. 
We stuurden iedere maand de gegevens naar het hoofd-
kantoor in Den Haag waar ze door ponstypistes werden 
ingebracht. Nu krijgen we veel gegevens via het accoun-
tantskantoor of via de zuivel- en de veevoerfabriek. Die 
worden door ons in het boekhoudpakket ingebracht.’

Contacten met de boeren is het leukste
Mannes ziet de contacten met de boeren als het leukste 
deel van zijn werk. De bedrijven worden altijd wel één keer 
per jaar bezocht. Daarnaast is er telefonisch contact. ‘Het 
achter enquêtes van onderzoekers aanbellen vind ik 

minder leuk, maar dat hoort er bij.’ Mannes besteedt veel 
tijd aan de controle van de gegevens en het maken en 
toelichten van het deelnemersverslag. ‘Het aantal 
bedrijven is altijd zo’n 30 à 35 geweest. Weliswaar verloopt 
het nu meer geautomatiseerd maar we houden ook meer 
gegevens bij. Het LMM vraagt de hele mest- en mineralen-
stroom en dat moet wel kloppen! Ook houden we nu 
gegevens bij waaruit de ruwvoerproductie van het eigen 
bedrijf kan worden berekend. In het begin ging het vooral 
om economische gegevens en de hoeveelheid melk, 
krachtvoer en kunstmest.’

Nieuw type bedrijf inbrengen is een 
uitdaging
Het inbrengen van de gegevens van een type bedrijf dat hij 
nog nooit heeft gehad, vindt Mannes een uitdaging. 
Bijvoorbeeld een heel groot bedrijf of een bedrijf met 
geiten of met huisverkoop of afzet in een ander kanaal dan 
gebruikelijk. ‘Daar leer ik veel van en dat is leuk.’ Naast zijn 
werk bij het LEI klust Mannes graag aan zijn huis uit de 
dertiger jaren van de vorige eeuw. ‘Daar is altijd wel iets 
aan te doen. Bovendien heb ik ooit een oude solex 
meegebracht uit Frankrijk, die moet ook nog worden 
opgeknapt.’
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Kunstmestfosfaat op 
derogatiebedrijven 

Op derogatiebedrijven mag vanaf 2014 geen kunstmestfosfaat 
meer worden gebruikt. Uit het Derogatiemeetnet blijkt, dat het 
kunstmestfosfaatgebruik tot 2010 fors is afgenomen (zie 
Figuur).
In 2006 werd gemiddeld nog ruim 10 kg fosfaat per ha gegeven; 
sinds 2009 schommelt het gebruik rond 3 kg/ha.
In 2012 gebruikte een derde van de melkveebedrijven in het 
meetnet helemaal geen kunstmestfosfaat, ongeveer de helft 
gebruikte maximaal 5 kg/ha, 10% gebruikte tussen 5 en 10 kg/ha 
kunstmestfosfaat en bijna evenveel bedrijven gebruikten meer 
dan 10 kg/ha. 
Boeren geven kunstmestfosfaat vooral als startgift op mais- en 
overig bouwland. Een alternatief hiervoor is fosfaat uit dierlijke 
mest toe te dienen met een rijenbemester, maar deze techniek 
is nog niet overal beschikbaar. Bovendien bestaat op klei- en 
natte zandgrond risico op structuurbederf. Een ander alternatief 
is gebruik van gerecycled fosfaat, mits dit wettelijk niet als 
kunstmest wordt gezien. 

Een halve eeuw 
mineralen-
management
Van 1960 tot 1985 verdubbelde de nationale melkproductie en 
steeg ook de melkproductie per koe en per ha sterk. De aanvoer 
van stikstof en fosfaat met voer en kunstmest steeg fors. Van een 
efficiënte mesttoediening was geen sprake meer. Dit veroorzaak-
te bodemoverschotten voor stikstof en fosfaat van respectievelijk 
400 en 82 kg per ha en een hoge nitraatuitspoeling.

Na 1985 steeg de melkproductie per koe en per ha verder. De 
efficiënte toediening van mest kwam terug. De aanvoer van 
stikstof en fosfaat met voer en vooral met kunstmest daalde 
sterk. Dit leidde tot een sterke daling van de bodemoverschotten 
voor stikstof en fosfaat tot respectievelijk 160 en 12 kg per ha in 
2010. De melkveehouderij leverde daarmee een flinke prestatie. 
In de Zandregio is hierdoor de nitraatconcentratie in het 
uitspoelingswater op melkveebedrijven gedaald. In de andere 
regio’s kan een dalende trend op basis van de LMM-gegevens 
niet vastgesteld worden. Wel ligt de gemiddelde nitraatconcen-
tratie op melkveebedrijven in de periode 2008-2011 in alle regio’s 
rond of onder de nitraatnorm.

Deze en andere ontwikkelingen over de melkveehouderij zijn 
beschreven in het Engelstalig artikel: Developments in mineral 
surpluses and water quality in the Dutch dairy sector, 1960-2010. Het 
artikel is te vinden op de website van LEI Wageningen UR  
(url: bit.ly/1md1J2a)
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Figuur Ontwikkeling van het gemiddeld kunstmest- 
fosfaatgebruik op de bedrijven in het derogatiemeetnet  
(in kg fosfaat per ha cultuurgrond).

Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.
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Dit is een uitgave van:

LEI

Operationeel nieuws
Actuele monsternemingen

• Grondwater op 223 bedrijven in de 
Zandregio door het RIVM, Tauw en CSO 
tot en met 30 september;

• Slootwater op 228 bedrijven in de Zand-, 
Klei- en Veenregio door CBD en NAK 
AGRO tot medio september.

Toekomstige 
monsternemingen
• De voorbereidingen voor alle winterpro-

gramma’s zijn gestart. De winterpro-
gramma’s bestaan uit het bemonsteren 
van bodemvocht in de Lössregio en 
grond-, drain- en slootwater in de Klei-, 
Zand- en Veenregio;

• Alle deelnemers kunnen binnen enkele 
weken een brief verwachten waarin 
gevraagd wordt de bij ons bekende 

gegevens te controleren en eventueel te 
wijzigen of aan te vullen.

Vastlegging 
landbouwpraktijkgegevens
Medio juli was de vastlegging over 2013 
voor ongeveer 200 van de ruim 440 
LMM-bedrijven afgerond. Van 95 andere 
bedrijven zijn de gegevens compleet 
ingevoerd, maar nog niet gecontroleerd.

Europese aanbesteding
Op dit moment loopt er een Europese 
aanbesteding waarbij partijen zich kunnen 
inschrijven voor het nemen van de 
grondwatermonsters in de Veen-, Klei- en 
Zandregio. Het streven is om het contract 
op 1 oktober afgesloten te hebben. Dit 
contract loopt voor een periode van 1 jaar. 
Met maximaal 3 maal een eenjarige 
verlenging.

Diverse rapportages

• De RIVM-briefrapportage met de 
resultaten van de grondwaterbemonste-
ring op 230 bedrijven uit het Zand-
Zomerprogramma van 2013 is in april 
aan de deelnemers verzonden; 

• De volgende rapporten zijn gereed en 
beschikbaar via de LMM-website van het 
RIVM (www.rivm.nl/lmm):
• Landbouwpraktijk en waterkwaliteit 

op landbouwbedrijven aangemeld 
voor derogatie in 2012 : Resultaten 
meetjaar 2012 in het derogatiemeet-
net. RIVM-rapportnr. 680717037, voor 
de Engelstalige versie 680717038;

• Scouting Vollegrondsgroenten op 
zand (2007-2010), een verkennend 
onderzoek. RIVM-rapportnr. 
680717036.

Kort nieuws
Gevolgen van nieuwe 
voorwaarden voor derogatie
De voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor derogatie zijn aangepast. 
Een groep van circa 30 deelnemers aan het 
Derogatiemeetnet heeft hierdoor voor het 
jaar 2014 vermoedelijk geen derogatie 
aangevraagd. De LEI-boekhouders zullen 
dit bij de betreffende ondernemers 

navragen. Als een ondernemer ook in 2015 
wil afzien van derogatie, zullen deze 
bedrijven in het Derogatiemeetnet worden 
vervangen. De ondernemers die in 2015 
weer wel derogatie gaan gebruiken, zullen 
niet worden vervangen.

http://www.rivm.nl/lmm
http://www.lmm.wur.nl
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