
Beschrijving Basismeetnet 

Wat is het Basismeetnet? 
Het LMM-Basismeetnet bestaat al sinds 1992 en is gericht op het in beeld brengen van effecten van 

mestbeleid op landbouwbedrijven. Om deze effecten in beeld te kunnen brengen, bemonstert het RIVM 

op deelnemende bedrijven de waterkwaliteit. LEI Wageningen UR houdt van elke deelnemer aan het 

Basismeetnet een uitgebreide administratie bij over de bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten. De 

bedrijven nemen hiervoor deel aan het Bedrijveninformatienet (BIN). Door het gecombineerd meten van 

zowel de landbouwpraktijk als de waterkwaliteit kan de ontwikkeling in de nitraatconcentratie worden 

gerelateerd aan veranderingen in bijvoorbeeld het stikstofgebruik of het stikstofbodemoverschot. Met de 

meetgegevens kan ook worden onderzocht waardoor de verschillen in waterkwaliteit die tussen bedrijven 

en jaren zichtbaar zijn, veroorzaakt worden.  

Waar worden de resultaten van het Basismeetnet voor gebruikt?  
De resultaten van het Basismeetnet zijn in uiteenlopende rapportages te vinden. Elke 4 jaar verschijnt de 

zogenoemde Nitraatrichtlijnrapportage waarin Nederland aan de Europese Commissie over de resultaten 

van de Nederlandse nitraat actieprogramma’s rapporteert. Op nationaal niveau levert het Basismeetnet 

input voor evaluaties van de meststoffenwet. De website agrimatie.nl maakt de belangrijkste resultaten 

voor een breed publiek toegankelijk.      

De opzet van de steekproef voor het Basismeetnet 
Het LMM-Basismeetnet kent een eigen steekproefopzet. Hierbij is Nederland opgedeeld in 4 

grondsoortregio’s. Bij de afbakening van de steekproef is gekeken welke types van bedrijven bepalend 

zijn voor het grondgebruik. Bedrijfstypes met een gering aandeel in het areaal cultuurgrond, zoals 

bijvoorbeeld tuinbouwbedrijven, worden uitgesloten. Het Basismeetnet onderscheidt 4 bedrijfstypes: 

melkveebedrijven, akkerbouwbedrijven, hokdierbedrijven en overige bedrijven (hieronder vallen 

bijvoorbeeld bedrijven met vleesvee of gewassenveeteeltcombinaties).  

Tabel 1 laat per grondsoortregio zien hoe de steekproef is opgebouwd.   

Tabel 1: opzet Basismeetnet: aantal steekproefbedrijven per bedrijfstype en grondsoortregio   

 Zandregio Kleiregio Veenregio Lössregio Totaal NL 

Melkveebedrijven  45 20 24 20 109 

Akkerbouwbedrijven  40 30  20   90 

Hokdierbedrijven   12      12 

Overige bedrijven  12 10  10   32 

Totaal 109   60 24 50 243 

 
Naast het bedrijfstype speelt ook de bedrijfsomvang nog een rol bij de vraag of een bedrijf voor 

deelname aan het Basismeetnet in aanmerking komt of niet. Bedrijven met minder dan 10 hectare 

worden van deelname uitgesloten. Daarnaast is een economische omvang van tenminste €25000,- 

Standaard Opbrengst vereist. Dit laatste criterium wordt ook gehanteerd bij deelnemers voor het 

Bedrijveninformatienet. 

Selectie van deelnemers voor het Basismeetnet 
De deelname aan het Basismeetnet is vrijwillig. Kandidaat-deelnemers worden door middel van een 

gestratificeerde, aselecte steekproef en bij voorkeur onder de deelnemers aan het Bedrijveninformatienet 

geloot. Sinds 2006 wordt er gestreefd naar zo vast mogelijke steekproef met zo min mogelijk afvallers.  

Interpretatie van de Basismeetnet resultaten 
De weergegeven resultaten zijn door middel van weging van individuele bedrijfsresultaten tot stand 
gekomen. Bij het wegen is onder andere rekening gehouden met verschillen in bedrijfsomvang. De 
resultaten gelden alleen voor de bedrijven die binnen de opzet van het Basismeetnet vallen. De 
resultaten voor de akkerbouwbedrijven waarop het Basismeetnet is gericht, gelden bijvoorbeeld niet voor 
alle akkerbouwbedrijven in Nederland. 
 

  



Beschrijving Derogatiemeetnet 

Wat is het derogatiemeetnet? 
In het LMM-Derogatiemeetnet volgen LEI Wageningen UR en het RIVM jaarlijks op 300 voor derogatie 

aangemelde bedrijven de waterkwaliteit en landbouwpraktijk. Het Derogatiemeetnet is een uitvloeisel 
van de derogatie op de Nitraatrichtlijn die Nederland sinds 2006 heeft. Met deze derogatie mogen 
graslandbedrijven onder voorwaarden meer stikstof uit graasdierenmest gebruiken dan de 170 kg N/ha 
die de Europese Nitraatrichtlijn als maximum voorschrijft.  
 
Waar vind ik de resultaten van het Derogatiemeetnet? 
Over de resultaten van het derogatiemeetnet verschijnt elk jaar een tweetalige rapportage, de meest 
recente rapportage vindt u hier. Zodra een nieuwe rapportage uitkomt, zal de website over het 
derogatiemeetnet op agrimatie.nl worden bijgewerkt. 
 
De opzet van de steekproef voor het Derogatiemeetnet 
Het derogatiemeetnet kent een eigen steekproefopzet waarbij Nederland is opgedeeld in 4 

grondsoortregio’s. Anders dan bij het Basismeetnet worden er in het Derogatiemeetnet geen 
bedrijfstypes uitgesloten. Wel worden bedrijven die op biologische wijze produceren uitgesloten (mogen 
per definitie niet meer dan 170 kg stikstof per hectare gebruiken). En worden er minimumeisen aan de 
bedrijfsomvang gesteld. Deelnemers moeten tenminste 10 hectare cultuurgrond in gebruik hebben en 
een economische omvang van minimaal €25.000,- aan Standaardopbrengst (SO) hebben. Deze SO-eis is 
ook van toepassing op deelnemers aan het LEI-Bedrijveninformatienet. Last but not least moeten 
bedrijven voor derogatie zijn aangemeld om te kunnen deelnemen.  
 
Tabel 2 geeft de verdeling van de 300 bedrijven over de grondsoortregio’s en bedrijfstypen weer.  
 
Tabel 2: opzet Derogatiemeetnet: aantal steekproefbedrijven per bedrijfstype en grondsoortregio   

 Zandregio Kleiregio Veenregio Lössregio Totaal NL 

Melkveebedrijven 140 52 52         17 261 

Overige graslandbedrijven   20   8   8   3 39 

Totaal 160 60 60 20 300 

 
Selectie van deelnemers voor het Derogatiemeetnet 
Deelname aan het Derogatiemeetnet is vrijwillig. Kandidaat-deelnemers worden door middel van een 
gestratificeerde, aselecte steekproef en bij voorkeur onder de deelnemers aan het Bedrijveninformatienet 
geloot. Als er in het Bedrijveninformatienet onvoldoende kandidaten voor het Derogatiemeetnet 
aanwezig zijn, worden deze rechtstreeks vanuit de Landbouwtelling geselecteerd.  
 
Er is sprake van een overlap in deelname tussen het Basismeetnet en het Derogatiemeetnet. Hiermee 
wordt bedoeld dat bedrijven die al aan het Basismeetnet deelnemen en aan de criteria voor het 
Derogatiemeetnet voldoen, ook als deelnemer aan het Derogatiemeetnet worden gezien. Verder vormen 

de bedrijven uit het project Koeien & Kansen een speciale groep deelnemers aan het Derogatiemeetnet. 
Zij zijn niet op aselecte wijze gekozen, maar om praktische reden in het Derogatiemeetnet opgenomen. 
 
Derogatiemeetnet: interpretatie van de resultaten 
De weergegeven resultaten zijn identiek aan die in de jaarlijkse derogatierapportage. Het aantal 
steekproefbedrijven waarvan daadwerkelijk de resultaten worden getoond is meestal iets lager dan 300 
omdat de resultaten achteraf niet geschikt blijken te zijn. Soms blijkt een deelnemer bijvoorbeeld geen 
derogatie te hebben toegepast waardoor deze niet binnen de opzet past.  
 

 

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:311722&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

