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Voorwoord

Meer waarde creëren 
In 2017 is het alweer 25 jaar geleden dat wij onze eerste meting naar de waterkwaliteit en landbouwpraktijk 
bij landbouwbedrijven hebben uitgevoerd. In deze 25 jaar is het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid 
(LMM) uitgegroeid tot een belangrijke pijler onder het mestbeleid in Nederland. Een beleid dat door de jaren 
heen altijd in de belangstelling heeft gestaan. Of het nu ging om derogatie of nu om fosfaatrechten. Het 
LMM heeft er al die tijd voor gezorgd dat de juiste feiten beschikbaar zijn. Door het verbinden van de 
bedrijfskundige gegevens met de meetresultaten creëren we meer waarde voor de gehele landbouwsector.

In deze speciale editie van LMM-nieuws willen we met u terug kijken en vooruit kijken. Wat is er in 25 jaar 
mestbeleid gebeurd en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst, zowel op het gebied van beleid als het 
meetnet. 

We bespreken ontwikkelingen in het mestgebruik en de nieuwste innovaties in het meetnet. Een mooi 
voorbeeld is de Nitraatkaart van Nederland in het middenblad: hiermee maken we de nitraatuitspoeling 
ruimtelijk inzichtelijk.

Het LMM levert al 25 jaar betrouwbare gegevens over de gevolgen van het mestgebruik voor de 
waterkwaliteit en over de landbouwpraktijk. Dit doen we via de technisch-administratief medewerkers van 
Wageningen Economic Research (ofwel WUR-boekhouders) en de veldwerkers van het RIVM, die kind aan 
huis zijn bij de boeren. Dit meetnet is een van de succesverhalen van een vruchtbare samenwerking tussen 
onze instituten. Zonder dit meetnet zouden er onvoldoende gegevens zijn om het mestbeleid te monitoren 
en daarmee voor de akkerbouw en veehouderij in Nederland zo optimaal mogelijk te maken. Hier gaan we 
zeker mee door. Nieuwe manieren van werken zullen geleidelijk geïntroduceerd worden, waardoor we van 
nog meer waarde voor de Nederlandse landbouwsector kunnen zijn.

Wij bedanken onze boeren, monsternemers en medewerkers van het Bedrijveninformatienet en de RIVM  
en WUR onderzoekers voor hun inzet en werk. 

Ir. Kees van Luijk
hoofd centrum Milieukwaliteit bij het  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Prof. Dr. Ir. Jack van der Vorst
Algemeen Directeur Social Sciences Group  
Wageningen University & Research



metingen in het  
Landelijk Meetnet  
effecten Mestbeleid

Begin van het LMM in de Zandregio

Begin jaren negentig was een bijzondere tijd voor de 
waterkwaliteit. De concentraties nutriënten in het 
water waren te hoog, de Nederlandse overheid 
voerde de eerste maatregelen van het mestbeleid 
door en de Nitraatrichtlijn werd in 1991 van kracht.  
Er ontstond logischerwijs behoefte om de 
effectiviteit van de mestmaatregelen met metingen 
vast te stellen. Aldus, startte 25 jaar geleden het 
Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).  
Doel was de gevolgen van veranderingen in de 
landbouwpraktijk op de waterkwaliteit bij 
landbouwbedrijven in de Zandregio te monitoren. 
Het beleid zorgde voor een doorzetting van de sterke 
afname van het mestgebruik en de stikstofbodem-
overschotten. In het meetnet bleek al snel dat niet 
alleen de landbouwpraktijk en het mestbeleid de 
nutriëntconcentraties in het water bepaalden. De 
eerste vier jaar van het meetnet waren ook qua 

neerslag extreem en droge en natte jaren wisselden 
elkaar af. Dit is ook duidelijk te zien in de zeer sterke 
variatie in nitraatconcentratie in de Zandregio in 
deze periode. 

In de tweede helft van de jaren negentig is het 
meetnet uitgebreid met de Veenregio en de 
Kleiregio. Vanaf 2003 is de Lössregio ook 
opgenomen in het meetnet. 

Nitraatconcentratie verschilt per regio
De gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoe-
lingswater verschilt per regio. De concentratie is  
het laagst in de Veenregio, hoger in de Kleiregio en 
het hoogst in de Zand- en Lössregio (zie figuur 1).  
De belangrijkste verklaring voor deze verschillen  
is het verschil in de mate waarin nitraat wordt 
omgezet. In de vaak goed gedraineerde en 
organische stof arme bodems van de Zand- en 
Lössregio vindt weinig nitraatafbraak plaats,  

Figuur 1: Trendlijn van nitraatconcentratie in uitspoelend water van 1992-2016
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De nattere en organische stof rijke bodems in de 
Klei- en Veenregio zijn gunstig voor nitraatafbraak. 

Nitraatconcentratie de afgelopen  
25 jaar gedaald
Gedurende de meetperiode is de nitraatconcentratie 
in de Zandregio gedaald tot circa 50 mg/l. De overige 
regio’s vertonen een minder duidelijke dalende 
trend. De grootste daling in de Zandregio heeft 
plaatsgevonden in de jaren negentig. In deze periode 
zijn ook de stikstofbodemoverschotten op de 
bedrijven gedaald. We kunnen daarom stellen dat de 
daling van de nitraatconcentratie het gevolg is van 
het aangescherpte mestbeleid in de jaren negentig. 

Variatie tussen jaren wordt vooral veroorzaakt  
door wisselingen in neerslag en verschillen in de 
steekproeven. De gemiddelde nitraatconcentratie 
varieert sterk van jaar tot jaar, vooral in de periode 
voor 2000. Doordat het neerslagoverschot verschilt, 
veroorzaakt dit fluctuaties. Hierdoor ontstaan 
verschillen in de mate van verdunning en de diepte 
van de grondwater spiegel. Een toename van het 
neerslagoverschot leidt tot verdunning van het 
uitspoelingswater en daarmee tot lagere 
concentraties. Bovendien leidt een stijging van  
de grondwaterspiegel tot meer denitrificatie. 

Een andere oorzaak voor verschillen tussen de  
jaren is de veranderde samenstelling van de groep 
bedrijven die wordt gemonitord. In de periode 

tussen 1996 en 2006 was het LMM een ‘wandelend’ 
meetnet: de groep bemonsterde bedrijven 
veranderde per jaar, waardoor de verschillen tussen 
jaren sterker waren dan in de periode voor 1996 en 
na 2006. Vanaf 2006 is het LMM een vast meetnet, 
waarbij bedrijven pas vervangen worden, wanneer 
zij aangeven hun deelname te willen stoppen. 
Daarnaast zijn er bedrijven die grond aankopen en/
of verkopen, of betrokken zijn bij een ruilverkaveling. 
Deze wijzigingen kunnen leiden tot verschillen in de 
verhouding tussen de grondsoorten binnen het  
LMM tussen jaren.

Gestandaardiseerde trendlijn voor  
Zand en Klei
Het RIVM heeft een statistisch model opgesteld om 
de effecten van storende factoren zoals verschillen  
in neerslag tussen jaren en wisseling van bedrijven 
uit de trendlijn te filteren. Deze zogenaamde 
gestandaardiseerde nitraatconcentratie vertoont 
minder variatie waardoor de effecten van het 
mestbeleid beter zichtbaar worden (zie figuur 2).

Deze gestandaardiseerde nitraatconcentratie in  
het uitspoelingswater op bedrijven in de Zandregio 
nam duidelijk af van ongeveer 150 mg/l in de periode 
1992-1995 tot 55 mg/l in de periode 2012-2016.
De gestandaardiseerde nitraatconcentratie in de 
Kleiregio nam eveneens af, van 60 mg/l eind jaren 
negentig naar net iets meer dan 20 mg/l in de 
periode 2012-2016. 

Figuur 2: Gecorrigeerde trendlijn van nitraatconcentratie in uitspoelend water in de Zandregio en de Kleiregio 1992-2016
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Meten is weten
Het LMM is één van de oudste meetnetten van Nederland. Het meetnet is een 
samenwerking tussen het RIVM en WUR, waarbij het RIVM de waterkwaliteit meet op 
landbouwbedrijven en WUR de landbouwpraktijk op dezelfde bedrijven verzamelt. 
Het LMM wordt aangestuurd door Eke Buis (RIVM) en Marga Hoogeveen (Wageningen 
Economic Research). Wat vinden deze vrouwen belangrijk bij de aansturing van het 
LMM? En hoe verloopt de samenwerking? We vroegen het Eke en Marga zelf.

Uitgangspunten LMM
De drie c’s van consistent, causaal en communicatie 
staan centraal bij de aansturing van het LMM. 
Consistent staat voor jaar op jaar een zo gelijk 
mogelijk meetnet zodat de trend waarneembaar is. 
Aandacht voor causale verbanden, ofwel oorzaak en 
gevolg, is nodig om verbanden te vinden tussen 
bemesting, bodemoverschot en nitraatconcentratie. 
En communicatie is essentieel om de schat aan 
informatie te delen en deze goed te kunnen duiden. 
Het gaat daarbij zowel om communicatie tussen de 
deelnemers, de onderzoekers, en de overige 
stakeholders.

Samenwerken
De jarenlange samenwerking tussen RIVM en 
Wageningen Economic Research, het sociaal en 
economisch onderzoeksinstituut van Wageningen 

University & Research, maakt het mogelijk om de 
waterkwaliteit te relateren aan de praktijk van de 
boer. Deze meerwaarde zouden beide organisaties 
niet apart kunnen bereiken. Echter, samenwerking 
over twee organisaties heen brengt ook uitdagingen 
met zich mee. Marga en Eke beschrijven dat sociale 
wetenschappers (WUR) en natuurwetenschappers 
(RIVM) vanuit een ander perspectief naar mest kijken 
en onderzoek anders aanpakken. WUR richt zich op 
de landbouwpraktijk op het gehele bedrijf, dus op de 
keuzes die een boer maakt, beïnvloed door het 
beleid en de markt. Het RIVM richt zich op de 
waterkwaliteit. De waterkwaliteit wordt door de 
boer beïnvloed, maar ook door de natuurlijke 
omstandigheden, mogelijke invloeden vanuit andere 
bronnen en het weer. De relatie tussen landbouw-
praktijk en waterkwaliteit is dus niet een op een te 
leggen. Marga en Eke beschrijven dat frequent 
overleg nodig is om elkaar over en weer beter te 
begrijpen en elkaar scherp te houden in de duiding 
van de uitkomsten, dat wil zeggen in het leggen van 
relaties tussen de praktijk van mestgebruik en de 
gevolgen voor het milieu. 

Landbouw en bodem
Eke en Marga hebben beiden affiniteit met het 
boerenleven en de bodem. Marga is opgegroeid op 
een boerderij en staat nog steeds dicht bij de praktijk 
en Eke is kleindochter van een boer. Daarnaast 
studeerde Eke Bodemkunde en Marga Veehouderij 
met economie. Beiden spreken dan ook met trots 

De relatie tussen landbouw-
praktijk en waterkwaliteit is 
niet één op één te leggen.
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over de verbeteringen die de landbouw heeft laten 
zien de afgelopen 25 jaar. De bodemoverschotten 
van stikstof en fosfaat zijn op melkvee- en akker-
bouwbedrijven fors gedaald en dat zie je terug in de 
trends in de waterkwaliteit die het RIVM meet. 

LMM in de toekomst
Ook al is LMM een langlopend meetnet, het staat 
zeker niet stil. Eke en Marga hebben de ambitie om 
de infrastructuur van het LMM breder in te zetten. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opzetten van 
pilotprojecten waarbij andere stoffen worden 
gemeten. Ook willen ze de toegankelijkheid van  
de data verbeteren, uiteraard met inachtneming  
van de privacy van de deelnemers. Recente 
voorbeelden zijn de LMM-pagina op Agrimatie 
(agrimatie.nl/lmm) en de selectietool waarop  

iedereen zelf de waterkwaliteitsgegevens kan 
bekijken en downloaden (lmm.rivm.nl) en de 
nitraatkaart. 

Daarnaast volgt LMM aandachtig de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van bemonstering.  
Zo test RIVM kleurreagensstripjes voor pH, nitraat 
en ammonium. Op termijn wil LMM zo, bijvoorbeeld 
via een smartphone, eenvoudig metingen doen.  
Op de langere termijn hoopt Eke ook hightech 
sensoren te kunnen inzetten voor het continue 
meten van nitraat en andere stoffen. Maar dat is nu 
nog toekomstmuziek. Daarnaast houden Eke en 
Marga de focus op het leggen van relaties tussen 
landbouwpraktijk en waterkwaliteit, waarmee het 
ook eenvoudiger wordt om effecten van maat-
regelen duidelijk te maken. 

Marga Hoogeveen (WUR) en Eke Buis (RIVM)

http://agrimatie.nl/lmm
http://lmm.rivm.nl


LMM-deelnemers in Beeld

Marco Smit – LMM-nieuws juni 2012

“Wel 7.000 kg stro 
gemengd met geitenmest, 
verwerkt op eigen land.”

Gaston Backbier – LMM-nieuws augustus 2014 

“Door het LMM 
kan ik mijn 
bedrijfsvoering 
vergelijken met 
collega's, en die 
waterkwaliteit 
boeit me ook wel.”
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Han van Oort – LMM-nieuws maart 2015 

“Ik ben een melkveeboer 
met een akkerbouwbedrijf 
en heb goede ervaring met 
champignonmest.”

Jan Kuiper – LMM-nieuws augustus 2016 

“Van koe tot kaas  
op eigen bedrijf.”
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Meten aan de waterkwaliteit – 
een historisch overzicht 

Dico Fraters is vanuit het RIVM de eerste  
project leider van de waterkwaliteitsmetingen  
van nitraat, een project dat later uit zou groeien  
tot het LMM. In dit artikel graaft hij in zijn  
geheugen en aantekeningen over de beginjaren.

Waarom is men ooit met het LMM begonnen?
‘Laat me eerst zeggen dat de term LMM pas in 1996 
is bedacht. Toen pas werd duidelijk dat er een 
langjarig landsdekkend meetnet zou komen. In 1992 
zijn we gestart met een driejarig meetprogramma in 
de Zandregio op 100 bedrijven. Dit programma werd 
later met één jaar verlengd. In 1993 is het onderzoek 
uitgebreid met de metingen aan drainwater op 
landbouwbedrijven in de Kleiregio.’

De omvang van het probleem
De oorsprong van het LMM ligt echter nog verder 
terug. Vanaf halverwege de jaren tachtig is de 
Nederlandse overheid gestart met de aanpak van  
de mest- en ammoniakproblematiek. Hierbij was  
er discussie wat nu precies nodig was en of er  
wel een probleem was. Er was dus behoefte aan 
gegevens over de waterkwaliteit op landbouw- 
bedrijven. 

Hogere concentraties dan verwacht
Om een eerste indruk te krijgen is tussen 1986 en 
1988 op 10 melkveebedrijven onderzoek uitgevoerd. 
Op deze bedrijven zijn watermonsters genomen van 
het bovenste grondwater. Dit waren bedrijven die 
meededen aan het stikstofonderzoek van het NMI 
(Nutriënten Management Instituut). De gemiddelde 
nitraatconcentratie op deze ‘voorbeeldbedrijven’ 
bleek veel hoger dan gedacht (115 mg/l). In 1989 is 
vervolgens gestart met metingen in het bovenste 
grondwater en drainwater op vijf akkerbouw-
bedrijven in de Zandregio die meededen aan 
onderzoek van het toenmalige Proefstation voor de 
Akkerbouw en Groetenteelt in de Vollegrond en op 
het proefbedrijf voor de melkveehouderij De Marke. 
Ook op deze bedrijven werden dergelijke hoge 
concentraties gemeten.

Meetnet nodig voor inzicht in beleid
Door deze metingen was duidelijk dat er iets moest 
gebeuren, alleen was er geen meetnet om te kunnen 
nagaan hoe het te voeren beleid zou uitpakken. Dat 
was dan ook een van de conclusies in het in 1991 
verschenen rapport van de evaluatie van de eerste 
fase van het mestbeleid. Het LMM is dus opgezet om 
de effecten van het Nederlandse mestbeleid op de 
waterkwaliteit in beeld te kunnen brengen.

Speelde de Nitraatrichtlijn waarover nu zoveel 
gesproken wordt dan geen rol?
‘In die beginperiode speelde de Nitraatrichtlijn,  
voor zover ik mij kan herinneren, geen expliciete  
rol bij de opzet van het meetprogramma in de 
Zandregio. De Europese Nitraatrichtlijn is van 1991. 
De Richtlijn verplicht onder andere om de effecten 
van de maatregelen op de waterkwaliteit in beeld te 
brengen. Dit voorschrift en de nationale wens om  
de effecten van beleid zichtbaar te maken vallen 
feitelijk samen.’

Gegevens over waterkwaliteit én 
landbouwpraktijk
Het Bedrijveninformatienet is opgezet door 
Wageningen Economic Research in opdracht van  
het ministerie van Economische Zaken vanwege  
een Europese verplichting om over de ontwikkeling 
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in de landbouw te rapporteren. Het Bedrijven-
informatienet was in 1991 al een langlopend 
duidelijk gestructureerd meetnet met een omvang 
groter dan de beoogde omvang van het LMM. Door 
aan te sluiten bij het Bedrijveninformatienet was het 
makkelijker om bedrijven te selecteren. Belangrijker 
nog was dat hierdoor voor alle bedrijven zowel 
waterkwaliteits gegevens als landbouwpraktijk-
gegevens beschikbaar zouden zijn.

Landelijke én regionale dekking
Er doen zo’n 1.500 bedrijven mee aan het Bedrijven-
informatienet. Ondanks de landelijke dekking zijn 
voor specifieke combinaties van bedrijfscategorie  
en regio in het LMM soms extra bedrijven nodig.  
Dit geldt bijvoorbeeld voor de Lössregio. Dit is een 
relatief klein gebied en wanneer wij uitspraken 
willen doen over de waterkwaliteit zijn er veel  
meer bedrijven nodig zijn dan in het Bedrijven-
informatienet aanwezig zijn. 

Resultaten voor iedereen toegankelijk
Het LMM is nu een landsdekkend meetnet, met  
een programma in elk van de vier regio’s. In totaal 
zijn er ongeveer 450 deelnemende bedrijven aan het 
LMM. Hiervan zitten er zo’n 220 in de Zandregio,  
120 in de Kleiregio, 60 in de Veenregio en 50 in 
 de Lössregio. Van deze bedrijven hebben 300 
ondernemers derogatie aangevraagd. De resultaten 
van de waterkwaliteitsmetingen rapporteren we 
jaarlijks aan de deelnemers in de zogenoemde 
briefrapportages en aan onze opdrachtgever, het 
ministerie van Economische Zaken. Ook worden in 
vakbladen wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. 
De ontwikkelingen in de concentraties van stoffen,  
zoals nitraat, zijn daarnaast eenvoudig door 
iedereen te bekijken op onze website.



Meten – hetzelfde en toch verschillend

Zand & Klei - grondwater

Veen - grondwater

Löss - bodemvocht

Drain- en slootwater
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Nitraatkaart 
van Nederland
(2012-2015)

Wat is de nitraatkaart

De nitraatkaart (figuur 1) geeft een ruimtelijk beeld van de 
nitraatconcentraties in water dat uitspoelt uit landbouw-
percelen en natuurgebieden in Nederland. De kaart kan 
worden gebruikt om mogelijke probleemgebieden te 
identificeren. Nitraat is namelijk een belangrijke indicator 
voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Zowel 
bij beleidsmakers als belangengroepen is er veel vraag naar 
de identificatie van gevoelige of problematische gebieden 
m.b.t. nitraat in het uitspoelingswater. 
De kaart is door het RIVM samengesteld op basis van 
gegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid 
(LMM) voor de landbouw-gebieden en het Trendmeetnet 
Verzuring (TMV) voor de natuurgebieden.  

Hoe kan de nitraatkaart worden gebruikt?
De kaart kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de
discussie over waar in Nederland aanvullende maatregelen
nodig zijn voor stikstof. Hierbij kunnen gebieden worden
geïdentificeerd waar de nitraatconcentraties in het
uitspoelingswater verder verlaagd zouden moeten worden. 
Verder geldt dat geen uitspraken gedaan worden over de
waterkwaliteit op lokaal niveau, wel kan deze kaart gebruikt
worden voor uitspraken op regionaal niveau. 

Hoe is de kaart samengesteld en welke
gegevens zijn hierbij gebruikt?

Het RIVM meet met het Landelijk Meetnet effecten 
Mestbeleid (o.a.) nitraatconcentraties in het water dat 
uitspoelt uit percelen op landbouwbedrijven en in sloot-
water op deze bedrijven. Voor deze kaart zijn voor de Klei-, 
Zand- en Lössregio de gegevens voor uitspoelingswater en 
voor de Veenregio de gegevens voor slootwater gebruikt. 
Nitraatconcentraties in het uitspoelingswater van natuur-
gebieden worden door het RIVM gemeten in het 
Trendmeetnet Verzuring. Deze natuurgebieden bevinden 
zich voornamelijk op zandgrond. Beide meetnetten geven 
data die betrekking hebben op een beperkt oppervlak, 
namelijk bedrijf of natuurlocatie. Door deze gegevens te 
combineren met kaartinformatie en bemestingsdata op 
nationaal niveau en gebruik te maken van een statistisch 
model, is de nitraatconcentratie geschat voor heel 
Nederland, ook daar waar niet is gemeten. Dit is in de 
nitraatkaart weergegeven.  

009490_97920_Nitraatkaart 2012-2015.indd   4 23-05-17   11:20
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Nitraatkaart 2012-2015 

Nitraatkaart 2012-2015
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Figuur 1. De nitraatkaart van Nederland (2012-2015).
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Figuur 2. Histogram van de verschillen tussen gemeten 
nitraatconcentraties op LMM-bedrijven en de geïnterpoleerde 
nitraatconcentraties van het model op deze bedrijven.

Waar moet u op letten bij gebruik van de kaart?

De nitraatkaart is gebaseerd op de in het LMM en TMV 
beschikbare data. Deze meetnetten zijn niet representatief 
voor het gehele areaal landbouw en alle natuur in 
Nederland. In het LMM is ruim 80% van het Nederlandse 
landbouwareaal vertegenwoordigd. TMV-locaties bevinden 
zich in natuurgebieden (bos/heide) op zandgrond, met een 
verwachte grondwaterstand op maximaal 6 meter beneden 
maaiveld. Verder geldt dat geen uitspraken gedaan worden 
over de waterkwaliteit op lokaal niveau, wel kan deze kaart 
gebruikt worden voor uitspraken op regionaal niveau.  

Hoe zeker zijn de cijfers in de nitraatkaart?

De nitraatkaart is gebaseerd op een voorspelling van een 
statistisch model. Elk model heeft onzekerheden (figuur 2). 
Op basis van de gebruikte gegevens kan het model ongeveer 
50% van de waargenomen regionale verschillen in de 
nitraatconcentraties verklaren. De overige 50% 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 is de gemiddelde voorspelling. 
Om een indruk te geven van de bandbreedte van de 
voorspellingen is er ook een kaart gemaakt met het 
10-90%- interval van de voorspelde waarden per 500 meter  
bij 500 meter blok. Deze kaart staat in figuur 3.

Figuur 3. Kaart met het 80% betrouwbaarheidsinterval 
voor de individuele 500*500 meter blokken over 
2012-2015. 
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Hoe hebben we deze kaart gemaakt?

Landbouwgebieden:
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 nitraat-
concentratie op deze bedrijven. 
Daarna zijn, met behulp van een statistische methode
(randomForest in R6), nitraatconcentraties berekend voor
heel Nederland (verdeeld in blokken van 500 bij 500 meter).

Natuurgebieden:
Voor elke locatie uit het TMV is een stikstofbelasting
berekend vanuit de omringende blokken en de stikstof-
depositie. Deze en de andere karakteristieken zijn gebruikt
om met behulp van dezelfde statistische aanpak als bij
landbouwgebieden voor heel Nederland (verdeeld in
blokken van 500 bij 500 meter) nitraatconcentraties te
berekenen.

De nitraatkaart is samengesteld uit een gewogen gemiddelde
van deze twee kaarten. Daar waar de 500 meter blokken
van natuur en landbouw overlappen is uitgegaan van het
gewogen gemiddelde.

Op basis van welke gegevens is de
nitraatkaart samengesteld?

Landbouwgebieden:
 - Nitraatconcentraties LMM-locaties
 - Bedrijfsoppervlakken LMM-locaties
 - Grondsoortregiokaart LMM
 - Landgebruikskaart Nederland 1

 - Grondwatertrappenkaart (Gt2)
 - Bodemkaart 3

 - Grondsoortenkaart meststoffenwet 4

 - Mestgebruik per gemeente/grondgebruik (MAMBO-data)

Natuurgebieden: 
Nitraatconcentraties TMV-locaties
 - Landgebruikkaart 
 - Stikstofdepositiekaart5

 - Bodemkaart3

Meer informatie over het Landelijk Meetnet effecten
Mestbeleid kunt u vinden op www.rivm.nl/lmm. Meer
informatie over het Trendmeetnet Verzuring kunt u vinden
op www.rivm.nl/tmv.
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Innovatie: nieuwe meettechnieken
Op de markt verschijnen steeds meer apps en relatief goedkope sensoren voor  
het meten van de waterkwaliteit. Zo zijn er sensoren voor pH, temperatuur en 
elektrische geleidbaarheid (EC), die je eenvoudig kan aansluiten op een smartphone. 
Een interes sante ontwikkeling, waardoor we in de toekomst efficiënter en gerichter 
kunnen meten. Ook in het LMM is er ruimte voor het testen van deze sensoren en apps. 

Naast sensoren bestaan er ook apps om kleur-
reagensstripjes af te lezen. In 2016 heeft Deltares 
een app voor de smartphone ontwikkeld, waarmee 
de camera de kleur van nitraatstrookjes analyseert. 
Met de smartphone wordt een foto van het 
nitraatstrookje op een kleurenkaart genomen.  
De app interpreteert de kleur en daarmee de 
nitraatconcentratie. 

Nitraat-app in onderzoek
Nitraat is voor het LMM een belangrijke parameter. 
Daarom willen we de app voor nitraatstripjes graag 
in het LMM gebruiken. De nauwkeurigheid van deze 
meting in het veld is echter nog relatief onbekend. 
Met name de tijd tussen de meting (het nitraat-
strookje in het water dopen) en het maken van de 
foto is van invloed op de gemeten nitraatconcentratie. 
Dit jaar zullen wij de app uitgebreid gaan testen  
en daarbij de uitkomsten vergelijken met onze 
labanalyses. Zeker als we meerdere stoffen 
tegelijkertijd in het veld kunnen analyseren 
(bijvoorbeeld sulfaat, ammonium en fosfaat),  
lijkt zo’n app een waardevolle aanvulling op de 
meetstrategie.

Zelf aan de slag
Deze eenvoudige technieken worden ook door 
steeds meer agrariërs zelf gebruikt in projecten zoals 
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, waar 
boeren nitraat in sloten en grondwater meten.  

Op deze manier willen zij beter zicht en grip krijgen 
op de uitspoeling van meststoffen. In texelmeet.nl 
meten agrariërs en waterschappen gezamenlijk de 
EC als maat voor het zoutgehalte, om de inlaat van 
zoetwater beter te verdelen. 

Testen binnen LMM
Ook om de resultaten van regionale projecten te 
kunnen vergelijken met de waterkwaliteit in het 
LMM, is het belangrijk om te weten hoe nauwkeurig 
de verschillende eenvoudige meettechnieken zijn. 
Daarom zullen we de komende jaren meer van deze 
nieuwe sensoren en apps gaan testen.

LMM-nieuws | Jubileumeditie | 2017 | 17
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Betere mineralenbenutting en meer 
inkomen op Koeien & Kansen-bedrijven 

Sinds 1998 werken in het project Koeien & Kansen (K&K) 16 melkveehouders  
samen met onderzoekers en adviseurs aan het verbeteren van de milieuprestaties,  
met het streven dat dit niet ten koste van het economisch resultaat gaat.  
Hoe zit het eigenlijk met de resultaten van deze bedrijven ten opzichte van  
andere melkveebedrijven in het LMM?

De Koeien & Kansen-bedrijven die deelnemen  
aan de derogatie zijn namelijk ook opgenomen in 
het LMM in het Derogatiemeetnet. Binnen het 
K&K-project is veel aandacht besteed aan het 
bedrijfsspecifiek in beeld brengen van resultaten op 
het gebied van mineralenmanagement. Dit heeft 
geleid tot tools als de BEX (bedrijfsspecifieke 
excretie) en later de KringloopWijzer, die nu in de 
gehele melkveehouderijsector worden gebruikt.  
In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen in 
bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten tussen  
K&K-bedrijven en andere melkveebedrijven in  
het LMM. Aan bod komt of de K&K-bedrijven  
betere milieuresultaten behalen en, zo ja, hoe  
ze dat realiseren.

Groter en intensiever dan gemiddeld
De K&K-bedrijven zijn niet representatief voor de 
Nederlandse melkveehouderij. De bedrijven zijn 
groter van omvang (melkproductie/bedrijf) en 
hebben een intensievere bedrijfsvoering (meer 
kilogrammen melk/ha voederoppervlak). In 2015 
bijvoorbeeld werd op het gemiddelde K&K-bedrijf 
gemiddeld 1,2 mln. kg per bedrijf geproduceerd ten 
opzichte van bijna 0,8 mln. kg op het gemiddelde 
melkbedrijf. De intensiteit lag in 2015 met 20.500 kg 
melk per hectare voederoppervlak fors hoger op  
de K&K-bedrijven dan het landelijk gemiddelde 
(15.400 kg per hectare). Deze verschillen in bedrijfs-
opzet bemoeilijken het beoordelen van de resultaten 
van de K&K-bedrijven en de achter liggende oorzaken. 
Niet duidelijk is dan of verschillen in resultaat het 
gevolg zijn van andere keuzes in de bedrijfsvoering 
of van verschillen in de bedrijfsopzet. Daarom zijn de 
K&K-bedrijven in dit artikel vergeleken met 
zogenoemde referentiegroepen.

Vergelijken is lastig
Het vinden van goed met de K&K-bedrijven 
overeenkomende referentiegroepen bleek niet 
geheel mogelijk te zijn, aangezien er te weinig 
overeenkomende melkveebedrijven in het LMM 
zaten. Gemiddeld genomen zijn de K&K-bedrijven 
nog steeds groter en intensiever dan de referentie-
groepen (tabel 1). Verder is het aandeel zand en löss 
op de bedrijven wat lager evenals het aandeel natte 
gronden (Gt I tot en met III). 

Wat zijn referentiegroepen?
Referentiegroepen zijn gebaseerd op andere 
melkveebedrijven uit het LMM en zijn zo 
samengesteld dat ze zo goed mogelijk 
overeenkomen met de K&K-bedrijven qua 
intensiteit, grondsoort en grondwatertrap.  
Het meenemen van de grondsoort en 
grondwatertrap bij de samenstelling van 
referentiegroepen is gedaan vanwege de grote 
invloed van deze natuurlijke omstandigheden 
op de waterkwaliteit, één van de resultaten die 
worden beoordeeld. De K&K-bedrijven maken 
immers ook deel uit van het LMM. Gekozen is 
om de vergelijking met referentiegroepen uit te 
voeren voor een reeks van jaren, om zodoende 
incidentele (jaar)invloeden te beperken. Omdat 
het ook wenselijk was om het onderzoek te 
baseren op een stabiele periode waarin geen 
wisseling van bedrijven binnen het K&K-project 
heeft plaatsgevonden, is gekozen voor de 
periode 2010 tot en met 2012. Gekeken is hoe de 
gemiddelde resultaten van de K&K-bedrijven in 
deze periode zich verhouden tot het gemiddelde 
van de referentiegroepen in dezelfde periode.
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Tabel 1: Bedrijfsopzet en bodem en grondwater (gemiddelde van 2010 tot en met 2012)

Variabele Eenheid Gem. K&K Gem. Ref. groepen Verschil

Melkproductie/bedrijf x 1.000 kg 1.038 940 +98 a)

Intensiteit kg melk/ha 
voedergew

20.874 17.516 +3.359 c)

Aandeel zand en löss % 52 58 -6 c)

Aandeel klei % 25 23 +2
Aandeel veen % 23 19 +3
Aandeel nat Gt I t/m III % 34 43 -9 b)

Aandeel nat Gt IV+V % 28 20 +8
Aandeel droog Gt VI en hoger % 38 36 +2

Tabel 2: Mineralen, nitraatconcentratie en economie (gemiddelde van 2010 tot en met 2012)

Variabele Eenheid Gem. K&K Gem. Ref. groepen Verschil

Stikstof
Bodemoverschot Kg/ha 201 215 -14 b)

Benutting veestapel % 26 25 +1 b)

Benutting bodem % 58 55 +3 b)

Nitraatconcentratie mg NO₃/l grondwater 30 29 +1
Fosfaat
Bodemoverschot Kg/ha 9 16 -7 b)

Benutting veestapel % 33 32 +1
Benutting bodem % 91 85 +6 b)

Economie
Saldo €/100 kg melk 33,51 32,37 +1,14
Inkomen uit bedrijf €/100 kg melk 7,56 6,72 +0,83
Kostprijs €/100 kg melk 43,70 47,22 -3,52 c)

Tabel 3: Voeding en beweiding en bemesting (gemiddelde van 2010 tot en met 2012)

Variabele Eenheid Gem. K&K Gem. Ref. groepen Verschil

Voeding
Krachtvoer Kg/100 kg melk 25,1 25,6 -0,5
Efficiëntie voer Kg meetmelk/kg ds 1,09 1,07 +0,02 a)

Melkproductie
Melkproductie/koe kg 8.625 8.576 +49
Melkureumgetal mg/100 g melk 20,5 22,0 -1,5 c) 

Beweiding
Melkkoeien Dagen/jaar 95 121 -26 a)

Melkkoeien Uren/dag 3,9 6,4 -2,5 c)

Pinken Dagen/jaar 62 110 -48 c)

Kalveren Dagen/jaar 22 41 -19 c)

a) P tussen 0,05 en 0,10: beperkt significant verschil; 
b) P tussen 0,01 en 0,05: significant verschil; 
c) P<0,01: sterk significant verschil.
Bron: Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research
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Mineralenbenutting beter,  
inkomen gelijk
Het stikstofbodemoverschot, alle aanvoer minus  
alle afvoer van stikstof inclusief gasvormige 
emissies, is op de K&K-bedrijven met 201 kg/ha 
significant lager dan op de referentiegroepen  
(-14 kg/ha). De stikstofbenutting van zowel de 
veestapel als van de bodem zijn met respectievelijk 
26 en 58% significant hoger, zo blijkt uit tabel 2.  
De betere resultaten op de stikstofkengetallen  
leiden echter niet tot een significant afwijkende 
nitraat concentratie van het uitspoelingswater op  
de K&K-bedrijven. Bij fosfaat is hetzelfde beeld 
zichtbaar, al is de veestapelbenutting van fosfaat 
niet significant hoger op de K&K-bedrijven.

Saldo en inkomen nagenoeg gelijk
Het saldo en het inkomen uit bedrijf op K&K-bedrijven 
zijn met respectievelijk 33,51 en 7,56 euro/100 kg 
melk niet significant anders dan dat van de 
referentiegroepen. Bij het saldo gaat het om de 
opbrengsten minus de variabele kosten (zoals  

voer, diergezondheid, fokkerij en meststoffen).  
Bij het inkomen uit bedrijf zijn daar ook de vaste 
kosten (voor bijvoorbeeld gebouwen, machines en 
loonwerk) van afgetrokken. Als ook kosten voor 
eigen ingebrachte arbeid en kapitaal in rekening 
worden gebracht, dan blijken deze op de K&K-
bedrijven lager te zijn per 100 kg melk. Dit leidt  
tot een significant lagere kostprijs van de melk  
(-3,52 euro/100 kg) en een hoger inkomen.

Minder weidegang, efficiëntere omzetting 
van voer in melk 
Uit tabel 3 blijkt dat de K&K-bedrijven gemiddeld 
1,09 kg meetmelk per kg drogestofvoer produceren, 
iets meer dan de referentiegroepen met 1,07 kg 
meetmelk per kg droge stof. Ook het ureumgetal ligt 
significant lager met gemiddeld 20,5 in plaats van 
22,0. Beide duiden op een efficiëntere omzetting van 
voer in melk. Wat verder opvalt is dat op de K&K-
bedrijven veel minder weidegang wordt toegepast 
bij zowel de melkkoeien als het jongvee. 

Figuur 1: Bemesting (gemiddelde van 2010 tot en met 2012)
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Bron: Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research
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Meer mest op grasland, overeen-
komstige gewasopbrengsten
Ook in de bemesting vallen een aantal verschillen 
op. Als gevolg van het meer opstallen van het vee, 
wordt er op K&K-bedrijven op grasland meer 
dierlijke mest machinaal toegediend en is er minder 
weidemest (figuur 1). Verder blijkt dat de K&K-
bedrijven significant minder mest op hun maisland 
brengen, zowel als het gaat om stikstof als om 
fosfaat. Bij stikstof is er alleen een lagere dierlijke 
mestgift, bij fosfaat gaat het zowel om een lagere 
bemesting met dierlijke mest als met kunstmest  
(in de periode 2010-2012 was fosfaat kunstmest  
nog toegestaan op bedrijven met derogatie). De 
bemesting met dierlijke mest is juist hoger op 
grasland. De K&K-bedrijven realiseren op zowel 
grasland als snijmais geen significant hogere 
opbrengsten (in ton droge stof, kVEM, kg N en  
kg P₂O₅) per hectare dan de referentiegroepen, met 
als uitzondering de fosfaatopbrengst van grasland  
(niet in de tabel).

Geen andere waterkwaliteit of inkomen
De K&K-bedrijven hebben lagere mineralenbodem-
overschotten en hogere mineralenbenuttingen dan 
andere redelijk overeenkomende melkveebedrijven 
in het LMM. 

Dit leidt niet tot een andere waterkwaliteit 
(nitraatconcentratie) en ook het inkomen wijkt  
niet significant af. Door de focus op mineralen-
management, waarbij al jarenlang veel data 
verzameld en geanalyseerd is over voer, veestapel, 
mest en bodem, hebben de K&K-bedrijven veel 
inzicht in de technische resultaten van hun bedrijven 
en kunnen ook bewuster (meten is weten) sturen.  
Bij andere melkveehouders zal dit inzicht in de 
mineralenstromen op het eigen bedrijf ook 
toenemen, bijvoorbeeld doordat elk bedrijf per  
2016 over een ingevulde KringloopWijzer beschikt. 

Andere mestverdeling en betere 
mineralenbenutting
Wat opvalt is dat de K&K-bedrijven hun dierlijke 
mest anders verdelen, waarbij er meer mest naar het 
grasland gaat en minder naar het maisland, en dat er 
duidelijk minder werd geweid. Deze maatregelen 
lijken bij te dragen aan de betere mineralenbenutting. 
Opstallen is echter niet gewenst gezien de maatschap - 
pelijke discussie die er is om koeien in de weide te 
houden. Ook binnen het project K&K is dat niet 
onopgemerkt gebleven. In de meest recente jaren is 
dan ook zichtbaar dat het aandeel bedrijven met 
weidegang binnen K&K weer toeneemt.

www.rivm.nl/lmm
www.wur.nl/lmm

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid
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Historie van het LMM –  
focus op de landbouwpraktijk 

In dit artikel staan we stil bij de 
ontwikkelingen in de landbouw in  
de afgelopen 25 jaar. De focus hierbij  
ligt op de gebruiken en overschotten  
van stikstof en fosfaat op melkvee-  
en akkerbouw bedrijven. 

Terugblik op de beginperiode van het LMM 
Bij de start van het meetnet in 1992 telde Nederland 
nog 120 duizend land- en tuinbouwbedrijven, 
tweemaal zoveel als op dit moment. De landbouw 
had ook nog een ‘eigen’ ministerie met tuinderszoon 

Piet Bukman aan het roer. De fusie van de verzuilde 
landbouworganisaties (KNBTB, KNLC en NCBTB) tot 
LTO-Nederland moest nog komen. Het was de tijd 
waarin het Landbouwschap – de spreekbuis van het 
agrarische bedrijfsleven – en het CDA (met 52 zetels) 
nog zeer nauw bij overleg en besluitvorming werden 
betrokken. De invloed van dit ‘Groene Front’ werd, 
met de opkomst van het milieubeleid, wel geleidelijk 
minder. In 1987 hadden de toenmalige ministers 
Braks en Winsemius de Meststoffenwet gelanceerd. 
Nederland was daarmee het eerste land ter wereld 
met wettelijk vastgelegde gebruiksnormen en 
gebruiksbepalingen (technieken/perioden). Vier jaar 
later werd de EG-Nitraatrichtlijn aangenomen, als 
één van de eerste onderdelen van de Europese 
wetgeving ter bescherming en verbetering van de 
waterkwaliteit. Deze richtlijn verplichtte lidstaten tot 
het opstellen van actieprogramma’s en tot het 
opzetten van meetprogramma’s waarmee de 
effecten op grond- en oppervlaktewater in beeld 
konden worden gebracht. 

Eerste meetresultaten (1992-1995)
In de eerste 4 meetjaren werd op ongeveer 80 
veehouderij- en 20 akkerbouwbedrijven in de 
Zandregio het bovenste grondwater bemonsterd.  
Al deze bedrijven waren geselecteerd uit het 
Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic 
Research (toen nog het Landbouw Economisch 
Instituut geheten), zodat ook de bedrijfsvoering  
en -resultaten in beeld konden worden gebracht.  
Na afloop van de meetperiode bleek de gemeten 
nitraatconcentratie op vrijwel alle zandbedrijven 
hoger dan 50 mg/l te zijn. Het gemiddelde stikstof-
bodemoverschot kwam voor veehouderij bedrijven 
uit op circa 350 kg N per ha, bij de akkerbouw-
bedrijven lag het gemiddelde net onder de  
200 kg N per ha.
 
Uitbreiding LMM en introductie MINAS 
(1998)
Na een evaluatie werd besloten tot een vervolg van 
de metingen in de Zandregio. En tot de uitbreiding 
naar de regio’s Klei en Veen. Voortaan werden er 
naast melkvee- en akkerbouwbedrijven ook 
hokdierbedrijven en gemengde gewas-dierbedrijven Meting van waterkwaliteit op zandgrond.



LMM-nieuws | Jubileumeditie | 2017 | 23

in de steekproef opgenomen. Gedurende deze 
tweede meetperiode werd het mineralenaangifte-
systeem MINAS geïntroduceerd. Te beginnen bij 
veehouderijen met een hoge veedichtheid (1998), 
vanaf 2001 waren alle types veehouderij evenals 
openteeltbedrijven verplicht tot het voeren van een 
nutriëntenboekhouding. Indien het overschot dat  
uit de boekhouding bleek, een verliesnorm 
overschreed moest men hierover ook heffingen 
betalen. Aanvankelijk stuitte MINAS op veel 
weerstand, vrijwel elk jaar werden namelijk nieuwe 
aanscherpingen afgekondigd. Met name in de 
grondgebonden veehouderij groeide echter al snel 
het besef dat er met de nutriëntenboekhouding geld 
kon worden verdiend. Voor de intensieve 
veehouderij bleek het systeem minder geschikt. 

De resultaten van de melkveebedrijven in het LMM 
laten zien dat het mineralenmanagement op de 
melkveebedrijven sterk verbeterde. Zowel het 
stikstofbodemoverschot als de nitraatconcentratie 
daald sterk in de periode 1998-2003. Voor het 
gemiddelde melkveebedrijf (figuur 1a) daalde het 
overschot van ruim 300 kg N per ha naar minder dan 
180 kg N per ha. Op de intensieve melkveebedrijven 
in de Zandregio was de afname nog groter. Ook bij 
de akkerbouwbedrijven is het stikstofbodem-
overschot na de introductie van MINAS in 2001 
duidelijk afgenomen (figuur 1b). Deze resultaten ten 
spijt, oordeelde het Europese Hof in 2003 dat MINAS 
van tafel moest, onder andere omdat het geen 
directe limiet oplegde aan het stikstofgebruik via 
dierlijke mest. 

Figuur 1a: Ontwikkeling in het gemiddelde stikstof gebruik en -overschot op de bodem (kg N per ha) op de melkveebedrijven 
in Nederland waarop het LMM is gericht
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Figuur 1b: Ontwikkeling in het gemiddelde stikstof gebruik en -overschot op de bodem (kg N per ha) op de akkerbouw-
bedrijven in Nederland waarop het LMM is gericht
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Invoering gebruiksnormenstelsel,  
komst Derogatiemeetnet
In 2006 werd MINAS vervangen door het gebruiks-
normenstelsel. Daarnaast kwam er de derogatie-
beschikking waarmee Nederland verplicht werd tot 
het opzetten van een meetnet specifiek gericht op 
het in beeld brengen van de effecten van de derogatie. 
Het LMM-meetnet werd hiervoor sterk uitgebreid en 
het aantal bedrijven groeide fors. Ook de vastlegging 
in het Bedrijveninformatienet breidde uit en werd in 
de tijd steeds verder verfijnd om met nieuwe aspecten 
in het beleid zoals bijvoorbeeld de Handreiking 
Bedrijfspecifieke EXcretie (BEX) of de gedifferen-
tieerde fosfaatgebruiksnormen te kunnen rekenen. 

De resultaten van het meetnet laten zien dat de 
stikstofbodemoverschotten sinds de start van het 
gebruiksnormenstelsel vrijwel niet meer (melkvee-
bedrijven) of maar beperkt (akkerbouwbedrijven) 
zijn afgenomen. Meer in het oog springend is de 
ontwikkeling in de fosfaatoverschotten (figuur 2a en 
2b). Op het gemiddelde melkveebedrijf schommelde 
het fosfaatoverschot begin jaren negentig nog rond 
de 65 kg P₂O₅ per ha, terwijl het 25 jaar later 
nagenoeg verdwenen is. Bij de akkerbouw bedrijven 
zakte het overschot van gemiddeld 50 kg P₂O₅ per 
ha aan het begin van de periode naar gemiddeld  
15 kg P₂O₅ per ha in de jaren 2012 tot en met 2015.

Figuur 2a: Ontwikkeling in het gemiddelde fosfaat gebruik en -overschot op de bodem (kg P₂O₅) op de melkveebedrijven  
in Nederland waarop het LMM is gericht
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Figuur 2b: Ontwikkeling in het gemiddelde fosfaat gebruik en -overschot op de bodem (kg P₂O₅) op de akkerbouwbedrijven 
in Nederland waarop het LMM is gericht
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LMM in internationaal perspectief:  
een uniek meetnet
Het LMM is internationaal gezien een uniek meetnet. Het is uniek omdat op een 
omvangrijke groep van 450 landbouwbedrijven zowel de waterkwaliteit als de 
landbouwpraktijk wordt gemonitord. Samen met de betrokken ministeries is de 
statistische opzet en omvang van het LMM bepaald. In de meeste andere landen,  
zoals Denemarken en Engeland, is gekozen voor een andere benaderingswijze dan  
deze statistische benadering. 

Uitgangspunt bij de andere benadering is een 
rekenmodel. Om dit soort modellen te kunnen 
bouwen en onderhouden monitort men zeer 
intensief de landbouwpraktijk en waterkwaliteit  
op een aantal speciaal hiervoor ingerichte meet-
locaties binnen een beperkt aantal kleine (micro) 
stroomgebieden. Vaak worden meetgegevens van 
andere extensief gemonitorde stroomgebieden 
gebruikt om de modelresultaten te toetsen. Deze 
modellen worden dan gebruikt om uitspraken te 
doen op nationale schaal. 

Meting van uitspoeling uit de wortelzone
Nederland is echter niet uniek als het gaat om het 
meten van de uitspoeling uit de wortelzone. Ook in 
de landen met de zogenaamde modelbenadering, 
worden metingen verricht in bodemvocht in de 
bodemlagen onder de wortelzone, de bovenste 
meter van het grondwater, het drainwater en/of  
in sloten of kleine beekjes. In Denemarken, 
bijvoorbeeld, is de doelstelling voor het terug-
dringen van de stikstofbelasting geformuleerd als 
het terugdringen van de stikstofuitspoeling uit de 
wortelzone. 

Vlaamse aanpak
In Vlaanderen monitort men de effecten van het 
mestbeleid met een benadering die lijkt op die van 
Nederland. Men heeft gekozen voor een grond-
water meetnet met circa 2.100 vaste putten die naast 

de landbouwpercelen staan en een oppervlakte-
watermeetnet in ongeveer 270 door de landbouw 
beïnvloede wateren. Men meet dus zeer intensief, 
maar zit net iets minder dicht bij de bron dan in het 
LMM waar uitspoeling in de percelen gemeten wordt 
en slootwater op de landbouwbedrijven. Echter, de 
waterkwaliteitsmetingen in Vlaanderen worden 
aangevuld met metingen in het najaar van de 
hoeveelheid minerale-stikstof (nitraatresidu) in de 
wortelzone (bovenste 90 cm van de bodem). Er zijn 
drempelwaarden vastgesteld voor het aanvaardbare 
niveau van het nitraatresidu. Afhankelijk van de mate 
waarin de drempelwaarde wordt overschreden, 
volgen maatregelen.

Van elkaar leren
Het is goed om te weten hoe men in andere landen 
de effecten van het mestbeleid monitort. Men kan 
veel van elkaar leren ook al zijn er duidelijk verschillen 
in de benaderingswijze van meten of in de opzet van 
de meetnetten. Om die reden organiseren we  
vanuit het LMM al sinds het begin van deze eeuw 
internationale workshops en conferenties.  
Dit jaar organiseren we voor de derde keer een 
internationale conferentie over landbouw en 
waterkwaliteit (LuWQ2017) waar onderzoekers, 
waterbeheerders en beleidsmakers uit ruim dertig 
landen uit alle continenten kennis zullen 
uitwisselen.
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Poepindustrie 
Nieuwe mestverwerkingstechnieken 

Op 23 juni 2016 presenteerde Jalila Essaïdi van Mestic een modeshow met kleding 
gemaakt van koeienmest. Haar ambitie is om een productielijn te starten voor 
bioplastic, biotextiel en biopapier op basis van mest. Is mest het nieuwe goud?  
In dit artikel kijken we naar de huidige en toekomstige mestverwerkingstechnieken.

Nederlandse veehouders produceren meer mest dan 
we op de Nederlandse bodem mogen toedienen. 
Sinds 1 januari 2014 is er in Nederland verplichte 
mestverwerking. Dit houdt in dat een deel van de 
dierlijke mest moet worden verwerkt. De wens is  
dat mestverwerking herbruikbare grondstoffen 
oplevert zoals water, fosfaat, stikstof, energie, 
vezels, organische stof en koolstof. In de praktijk 
komt zulke mestverwerking moeizaam van de grond. 
Een recente studie toont aan dat de meeste mest 
verbrand wordt. Andere populaire verwerkings-
praktijken zijn scheiden, composteren en drogen  
(zie tabel 1).

Co- of monovergisting
Ongeveer 100 Nederlandse bedrijven investeren  
in co-vergisting. Daarnaast is monovergisting in 
opkomst. Zo ontwikkelde varkenshouder de Hoeve 
samen met WUR een monovergister die dagverse 
mest verwerkt. Dit levert – naast een betere hygiëne –  
ook meer biogas op (dus meer energie) dan reguliere 
monovergisting. Daarnaast is de ammoniakuitstoot 
uit stallen met een snel uitmestsysteem lager. 

Tabel 1: Schatting van de hoeveelheid bewerkte en verwerkte mest (mln. kg fosfaat) in Nederland naar proces en eindproduct in 2014 
(Luesink et al., 2016).

Proces Mestsoort Producten Mln. kg fosfaat

Verbranden Pluimvee As 9,7

Scheiden Rundvee Dunne en dikke fractie 1,5-2 

Varkens Dunne en dikke fractie 5-7

Composteren Paarden Substraat/champost 2,9

(champignon substraat) Pluimvee Substraat/champost 1,4

Overige mestsoorten Substraat/champost 0,7

Drogen en korrelen Pluimvee Mestkorrels 3,6

Overige mestsoorten Mestkorrels 0,3

Biologische zuivering Vleeskalveren Slib en dikke fractie 0,9

Omgekeerde osmose Varkens Dikke fractie en concentraat 0,9

(mineralenconcentraat) Overige mestsoorten Dikke fractie en concentraat 0,0

Composteren Dikke fractie varkensmest Compost 1,5

Pluimvee Compost 1,5

Totaal 29,9-32,4
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Nieuwe bodemverbeteraar
In Duitsland gaan ze een stap verder. In Kupferzell 
staat een pilot-opstelling die na het scheiden 
meststoffen onttrekt. De overgebleven organische 
stof wordt omgezet naar biochar. Deze wordt 
gedroogd met stoom en daarna in een zuurstofarme 
omgeving verhit tot boven de 300 graden Celsius. 
Biochar is een koolstofrijke bodemverbeteraar. De 
pilot-opstelling zet 100 kg mest om in 1 kg fosfaat 
meststof, 1 kg nitraat meststof (ammoniumsulfaat) 
en 1,8 kg biochar. De opstelling is relatief klein wat 
het mogelijk maakt om ter plekke de mest te 
verwerken op een boerenbedrijf (zie www.bioecosim.eu). 
Tijdens een demonstratie-dag gaf de producent aan 
dat deze techniek voordelen biedt ten opzichte van 
huidige mestverwerkingstechnieken maar dat de 
afzet van biochar een uitdaging vormt. 

Is mest het nieuwe goud? Jurken uit mest spreken 
tot de verbeelding en kunnen het nadenken over het 
verwaarden van mest bevorderen, hoewel kleding 
van poep aan een grote groep consumenten slijten 
ons nog best een uitdaging lijkt. Wat dat betreft 
lijken monovergisting en de pilot uit Kupferzell 
haalbaarder. Echter, deze nieuwe verwerkings-
technieken staan in de kinderschoenen en zijn nu 
nog te complex en te duur om voor morgen een 
oplossing te bieden. Het nieuwe mestbeleid 
stimuleert de sector om te investeren in dergelijke 
nieuwe mestverwerkingstechnieken. Hopelijk 
resulteert dit in een toekomstige poepindustrie die 
waardevolle producten aflevert.

Zelf aan de slag 
met LMM-data 
Digitalisering maakt het mogelijk om laagdrempelig 
LMM-data te delen. Op de volgende sites kunnen 
ondernemers zelf aan de slag met LMM-data:
Agrimatie.nl/lmm
MijnAgrimatie.nl 
lmm.rivm.nl

Agrimatie.nl/lmm
Deze site brengt onder andere de gemiddelde 
waterkwaliteit voor stikstof en fosfor, overschotten en 
bemesting in beeld van de bedrijven die binnen de opzet 
van het Basismeetnet vallen. 

MijnAgrimatie.nl
Als een ondernemer de data van zijn eigen bedrijf wil 
bekijken kan hij/zij inloggen op mijnagrimatie.nl.

lmm.rivm.nl
Op deze site kunt u zelf aan de slag met de gemiddelde 
waterkwaliteit gegeven per jaar per bedrijfstype en regio 
voor alle parameters die in het LMM worden gemeten, en 
wordt een toelichting gegeven over de data. De data 
kunnen ook worden gedownload.
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http://Agrimatie.nl/lmm
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http://mijnagrimatie.nl
http://lmm.rivm.nl
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Ministerie van Economische Zaken:  
‘Het LMM is onmisbaar’
Het LMM wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie  
van Economische Zaken. Onze opdrachtgever is Martin van 
Rietschoten. Wat drijft hem? Waarom is het LMM van belang? 
We vroegen het Martin zelf.

Martin werkt sinds 2000 bij de afdeling 
mestbeleid, die nu valt onder het 
ministerie van Economisch Zaken (EZ). 
Martin heeft Milieuchemie en 
bestuurs kunde gestudeerd en zijn 
afstudeerscriptie ging al over het 
Nederlandse mestbeleid. De keuze  
om in Den Haag voor het toenmalige 
Ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij te gaan werken  
was een logische vervolgstap. Sinds 
2006 is hij namens EZ opdrachtgever 
van het LMM. 

LMM onmisbaar
Martin beschrijft het LMM als 
onmisbaar: Nederland is verplicht de 
milieukwaliteit te meten en deze te 
rapporteren. Met de meetresultaten 
toont Nederland doorlopend aan  
dat ook met derogatie goede 
milieuresultaten op het gebied van 
waterkwaliteit worden behaald. Alle 
onderhandelingen met de Europese 
Commissie over het mestbeleid en de 
derogatie beginnen met de gemeten 
milieu resultaten. Martin zegt:  
‘Het Nederlandse meetnet is uniek 
omdat het op 450 landbouwbedrijven 
de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater koppelt aan het 
management van de agrarisch 
ondernemer. Dit levert niet alleen 
betrouwbare gegevens op over de 
milieukwaliteit, maar laat ook zien 
welke maatregelen effectief zijn.  
De methode die in het LMM wordt 
gebruikt is internationaal gerespec-
teerd.’ De gesprekken met de 
Europese Commissie gaan hierdoor 

niet over de meet methode, maar  
over de meetresultaten. Dit maakt  
de onderhandelingen een stuk 
eenvoudiger. Juist omdat het LMM  
al 25 jaar de nitraatgehalten meet,  
is het mogelijk trendlijnen te maken. 
‘Een jaartje niet meten is geen optie, 
dan loopt de lijn niet meer door.’

Discussies in het verleden
In eigen land heeft de meetmethode  
in het verleden tot discussie geleid. 
Het zijn toch de resultaten waarmee 
het beleid gemaakt wordt over 
hoeveel mest toegediend mag 
worden. Martin vindt het goed dat er 
kritisch gekeken wordt of het beter 
kan. Zo vroeg de Tweede Kamer zich  
af of Nederland het nitraatgehalte  
niet dieper moest meten. Daar is 
vervolgens veel onderzoek naar 
gedaan. De uitkomst was dat dieper 
meten niet tot betere resultaten leidt 
in de Nederlandse situatie. Als je 
dieper meet, kan je geen relatie meer 
leggen tussen het nitraatgehalte en 
dat wat de boer heeft gedaan op het 
gebied van bemesting. Hoe dieper je 
meet, hoe ‘ouder’ het nitraat dat je 

meet. Je meet dan eigenlijk de 
gevolgen van de mestpraktijk uit het 
verleden.

Gedegen netwerk
Internationaal gezien staat het LMM 
bekend als gedegen. Dit komt wellicht 
omdat de Nederlandse staat een hoge 
standaard hanteert voor het monitoren 
van milieuaspecten. Het mestbeleid is 
en blijft een actueel dossier, zowel in 
Nederland als in Brussel. Het belang 
van het tot beschikking hebben van 
betrouwbare data is en blijft groot. 

Het LMM blijft van belang
Ook in de toekomst blijft het meten 
van de waterkwaliteit zeker van 
belang, vindt Martin. Hierdoor zal  
het jarige LMM misschien nog een 
lustrum meemaken. Nederland 
voldoet immers nog steeds niet overal 
aan de nitraatdoelen. Hierdoor gaat 
het Europese toezicht onveranderd 
door, en ook wanneer de doelen 
gehaald zijn, is monitoring nood-
zakelijk. Anders weet je immers niet  
of je op niveau blijft. De huidige 
monitorings methode zal de komende 
jaren blijven bestaan. Wellicht dat 
nieuwe sensor technieken het in de 
toekomst mogelijk maken op een 
goedkope en efficiënte manier continu 
te monitoren op meer plaatsen, maar 
vooralsnog is dat niet aan de orde.

Martin van Rietschoten

Telen met Toekomstdeelnemer (De Zilk) 2002
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Kort nieuws
Antibioticumresistentie  
in oppervlaktewater
Momenteel vindt bij het RIVM  
op kleine schaal een verkennend 
onderzoek plaats naar antibioticum-
resistente bacteriën in oppervlakte-
water op een aantal LMM-bedrijven. 
Antibiotica worden gebruikt om 
infecties te bestrijden en zijn daarbij 
vaak levensreddend. De afgelopen 
jaren is het aantal infecties bij mensen 
door antibioticumresistente bacteriën 
helaas sterk toegenomen. Bij het  
RIVM zijn we geïnteresseerd in het 
vóórkomen van nieuwe antibioticum-
resistente bacteriën en het lot van 
bestaande antibioticumresistente 
bacteriën. Er is al veel onderzoek 
gedaan naar de verspreiding van 
antibioticumresistentie binnen 

ziekenhuizen en door voedsel,  
en wij willen dit graag aanvullen  
met informatie over verspreiding 
door het milieu, waaronder het 
oppervlakte water. In verschillende 

onderzoeks projecten speurt het  
RIVM naar antibioticumresistentie  
die aanwezig is in mest, grond (voor  
en na bemesting) en nabijgelegen 
oppervlaktewater.

Bemonstering oppervlaktewater

Operationeel nieuws
Actuele monsternemingen
• De drain- en slootwaterbemon-

steringen die door CBD en VIN 
namens het RIVM worden uitgevoerd 
(circa 160 bedrijven), zijn eind april 
afgerond. De apart uitgevoerde 
winterbemonsteringen van 
slootwater, zijn eind maart  
afgerond (circa 68 bedrijven).

• De tweede bemonsteringsronde 
voor het grondwater in de Kleiregio, 
uitgevoerd door het RIVM (gestart  
in februari), is eind maart afgerond 
(circa 24 bedrijven).

• De grondwaterbemonstering in  
de Veenregio, uitgevoerd door het 
RIVM en Tauw, is eind maart 
afgerond (circa 65 bedrijven).

• De grondwaterbemonstering in  
de natte zandgebieden, uitgevoerd 
door het RIVM en CSO (in totaal circa 
60 bedrijven) is eind maart afgerond.

Recent afgeronde 
monsternemingen
• De bodemvochtbemonstering op de 

Lössregio, uitgevoerd door het RIVM 
(51 bedrijven) is eind januari afgerond.

• De eerste bemonsteringsronde voor  
het grondwater in de Kleiregio, 
uitgevoerd door CSO (gestart in 
november) is half januari afgerond 
(24 bedrijven).

Start monsterneming
• In april is gestart met de bemonste-

ring op de droge- en natte zand-
gebieden. Deze bemonstering wordt 
uitgevoerd door het RIVM, Tauw en 
CSO (in totaal circa 230 bedrijven).

• In juni zal er worden gestart met  
de slootzomer bemonstering.  
De bemonstering zal worden 
uitgevoerd door CBD en VIN  
(circa 224 bedrijven). Tijdens dit 
onderzoek zullen er ook extra 
aangezuurde monsters worden 
genomen om ongefilteerd totaal 
fosfor te meten. Dit is om te 
onderzoeken of het mogelijk is om 
beter aan te sluiten bij de 
monitoringsnetwerken voor 
oppervlaktewater van de 
waterschappen.

Grondwaterbemonstering Veengebied





LMM-nieuws is een uitgave van het RIVM en Wageningen Economic Research.  
De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld voor ondernemers uit de 
agrarische sector die deelnemen aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. 
Dit is de jubilieumuitgave ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van het meetnet.
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