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Betreft: advies Vernietiging grasland

Mevrouw de Staatssecretaris,
Bij brief van 4 september 20131 vraagt u de TCB om advies over een verzoek vanuit het
landbouwbedrijfsleven om - in afwijking van de bepalingen van het Besluit gebruik meststoffen - toe
te staan dit najaar in de zand- en lössregio grasland te vernietigen. Dit om door ganzen en droogte
beschadigde perceelgedeelten grasland te vernieuwen. U vraagt om gezichtspunten over de
milieukundige en landbouwkundige aspecten. Gezien de door u gevraagde spoed is het advies
opgesteld door het Petit comité landbouw van de TCB.
In 2010 heeft de TCB over een vergelijkbaar verzoek geadviseerd2. De TCB bouwt in dit advies hierop
voort.
Bij vernieuwing van grasland wordt meestal de bestaande graszode gescheurd en vervolgens nieuw
gras ingezaaid. Door mineralisatie van de gescheurde graszode en organische stof onder de zode
komt hierbij stikstof vrij. Deze stikstof kan na scheuren in het voorjaar weer grotendeels worden
opgenomen door het nieuwe gras. Bij scheuren in het najaar is nog nauwelijks gewasgroei te
verwachten en kan de stikstof uitspoelen. Om die reden is het vernietigen van de graszode in het
najaar verboden.
Vrijstelling van het verbod op het vernietigen van grasland in het najaar wordt gevraagd om volgend
jaar betere grasopbrengsten te kunnen realiseren. De TCB heeft hier begrip voor. Echter, afhankelijk
van de hoeveelheid neerslag de komende maanden, is een goed herstel van verdroogde graszode te
verwachten. Scheuren van grasland zal dan vooral gewenst zijn vanwege hoge percentages
onkruiden in de graszode, waaronder ongewenste grassoorten.
Bij het verlenen van een vrijstelling is een punt van overweging dat het scheuren en de aansluitende
herinzaai het beste zo vroeg mogelijk in het najaar (tot uiterlijk half september) plaatsvindt.
Afhankelijk van de weersomstandigheden is er dan gerede kans dat de vrijgekomen nutriënten
worden opgenomen door het nieuwe gewas. Dit is door de afhankelijkheid van de
1 Zie bijlage.
2 Advies Vrijstelling scheurverbod grasland, TCB A061(2010).

weersomstandigheden wel onzeker. Bij later scheuren in het najaar neemt het risico op
stikstofuitspoeling toe. Een eventuele compenserende maatregel, zoals een korting op de
stikstofgebruiksnorm, is voor 2013 niet meer relevant, omdat het uitrijseizoen van dierlijke mest reeds
is beëindigd.
Daarnaast zorgt het scheuren van grasland voor een verlies van bodemorganische stof. Het kan
daarom leiden tot een afnemende draagkracht van de bodem en een verminderde
bodemvruchtbaarheid.
Hoeveel stikstof er in totaal zal uitspoelen is afhankelijk van het areaal waarvoor de vrijstelling gaat
gelden. In 2010 heeft u als voorwaarde gesteld dat uit een deskundigenrapport moet blijken dat de
graszode met minder dan vijf procent van het oorspronkelijk geteelde gras is bedekt of dat het
grasland voor meer dan dertig procent bestaat uit kweek. Ambtelijk is ons gemeld dat deze keer
wordt overwogen om als voorwaarde te stellen dat uit een deskundigenrapport zou moeten blijken
dat zonder vernieuwing een lagere grasopbrengst is te verwachten van ten minste 25 procent. De TCB
acht dit een versoepeling van de voorwaarden, waardoor een aanzienlijk groter areaal in aanmerking
komt voor vrijstelling. De TCB vindt dit ongewenst. Bovendien is de voorwaarde slecht vast te
stellen.
Een alternatieve methode voor graslandvernieuwing is doorzaai. Dan blijft de grondbewerking die
leidt tot mineralenverliezen achterwege. De afgelopen jaren is doorzaai steeds meer in de
belangstelling komen te staan. Doorzaai is precisiewerk en leidt vaak tot goede resultaten3. Er zijn
machines voor ontwikkeld en er loopt praktijkonderzoek, juist vanwege de regelgeving omtrent
vernietigen van grasland in het najaar. Door vrijstelling te verlenen worden dergelijke
ontwikkelingen niet gestimuleerd.
Bij de aan Nederland verleende derogatie van de Nitraatrichtlijn 4 is een verbod op het scheuren van
grasland een voorwaarde. Thans voert u onderhandelingen met Europa over verlenging van de
derogatie na 1 januari 2014. Een eventuele vrijstelling van het scheurverbod dit najaar kan daarom
consequenties hebben voor de toekomstige derogatie.

Met de meeste hoogachting,

Ali Edelenbosch
Voorzitter Technische commissie bodem

3 Nieuwe aandacht voor doorzaaien. VEETEELT september 1 2011. http://edepot.wur.nl/177319.
4 Met de derogatie mag in Nederland maximaal 250 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare grasland worden
aangewend, waar dat volgens de Europese Nitraatrichtlijn slechts 170 kg stikstof per hectare mag zijn.
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Behandeld door
drs. P.J.A. Soons

Geachte Voorzitter,
Vanuit het landbouwbedrijfsieven is het verzoek ontvangen, in afwijking van de
bepalingen in het Besluit gebruik meststoffen, toe te staan dit najaar in de zanden lössregio beschadigde perceelgedeelten grasland te vernieuwen.
Verzoeker wijst op beschadiging van de graszode door ganzen en droogte.
Ten behoeve van de beoordeling van dit verzoek ontvang ik graag zo spoedig
mogelijk uw gezichtspunten over de milieukundige en landbouwkundige aspecten
van hetgeen wordt gevraagd.
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De Staatssecretaris van Economische Zaken,

ir. C. Lever
Directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
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