Wuüiéó^u.?)

z_e

^*

Ruimtelijk Analysekader Landbouw-Milieu
De mestproblematiek; achtergrondrapport

BIBLIOTHEEK
J. van Os
R.A.F. Nij Bijvank
J. Roos
W. van Eek

M\\innim\lmWATALOB'

Rapport 434.2
DLO-Staring Centrum, Wageningen, 1997

O^wS^

25 !:::J <^?

U n q'bSTo? àeët

REFERAAT
Os,J. van, R.A.F. Nij Bijvank, J. Roos-Klein Lankhorst en W. van Eek, 1997.Ruimtelijk Analysekader
Landbouw-Milieu. De mestproblematiek; achtergrondrapport. Wageningen, DLO-Staring Centrum.
Rapport 434.2. 136 blz.; 30 fig.; 38 tab.; 36 réf.; 7 aanh.
Per koersgebied zijn de mestproductie en plaatsingsruimte berekend voor dejaren 1987, 1994 en 2005
met behulp van de CBS-landbouwtelling en wettelijke mestproductiegegevens. Tussen 1987 en 1994
is de mestproductie van rundvee en varkens licht gedaald. Door afname van de plaatsingsnormen zijn
de overschotten aanzienlijk toegenomen. Bij plaatsingsnormen voor 2005 ontstaat bij de huidige
veestapelomvang een mestoverschot opnationaal niveau van 13-25% van de totale productie. Realisatie
van de ecologische hoofdstructuur vermindert de plaatsingsruimte met 10%. Als de ontwikkelingen
zich lineair voortzetten, is een aanzienlijke ombuiging nodig om in 2005 het gewenste eindbeeld voor
de mestproblematiek te realiseren.
Trefwoorden: ecologische hoofdstructuur, landbouw, mestoverschot
ISSN 0927-4499

©1997 DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO)
Postbus 125, 6700 AC Wageningen.
Tel.: (0317) 474200; fax: (0317) 424812; e-mail: postkamer@sc.dlo.nl
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van DLO-Staring Centrum.
DLO-Staring Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het
gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.
Project 7459

[Rap434-2.HM/02.97]

Inhoud
biz.
Woord vooraf

7

Samenvatting

9

1 Inleiding
1.1 Probleem- en doelstelling
1.2 Achtergrondinformatie
1.3 Afbakening van het onderzoek
1.4Opbouw van het rapport

15
15
16
19
20

2 Het analysekader
2.1 Methode
2.2 Uitgangspunten bij de analyse
2.3 Aanvullende gegevens
2.4 Aanpak toekomstbeeld en oplossingsrichtingen, 2005

23
23
24
30
31

3 Huidige situatie en ontwikkeling van de mestproblematiek
3.1 Fosfaatproductie
3.2 Plaatsingsruimte
3.3 Fosfaatoverschot
3.4 Fosfaatoverschot bij een scherpere normstelling
3.5 Acceptatiegraad
4 Ontwikkelingen tot 2005
4.1 Inleiding
4.2 Scenario's uit de literatuur
4.3 Trends op koersgebiedniveau
4.3.1 Ontwikkeling van de veestapel
4.3.2 Fosfaatproductie
4.3.3 Cultuurgrond
4.3.4 Fosfaatoverschotten
4.4 Conclusies
5 Oplossingsrichtingen
5.1 Inleiding
5.2 Extra claims voor de realisering van de volledige Ecologische
Hoofdstruktuur
5.3 Aanvullende verplaatsingsopties
6 Evaluatie, discussie en conclusies
6.1 Omvang mesttransporten
6.2 Toets aan het koersenbeleid
6.3 Conclusies
Literatuur

33
33
37
38
41
43
47
47
47
51
52
54
57
61
67
69
69
71
79
87
87
91
94
99

Aanhangsels
1 Fosfaat- en stikstofproductiecijfers 1987 en 1994
2 Voorbeeldberekening van de fosfaatproductie en -balans
3 Bewerkingen op basisbestand
4 Gehanteerde uitgangspunten bij de trendontwikkeling
5 Omrekeningsfactoren voor GVE
6 Ligging en namen van koersgebieden
7 De fosfaatproductie nader beschouwd

103
105
111
113
115
123
125
129

Woord vooraf

Eind 1994resulteerdeoverlegtussendeRijksplanologische Dienst (RPD)enSC-DLO
inhetformuleren vaneenproject, getiteldRuimtelijk AnalysekaderLandbouwMilieu.
Ditproject isvoordehelft gefinancierd doordeRPD,DirectieRuimtelijk Onderzoek
enPlanontwikkeling, afdeling Monitoring,envoordeanderehelft doorhetministerie
van LNV, via het DLO-onderzoekprogramma Planning Groene Ruimte.
Inde loopvanhetproject ishet onderwerp afgebakend tot de dierlijke-mestproblematiek. Dat was een actueel thema opdat moment,omdat zowel de ministeries van
LNV als VROM druk bezig waren met het opstellen van deIntegrale Notitie MestenAmmoniakbeleid. Ditonderzoekisbeperkttotde mestoverschottenproblematiek.
HoewelmomenteeldeIntegraleNotitieMest-enAmmoniakbeleid inmiddelsisopgesteld enbehandeld indeTweede Kamer, ishet mestbeleid voor dekomende 20jaar
nog niet volledig uitgewerkt. Het voorliggende rapport biedt een beeld van de
ruimtelijke aspectenvandemestproblematiek inNederland.Hetkangebruikt worden
om snel inzicht te verkrijgen in het effect wat bepaalde (ruimtelijke)
oplossingsrichtingen tot gevolg kunnen hebben.
Mogelijk kanineenlaterstadiumopeenvergelijkbare wijzeverderworden gewerkt
aan de ruimtelijke aspecten van de ammoniakproblematiek en het erbij betrekken
vanandereruimtelijke informatie.Zekeralsditopeenwatlagerschaalniveau gebeurt
(bijvoorbeeld op provinciaal niveau) bieden de op SC-DLO aanwezige bestanden
enkennisveelmogelijkheden voorhetdoenvanruimtelijke analysesvanverschillendegrondgebruiksvormen inhunonderlinge samenhang,ofdeafwezigheid daarvan.
In het voorliggende rapport is naast een uitgebreide beschrijving van de resultaten
ookeenverantwoording gegevensvandewijze waaropdeberekeningen zijn gedaan.
Erisoverditonderzoektevenseenbeleidssamenvatting gemaakt:SC-rapport 434.1.
Daarnaast zijn deeersteresultaten vanditonderzoekreeds gebruikt bijdeparagraaf
overdedierlijke-mestproblematiek inRuimtelijke Verkenningen 1995(RPD,1995b).
HetonderzoekisbegeleiddoorH.tenHoeve,F.vanMaarsseveenenR.Kuiper(allen
RPD).Daarnaastheeft H.H.LuesinkvanLEI-DLOeenbijdrage geleverdindevorm
van adviezen en begeleiding van het project.
ir. W. de Haas
Programmaleider Planning Groene Ruimte (tot 01.01.1997)

Samenvatting

Doelstelling
Inhetkadervanhet onderzoeksprogramma Planning GroeneRuimte eninopdracht
van de Rijksplanologische Dienst is door DLO-Staring Centrum een uitwerking
gemaaktvaneenzogenaamdeRuimtelijk AnalysekaderLandbouw-Milieu. Doelstellingvanditanalysekaderisdemilieuproblematiek vandelandbouwsector inNederlandruimtelijk inbeeldtebrengen. Vervolgens kunnen inditkader ontwikkelingen
worden doorberekend op hun effecten en ook kunnen resultaten van ruimtelijke
oplossingsrichtingen zichtbaarwordengemaakt.Ookrelatiesmetanderebeleidsvelden
kunnen aan de orde komen.
In dit rapport wordt het analysekader uitgewerkt voor de mestproblematiek van de
landbouw.Doelvandezeuitwerkingisenerzijds hetinbeeldbrengenvanderuimtelijkedifferentiatie vandemestproblematiek endeontwikkelingdaarvan,en anderzijds
het leggen vanrelaties met andere beleidsvelden, zoals het natuurbeleid (realiseren
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) endekoersbepaling landelijke gebieden uit de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX). De uitwerking is niet bedoeld
omkant-en-klareruimtelijke oplossingen voor demestproblematiek te presenteren.
Hetisinprincipebedoeld omdeproblematiek weertegevenenindicatiesteleveren
voor mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende ruimtelijke oplossingsrichtingen.

Aanpak
Uitgaande van de gegevens van de CBS-landbouwtelling is de fosfaatproductie in
dierlijke mestperkoersgebied berekend. Deontwikkeling vande mestproblematiek
is zichtbaar gemaakt door gebruik te maken van de landbouwtelling van de jaren
1987en 1994.Nagegaanishoehetbeeldvandemestproblematiek eruitzietbijtwee
verschillende trendmatige ontwikkelingen: enerzijds de ontwikkeling volgens de
veranderingenindeperiode 1987-1994(lineairetrend)enanderzijds deontwikkeling
volgens het Trendscenario uit een scenariostudie van het IKC-V (Kolkman et al.,
1994:trend-2005,deverwachte ontwikkeling vandeveehouderij volgens deskundigen).Erisnagegaan watdegevolgen zijn voordemestproblematiek vanhetrealiseren van de EHS, via het doorrekenen van grondonttrekking en verplaatsing/beëindiging vanbedrijven. Tenslotteisnagegaan welkeaanvullende ruimtelijke
mogelijkheden er zijn om via verplaatsing van bedrijven de mestproblematiek te
verminderen.

Huidige situatie en ontwikkeling vande mestproblematiek
In 1994iser 226min.kgfosfaat indierlijke mest geproduceerd, 15min.kg minder
dan in 1987.Dit komt vooral door de afname van derundveestapel, de afname van
het aantal varkens en de lagere mestproduktie per varken. Landelijk leidde deze
productie nog niet tot een fosfaatoverschot: er was (volgens de plaatsingsnormen
van 1995)plaatsingsruimtevoor257min.kgfosfaat. Welmoesterveelmestgetrans-

porteerd worden om de regionale overschotten te verplaatsen naar gebieden waar
nog plaatsingsruimte is. In totaal is in 1994 83 min. kg fosfaat vervoerd van boeren
met een mestoverschot naar verwerking (3 min. kg), buitenland (12 min. kg) en
andere boeren (67 min. kg). Uitgaande van de plaatsingsnormen van 1995 waren
er 36 koersgebieden met een overschot, dat in totaal 60 min. kg fosfaat bedroeg.

Ontwikkelingen tot 2005
In de afgelopen jaren zijn diverse studies verschenen naar de ontwikkeling van de
mestproblematiek (Kolkman et al., 1994; De Groot et al. 1994). Belangrijk element
daarin is de verwachting, dat binnen een tijdsbestek van circa 10jaar de fosfaatverliesnorm gesteld zou worden op 5tot 10kg per ha perjaar. Dit uitgangspunt, gecombineerd met marktverwachtingen, leidde tot conclusies dat deveestapel in de komende
tijd behoorlijk zou gaan afnemen. De berekende nationale fosfaatproductie varieert
in het onderzoek van het LEI-DLO (De Groot et al., 1994) van 128 tot 158 min.
kg fosfaat per jaar voor de periode na 2005. In het IKC-onderzoek (Kolkman et al.,
1994) is de nationale fosfaatproductie niet expliciet berekend; volgens een globale
schatting komt het IKC-onderzoek ergens tussen de uitersten in het LEI-onderzoek
uit.
Uitgaande van een lineaire voortzetting van deontwikkeling van de fosfaatproductie
in deperiode 1987-1994 daalt de fosfaatproductie in 2005 naar 200 min. kg per jaar.
De studies van LEI-DLO en IKC-V veronderstellen dus een aanzienlijke trendbreuk.
De berekeningen die gebruikt zijn in de Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid
resulteren in een nationale fosfaatproductie van 185min.kg fosfaat. Daarbij is verondersteld dat alleen de melkveestapel in omvang afneemt en dat bij de andere diercategorieën alleen een afname van de excretie per dier optreedt.
In dit onderzoek is hoofdzakelijk aandacht besteed aan de landbouwsituatie in 1994
als het ene uiterste (relatief grote mestproductie) en de zogenaamde 'trend-2005'
als het andere uiterste. Trend-2005 is gebaseerd op de studie van IKC-V. Er treedt
bij dit scenario een aanzienlijke daling op van de fosfaatproductie door de veestapel:
van 225 min. kg in 1994 naar 138 min. kg in 2005. De daling is zowel het gevolg
van een afname van de meeste diercategorieën als van een afname van de excreties
per dier. Desondanks ligt vooral in de regio Midden-Nederland-oost de productie
met ruim 175 kg fosfaat per ha ver boven de plaatsingsruimte (circa 100 kg per ha
in 2005).
De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond voor delandbouw isvooral afhankelijk van de niet-agrarische claims. Op basis van de beschikbare beleidsnota's is
een totale onttrekking van landbouwgrond van 0,46% per jaar (9000 ha) geschat.
De plaatsingsruimte voor dierlijke mest volgens de trend-2005 is daardoor 5% lager
dan in 1994. Daarnaast neemt de plaatsingsruimte af door lagere plaatsingsnormen
per ha in trend-2005.
Volgens detrend-2005 zal de afname van de fosfaatproductie door de veestapel sterker zijn dan de afname van deplaatsingsruimte voor dierlijke mest: de fosfaatproductie daalt met 39%,de plaatsingsruimte daalt met 27%.Dit geldt bij een verliesnorm
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van30kgfosfaat in2005.Alsgevolghiervandalendefosfaatoverschotten opkoersgebiedniveau van 60 min. kg fosfaat in 1994 naar 26 min. kg fosfaat in 2005.
Voor het wegwerken van de overschotten opkoersgebiedniveau moet via mestverplaatsing in 1994 66%van deresterende plaatsingsruimte worden gebruikt, terwijl
dit volgens de trend-2005 slechts 38% is. Als wordt uitgegaan van een strengere
toekomstigeverliesnorm,bijvoorbeeld 5kgperhaperjaar,dankomthet fosfaatoverschotopkoersgebiedniveau uitop38min.kgenis95%vanderesterendeplaatsingsruimtenodig.Eendergelijke acceptatieiswaarschijnlijk nietterealiseren, watbetekent dat bij die norm verwerking en export van een deel van de mest noodzakelijk
is, of verdergaande inkrimping van de veestapel.
Bij trend-2005 is de regio Midden-Nederland-oost de enige met een overschot op
regionaalniveaubijverliesnorm30.Bijeenverliesnormvan5isookderegioOosten
een overschotregio.
Concluderend kan gesteld worden, dat vooral de ontwikkeling van de omvang van
deveestapelindekomendejareneenonzekerefactor is.Dezeontwikkeling zalzeker
ook beïnvloed worden door het milieubeleid. De ontwikkeling in de trend-2005 is
onder andere gebaseerd opeenmilieubeleid met een lageverliesnorm voor fosfaat.
Bij hogere toekomstige verliesnormen is het waarschijnlijk dat de totale veestapel
minder in omvang afneemt dan in de trend-2005 is geschetst. Momenteel lijkt de
ontwikkelingvandeomvangvandevarkenssectorhetmeestgevoeligvoormilieubeleid. De ontwikkeling van de rundveehouderij wordt vooral bepaald door het EUbeleid (o.a.demelkquotering).Voordepluimveehouderij lijkt demogelijkheid van
verwerking en export van mest een haalbare oplossing voor de mestproblematiek.

Realisatie vande EHS
In dit onderzoek is nagegaan wat de gevolgen zijn van volledige realisatie van de
EHSvoordemestproblematiek. Viavergelijking vandesitueringvande bedrijfsgebouwen met dezoekgebieden van de EHS is globaal bepaald hoeveel cultuurgrond
en mestproductie aanwezig is in de EHS-zoekgebieden. Verondersteld is dat een
onttrekking vancultuurgrond zalplaatsvinden diegelijk isaande streefoppervlaktes
voordeEHS,endatdaarmeeeenevenredigdeelvandeveestapelbetrokken is.Voor
de natuurontwikkelingsgebieden (50 000 ha) en de relatienota-reservaatsgebieden
(85 000ha)isaangenomendatalleveeuitgeplaatstmoetworden.Voordebeheersgebieden(85 000ha)isaangenomendatalleengraasveemesttotmaximaal80kg fosfaat
per ha per jaar geplaatst mag worden.
Realisering van de EHS zou bij een ontwikkeling volgens de trend-2005 een extra
uitplaatsing vantotaalca.9,5 (natuurgebieden) +2,6(beheersgebieden) = 12,1min.
kg fosfaat betekenen. Uitgesplitst naar diercategorieën is dit:
— graasvee:
5,8 min. kg uit de natuurgebieden;
— varkens/vleeskalveren: 2,5 (natuur) +1,7 (beheersgebied) = 4,2 min. kg;
— pluimvee:
1,3 (natuur) + 0,9 (beheersgebied) = 2,2 min. kg.
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Uitgaande van de situatie in 1994 zou een uitplaatsing nodig zijn van totaal 15,8 +
5,1 = 20,9 min. kg fosfaat ten behoeve van de realisering van de gehele EHS. Uitgesplitst naar diercategorieën:
— graasvee:
9,7 (natuur) + 0,8 (beheersgebied) = 10,5 min. kg;
— varkens/vleeskalveren: 4,1 (natuur) + 2,9 (beheersgebied) = 7,0 min. kg;
— pluimvee:
2,0 (natuur) + 1 , 4 (beheersgebied) = 3,4 min. kg.
In het algemeen zal voor realisering van EHS in de gele- en bruine-koersgebieden
minder vee of mest verplaatst hoeven te worden dan bij de blauwe- en groene-koersgebieden, doordat degele-en bruine-koersgebieden relatief meer bouwland bevatten.
In die gebieden zullen vaker akkerbouwbedrijven moeten worden uitgekocht of verplaatst.

Aanvullend ruimtelijk beleid?
Doel van aanvullend ruimtelijk beleid ishet toewerken naareen meer duurzame structuur van de landbouw in relatie tot de milieuproblematiek. Na realisatie van de EHS
is er in de gele- en bruine-koersgebieden bij verliesnorm 30 en trend-2005 nog een
plaatsingsruimte van 33 min. kg fosfaat; dat is ongeveer 24% van de totale mest
productie in trend-2005 (138 min. kg fosfaat). Voor de situatie 1994 is dat echter
slechts 11min. kg, overeenkomend met 5% van de totale productie. Geconcludeerd
kan worden, dat bij gelijkblijvende nationale fosfaatproductie erweinig ruimte overblijft voor aanvullend ruimtelijk beleid (narealisatie EHS).Wanneer echter de nationale mestproductie daalt (bv. door afname van de veestapel of door verlaging van
de mestproductie per dier) onstaan er ruimere mogelijkheden om via verplaatsing
van bedrijven structurele mesttransporten teverminderen. Als echter de verliesnorm
lager wordt dan de in dit onderzoek aangenomen 30 kg fosfaat per ha, dan worden
de mogelijkheden voor aanvullend ruimtelijk beleid weer kleiner.
In het algemeen geldt dat het verplaatsen van bedrijven goedkoper is,als dat gespreid
wordt over een langere periode, waardoor bedrijven zoveel mogelijk verplaatst kunnen
worden op het moment dat het grootste deel van debedrijfsgebouwen is afgeschreven.
Bij de varkenshouderij is er zowel bij de uitplaatsings- als de inplaatsingsstrategie
een dilemma te onderscheiden. Bij uitplaatsing kan prioriteit gegeven worden aan
het saneren van de concentratiegebieden, wat de grootste besparing op de mesttransportkosten oplevert, of erkan prioriteit worden gegeven aan groene-en blauwe-koersgebieden met een beperkte hoeveelheid varkenshouderij, hetgeen met een relatief beperkte inspanning resulteert in 'schone' gebieden.
Bij de inplaatsing kan prioriteit gegeven worden aan zoveel mogelijk spreiding over
tekortgebieden, wat leidt tot minimale mestkosten of erkan prioriteit worden gegeven
aan hetrealiseren van beperkte-concentratiegebieden (complexen), wat weer concentratievoordelen kan opleveren.
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Mesttransport- en verwerking
De mesttransporten in Nederland worden geregistreerd per bedrijf en zijn geaggregeerd beschikbaar voor 31 'mestgebieden'. Om een beeld te krijgen van het mesttransportovergroteafstand zijn deze31gebiedenweergeaggregeerdnaar8'mestregio's'. Het mesttransport tussen de 8 mestregio's bedroeg in 1994 ca. 34 min. kg
fosfaat, datwilzeggenca. 15%vandetotalefosfaatproductie in 1994(van225min.
kgfosfaat). Hetoverschotopkoersgebiedniveau in 1994(bijnormen 1995)bedroeg
60min.kg fosfaat (27%van deproductie in 1994).Deze 60min.kg isdehoeveelheid die tussen de koersgebieden getransporteerd zou moeten worden. Het verschil
tussenbeidetransportgetallen komtdoorhetverschilingebiedsindeling endestrengere normen die zijn gehanteerd.
Bijeenontwikkeling volgens detrend-2005 zaldehoeveelheid tetransporteren fosfaat tussen koersgebieden 26 min. kg bedragen (dit is het fosfaatoverschot bij een
verliesnorm van 30 kg per ha perjaar). Het mesttransport volgens trend-2005 zou
dus afnemen ten opzichte van 1994.

Toets aan het koersenbeleid
Indeperiode 1987-1994heeft bijdegroene-koersgebieden een sterkereafname van
de fosfaatproductie per ha plaatsgevonden dan in de andere koersgebieden. Bij de
trendontwikkeling zien we vooral een sterke daling van de fosfaatproductie in de
regio's OostenenMidden-Nederland-oost, bijallekoerskleuren.Bijdezoberekende
trend-2005isernauwelijks eenrelatiemetdekoersbepaling tevinden.Voordevoltooiing vandeEHSwordtallefosfaatproductie uitdenogterealiseren natuurgebiedengeplaatst,eneengrootdeeluitdebeheersgebieden,waardoordegroene-koersgebieden het sterkst zullen worden ontlast, gevolgd door de blauwe-koersgebieden.

Conclusies
Indeperiode 1987-1994iserweinigveranderdindeomvangvandenationale mestproductie,uitgedrukt infosfaat. Ookdeverdeling over deverschillende diercategorieën is vrijwel gelijk gebleven; alleen de mestproductie door de rundveestapel is
lichtgedaald.Doorhetverlagen vandebemestingsnormen indeperiode 1987-1995
isdeomvangvanmesttransport, -exporten-verwerkingindezeperiodewelaanzienlijk toegenomen,namelijk totbijna eenkwartvandetotale mestproductie in 1994.
IndeIntegraleNotitieMestenAmmoniakbeleid (LNV/VROM, 1995)iseenverdere
verlaging van debemestingsnormen voorzien naar 25-30kgfosfaat in 2005.Als de
mestproductievandeveestapeldezelfde omvanghoudtalsin 1994onstaatbijdergelijke normen een nationaal fosfaatoverschot van 29tot 54 min. kg, afhankelijk van
dematewaarin allecultuurgrond totdegebruiksnorm bemest zal worden.Dit overschot komt overeen met 13-25%van deproductie. Dit betekent dat er de komende
jarenwatmoetgaanveranderen,hetzijindevormvantechnischemaatregelen (aanpassingveevoer +bedrijfsvoering, mestverwerking),hetzijeconomische maatregelen
(afname van de veestapelomvang, toename van mestexport).

13

Realisatie van de volledige EHS leidt tot een toename van mestproblematiek. Uitgaandevandehuidigeveestapelomvang zalzo'n 10%vandenationale mestproductie
moetenwordenverplaatst naaranderegebieden ofbeëindigd.Ditgeeft eenextradruk
op de beschikbare plaatsingsruimte.
Momenteel wordt 82%van deplaatsingsruimte inNederland benut. Gezien dedruk
op de mestmarkt lijkt het zeer waarschijnlijk dat dit percentage de komende jaren
zal stijgen. Gegeven hetfeit dateengrootdeelvandemestproductie geconcentreerd
is in het zuiden, midden en oosten van het land betekent dit dat mesttransporten in
flinke omvang noodzakelijk blijven. Via het gericht verplaatsen van bedrijven uit
deoverschotgebieden naar 'tekortgebieden' langs delangste transportlijnen kunnen
detransportkosten vandeveehouderijsector aanmerkelijk verminderd worden.Daarnaast ishetbelangrijk deexport oftransport overlange afstand vandemeest geconcentreerde mest (dat is vooral pluimveemest) te stimuleren.
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1 Inleiding

1.1 Probleem- en doelstelling
Het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied wordt gestuurd vanuit de gedachte
van samenhang tussen de aspecten ruimte, water en milieu. Daarom bestaat vanuit
dat beleid belangstelling voor de milieubelasting in relatie tot beleidsmaatregelen.
Daarbij isook deruimtelijke differentiatie van demilieubelasting vanbelang ende
wijze waarop deze kan worden teruggedrongen of geminimaliseerd.
De Rijksplanologische Dienst (RPD) heeft op basis van de genoemde samenhang
voor de landelijke gebieden het koersenbeleid ontwikkeld (RPD, 1990). Hiermee
wordengewensteontwikkelingsrichtingen perkoerskleurweergegeven.Vierverschillendekoersenwordenonderscheiden,tewetengroen(natuurrichtinggevend),blauw
(verbredeplattelandsontwikkeling),bruin (mozaïekvanlandbouwenandere functies)
engeel(geconcentreerde landbouwrichtinggevend).Inkader 1 isinhetkortweergegevenhoedeontwikkelingenindelandbouwzichverhoudentotdeontwikkelingsperspectievenvanhetkoersenbeleid.Deinvloedvandegeschetste landbouwontwikkelingen op het milieu is in dat onderzoek buiten beschouwing gebleven.
Hetmilieubeleid isonderverdeeld indezogenaamde 'ver'-thema's.Inkader2isaangegeven welkethema's wordenonderscheiden inhetNMP+ (VROM, 1990b).Voor
landbouw zijn vooral de thema's Verzuring en Vermesting van belang.
Geziendegewenstesamenhangtussenhetruimtelijk beleidenhetmilieubeleid heeft
SC-DLOopverzoekvandeRPDeenruimtelijk analysekader landbouw-milieu ontwikkeld. Doelstelling is het inzicht te vergroten in de ruimtelijke aspecten van de
milieuproblematiek van de landbouw:
— Hoe is de ruimtelijke verdeling daarvan momenteel?
— Wat is de ontwikkeling in de afgelopen jaren geweest?
— Wat is het te verwachten toekomstbeeld?
— Hoe kan men door ruimtelijke maatregelen bijsturen?
Eendergelijke analysemaakthetmogelijk omeenbeeldtekrijgen vandemeerwaarde die bereikt kan worden door koppeling en afstemming van het milieubeleid en
hetruimtelijk beleid.Eencompleet beeld zouontstaan wanneer allefuncties enalle
milieu-thema's inonderlinge samenhang wordengeanalyseerd. Dezestudie beperkt
zich echter tot de dierlijke-mestproblematiek.
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Landbouw, koersen en kleuren
Voor het ruimtelijk beleid is van belang in hoeverre de ontwikkelingen in de landbouw, als grootste
grondgebruiker, verlopen conform het koersenbeleid. Door Van Hoorn en De Haas (1994) is hier
onderzoek naar verricht. Daarbij kwamen vooral aspecten aan de orde als productie-omvang van de
landbouw, hoeveelheid landbouwgrond, intensivering/extensivering, grondgebondenheid. bedrijtsgrootte-ontwikkeling en nevenberoep/hoofdberoep. Geconcludeerd wordt dat een geschakeerd beeld
ontstaat van gebieden die in meer of mindere mate de hen toegekende koerskleur aannemen. Het al
dan niet op koers liggen van een gebied blijkt niet in verband gebracht te kunnen worden met een
bepaald soort gebieden of een bepaalde vorm van landbouw.
In het hetzelfde onderzoek is ook bekeken of vanuit de landbouw ontwikkelingsrichtingen zijn te
onderscheiden. Daarin bleken verschillende gebieden goed te typeren. De gebieden bleken tevens in
redelijk duidelijke geografische clusters voor te komen. Het gaat om de volgende groepen:
— modale gebieden: gemiddelde groei van intensiteit per ha en van bedrijfsomvang (vooral in het
zuiden, oosten en noorden van Nederland; het gaat om gebieden met veel veehouderij: graasdieren en hokdieren.);
— beperkte intensivering: beperkte groei van intensiteit per ha, maar sterke groei van de bedrijfsomvang (de Veluwe, delen van de Achterhoek, de Veenkoloniën, Zeeland en de omgeving van
Amsterdam);
— beperkte schaalvergroting en beperkte intensivering: spreekt voor zich (gebieden met veel
akkerbouw zoals Zeeland, Zuidhollandse eilanden en in het noorden van Groningen);
— sterke schaalvergroting: sterke stijging van de productie-omvang, zowel per ha, als per bedrijf
(weidegebieden op de grens van Noord-Holland en Utrecht en in de IJsselvallei);
— versteninglverglazing: sterke daling van oppervlakte cultuurgrond door urbanisatie of zeer
sterke toename van de productie per ha door uitbreiding van de glastuinbouw (vooral in en
langs de Randstad).
De Groene Koers blijkt het moeilijkst te volgen met de cijfers uit bovenstaand onderzoek, mede
doordat deze koers niet geënt is op ontwikkelingen in de landbouw.
De Gele Koers komt vaak overeen met de ontwikkelingsrichting versteninglverglazing en soms met
de modale ontwikkeling (gemiddelde intensivering en schaalvergroting).
Blauwe-Koersgebieden worden vaak getypeerd door beperkte intensivering en schaalvergroting of
een modale ontwikkelingsrichting.
Bij de Bruine Koers komen alle ontwikkelingsrichtingen in dezelfde mate voor als in geheel Nederland.

1.2 Achtergrondinformatie
Ontwikkelingen en beleid
De afgelopen tientallenjaren heeft een enorme groei van deveestapel plaatsgevonden.
Vooral op de zandgronden van midden, oost en zuidoost Nederland heeft een sterke
groei van de veehouderij plaatsgevonden. De overbemesting van landbouwgronden
met dierlijke mest die hiervan het gevolg was heeft in 1987 geleid tot de invoering
van het mest- en ammoniakbeleid. De eerste fase van het mestbeleid (1987-1990)
was vooral gericht op het voorkomen van verdere uitbreiding van de veestapel (via
mestproductierechten) en het voorkomen van extreem hoge mestgiften (via gebruiksnormen voor dierlijke mest op landbouwgrond). Tijdens detweede fase (1991-1994)
zijn de gebruiksnormen voor dierlijke mest aangescherpt (mesthoeveelheid en uitrijtijdstip) en isbeleid ontwikkeld voor verlagen van de ammoniakemissie (verplichting
tot emissiearm opslaan en uitrijden van mest) (LNV, 1993).
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Ver-thema's uit het NMP+ (VROM, 1990)
Verandering van klimaat:
- reduceren van emissies van ozonlaag bedreigende stoffen;
- stabilisatie C02-emissie.
Verzuring:
- kwaliteitsdoelstelling in de vorm van maximum zuurdepositie per ha:
- reductie van emissies van S0 2 , NOx, NH3 en vluchtige organische stoffen.
Vermesting:
- kwaliteitsdoelstelling voor N- en P-gehalte in grond- en oppervlaktewater;
- emissiereductie vermestende stoffen (N en P) en evenwichtsbemesting.
Verspreiding:
- kwaliteitsdoelstelling voor drinkwaterwinning (zonder extra zuivering);
- emissiereductie bestrijdingsmiddelen, zware metalen en radio-actieve stoffen.
Verwijdering:
- verbeteren afvalbeheer door preventie, hergebruik en nuttige toepassing, verbranden en
storten/lozen.
Verstoring:
- kwaliteitsdoelstelling voor woon- en leefklimaat met betrekking tot geluid, stank, trillingen,
externe veiligheid en lokale luchtverontreiniging.
Verdroging:
- reductie van areaal met tekenen van verdroging;
- waterverbruik in evenwicht met draagkracht bronnen.
Verspilling:
- voorraadbeheer en terugkoppeling bij de bron.

Dederdefase vanhet mestbeleid (1995-2000) isgericht ophetverder verlagen van
deammoniakemissie (doorinvoeringemissiearmestallen)enhetverderverlagenvan
degebruiksnormenvoordefosfaatbemesting (incl.kunstmestfosfaat) totevenwichtsbemesting,datwilzeggeneenzodanigebemestingmetfosfaat dathet fosfaatverlies
perhabinneneenbepaalde verliesnorm blijft (LNV, 1993).Ookvoor stikstof ishet
de bedoeling een verliesnorm te definiëren. In 1994 is in een tweetal 'deskstudies'
nagegaanwelkeverliesnormenpassenbijdekwaliteitsdoelstellingen voorgrond-en
oppervlaktewater vanhetNMP+(OenemaenVanDijk (red.), 1994;VanEekenMeijs (red.), 1994).
Het huidige (medio september 1996)resultaat van dediscussie over het mestbeleid
iseengefaseerde verlagingvandeverliesnormen zoalsweergegeven indeIntegrale
NotitieMest-enAmmoniakbeleid (LNV, 1995).Intabel 1 zijndeverschillendenormen voor de verschillende jaren weergegeven. Er wordt in die notitie onderscheid
gemaaktinbedrijven meteenaangifteplicht enanderebedrijven. Daarnaastisereen
lichteheffing voordeeersteoverschrijding vandeverliesnorm.Hetlijkt waarschijnlijk datveelbedrijven inoverschotgebieden dezeruimtezullengebruiken (endelichte
heffing betalen).
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Tabel 1 Huidig beleid: verliesnormen, gestaffelde heffingen, aanvoernorm en
in hun onderlinge samenhang
1998

2000

2002

2005

2008/
2010

40

35

30

25

20

300

275

250

200

180

40-50

35-45

30-40

25-30

Fosfaatverliesnorm (kg/ha)
Stikstofverliesnorm *)
Lichte heffing (f 5,-) bij fosfaatverlies
(kg/ha)
Zware heffing (f 20,-) bij overschrijding van
fosfaatverlies (kg/ha)
Aanvoernorm fosfaat (kg/ha)
op grasland
op bouwland
Veebezettingsgrens voor aangifteplicht in
gve

veebezettingsgrens

50

45

40

30

%*\
**)

85

80

80

80

2,5

2,0

2,0

**)

120
100
2,5

*) norm voor grasland; exclusief depositie en mineralisatie;
**) nader te bepalen,
bron: LNV, 1995.

De Integrale Notitie moet nog verder uitgewerkt worden, alvorens het tot uitvoering
kan komen. Mogelijk veranderen in dit traject nog een aantal zaken. Bij de behandeling in de Tweede Kamer kwam de wens naar voren dat op termijn alle landbouwbedrijven aangifteplichtig moeten worden.
De Integrale Notitie is uitgekomen nadat het meeste rekenwerk in dit project gereed
was. De keuze van de uitgangspunten is gebaseerd op de stand van zaken in de eerste
helft van 1995. Dit betekent dat sommige uitgangspunten niet meer overeenkomen
met het beleid zoals dat nu op hoofdlijnen is vastgesteld. Het grootste deel van de
studie lijkt echter nog zeer bruikbaar enrelevant. In de discussie wordt hierop teruggekomen.

De mestproblematiek
De mestproblematiek wordt enerzijds bepaald door de mestproductie (aantal dieren,
excretie) en anderzijds door deplaatsingsmogelijkheden hiervan (hoeveelheid grond,
maximaal toegestane mestgift, acceptatie van organische mest door akkerbouwers).
Deproblematiek ontstaat doordat mestproductie enplaatsingsmogelijkheden uit evenwicht zijn. Dit kan zowel op individuele bedrijven als op lokaal, regionaal of nationaal niveau bekeken worden.
De ontwikkeling van deomvang van deverschillende landbouwsectoren isvan belang
voor demestproblematiek. Deze wordt ook door het milieubeleid beïnvloed. Zo kunnen toenemende milieukosten, naast andere prijsontwikkelingen, ertoe leiden dat
sectoren die bijdragen aan de mestproblematiek, via het marktmechanisme in omvang
afnemen.
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Erzijnverschillendeoplossingsrichtingenvoordemestproblematiek mogelijk. Deze
zijnteverdelenintechnischeoplossingsrichtingen,ruimtelijke oplossingsrichtingen
en volumemaatregelen:
— technisch: verbeteren voersamenstelling, verbeteren mestbehandeling (minder
emissie bij stallen, opslag, uitrijden), verwerken van mest, verbeteren bedrijfsvoering;
— ruimtelijk:transportvanmest,herverdelenvande(grondgebondenen/ofintensieve) veehouderijbedrijven over Nederland;
— volumemaatregelen:veranderenvandeomvangvanverschillende productietakken.
Doel van elke oplossingsrichting is op de een of andere manier bij te dragen aan
vermindering van (voor het milieu) te hoog mestgebruik op landbouwgrond en/of
hetverminderenvandeemissievanammoniak.Daarnaastishetstrevendathettotaal
van oplossingsrichtingen ook duurzaam isindezinvankostenniveau enenergiegebruik (van bv. mesttransport en -verwerking).
Debenodigde omvang van ruimtelijke oplossingsrichtingen en volumemaatregelen
isafhankelijk vandeomvangvandetechnischeoplossingsrichtingen envandeautonomeontwikkeling vandelandbouw.Transportvanmestenherverdelen van bedrijven zijn qua effect op de overschotten en plaatsing in principe gelijk, alleen leidt
verplaatsing van mest wel tot veel meer transportbewegingen dan verplaatsing van
bedrijven.Meertransportbewegingen vragenmeerenergie,hetgeenéénvandebelangrijke thema's is voor duurzaamheid (De Boer, 1995).

1.3 Afbakening van het onderzoek
Zoalsvermeldisditonderzoekbeperkttoteenruimtelijk analysekadervoordedierlijke-mestproblematiek van de landbouw. Redenen voor deze beperking zijn:
— actualiteit van depolitieke discussie overdeinvulling vandevolgende fase van
hetmestbeleid:hoogtevandeverliesnormen,welofgeenvolumebeleid, mogelijke
bijdrage vanhetruimtelijk beleid(3efasevanhetmestbeleid,opstellenenuitwerken van de Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid);
— landbouwismomenteeldebelangrijkste milieubelastendefunctie inhet landelijk
gebied;
— er lijken goede mogelijkheden tezijn om viahetruimtelijke beleid een bijdrage
televeren aandeoplossingvandemestproblematiek ofhetverlagen vandekosten ervan.
Inditonderzoekstaatvooralhetruimtelijke aspectvandemestproblematiek centraal.
Doelvanhetprojectishetverkrijgen vaninzichtindeontwikkelingvandedierlijkemestproblematiek enderuimtelijke differentiatie daarvan,ophetniveauvankoersgebieden. Zowel de huidige situatie als de ontwikkeling van de afgelopen jaren komt
aan deorde,waarbij weonsbeperken toteen vergelijking vanhetjaar 1987ten opzichtevan 1994.Tevenswordtdetrendmatigeontwikkeling voordeperiodetot2005
geschetst.Tenslottewordtnagegaanwelkemogelijkheden erzijn omindedierlijkemestproblematiek eenbijdrage televerenmetruimtelijke oplossingsrichtingen. Deze
betreffen metnamedeherverdeling vanveehouderijbedrijven. Hierbij wordtviaver19

schillende globale berekeningen de bandbreedte weergegeven. Mesttransporten worden
niet berekend, het gaat in dit onderzoek om het evenwicht tussen productie en plaatsingsruimte op lokale schaal.Wel worden deresultaten van de ruimtelijke oplossingsrichtingen vergeleken met huidige transportstromen.
Het onderzoek heeft een verkennend karakter. Geprobeerd wordt om bij een globale
schets van detechnische en economische ontwikkelingen en van de gewenste milieukwaliteit aan te geven wat verschillende ruimtelijke oplossingsrichtingen kunnen
bijdragen aan het verminderen van de mestproblematiek. Hierbij gaat het vooral om
de grote lijn. Er wordt bijvoorbeeld geen uitwerking gegeven in de zin van de benodigde instrumenten (bv. fysieke regelgeving, heffingen/subsidies, voorlichting, verplichte mineralenaangifte) waarmee debeleidsdoelen bereikt worden. Dit onderzoek
beperkt zich tot derelevante doelen en wat daarvan de gevolgen zijn voor de ruimtelijke aspecten van de mestproblematiek.
De belangrijkste indicator in het onderzoek is het mestoverschot per ha per jaar,
uitgedrukt in kg fosfaat. Deze indicator is gekozen, omdat:
— hiermee de ruimtelijke aspecten van de mestproblematiek goed in kaart kunnen
worden gebracht;
— er aansluiting is bij huidig beleid;
— deze geschikt is om de doelstellingen van het toekomstig beleid in te formuleren.
De meeste berekeningen betreffen daarom fosfaatproductie en -overschotten van dierlijke mest op koersgebiedniveau.
Kunstmest wordt buiten beschouwing gelaten. Verondersteld wordt dat kunstmestgebruik aanvullend is op dierlijke mest. Vanwege het verkennende karakter zijn stikstof
en ammoniak evenmin meegenomen in deberekeningen. Defosfaatproductie in dierlijke mest kan beschouwd worden als de belangrijkste indicator voor de mestproblematiek.

1.4 Opbouw van het rapport
Achtereenvolgens komen in het rapport aan de orde:
— Hoofdstuk 2: het analysekader, waarin de uitgangspunten voor de analyse en de
afbakening van de studie verder worden uitgewerkt.
— Hoofdstuk 3:de omvang van de mestproductie, plaatsingsruimte en overschotten
per koersgebied voor 1994 en de ontwikkeling daarvan sinds 1987.
— Hoofdstuk 4: de ontwikkeling van de mestproblematiek in de toekomst, waarbij
wordt aangesloten op het trendscenario van de IKC-studie van Kolkman et al.
(1994).
— Hoofdstuk 5:ruimtelijke oplossingen voor het herverdelen van de veehouderijbedrijven, waarbij op twee richtingen wordt ingezoomd:
het ontlasten van gebieden met een hoge fosfaatproductie;
het ontlasten van de EHS.
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Hoofdstuk 6:evaluatie van de resultaten uit de hoofdstukken 3,4 en 5 voor de
volgende aspecten:
- vergelijking met de mesttransportstromen in 1994;
- vergelijking met het koersenbeleid;
gecombineerdmetdiscussie,conclusiesenaanbevelingenvoornaderonderzoek.

21

2 Hetanalysekader

2.1 Methode
Indithoofdstuk wordt ingegaan op dewerkwijze die binnen deuitwerking vanhet
analysekaderisgevolgdenopdegebruiktegegevens.Hetanalysekader (fig. 1)omvat
hetperkoersgebied inbeeld brengen vandehuidigedierlijke-mestproblematiek, de
ontwikkelingvanaf 1987,eneenverkenningvandeoplossingsrichtingen metbehulp
vanruimtelijk beleid.Dedierlijke-mestproblematiek wordtgekwantificeerd opbasis
van dewettelijke fosfaatgebruiksnormen zoals diezijn vastgesteld inhetmest-en
ammoniakbeleid (VROM, 1990a).Voorhetinbeeldbrengenvande mest-/fosfaatproblematiek endeontwikkeling daarvan zijn gegevens nodig metbetrekking tot de
veestapel,defosfaatproductie perdierendehoeveelheid teplaatsenfosfaat oplandbouwgrond.
fosfaatnormen

cultuurgrond

plaatsingsruimte
fosfaat
fosfaatoverschot
fosfaatexcretie

veestapel

fosfaat
produktie

Fig. 1 Schematische weergave van het analysekader

De berekeningen van dehuidige situatie ende ontwikkeling tenopzichte van 1987
zijn gebaseerd opdeindividuele landbouwtellingsgegevens 1987 en 1994. Hieruit
isdeinformatie over dehoeveelheid veeendeoppervlakte cultuurgrond verkregen.
Dezegegevenszijn geaggregeerd perkoersgebied.Metbehulpvanjaarlijkse fosfaatexcretiecijfers per diercategorie isperkoersgebied eenbeeld verkregen van de fosfaatproductie eneventuele fosfaatoverschotten of-tekorten.Inparagraaf 2.2 wordt
naderaangegevenwelkeuitgangspunten zijn gebruiktenhoedeberekeningenhebben
plaatsgevonden.
Voorhetaangevenvanruimtelijke oplossingsrichtingen ishetnoodzakelijk eenbeeld
tehebbenvandetrendmatigeontwikkeling vandefosfaatproductie en -overschotten.
De ruimtelijke oplossingsrichtingen voor dedierlijke-mestproblematiek wordenin
eersteinstantie gestuurd door deaanwezigheid van fosfaatoverschotten in bepaalde
koersgebieden enerzijds enanderzijds deruimte dieerin 'tekortgebieden' isvoor
eentoenamevandefosfaatproductie. Doordeverplaatsingvanveehouderij vanoverschot-naartekortgebiedenkaneendeelvandekostensamenhangend metdedierlijke23

mestproblematiek worden verminderd. Daarnaast worden de oplossingsrichtingen
gestuurd door de gebiedsgerichte doelstellingen zoals die inhet beleid zijn geformuleerd. Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om in gebieden met een belangrijke natuurfunctie de dierlijke-mestproblematiek met voorrang aan te pakken.
Doelstellingen die voortkomen uit het ruimtelijk, milieu- en natuurbeleid (bv. het
koersenbeleid) kunnen worden gebruikt als toetsingskader voor de uitkomsten van
deoplossingsrichtingen voor de dierlijke-mestproblematiek. Daarnaast iseen belangrijk toetsingscriterium in hoeverre de mesttransporten worden teruggebracht bij de
verschillende oplossingsrichtingen. In paragraaf 2.3 is aangegeven welke extra informatie is gebruikt voor de toetsingscriteria.
Inparagraaf 2.4 wordt aangegeven hoe detrendmatige ontwikkeling van de dierlijkemestproblematiek is geschetst en opwelke manier met ruimtelijke oplossingen wordt
omgegaan.

2.2 Uitgangspunten bij de analyse
In dit onderzoek was het niet mogelijk rekening te houden met alle aspecten van
de mestproblematiek. In paragraaf 1.3 is reeds in grove lijnen de afbakening van
dit onderzoek aangegeven. In deze paragraaf zal nader op de uitgangspunten en de
grondslagen van de berekeningen van de fosfaatproductie en -overschotten worden
ingegaan.

Gebiedsindeling
De koersgebieden vormen de gebiedsindeling voor de integratie van de aspecten
ruimte, water en milieu in het (koersen)beleid. Om een goede aansluiting te vinden
bij dit beleidsveld vormen de koersgebieden in deze studie ook de gebiedsindeling
voor defosfaatproductie en -overschotberekeningen. De individuele landbouwtellingsgegevens worden daarvoor geaggregeerd per koersgebied. Onder het kopje 'fosfaatoverschot' in deze paragraaf wordt uiteengezet wat dit voor gevolgen heeft voor de
berekening van het fosfaatoverschot per koersgebied. Aanhangsel 6 bevat een kaart
met ligging en namen van de koersgebieden (fig. 30).
Daarnaast is Nederland onderverdeeld in regio's, een fysisch-geografische indeling
op basis van systeemeenheden (RPD, 1990), die als achtergrond dient voor de koerskleur. Een bruine-koersgebied in Noord-Nederland bijvoorbeeld heeft een ander ontwikkelingsperspectief dan een bruine-koersgebied in Noord-Brabant. Deze indeling
vormt de belangrijkste eenheid bij het beschrijven van de fosfaatproductie en -overschotten in hoofdstuk 3. Figuur 2 geeft de ligging en de namen van de regio's.
In figuur 3 is aangegeven hoeveel landbouwgrond in elk koersgebied aanwezig is.
Daaruit blijkt dat sommige koersgebieden bijna geheel uit landbouwgrond bestaan,
terwijl andere slechts een klein deel bevatten (bv. De Veluwe). Hiermee moet bij
deinterpretatie van deresultaatkaartjes rekening worden gehouden. Als een donkere
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kleur bv.een hogemestproduktieoplandbouwgrond aangeeft, wordt inhet vervolg
het gehele koersgebied donker gekleurd. Met andere woorden, de resultaatkaartjes
hebbenalleenbetrekking oplandbouwgrond, hetoverigegrondgebruik wordtdaarin
niet weergegeven.

Waddeneilanden

Noord-Holland-noord

Midden-Nederland-west

Zuid-Holland-zuid

Zeeland

Midden-Nederland-oost

Limburg

Fig. 2 Indeling van Nederland gebaseerd opfysisch-geografische

systeemeenheden
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ç=^

Fig. 3 Grondgebruik per koersgebied (bron: Thunnissen et al., 1992)

Basisgegevens
De landbouwtellingsgegevens uit de jaren 1987 en 1994 vormen de basis voor de
analyse van de mestproblematiek in de 'huidige' situatie en de ontwikkeling die hierin
heeft plaatsgevonden ten opzichte van 1987. De landbouwtellingsgegevens geven
onder andere een overzicht van de aantallen stuks vee en het areaal cultuurgrond van
alle geregistreerde landbouwbedrijven (bedrijven > 3 nge).
In 1987 was de mest- en ammoniakwetgeving in de beginfase. Een vergelijking van
1994 met 1987 geeft derhalve inzicht in het verloop van de mestproblematiek sinds
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de inwerkingtreding van dit beleid. Ten behoeve van de privacybescherming zijn
resultatenvankoersgebieden, diebetrekkinghebbenop5ofminderlandbouwbedrijven op nul gezet.

Fosfaatproductie
Productieenbalansenvanmestindezestudiezijn gebaseerdopdierlijke mest,zonder
rekeningtehoudenmetkunstmest.Dehuidigefosfaatgebruiksnormen hebbenalleen
betrekkingopdierlijke mestenstaanlosvandehoeveelheidkunstmestdiedaarnaast
ophet land wordt gebracht. Kunstmest speelt tot nu toe dus geen rol in de bepaling
van het mestoverschot zoals die plaatsvindt in het kader van het mestbeleid.
Bij demogelijke invoering vandemineralenboekhouding indetoekomst zalkunstmest wel een rol gaan spelen in de mestwetgeving. Ook voor deberekeningen van
detrendendeoplossingsrichtingen isechtergeenrekeninggehoudenmetkunstmest.
Deproblematiek vanteveelmineralenindebodemisineersteinstantieeenprobleem
vanbedrijven meteenmestoverschot,omdatdierlijkemesteenvolumineus bijprodukt
is(endusduuromtetransporteren).Kunstmestdaarentegeniseenhulpstof,diemoet
wordenaangekocht.Eenbeperktevermindering vanhetgebruikvanwegedemineralenproblematiek heeft inhetalgemeen slechtsbeperktefinanciële gevolgen (VanOs
et al., 1993).Dit betekent ook dat het kunstmestgebruik in depraktijk vaak aan de
ruimekantis(risicomijdend gedrag).Ditgeldtinhetalgemeenwelvoorfosfaat, maar
voorstikstofnietbijallegewassen; bijsommigegewassenontstaan kwaliteitsproblemen bij een te ruime bemesting (Luesink en Van der Veen, 1989).
Het kunstmestgebruik zal meestal volgend zijn op het gebruik van dierlijke mest.
Bedrijven dienogmestkunnen opnemen zullen een afweging maken of ze dierlijke
mest willen gebruiken. Wanneer ze dit uit landbouwtechnische overwegingen niet
doen, zullen ze een bemesting met kunstmest toepassen. Deze afweging is meegenomendoorrekeningtehoudenmetdeacceptatiegraad vandierlijke mest (paragraaf
3.5). Door een geringere acceptatiegraad verandert de grootte van het overschot in
deoverschotgebieden niet,maarwelderuimtedieerindetekortgebieden isommest
te plaatsen.
Concluderend kan gesteld worden dat het kunstmestgebruik wel bijdraagt aan de
mineralenproblematiek inhetmilieu,maardatverwachtmagwordendathetbeperken
vanhetkunstmestgebruik mindergrotefinanciële gevolgenheeft endaaromondergeschikt geacht kan worden aan het dierlijke-mestprobleem.
Defosfaatproductie wordtberekendperkoersgebied,opbasisvande fosfaatproductiecijfers per onderscheiden diercategorie uit de landbouwtelling, voor 1987 en 1994
(Van der Hoek, 1987;WUM, 1994at/mc).Aanhangsel 1 geeft degehanteerde fosfaatproductiecijfers. Defosfaatproductiecijfers van 1994wijken afvandievan 1987
onder invloed van veranderde voersamenstelling en technische resultaten. In deze
verkennende studie is het niet zinvol om de fosfaatproductie voor alle in de landbouwtellingonderscheidendiercategorieënaparttepresenteren.Devolgendediercategorieën zijn onderscheiden:
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—
—
—
—
—
—

rundvee (melk- enkalfkoeien, melkjongvee, overige vleesrunderen, opfokstieren);
vleeskalveren;
vleesvarkens;
fokvarkens;
pluimvee;
schapen en geiten.

Bovenstaande indeling sluit redelijk goed aan bij de verschillende sectoren in de
veehouderij. Bijvoorbeeld op melkveehouderijbedrijven worden naast melk- en kalfkoeien ook vaak melkjongvee en sinds de invoering van de superheffing ook vleesrunderen gehouden. Fokstieren worden tegenwoordig voornamelijk gehouden bij de
gespecialiseerde KI-stations, maar vanwege het relatief kleine aantal ishet niet zinvol
deze als een aparte categorie te beschouwen. Ook wat betreft economische impulsen
reageren bovenstaande diercategorieën vrij autonoom ten opzichte van elkaar. Dit
geldt voor de gespecialiseerde bedrijven, bij gemengde bedrijven is de samenhang
tussen sectoren wat sterker.

Fosfaatoverschot
Het fosfaatoverschot wordt berekend door per koersgebied deplaatsingsruimte voor
dierlijke mest af te trekken van de fosfaatproductie. In formulevorm:
overschot = productie - plaatsingsruimte
De fosfaatgebruiksnorm bepaalt hoeveel mest, uitgedrukt in fosfaat, er per hectare
cultuurgrond perjaar aangewend mag worden (de plaatsingsruimte). De geleidelijke
aanscherping van defosfaatgebruiksnormen voor deverschillende fasen vanhet mesten ammoniakbeleid isweergegeven in tabel 2(LNV, 1993).Voor hetjaar 1994 wordt
de 1995-norm gebruikt om zo goed mogelijk de huidige problematiek in beeld te
brengen, veronderstellend dat er in de periode 1994-1995 geen grote veranderingen
in de veestapelomvang hebben plaatsgevonden.
Tabel 2 Uitgangspunten bemestingsnormen
Fase normering

fosfaat

Grondgebruik

Fosfaat
gebruiksnorm

gewasafvoer

acceptabel
verlies

1987
(I e fase M&A)

bouwland
maïs
grasland

125
350
250

_

_

1995
(3e fase M&A)

bouwland
grasland

110
150

-

-

2000

bouwland
grasland

90
110

60
80

30
30

Eindnorm M&A

bouwland
grasland

65
85

60
80

5
5
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De discussie over welke eindnormen haalbaar en wenselijk zijn is nog niet geheel
uitgekristalliseerd. De discussie spitst zich toe opde vraag welk acceptabel verlies
landbouwtechnisch haalbaaristegenoverhetacceptabeleverliesdatwenselijk isvoor
het bereiken van de milieudoelstellingen. Voor 1994 is ter vergelijking tevens een
berekening uitgevoerd met een acceptabel fosfaatverlies van 30kg per hectare per
jaar, een binnen dediscussie relatief strengeverliesnorm (par. 3.4).De fosfaatoverschottenbijdetrend (2005)zijn bepaald meteenverliesnorm van30enmetdeeindverliesnorm van 5kg fosfaat per ha (H4).Uit vergelijking met tabel 1blijkt dat de
gekozen verliesnorm van 30 kg fosfaat voor 2005 redelijk lijkt overeen te komen
met de verliesnormen uit de Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid voor de
periode 2005-2010.Degekozen normvan5kglijkt daneenvrijextreem beeld voor
een verre toekomst.
Demestproblematiek dieopdezemanierwordtgeanalyseerd, ontstaatdoordespanning tussen fosfaatproductie in een koersgebied en de hoeveelheid mest die in dat
gebiedgeplaatstkanworden.Mestverplaatsing iseenmaatregelomdezeproblematiek
teverkleinen enwordt nietexpliciet meegenomen bij dezeberekeningen.Omdat de
mestoverschotten per koersgebied worden berekend geeft dit in feite eenbeeld van
eenmaximaleverplaatsing vandedierlijke mestbinneneenkoersgebied, maargeen
mesttransport tussen de koersgebieden. Wel worden gegevens over de werkelijke
mesttransporten betrokkenbijdebesprekingvanderuimtelijke oplossingsrichtingen.
Veelgewassenhebbennietzo'nhogedierlijke-mestgift nodigalsdenorm 'toestaat'.
Uit gegevens van de mestbank kan afgeleid worden dat de acceptatie van dierlijke
mestafhankelijk isvandehoogtevandemestproductie ineengebiedenvanhettype
gewas.Ingebiedenmeteenhogedierlijke-mestproductie wordtvanwegehetgrotere
aanbod vandierlijke mestendegrotere bekendheid met deherkomst enhet gebruik
vandierlijke mest,perhectaremeerdierlijke mestafgezet. Gewassen alsgraan, fruit
en suikerbieten blijken gevoelig te zijn voor een te hoge dierlijke-mestgift en er is
bij deze gewassen een terughoudendheid bij het gebruik van dierlijke mest.
In deze studie ishet grootste deel van deberekeningen uitgevoerd zonder rekening
tehouden metdeindepraktijk aanwezige acceptatiegraad. Zowordteenbeeld verkregenvandemestoverschotten en '-tekorten', datopkoersgebiedniveau direct samenhangt met defosfaatgebruiksnormen zoals diein het mest- en ammoniakbeleid
zijn vastgesteld (als het ware bij een acceptatiegraad van 100%).Daarnaast is, ter
vergelijking,eenberekeningvandefosfaatoverschotten gemaaktwaarbij welrekening
isgehoudenmetdeacceptatiegraaddieaansluitbijdepraktijk (par.3.5).Deacceptatiegraad die hierbij is gehanteerd, is weergegeven in tabel 3.
Dedefinitie vanacceptatiegraad indezestudieisafwijkend vandegangbare definitie
van LEI-DLO.Zij verstaan onder acceptatiegraad het deel van de plaatsingsruimte
dat eenboer metmest vaneen anderbedrijf wenst optevullen (Luesink, 1993).De
gegevens over de acceptatiegraad zijn afgeleid uit een rapport van de Landelijke
Mestbank (Nieuwenhuyse, 1989)enLEI-DLO(Luesink, 1993).InoverlegmetLEIDLOistoteen definitieve invulling vantehanteren acceptatiegraden indeze studie
gekomen.
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Tabel 3 Acceptatiegraden (in %) voor fosfaat (kg per ha per jaar) bij verliesnorm 30, overeenkomend met gebruiksnormen van 90 en 110 kg per ha voor respectievelijk bouwland en grasland.
Gewas

Oversell atgebied
ac.gr.

Tekort^»ebied

Overgang sgebied
ac.gr.

PA

ac.gr.

P205

P205

Snijmaïs

100

90

100

90

100

90

Gras

100

110

90

99

75

83

Hakvruchten (1)

100

90

100

90

100

90

Overig bouwland
(2)

100

90

50

55

25

23

Bron: Luesink, persoonlijke mededeling
(1) Hieronder vallen zowel de akkerbouwgewassen als de tuinbouwgewassen die veel mest kunnen
verdragen. Wat betreft de akkerbouwgewassen zijn dit de aardappelen, suiker- en voederbieten,
luzerne, korrelmaïs, corn cob mix, groenbemestingsgewassen, alle ui-soorten, en de overige akkerbouwgewassen (rubriek 389 uit de landbouwtelling). Wat betreft de tuinbouwgewassen zijn dit de
groenten open grond, boomkwekerijgewassen en bloembollen.
(2) Hieronder vallen alle akker- en tuinbouwgewassen, niet genoemd bij (1), waaronder de graansoorten en fruitbomen.

Bij het indelen van de gebieden als overschot-, overgangs- of tekortgebied wordt
aangesloten bij de indeling zoals die door LEI-DLO wordt gehanteerd. Zij hebben
opbasis van demestproductiegegevens uit 1987,uitgedrukt inkg fosfaat perhaper
jaar, de 31 'mestgebieden' ingedeeld in overschot-, overgangs- of tekortgebied. Op
dezelfde wijze zijn dekoersgebieden ingedeeld. Intabel4isdegehanteerde indeling
weergegeven.
Tabel 4 Gehanteerde gebiedsindeling naar

mestproblematiek

Fosfaatproductie in 1987 in kg per ha per koersgebied
Fosfaatproductie < 70
70 < fosfaatproductie < 140
Fosfaatproductie > 140

Aanduiding van koersgebied
tekortgebied
overgangsgebied
overschotgebied

2.3 Aanvullende gegevens
Dekaart met de zoekgebieden voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is zowel
gebruikt omdeonttrekking vancultuurgrond tebepalen alsvooreennadere analyse
van de gevolgen van volledige realistie van de EHS voor demestproblematiek (zie
hoofdstukken 4 en 5).
Voordetoetsing aandemesttransporten isgebruikgemaaktvandemesttransportgegevens van 1994,afkomstig vandeStichting Landelijke Mestbank (Mestbank, 1995).
Doordatmesttransportkosten eenbelangrijk deelvormen vandekostenbij mestoverschotten, is de benodigde hoeveelheid transport een belangrijke indicator voor de
mate waarin demestproblematiek ineen bepaalde situatie isopgelost (zie paragraaf
6.1).
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Eentoets aanhet beleid heeft plaatsgevonden door de ontwikkelingen vande mestproblematiek teconfronteren metdekaart 'Koersbepaling voorlandelijke gebieden',
kaart 2.1 (zie paragraaf 6.2).

2.4 Aanpak toekomstbeeld en oplossingsrichtingen, 2005
Inditonderzoekwordenenkeletoekomstbeelden vandemestproblematiek geschetst
en een aantal ruimtelijke oplossingsrichtingen onderzocht.
Erwordentwee toekomstbeelden uitgewerkt, deééngebaseerd opde gesignaleerde
ontwikkeling in deperiode 1987-1994, en de ander op het inzicht van deskundigen
vastgelegd in de IKC-studie van Kolkman et al. (1994). In de IKC-studie worden
driescenario'svoordeontwikkelingvandeveehouderijuitgewerkt:eentrendscenario,eenindustriescenario eneenversoberingsscenario. Inhetonderzoek beschreven
in ditrapport wordt aangesloten bij het trendscenario. Dit trendscenario geeft weer
hoe de toekomstige landbouw volgens deskundigen eruit zou kunnen zien als zich
geentrendbreukvoordoetinhetbeleidenindemaatschappelijke entechnischeontwikkelingen.
Deruimtelijke oplossingsrichtingen betreffen herverdelingvan veehouderijbedrijven.
Hierbij worden mogelijkheden onderzocht voorhet ontlasten vangebieden met een
grote fosfaatproductie per ha, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de
EHSwordtvoltooid.Deoplossingsrichtingen betreffen hetverplaatsenvanbedrijven,
hetzij verspreid overNederland, hetzij incomplexen. Devraag bij dezeoplossingsrichtingen is hoeveel plaats er in Nederland is voor de veehouderij, en welke verschuivingennodigzijn.Daarnaastwordtbekekeninhoeverreverschillendegebruiksofverliesnormen,eventueelgedifferentieerd naarkoerskleur,hieropvaninvloed zijn.
Het tweede vraagstuk waar nader op wordt ingezoomd, is uitplaatsing van vee uit
de Ecologische Hoofdstructuur. Een belangrijke drijfveer voor het milieubeleid is
behoud van biodiversiteit (De Boer, 1995). Concentratie van het milieubeleid op
gebieden waar biodiversiteit voorop staat kan daarom zinvol zijn.

31

3 Huidige situatie en ontwikkeling van de mestproblematiek

Zoals vermeld in hoofdstuk 2,wordt de mestproblematiek in beeld gebracht via de
fosfaatproductie en-overschotten. Dithoofdstuk geeft eenoverzichtvandehuidige
situatie van de fosfaatproductie en -overschotten in 1994en de verandering van de
fosfaatproductie ten opzichte van 1987.De berekeningswijze van fosfaatproductie
en -overschot is beschreven in hoofdstuk 2.
Het fosfaatoverschot is afhankelijk van de fosfaatproductie en de geldende normen
voordeaanwendingvanfosfaat (plaatsingsruimte).Inparagraaf 3.1wordteenbeeld
gegeven van de fosfaatproductie in 1994.Pararagraaf 3.2 behandelt de plaatsingsruimte,gebaseerd opdenormenuit dederdefase vanhetmest- en ammoniakbeleid
dievan startisgegaanin 1995.Inparagraaf 3.3wordt,alsresultantevan fosfaatproductieenplaatsingsruimte,hetfosfaatoverschot behandeld.Tevenswordtgeanalyseerd
hoedeveranderingvanproductie,plaatsingsruimteenoverschotten tenopzichtevan
1987 zijn verlopen. Het gaat bij de analyse van het verschil tussen de jaren 1987
en 1994niet om detoename van het fosfaatoverschot door de aanscherping van de
fosfaatnormen, maar om deveranderingen inde landbouw dieten grondslag liggen
aanhetontstaanvanhetoverschot,zoalsdeontwikkelingvandeveestapel,deexcretiecijfers van fosfaat en het areaal cultuurgrond. Daarom is de overschotssituatie
in 1987 gebaseerd op dezelfde normen als 1994.Hierbij ontstaat een beeld van de
overschotten zoals dat in 1987zou zijn geweest wanneer toen de 'huidige' normen
zouden hebben gegolden.
Dehoogte van deverliesnorm per hectare is onderwerp van discussie.Hoehet fosfaatoverschot erbij een verliesnorm van 30kg fosfaat per ha uit zou zien op grond
vandelandbouwtellingsgegevens 1994wordtbehandeldinparagraaf 3.4.Bijdeberekeningen van het fosfaatoverschot in dit hoofdstuk wordt er van uitgegaan dat op
allegewassen,overalinNederland inprincipetotdewettelijke gebruiksnormen voor
bouw- en grasland kan worden bemest. De 'acceptatiegraad' voor het gebruik van
dierlijke mestisechter niet in allegevallen 100%.Inparagraaf 3.5 wordteen beeld
gegeven van de fosfaatoverschotten inNederland bij een acceptatiegraad die meer
aansluit bij die in de praktijk.

3.1 Fosfaatproductie
Fosfaatproductie in 1994 (fig. 4)
De totale fosfaatproductie door vee in Nederland in 1994 bedroeg 225,5 min. kg.
De verdeling van de fosfaatproductie laat een duidelijke regionale spreiding zien.
Tabel 5 geeft de fosfaatproductie per hectare cultuurgrond en de totale fosfaatproductie per regio.Figuur 4 geeft een beeld van deverdeling van de fosfaatproductie
perkoersgebied. Tevens isopdeze figuur aangegeven welk deel van de fosfaatproductie wordtveroorzaakt doordeniet-grondgebondenveehouderij ('intensief'; var-
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kens, vleeskalveren en pluimvee) en welk deel door de grondgebonden veehouderij
(rundvee en schapen).
Gebieden met een extreem hoge productie zijn te vinden in de regio Midden-Nederland-oost, met name het oosten van Brabant en de Gelderse Vallei. Deze worden
gevolgd door de overige zandgebieden in deze regio en in deregio Oosten. Met name
de regio's Zeeland, Flevoland en delen van de regio Noorden en de regio's in het
westen van het land hebben een lage fosfaatproductie per hectare (zie fig. 2 voor
regio-indeling).
Tabel 5 Fosfaatproductie in 1994 en verandering ten opzichte van 1987 per regio**)
Regio (in ha)

Min. kg

Kg per ha
1994

toe-/at'name
t.o.v. 1987

1994

toe-/afname
t.o.v 1987

Midden-Nederland-oost (316 405)

278,3

-4,2

88,06

-3,40

Oosten (305 782)

168,2

-18,0

51,44

-5,61

Midden-Nederland-west (200 822)

86,5

-8,1

17,37

-2,06

West-Brabant (80 924)

86,4

-9,5

7,00

-1,11

Limburg (42 255)

80,7

-6,2

3,41

-0,31

Noorden (633 749)

68,8

-1,8

43,61

-2,11

Noord-Holland-noord (98 138)

53,3

-1,4

5,23

-0,16

Flevoland (55 123)

24,2

2,1

1,36

0,33

Zeeland (122 460)

18,7

0,9

2,29

0,06

Zuid-Holland-zuid (33 747)

19,0

-2,5

0,64

-0,14

115,7

-5,0

225,69

-15,65

Nederland*) (1 950 560)

*) De fosfaatproductie voor Nederland is hoger dan de sommatie van de verschillende regio's, omdat
niet alle bedrijven in de regio's vallen die in de tabel zijn weergegeven. De regio-indeling is
landsdekkend, maar doordat niet alle bedrijven aan koersgebieden konden worden toegedeeld,
vallen ook niet alle bedrijven in een regio (ongeveer 3% van het totaal)
**) Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de regio's ingedeeld naar mestproblematiek: overschotregio's, overgangsregio's en tekortregio's.

In gebieden met een zeer hoge fosfaatproductie wordt deze voor het grootste deel
veroorzaakt door de intensieve veehouderij. De rundveehouderij isin Nederland een
grondgebonden sector. Hierdoor kan de fosfaatproductie inregio's met voornamelijk
rundveehouderij niet zohoog oplopen als in deregio's waar de intensieve veehouderij
tot ontwikkeling is gekomen. De intensieve veehouderij zorgt voor de 'kop' op de
fosfaatproductie en zorgt voor de grote verschillen in fosfaatproductie tussen de verschillende regio's in Nederland.
Intotaal zijn deregio's Midden-Nederland-oost en het Oosten verantwoordelijk voor
een totale fosfaatproductie van bijna 140 min. kg (tabel 5). Dit is 62% van de totale
fosfaatproductie in Nederland. In de gebieden met de hoogste productie in de regio
Midden-Nederland-oost wordt meer dan driekwart van defosfaatproductie veroorzaakt
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doordeintensieveveehouderij.InhetOostendragendeintensieveengrondgebonden
veehouderijingelijkematebijaandefosfaatproductie, metuitzonderingvandeVeluweenhetdalvandeHierdense beekwaarhetaandeelvandeintensieve veehouderij
inde totale fosfaatproductie vergelijkbaar ismetderegio Midden-Nederland-oost.

• rundveeen schapen
D varkens,pluimvee en vleeskalveren
Fosfaatproduktie (kg/ha)

• 250-500
M 130-250
H 50-130
D 0-50

Fig. 4 Fosfaatproductie in 1994 (kgper ha) onderverdeeld naar diersoort

Het grootste deel van de overige fosfaatproductie in Nederland wordt veroorzaakt
doordetypische 'rundveehouderij-regio's' zoalsFrieslandendeveenweidegebieden
inderegio'sMidden-Nederland-westenhetNoorden.Intensieveveehouderij veroorzaakt hier niet meer dan een kwart van de fosfaatproductie.
In de akkerbouwgebieden is de fosfaatproductie per hectare cultuurgrond laag. In
enkele gebieden in deregio's Noorden en Zeeland wordt eenrelatief groot aandeel
vandefosfaatproductie veroorzaakt doordeintensieve veehouderij.Deze profiteert
hiervanderuimtedie hierisvoor deafzet vandierlijke mest, alwordt deze beperkt
door de lage acceptatiegraad voor het toedienen van dierlijke mest opmetname de
graangewassen (zie ook hoofdstuk 4).In Flevoland enNoord-Holland-noord ishet
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aandeel in de fosfaatproductie van de intensieve veehouderij kleiner. In aanhangsel
7 wordt meer in detail op de bijdrage van de verschillende diercategorieën ingegaan.

Ontwikkeling fosfaatproductie ten opzichte van 1987
In 1987 bedroeg de landelijke fosfaatproductie 241 min. kg. Dit betekent dat tussen
1987 en 1994 de fosfaatproductie is afgenomen met 16min. kg (tabel 5).De afname
van de fosfaatproductie door de varkenshouderij (minder dieren en minder fosfaat
per dier) heeft de grootste bijdrage geleverd aan de verlaging van de nationale
fosfaatproductie. Ondanks een hogere fosfaatexcretie van het rundvee, is ook de
fosfaatproduktie door rundvee afgenomen, door een afname van de rundveestapel
(zie ook tabel 12 voor de fosfaatproduktie per diergroep en daarnaast aanhangsel 1
voor excretiecijfers per dier, zie aanhangsel 4voor de ontwikkeling van de fosfaatproductie per diercategorie).
Fosfaatproductie
(kg/ha)
• -76 --25
• -25--10
• -10- -1

H -1 - 2
•

2 31

Fig. 5 Ontwikkeling van de fosfaatproductie

in 1994-1987

Hetkaartbeeld met deontwikkeling van defosfaatproductie per koersgebied vertoont
een divers beeld (fig. 5). Eenderde van de afname is tot stand gekomen in de regio
Oosten. Ook in Midden-Nederland-west en delen van Midden-Nederland-oost en
Noorden heeft een vrij forse daling van de fosfaatproductie plaatsgevonden. In enkele
delen van Nederland isdefosfaatproductie nauwelijks gedaald, of zelfs toegenomen.
Dit is het geval in enkele tekortgebieden (voor overschot- en tekortgebieden zie
fig. 7) in het Noorden, Flevoland en enkele Zeeuwse-en Zuid-Hollandse eilanden,
maar ook in overschotgebieden in deregio Midden-Nederland-oost. Dit laatste heeft
kunnen plaatsvinden omdat bedrijven in de overschotgebieden die op bedrijfsniveau
nog geen overschot hadden de veestapel nog konden uitbreiden, terwijl de bedrijven
met een mestoverschot de veestapel (nog) niet hoefden in te krimpen.
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3.2 Plaatsingsruimte
Dehoeveelheid mestdievolgensdewettelijke normenuitgereden magworden over
de cultuurgrond wordt aangeduid als de plaatsingsruimte. In hoofdstuk 2 (tabel 2)
is een overzicht gegeven van de gebruikte normen. De fosfaatgebruiksnormen die
in 1987 voor het eerst zijn ingesteld hebben alleen betrekking op de hoeveelheid
fosfaat uitdierlijke mest. In 1995isdederdefase vanhetmest-en ammoniakbeleid
ingegaan. Hiervoor gelden de fosfaatgebruiksnormen: op grasland 150 kg per ha,
opbouwland (incl.mais) 110kgperha.Deplaatsingsruimte voordierlijke mestper
hectarecultuurgrond (fig.6)isdusafhankelijk vandeverhouding grasland-bouwland
ineenkoersgebied. Weldientbedachttewordendatditeentheoretische plaatsingsruimte is.Agrariërs mogen ditmaximaalperhectare cultuurgrond ophetland brengen.Indepraktijk zalditnietaltijd gebeuren.Deacceptatiegraad isafhankelijk van
het gewas en de hoogte van het mestoverschot in een gebied. In hoofdstuk 2 zijn
de uitgangspunten voor het hanteren van de acceptatiegraad in deze studie verder
toegelicht.

Plaatsingsruimte
(kg/ha)
• 110-122
• 122-132
E 132-142
• 142-150

o^y
Fig. 6 Plaatsingsruimte voorfosfaat in 1994, volgens normen1995

Plaatsingsruimte van norm 1995
Detotaleplaatsingsruimte inNederland bijdenormenzoalsdieindederdefase van
het Mest- en Ammoniakbeleid (1995, zie par. 2.2, tabel 2) van kracht zijn gegaan
bedraagt 257 min. kg P 2 0 5 . Figuur 6 geeft een beeld hoeveel fosfaat er gemiddeld
per hectare cultuurgrond in de verschillende koersgebieden kan worden geplaatst.
Ditiszoalshierbovenbeschreven,directafhankelijk vandeverhouding grasland t.o.v.
bouwland. InFriesland enhet westelijk veenweidegebied isrelatief veelplaatsings37

ruimte, vanwege de grote oppervlakte gras. In de typische akkerbouwgebieden is
relatief weinig totale plaatsingsruimte, aangezien de plaatsingsnorm voor grasland
hoger is dan die van bouwland (150 kg fosfaat vs. 110 kg). De zandgebieden van
Oost-, Midden- en Zuid-Nederland liggen hier tussenin, vanwege het relatief grote
aandeel maïs dat hier wordt geteeld. Hoewel maïs veel mest verdraagt en in het verleden ook veel mest kreeg toegediend, mag maïs in de derde fase van het M&A-beleid
slechts als bouwland worden bemest.

Ontwikkeling van de plaatsingsruimte ten opzichte van 1987
Uit delandbouwtelling blijkt dathet geregistreerde areaal cultuurgrond inde periode
1987-1994 met bijna 50 000 ha is afgenomen (afname areaal gras met circa 70 000
hectare, toename areaal bouwland (incl. maïs) met 20 000 hectare). Uitgaande van
de normen in de derde fase van het M&A-beleid betekent dit een landelijke afname
van de plaatsingsruimte voor fosfaat van ruim 8 min. kg.
Het verschil in plaatsingsruimte per hectare landbouwgrond per koersgebied tussen
1994 en 1987 is klein, uitgaande van de norm 1995 voor beide jaren. Deze wordt
alleen beïnvloed door de veranderde verhouding grasland-bouwland. In de grootste
delen van de regio's Midden-Nederland-oost en Oosten neemt de plaatsingsruimte
enigszins af doordat grasland is omgezet naar maïsland. In de overige delen van Nederland verandert de plaatsingsruimte per ha cultuurgrond nauwelijks. In enkele akkerbouwgebieden neemt ze enigszins toe doordat akkerbouwgrond is omgezet naar
grasland.

3.3 Fosfaatoverschot
Fosfaatoverschot 1994
In 1994bestaat er geen nationaal fosfaatoverschot volgens denormen derde fase van
het M&A-beleid. Het overschot in de overschotgebieden bedraagt 59,6 min. kg, de
resterende plaatsingsruimte in de tekortgebieden bedraagt 90,6 min. kg. Volgens deze
normen is in Nederland dus nog ruimte voor 31,0 min. kg (tabel 6). Hierbij dient
bedacht te worden dat uitgegaan is van een optimale verspreiding van de mest over
Nederland, waarbij elke hectare cultuurgrond tot denorm 'gevuld' wordt met dierlijke
mest. In paragraaf 3.2 is reeds op deze 'theoretische plaatsingsruimte' ingegaan.
Het beeld van de fosfaatoverschotten per koersgebied in 1994 vertoont een zelfde
beeld als die van de fosfaatproductie (fig. 7). In Nederland zijn twee gebieden aan
te wijzen waar de dierlijke-mestproblematiek zeer groot is.Dit zijn de Gelderse Vallei
en de oostelijke helft van Noord-Brabant (De Peel), allebei gelegen in de regio Midden-Nederland-oost. Figuur 4 heeft reeds laten zien dat met name de intensieve veehouderij verantwoordelijk is voor deze fosfaatoverschotten. Ook in de rest van de
zandgebieden in deregio Midden-Nederland-oost en Oosten zorgt deintensieve veehouderij samen met de melkveehouderij voor overschotten op koersgebiedniveau.
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Vandezandgebiedenvormthetnoordelijk zandgebiedeenrelatief gunstigeuitzondering. De intensieve veehouderij komt hier veel minder voor en de melkveehouderij
heeft een veel extensiever karakter. Ditzelfde geldt ook voor grote delen van Friesland,het westelijke veenweidegebied enhetzuiden vanLimburg.Indetypische akkerbouwgebieden alsZeeland,deIJsselmeerpoldersenGroningenkomtweinigveehouderijvoor.Hierkan,wanneergekekenwordtnaardewettelijk toegestanebemesting, nog veel dierlijke mest worden ingeplaatst.
Dehoge mestoverschotten indezandgebieden zijn extraproblematisch vanwege de
gevoeligheid vanveelvandezezandgrondenvoordeuitspoelingvanmineralen.Fosfaat wordt weliswaar ineerste instantie vastgelegd indebodem, maar metname op
de nattere zandgronden (gronden met een hogere grondwaterstand) treedt door de
hogemestgift inhetverledenindeoverschotgebieden fosfaatverzadiging op.Hierdoor
zal fosfaat uitspoelen, vooral naar het oppervlaktewater.

Fosfaatoverschot
(kg/ha)
• 365 - 90

• 90-

0

•
0- -75
D -75- -135

o^y
Fig. 7Fosfaatoverschot in 1994, volgens de normen van 1995, acceptatiegraad 100%

Ontwikkeling van hetfosfaatoverschot ten opzichte van1987
Ten opzichte van 1987 is het landelijke fosfaatoverschot gedaald met 7,4 min. kg,
uitgaande vandenormenvandederdefase vanhetmest-enammoniakbeleid (norm
1995)voorbeidejaren(tabel6).DeregioOostenneemtmet5,0min.kghetleeuwendeelvan deze afname voorhaarrekening.Perhectare ishierhet overschot met 16,3
kgafgenomen, datbetekenteenafname vanmeerdan30%vanhetoverschotin1987.
Achterliggende factoren voor deze afname worden in aanhangsel 7 besproken.
Het verschil tussen het overschot aan fosfaat per hectare cultuurgrond in 1987 ten
opzichte van 1994 is beperkt (fig. 8). Indien echter ook de aanscherping van de
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fosfaatgebruiksnormen sinds 1987 inbeschouwing wordt genomen dan zijn de fosfaatoverschotten enorm toegenomen (zie ook inleiding hoofdstuk 3).Figuur 8geeft derhalve een beeld van veranderingen die zijn opgetreden ten gevolge van de fosfaatproductie (par 3.1), incombinatie met deveranderingen inplaatsingsruimte (par 3.2).
Inde 'tekortregio's' van Nederland (Noorden, Noord-Holland-noord, Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland-zuid) is het 'fosfaatoverschot' (dat hier negatief is, er is dus
nog plaatsingsruimte bij de normen derde fase van het M&A-beleid) in het grootste
deel verder gedaald (de ruimte om fosfaat inte plaatsen isverder vergroot). In enkele gebieden is het overschot iets toegenomen, d.w.z. hier is de ruimte om fosfaat in
te plaatsen iets afgenomen ten opzichte van 1987. De toename is ondermeer het gevolg van de trend die de laatste jaren in gang is gezet waarbij agrariërs uit overschotgebieden besluiten het intensieve veehouderijbedrijf teverplaatsen naar tekortgebieden.

Veranderingfosfaatoverschot
(kg'ha)
D-75 to-25 (11)
D-25 to-10 (381
4.
E-10 to -1 (51)
A
13 -1 to 2 (32) /f)
•
1 to 30 (27) fir

Fig. 8 Fosfaatbalans in 1994 ten opzichte van die in 1987, volgens de normen van 1995 en een
acceptatiegraad van 100%

In enkele gebieden in de regio Midden-Nederland-oost is het fosfaatoverschot, dat
hier reeds zeer hoog is, nog verder toegenomen. In enkele overschotgebieden op en
rond de Veluwe, in de Achterhoek en het zuiden van Noord-Brabant ishet mestoverschot met meer dan 30 kg fosfaat per hectare afgenomen, vooral dankzij een verminderde fosfaatproductie door deintensieve veehouderij. In de overige niet-akkerbouwgebieden van Nederland is het mestoverschot gedaald, voornamelijk door de daling
van het aantal melkkoeien. In aanhangsel 7wordt verder ingegaan op de ontwikkeling
van de fosfaatproductie door de verschillende diercategorieën.
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3.4 Fosfaatoverschot bij een scherpere normstelling
Hetfosfaatoverschot zoalsdatberekendisinparagraaf 3.3 isgebaseerdopdenormen
zoals die gelden in de derde fase van het mest- en ammoniakbeleid (norm 1995).
Indezeparagraaf wordteenbeeldgegevenvandefosfaatoverschotten perkoersgebied
bij een verliesnorm van 30 kg per hectare (fosfaatgebruiksnorm 90 kg per ha per
jaaropbouwland, 110opgrasland).Inhoofdstuk 2isnaderingegaanopdeuitgangspunten voor de in deze studie te onderscheiden normen.
Tabel 6 Fosfaatoverschot in 1994 en de verandering ten opzichte van 1987per regio (norm
1995)
Regio (in ha)

Kg per ha

Min. kg

1994

toe-/afhame
t.o.v. 1987

1994

toe-/afhame
t.o.v. 1987

147,7

-1,7

46,7

-1,6

30,2

-16,3

9,2

-5,0

Midden-Nederland-west (200 822)

-53,1

-7,6

-10,7

-1,3

West-Brabant (80 924)

-36,2

-8,3

-2,9

-0,6

Limburg (42 255)

-44,2

-10,2

-1,9

-0,2

Noorden (633 749)

-64,2

-1,2

-40,7

0,1

Noord-Holland-noord (98 138)

-79,9

-1,2

-7,8

-0,1

Flevoland (55 123)

-91,7

2,5

-5,1

-0,8

Zeeland (122 460)

-95,2

0,7

-1,2

0,3

-100,3

-2,1

-3,4

0,2

-16,0

-4,2

-31,0

-7,4

Midden-Nederland-oost (316 405)
Oosten (305 782)

Zuid-Holland-zuid (33 747)
Nederland*) (1 950 560)

*)De fosfaatproductie voor Nederland is hoger dan de sommatie van de verschillende regio's,omdat
niet alle bedrijven in de regio's vallen die in de tabel zijn weergegeven.

Tabel 7Fosfaatgebruiksnormen (in kgper haper jaar) in 1995 (norm van de derdefase van het
M&A-beleid) en 2005 (verliesnorm 30)
1995

2005

Bouwland

110

90

Grasland

150

110

Het landelijke fosfaatoverschot bij deverliesnorm 30bedraagt 29min.kg. Heerste
bij de norm van de derde fase van het mest- en ammoniakbeleid nog een landelijk
'tekort' van 31min.kg,bij de verliesnorm 30 ontstaat een landelijk overschot, een
toename van het overschot met 60 min. kg.
Detoename van de overschotten ontstaat door afname van deplaatsingsruimte. De
afname van de plaatsingsruimte voor fosfaat is het grootst in de typische weidege41

bieden en het kleinst in de akkerbouwgebieden (fig. 9). De afname van de plaatsingsruimte isopgraslandnamelijk hetgrootst:40kgfosfaat/ha. Opbouwlandneemt
de plaatsingsruimte af met 20 kg fosfaat per hectare (tabel 7).

Afname plaatsingsruimte
(kg/ha)
D 0-25
D 25 - 30
• 30 - 35
• 35 - 40

JT

a~y
Fig. 9 Afname van de plaatsingsruimte
opzichte van norm 1995)

Fosfaatoverschot
(kg/ha)
• 395- 90
• 90- 0
D 0 - -75
• -75 - -94

door aanscherping van de normen (verliesnorm 30 ten

(="

o^y
Fig. 10 Fosfaatoverschot in 1994 bij een verliesnorm van 30 kg per ha per jaar
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De vergelijking van figuur 10met 7 laat zien dat een aanscherping van de normen
leidttoteenforse uitbreiding vandeoverschotgebieden eneenflinke inkrimpingvan
tekortgebieden.
In deregio's Midden-Nederland-oost enOosten worden de overschotten in de concentratiegebieden vandeintensieveveehouderij noghoger.Ookindegebiedenrond
de grote rivieren, met uitzondering van Gelderse Poort en Venlo e.o., ontstaan bij
de aangescherpte norm overschotten opkoersgebiedniveau.Opdeovergang van de
regioOostenenNoordenontstaanoverschotten,evenalsinhetzuidelijke westerkwartier.OokopdeUtrechtse Heuvelrug enindepolderLangbroek ontstaateen fosfaatoverschot.
In de hele regio Noorden neemt de resterende plaatsingsruimte zodanig af dat alle
gebieden indezonekomen watwordtaangeduid als 'intermediair gebied'. Ditbetekentdatbijeenverdereaanscherping vandenormenindezegebieden sneleenoverschot zalontstaan. Vooral indegebieden opde grens vanFriesland en Drente isde
resterende plaatsingsruimte gering.
InderegioMidden-Nederland-west neemthet aantal gebieden meteen fosfaatoverschotforstoe.Inhetgrootstedeelvanhetveenweidegebied ontstaateen fosfaatoverschot. Alleen in de Haarlemmermeer isnog meer dan 75kg fosfaat per hectare aan
plaatsingsruimte over. Alleen in enkele uitgesproken akkerbouwgebieden, zoals in
deregio Zeeland en de Wieringermeer blijft eenrelatief groteplaatsingsruimte beschikbaar na aanscherping van de fosfaatnormen.

3.5 Acceptatiegraad
Tot nu toe is in deze studie uitgegaan van een acceptatiegraad van 100%. Dat wil
zeggendatopallegrondinprincipetotdenormzalwordenbemest.In werkelijkheid
zal dit niet zo zijn. Vooral in gebieden met weinig (intensieve) veehouderij zullen
de agrariërs niet geneigd zijn veel dierlijke mest op het land te brengen, hoewel dit
wettelijk wel istoegestaan. Tabel 3geeft de gehanteerde acceptatiegraden. Onderscheid wordtgemaaktnaaroverschot-,overgangs-entekortgebieden, zoalsdiedoor
het LEI zijn ingedeeld, en het type gewas.
Het landelijke fosfaatoverschot rekening houdend metdereële acceptatiegraden bij
eenverliesnorm 30,bedraagt 54,4min.kgfosfaat. Ten opzichtevaneenacceptatiegraadvan 100%zoalsgehanteerdinparagraaf 3.4ishetfosfaatoverschot toegenomen
metruim 25min.kgfosfaat. Uitgaande vandenorm 1995enrekening houdend met
deacceptatiegraad bedraagthetoverschot20,3min.kgfosfaat. Tabel8geeft samengevat defosfaatoverschotten bij deverschillende normen enacceptatiegraden weer.
Bij denorm 1995neemt het fosfaatoverschot meertoe wanneer rekening wordt gehoudenmetdereëleacceptatiegraad danbijdenorm2005.Wanneervolgensdenorm
namelijk relatief minder mag worden bemest maakt de acceptatiegraad minder uit.
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De afname van deplaatsingsruimte door rekening tehouden met een reële acceptatiegraad is het grootst in de akkerbouwgebieden (fig. 11 en tabel 3). In de 'tekortgebieden' kan op de graangewassen slechts een kwart van de dierlijke mest worden
geplaatst ten opzichte van een acceptatiegraad van 100%.De plaatsingsruimte in de
overschotgebieden loopt nauwelijks terug. In de praktijk is de acceptatiegraad voor
dierlijke mest in deze gebieden al 100%.
Tabel 8 Fosfaatoverschot bij normen en acceptatiegraden (in min. kg per jaar) voor 1995 en
2005 (verliesnorm 30 kg per ha)
Acceptatiegraad

norm 1995

norm 2005

100%

-31,0

29,1

Reëel

20,3

54,4

Mnameplaatsingsruimte
(kg/ha)
D 0- 6
D 6-15
B15-25
• 25 - 44

Fig. 11 Afname plaatsingsruimte door rekening te houden met de acceptatiegraad bij verliesnorm 30

Ten opzichte van het overschot bij verliesnorm 30 bij een acceptatiegraad van 100%
(fig. 10) is er weinig verschil met reële acceptatiegraden (fig. 12). Dit komt omdat
in veel koersgebieden het wat hogere fosfaatoverschot (gemiddeld ca. 13kg fosfaat
per ha) niet leidt tot overschrijding van een klassegrens. Het meest opvallende is de
toename van het aantal overschotgebieden in de regio Noorden. Uit de afname van
de plaatsingsruimte (fig. 11) blijkt dat een meer reële acceptatiegraad de grootste
gevolgen heeft voor de akkerbouwgebieden. Dit zijn tekortgebieden die, ook bij het
rekening houden met de acceptatiegraad, geen fosfaatoverschot hebben. Wel is hier
de ruimte om vanuit andere gebieden fosfaat in te plaatsen sterk afgenomen.
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Fosfaatoverschot
(kg/ha)

• 395- 90
•
90-0
B 0 - -75
D -75 - -94

o^y
Fig. 12 Fosfaatoverschot 1994 bij verliesnorm 30 en reële acceptatiegrade
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4 Ontwikkelingen tot 2005

4.1 Inleiding
Detoestand vandemestproblematiek endeontwikkeling vanaf 1987is beschreven
inhoofdstuk 3.Indithoofdstuk wordtbekekenhoedemestproblematiek zichontwikkelttot2005indienhethuidigebeleid wordtuitgevoerd.Daarbijwordtookrekening
gehouden met te verwachten technische en economische ontwikkelingen.
Uit de resultaten van hoofdstuk 3 kan worden afgeleid dat er in de periode 19871994,in7jaareenafname vandefosfaatproductie doordelandbouwheeft plaatsgevondenvancirca 15,5min.kg,deelsdoorafname vandeveestapel(rundvee, fokvarkensenleghennen)endeelsdoorafname vandefosfaatexcretie perdier(bijvarkens
en vleeskalveren). Zouden we deze trend doorzetten naar hetjaar 2005,dan zou er
na 11jaareenafname vancirca24,5min.kgfosfaat ontstaant.o.v. 1994.Uitgaande
van een landelijke fosfaatproductie in 1994vanca. 225 min.kg,zou dit betekenen
dat de fosfaatproductie in 2005 rond de 200 min. kg zou bedragen.
Trendscenario's uit deliteratuur geven echter een heel ander beeld. Daarin worden
inhet algemeen veel sterkerereducties van deveestapel envan de fosfaatproductie
voorzien. In de volgende paragraaf (par. 4.2) zal eerst worden ingegaan op enkele
scenario's uit de literatuur.
Inparagraaf4.3wordentrendmatigeontwikkelingen doorgerekend opkoersgebiedniveau. Bij deze berekeningen wordt een bandbreedte verkend tussen de voortzetting
vandetrend 1987-1994 (lineaire trend) eneentrend die grotendeels aansluit ophet
trendscenariozoalsdatisgeschetstdoorhetInformatie enKennisCentrumVeehouderij (Kolkman et al., 1994).Voor deberekeningen van de fosfaatoverschotten wordt
behalve deeerder gebruikte verliesnorm van 30kgper ha ook een eindverliesnorm
van 5kg fosfaat per ha gebruikt. Dit verliesnormtraject kan beschouwd worden als
de bandbreedte, waarbinnen zich de discussie over eindnormen heeft afgespeeld.
Tenslotte wordt dit hoofdstuk in paragraaf 4.4 concluderend afgesloten.

4.2 Scenario's uit de literatuur
Eentrendscenarioisbedoeldalsreferentiescenario. Uitgangspunt daarbij isdattrends
diemomenteelindesamenlevinggaandezijn wordendoorgezet.Bestaandeeconomischeoverlegstructuren bijvoorbeeld blijven intactendetechnologische ontwikkeling
gaatdooropdewegdienuisingeslagen.Hettrendscenariogeeft daarmeeeenindruk
van een mogelijk toekomstbeeld als de samenleving op dezelfde wijze als nu met
problemen en uitdagingen blijft omgaan.
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De scenario's van hetIKC-V
Kolkman etal.(1994)beschrijven huntrendscenario alsvolgt (citaatuitde samenvatting):
"DeNederlandse maatschappij blijft zich inhettrendscenario richten opeenverantwoorde economische groei. De overheid behoudt haar rol als hoedster van collectieve belangen als milieubescherming, natuurbehoud eneenrechtvaardige inkomensverdeling. Europa issteedsverder geïntegreerd.
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is afgebouwd volgens de voorstellen van Mc Sharry en
de afspraken in de GATT. De Nederlandse veehouders krijgen hierdoor te maken met verhoogde
concurrentie uit Europese landen. De gezinsbedrijven zoeken een antwoord op deze concurrentie
in modernisering, schaalvergroting en specialisatie. Deverwerkende industrie besteedt veel aandacht
aan produktvernieuwing, want consumenten eisen een steeds gedifferentieerder voedselpakket. De
overheid blijft een lastige partner voordebedrijfstak in verband met debeperkingen die zij veehouders uit milieu-oogpunt oplegt. Het natuurbeleid van de overheid is gedifferentieerd. In sommige
delen van Nederland wordt verweving van landbouw en natuur nagestreefd, in andere delen krijgt
óf natuur óf landbouw prioriteit. Een doorgaande inzet van onderzoeksinspanningen gericht op
verbetering van technische prestaties, resulteert ineenaanzienlijke verhoging van de produktiviteit
per dier. Bovenstaande ontwikkelingen leiden in alle veehouderijsectoren tot een inkrimping van
het aantal dieren
Welzijnsaspecten en milieu zijn ingebed in de bedrijfsvoering voor zover
dit de concurrentiepositie van de bedrijven niet te veel aantast. Een eco-tax prikkelt de veehouder
zijn energiegebruik terug te dringen."

Intabel 9isdeontwikkeling van deveestapel weergegeven volgens de 'IKC-trend',
zowelinabsoluteaantallen alsineenfractie tenopzichtevan 1990.De ontwikkeling
van demelkveestapel isgebaseerd opeendaling vanhetnationale melkquotum met
10% en een toename van de melkproductie per koe van 6500 kg in 1990 tot 8500
kg per koe perjaar in 2005.Ook voor de andere diercategorieën is de ontwikkeling
onder anderegebaseerd opdeverwachte marktontwikkelingen entechnische ontwikkelingen.
Tabel 9 Ontwikkeling van de veestapel (* 1000) in het tijdvak 1990-2005 volgens het IKC-trendscenario (Berghs en Van den Ham, 1994; gebaseerd op LEI-DLOICBS, 1991; Muller et al.,
1993; De Bode et al., 1994)
Diercategorie

1990

2005

2005 als % tov 1990

Melkkoeien

1 878

1205

64

Jongvee

1 686

904

54

Vleesstieren

451

277

61

Zoogkoeien

120

120

100

Vleesvaarzen

152

80

53

Ooien

790

643

81

Vleesvarkens

7 025

5 200

74

Fokzeugen >50 kg

1657

1185

72

Leghennen

33 199

27 000

81

Vleeskuikens

41 172

41 000

100

Met dit trendscenario alsuitgangspunt heeft het IKC een onderzoek gedaan naar de
effecten van verschillende pakketten milieu-eisen op de omvang en samenstelling
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van de veehouderij (Berghs en Van den Ham, 1994). Daarbij is telkens nagegaan
ofergegeveneenbepaaldpakketmilieu-eisenvoldoenderuimteisinNederlandvoor
deveestapel,zoalsdiegeschetstisinhettrendscenario.Zoniet,danwordtberekend
hoeveeldeverschillendeveehouderijtakken verdermoetenkrimpen.Daarnaast heeft
het IKC een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarbij uitgegaan is van een minder
sterke afname van het melkvee,doorgeen afname van demelkquota eneen minder
grote toename van de melkproductie per koe (7500 kg).
Behalvedittrendscenarioheeft hetIKC-Vtweeanderescenario'sbeschreven (Kolkman et al., 1994):
— InhetIndustriescenariowordtverondersteld datdoorgaande welvaartsverhoging
dehoogsteprioriteitgeniet.HetGemeenschappelijk LandbouwBeleidvandeEU
is verdwenen, de wereldhandel is volledig geliberaliseerd.
— InhetVersoberingsscenarioiseraandachtvoordegroterisico'sdieeenonevenwichtige verdeling tussen arm en rijk met zich meebrengt. Daarnaast is er veel
aandacht voor ecologische kringlopen en zijn brandstofkosten hoog, waardoor
transportkosten over grote afstand hoog oplopen.
Dezescenario'sbeschrijven duideüjke trendbreukenenvormendaaromgeengeschikte
basisals 'trendontwikkeling'. Eenkortebeschrijving vandezescenario's isopgenomen in aanhangsel 4.

De CPB-scenario's
Descenario's vanhetCentraalPlanbureau,uitgewerkt doorLEI-DLO (DeGrootet
al., 1994) geven de volgende beelden:
— EuropeanRenaissance (ER): in Europa gaan coördinatie en concurrentie hand
inhand,Europavervultdespilfunctie indewereldeconomie,deVerenigdeStaten
trekken zich terug in hun schulp. De Nederlandse economie en politiek wordt
sterk bepaald door wat zich op Europees niveau afspeelt.
— GlobalShift (GS): de rol van Europa lijkt veel op de rol van de VS in het ERscenario. Europa sluit zich af, de voortgang van de Europese integratie hapert
en de Nederlandse economie wordt in de Europese malaise meegetrokken.
— Balanced Growth (BG):het beste van beide bovenstaande scenario's gecombineerd,geenvandegrotehandelsblokken sluitzichaf, hetmarktmechanisme krijgt
veel ruimte, er is coördinatie waar dat nodig is.
In tabel 10zijn de cijfers van de CPB-scenario's (inclusief het basisjaar 1993) en
het IKC-trend-scenario naast elkaar gezet. De hier genoemde fosfaatproductie van
1993(206min.kg)is lager dan dedoor ons berekende productie in 1994(225min.
kg).Ditkomt doordat hetbasisjaar 1993voor deCPB-scenario's nietisafgeleid uit
delandbouwtelling,maarhetresultaatisvanhetmacro-economischemodel(ECAM),
waarmee ook de CPB-scenario's zijn berekend.
OpvallendisdatinalleCPB-scenario's berekendisdateenaanzienlijke hoeveelheid,
namelijk 15-25%vandemestproductieinfosfaat, fabrieksmatig verwerktengeëxporteerdwordt(tabel 10). Deomvangvandemestverwerking lijkt echtermeereennood-
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zakelijke sluitpost te zijn dan het resultaat van een onderbouwde redenering vanuit
de elementen waaruit de scenario's zijn opgebouwd.
Tabel 10 Enkele belangrijke kenmerken van de CPB-scenario's ten opzichte van 1993 en de
trendontwikkeling van het IKC-V.
1993

CPB-scenario's (2015)
ER

Afname cultuurgrond
(% per jaar)
Opp. 1000 ha

2006

Milieubeleid

"

Veestapel (min.)
— melkkoeien
— jongvee
—vleesvee
—vleesvarkens
—fokzeugen
—leghennen
—slachtkuikens

1,8
1,7
0,6
7,2
1,5
33,2
49

Fosfaat (min.kg)
— productie
— eigen bedrijf
— overschot bedrijf
—afzet
binnenland
buitenland
verwerking
Fosfaat per ha

0,5
1770
sterk

1,4
1,3
0,6
5,8
1,2
27
59

GS
0,3
1847
zwak

1,2
0,9
0,7
5,5
1,0
23
53

BG

Trend-ontwikkeling IKC (2005)

0,85
1620

0,5

zakelijk

rekening houdend met concurr.pos

1,6
1,2
0,5
4,5
0,8
25
59

1,2
0,9
0,5
5,2
1,2
27
41

206
131
75

158
83
75

128
70
58

141
77
64

68
7
0

29
5
41

36
4
18

32
6
26

99

63

57

67

bron: De Groot et al., 1994

Uit tabel 10 blijkt verder dat bij ER de fosfaatproductie door de veehouderij het
grootst is, en bij GS het kleinst. Daar staat echter tegenover dat bij ER meer mest
verwerkt wordt. Dit betekent dat de verschillen in fosfaatgebruik uit dierlijke mest
per ha cultuurgrond minder groot zijn. Bij ER zou gemiddeld over heel Nederland
63 kg fosfaat per ha worden uitgereden, bij GS 57 kg en bij BG 67 kg. In de uitwerking door LEI-DLOis geen ruimtelijke differentiatie binnen Nederland aangebracht.
De CPB-scenario's zijn zowel uitgewerkt voor 2005 als 2015; in het rapport zijn
echter vooral voor de situatie in 2015 getallen te vinden. De sterkste veranderingen
in deze scenario's spelen zich af vóór 2005.Daarom zijn de getallen voor 2015 toch
redelijk vergelijkbaar met die van het IKC-scenario. Voor de omvang van de verschillende diercategorieën beweegt het IKC-trendscenariozich over de gehele bandbreedte
van de CPB-scenario's: sommige diercategorieën komen overeen met het laagste
aantal (rundvee), ander met hoogste (fokzeugen en leghennen).
Het is tenslotte nog belangrijk te vermelden dat de verschillende scenario's weliswaar
verschillen in te verwachten milieubeleid, echter niet op het punt van fosfaatverlies50

normen.ZowelhetIKC-trendscenarioalsdeCPB-scenario's zijn alleuitgegaan van
lage verliesnormen (circa 5 kg per ha per jaar).

4.3 Trends op koersgebiedniveau
Indezeparagraaf wordtingegaanopdelineairevoortzettingvandetrend 1987-1994
(een trend, gebaseerd op het doortrekken van getallen) en een trendontwikkeling
gebaseerdophetTrendscenariovanhetIKC(eentrend,gebaseerd ophetdoortrekken
vanbeleidenmaatschappelijke ontwikkelingen).WehebbenvoorditTrendscenario
isgekozen omdat het specifiek bedoeld isom aantegevenhoedeontwikkelingvan
de veehouderij eruitziet als het beleid en de ontwikkelingen in de maatschappij de
tot en met 1994ingeslagen weg zouden vervolgen. Dedrie CPB-scenario's hebben
alle inmeerof mindere matetrendbreuken inzichenzijn daardoor minder geschikt
omeentrendontwikkelingtebeschrijven.Hetstreveninditonderzoekiseentrendontwikkeling tebeschrijven, envervolgens inbeperkte mate debandbreedte waarin de
toekomstige ontwikkelingen van de landbouw zullen plaatsvinden weer te geven.
Bijdetrendbeschrijvingopkoersgebiedniveaukomendeontwikkelingenaandeordevan:
— de veestapel (par. 4.3.1);
— de fosfaatproductie (par. 4.3.2);
— de oppervlakte cultuurgrond (par. 4.3.3);
— het fosfaatoverschot (par 4.3.4).
Tevens worden beidetrends vergeleken metde scenario's uit deliteratuur. Het verschiltussen delineaire trend endeIKC-trend geeft aanwelke ombuiging inde ontwikkeling van de veehouderij van de afgelopen jaren verondersteld is bij het IKCtrendscenario.

Lineaire trend 1987-1994-2005
Bijhetbepalenvandelineaireontwikkeling 1987-1994-2005isonderscheid gemaakt
indelineaire voortzetting van deontwikkeling van deveestapel,van de fosfaatproductie envanhet areaal cultuurgrond. Deze getallen zijn berekend uit decijfers per
koersgebied van 1987en 1994uithoofdstuk 3.Vervolgens zijn ookdehierbij behorende fosfaatoverschotten berekend, op basis van gebruiksnormen passend bij een
verliesnorm van 30kg (110kg en 90kg fosfaat voor resp.grasland en bouwland).

Trend op basis van het IKC-trendscenario
De trend opbasis van het IKC-trendscenario (in het vervolg kortweg 'trend-2005'
genoemd) is gebaseerd op verwachtingen van deskundigen met inachtneming van
hetvoorgenomen milieubeleid (uit 1994).Oplandelijk niveau isdaarom geprobeerd
de trend in het analysekader zoveel mogelijk te laten overeenkomen met het IKCtrendscenario.Letterlijke overnamevanhetIKC-trendscenarioisnietmogelijkdoordat
de ruimtelijke differentiatie in het analysekader afwijkt. In het analysekader wordt
met koersgebieden gewerkt, terwijl het IKC-V uitging van 15 landbouwgebieden.
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4.3.1 Ontwikkeling van de veestapel
In de trend-2005 is de ontwikkeling van de veestapel per koersgebied afhankelijk
gesteldvanveedichtheid,mestproblematiek enbedrijfsgrootte. Inrelatietotdesteeds
strengerwordende maatregelen inhetkader vandemestwetgeving, wordt verondersteld dat hoge veedichtheden op melkveebedrijven en hoge fosfaatoverschotten de
rentabiliteit van bedrijven steeds sterker zullen benadelen.
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het bepalen van de trend-2005:
— denationale aantallenvanelkediercategorie voor2005komenongeveer overeen
met die van het IKC-trendscenario;
— deafname vanallediercategorieën isgroteringebieden metkleinebedrijven dan
gebieden met grote bedrijven;
— de afname van alle diercategorieën is groter in koersgebieden met een fosfaatoverschot dan in die met een fosfaattekort;
— de afname van melkvee zal groter zijn op bedrijven met een hoge veedichtheid.
In aanhangsel 4 is aangegeven welke factoren voor de ruimtelijk gedifferentieerde
afname van de veestapel zijn gehanteerd ten opzichte van 1994. De verschillende
factoren per subcategorie zijn zodanig gekozen (viatrial anderror) datdetotale landelijke veestapel in 2005 zo dicht mogelijk overeenkomt met de aantallen van het
IKC-trendscenario (tabel 9).
In tabel 11is de omvang van de veestapel weergegeven voor 1987, 1994 en 2005,
zowel bij de lineaire trend als de trend-2005.De getallen bij de trend-2005 wijken
enigszinsafvandegetallenvanhetIKC-trendscenario uittabel9,doordateenandere
berekeningswijze is toegepast en diercategorieën zijn samengevoegd.
Tabel 11 De ontwikkeling van de veestapel (*1000) volgens de lineaire trend 1987-1994-2005 en
de verwachte veestapel bij de trend-2005.
Diercategorieën

1987

1994

Lineaire trend
1987-1994-2005

Trend-2005

Melkvee

2.100

1.694

1.056

1.220

Jongvee

1.577

1.571

1.557

1005

444

603

853

386

66

147

274

120

689

700

717

482

Vleesvarkens

7.301

7.267

7.214

5.305

Fokvarkens

1.800

1.661

1.440

1.179

Vleeskuikens

42.071

42.966

44.372

40.388

Leghennen

35.172

30.523

23.271

26.555

442

800

1.363

640

Vleesvee
Zoogkoeien
Vleeskalveren

Ooien
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Uittabel 11 kunnendevolgendeverschillenwordengeconstateerd tussendelineaire
trend en de trend-2005 (IKC-trend):
— Het doorzetten van de trend van 1987-1994 tot aan 2005 zou betekenen dat in
2005demelkveestapel gehalveerdzouzijnt.o.v. 1987.Volgensdetrendvanhet
IKC-V zal dedaling van het aantal stuks melkveetot hetjaar 2005niet zo sterk
zijn als de daling vanaf 1987.De afname van de melkveestapel wordt in beide
periodes veroorzaakt door toename van de melkproductie per koe en kortingen
op het nationale melkquotum.
— Hetjongvee isvanaf 1987nauwelijks gedaald.Deverwachting volgens deIKCtrend is dat in 2005 wel een sterke daling zal hebben plaatsgevonden.
— De vleesveestapel ondergaat volgens de IKC-trend een sterke daling in contrast
met de stijging die in de periode 1987-1994 heeft plaatsgevonden. Deze daling
wordt veroorzaakt door milieumaatregelen en lagere marktprijzen.
— De stijgende trend van zoogkoeien wordt volgens de IKC-trend niet voortgezet
totaan2005.Deverwachtingisdatdeaantallenin2005weergedaaldzullen zijn
tot op een niveau onder dat van 1994.
— Dedalendetrendvandevleesvarkens enfokvarkensstapel van 1987-1994 wordt
indeIKC-trendin2005versterktdoorgezet.Deverminderingvandevarkensstapelis(volgenshetIKC-V)hetgevolgvandeverminderdeinternationale concurrentiekracht vandeNederlandse varkenshouderijsectorendeverbetering vande
technische resultaten (minder dierplaatsen nodig voor dezelfde vleesproductie).
Verminderingvanvoerkostenvoordeel,kostprijsverhoging alsgevolgvanmilieuinvesteringen, kwaliteitendegezondheidstatus vandedieren spelenhierbij een
belangrijke rol.
— Devleeskuikenstapelblijft volgensdeIKC-trendredelijk stabieldoordetoename
van de consumptie per hoofd van de bevolking van pluimveevlees.
— Dedalingvanhetaantalleghennenvan 1987-1994zetzichvolgensdeIKC-trend
voortnaarhetjaar2005,maarinmindersterkemate.Dekrimpwordtveroorzaakt
door marktontwikkelingen endeverbetering van detechnischeresultaten (meer
eierenperdierbijongeveergelijkblijvende consumptie-en exportvooruitzichten,
De Bode et al. 1994).
— Het aantal schapen zalvolgens deIKC-trend weer sterk inaantal afnemen nade
stijging die vanaf 1987 heeft plaatsgevonden.
InhetProject Verliesnormen (1995)wordtbij delaagste verliesnorm (10kg fosfaat
per ha) tot hetjaar 2000 de volgende ontwikkeling van de veestapel verondersteld
ten opzichte van 1992/93:rundvee -19%,vleesvarkens -16%,fokzeugen -12%,leghennen -5% en slachtkuikens +5%.Ditisgemiddeld eenwatkleinere dalingvande
veestapeldanindetrend-2005.Geconcludeerd wordtdatvooraldeontwikkelingvan
de varkenshouderij afhankelijk is van de omvang van de verliesnorm; in de andere
sectoren is er nauwelijks effect.

Aantal bedrijven en bedrijfsgrootte
Naastdeontwikkelingvandeveestapelisookdeontwikkelingvanhetaantal bedrijveninteressant.Inprincipekunnendeontwikkelingvanhetaantaldierenenhetaantalbedrijven losvanelkaarwordengezien.Ookzonderverkleiningvandeveestapel
isdelaatstedecenniahetaantallandbouwbedrijven voortdurend afgenomen, alsge53

volg van voortgaande schaalvergroting en steeds verdergaande introduktie van techniek. Het IKC-V voorziet in het Trendscenario een afname van het aantal melkveebedrijven van 47 000 in 1990tot 26 000 in 2005.De gemiddelde bedrijfsgrootte neemt
toe van 40 melkkoeien per bedrijf in 1990 tot 47 in 2005. In de vleesveehouderij
halveert het aantal bedrijven. Hetzelfde geldt voor de leghennenhouderij. Bij de vleeskuikenhouderij wordt naast de ontwikkeling door schaalvergroting, ook een tendens
voorzien van neventakken op akkerbouwbedrijven, waardoor het totaal aantal vleeskuikenbedrijven ongeveer gelijk blijft. Ook in de varkenshouderij verdwijnen veel
kleine bedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte in 2005 isvoor de fokzeugenbedrijven 250 zeugen > 50 kg, voor een gemiddeld vleesvarkensbedrijf 500 dieren en een
gesloten bedrijf bestaat uit circa 190 zeugen (> 50 kg) en 650 vleesvarkens.

Samengevat
Concluderend kan gesteld worden dat zich bij de trend-ontwikkeling (trend-2005)
een aanzienlijke afname van deveestapel voordoet, die voor bijna alle diercategorieën
sterker is dan in de lineaire trendontwikkeling (melkvee en leghennen niet). Deze
ontwikkeling is gedeeltelijk het gevolg van marktontwikkelingen, maar voor een
belangrijk deel ook van het scherper worden van het milieubeleid (vooral voor de
varkenshouderij). Door beide zaken verslechtert de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij.

4.3.2 Fosfaatproductie
In tabel 12 is aangegeven hoe de ontwikkeling van de nationale fosfaatproductie is
opgebouwd uit deverschillende diercategorieën. Bij het bepalen van de fosfaatexcretie
per diercategorie voor trend-2005 is rekening gehouden met aanpassingen van het
voer en verandering van detechnische productieresultaten van het vee.In aanhangsel
4 is een overzicht weergegeven van de gebruikte excreties per diercategorie in de
verschillende jaren. De lineaire trend 2005 is berekend door het verschil in fosfaatproductie per diercategorie tussen 1987 en 1994 lineair door te trekken naar 2005.
Er is daarbij geen aandacht besteed aan de opbouw van de ontwikkeling van de fosfaatproductie, enerzijds doorveranderingen in deveestapelomvang en anderzijds door
verandering van de excretie per dier.
Het blijkt dat de totale fosfaatproductie in de periode 1994-2005 volgens de nietlineaire trendontwikkeling veel forser daalt dan bij de lineaire trend: van 225 min.
kg in 1994 naar 138 min. kg in 2005. Dit verschil komt vooral door de verwachte
lagere fosfaatproductie door de melkveestapel en het legpluimvee bij trend-2005.
Als de rundveestapel minder zal afnemen dan in de trend-2005 is geschetst (door
bijvoorbeeld geen quotumkorting van 10% en een productie per koe van 7500 kg),
dan komt de fosfaatproductie door rundvee 17 min. kg fosfaat hoger uit, waardoor
de totale fosfaatproductie op ongeveer 155 min. kg fosfaat uitkomt.
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Tabel 12 Fosfaatproductie per diercategorie in deperiode 1987-1994 en in 2005 volgensde
lineaire trend en de trend-2005 (in min. kg)
Diercategorie

1987

1994

Lineaire trend
2005

Trend-2005

121,1

113,8

102,3

67,1

Vleeskalveren

3,5

3,0

2,2

1,8

Vleesvarkens

51,1

42,1

28,0

27,7

Fokvarkens

31,8

27,4

20,5

14,9

Pluimvee

30,9

34,0

38,9

22,3

Schapen

2,7

5,0

8,6

4,1

241,1

225,5

200,5

138,0

Rundvee

Totaal

Fosfaatproductie
(kg/ha)
D
0-50

• 50-130
• 130-250
• 250 - 290

o^y
Fig. 13 Fosfaatproductie volgens trend-2005

Invergelijking metdeCPB-scenario's,uitgewerkt doorLEI-DLO,isde fosfaatproductieindetrend-2005redelijk inhetmiddenvandescenario's:delandelijke fosfaatproductie varieertbijdeCPB-scenario'svan 128tot 158min.kgfosfaat. InhetProject Verliesnormen (1995) is echter voor de intensieve veehouderij met nog lagere
excretiesperdiergewerktdanbijdetrend-2005.Daartegenover wasdeexcretievan
rundvee iets hoger (aanhangsel 4).
In de Integrale Notitie (LNV, 1995) zijn ookeen aantal berekeningen gegeven met
betrekking tot de fosfaatproductie enhet fosfaatoverschot. Voor 2005 gaat men uit
vandezelfde aantallen dieren alsin 1993,alleen demelkveestapel wordtkleiner als
gevolgvaneenstijgendeproduktiviteit.Defosfaatproductie in2005bedraagthiermee
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185 min. kg. Dit ligt ver boven 138 min. kg uit het trend-2005-scenario. De fosfaatproductie inde lineaire trend ligt echter weer hoger (200min.kg).De uitgangspunten
van de Integrale Notitie liggen dus binnen de bandbreedte van deze studie.
Indien de ontwikkeling 1987-1994 in de fosfaatproductie lineair wordt doorgetrokken
tot het jaar 2005, dan ontstaat per regio een beeld zoals is weergegeven in tabel 13.
Daarnaast is in tabel 13ook weergegeven hoe de fosfaatproductie per regio eruitziet
bij de trend-2005.
De landelijke fosfaatproductie zou volgens de lineaire trend tot ca. 200 min. kg fosfaat dalen. In bijna alle regio's treedt een daling op. In deregio Oosten zou de daling
volgens deze trend het sterkst zijn, terwijl in de regio's Midden Nederland-oost en
Noorden de productie praktisch gelijk blijft. Alleen in regio Zeeland zou de fosfaatproductie (blijven) stijgen.
In de trend-2005 is de fosfaatproductie in alle regio's lager dan volgens de lineaire
trend in2005.Vooral in deconcentratieregio's als Oosten en Midden-Nederland-oost
is het verschil aanzienlijk.
Tabel 13 Ontwikkeling fosfaatproductie per regio in de periode 1987-1994-2005 en volgens de
trend-2005)

Regio

Ton per
redo
1987

Midden-Nederland-oost

91 469

282,5

278,3

271,7

176,5

Oosten

57 049

186,2

168,2

139,9

100,7

Midden-Nederland-west

19 435

94,6

86,5

73,8

59,9

West-Brabant

8 105

96,0

86,5

71,6

57,8

Limburg

3 714

86,9

80,6

70,7

54,9

Noorden

45 714

70,6

68,8

66,0

46,9

Noord-Holland-noord

5 388

54,7

53,2

50,8

38,0

Flevoland

1007

26,3

24,2

20,9

17,4

Zeeland

2 230

17,8

18,7

20,1

14,5

779

21,5

19,0

15,1

13,1

Zuid-Holland-zuid

Kg per ha
1987

1994

2005
lineair

trend-2005

De fosfaatproductie per ha per koersgebied is voor de trend-2005 weergegeven in
figuur 13enhet verschil met de fosfaatproductie in 1994 infiguur 14.Uit beide figuren blijkt dat bij de trend-2005 in nagenoeg alle koersgebieden de fosfaatproductie
door de veestapel flink afneemt. De afname ishet grootst in de concentratiegebieden:
Oost-Brabant en de Gelderse Vallei. Dit komt door het uitgangspunt dat de afname
van de veestapel sterker is in de mestoverschotgebieden. Ondanks de sterke afname
in de concentratiegebieden, blijft de fosfaatproductie daar nog steeds het hoogst.
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Ontwikkeling fosfaatproductie
(kg/ha)

D-214--99
B -99--59
-59- -1
-1 - 2
2- 28

_
^r

Fig. 14 Ontwikkeling van defosfaatproductie van 1994 tot trend-2005

Samengevat
Samengevat treedterbijdetrend-2005eenaanzienlijke dalingopvande fosfaatproductie door de veestapel: van 225min.kg fosfaat in 1994naar 138min.kg fosfaat
in2005.Dedalingiszowelhetgevolgvaneenafname vandemeeste diercategorieën
alsvaneen afname vandeexcreties perdier.Debandbreedte uitde CPB-scenario's
bedraagt voor de fosfaatproductie circa 130-160 min.kg fosfaat. De daling van de
fosfaatproductie per ha bij detrend-2005 is in alleregio's sterker dan de daling bij
de lineaire trend. Vooral in de regio Midden-Nederland-oost ligt de productie met
ruim 175kg fosfaat per ha ruim boven de plaatsingsruimte (circa 100kg per ha in
2005).

4.3.3 Cultuurgrond
Indezeparagraaf wordteenonderbouwing gegevenvoordeoppervlakte cultuurgrond
indetrend-2005.Eerstwordenenkeleliteratuurgegevens opeenrijgezetenvervolgens worden de in deze studie gekozen uitgangspunten besproken.
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Literatuur
Door Berghs en Van den Ham (1994) wordt een afname van het landbouwareaal verondersteld van 135 000 ha tussen 1990 en 2005. Daarvan is zo'n 60 000 ha nodig
voor stedelijke claims,en de overige oppervlakte isgrotendeels bestemd voornatuurontwikkeling. Deze getallen zijn onder andere gebaseerd op de rapporten van Bethe
(1991) en op eigen inschattingen van het IKC, waarbij inspiratie is gevonden in het
gedachtengoed van het Trendscenario, namelijk relatief meer ruimte in de maatschappij voor landschap, natuur enrecreatie; natuurontwikkeling isdeels gescheiden (onder
andere in de EHS) en deels verweven met landbouw. De regionale uitwerking is
gedaan per CBS/LEI-landbouwgebied (Nederland in 15 gebieden), deregionale differentiatie van de verschillende claims is echter niet in het rapport opgenomen.
Bij het onderzoek van Bethe is Nederland eveneens onderverdeeld inde 15CBS/LEIlandbouwgebieden. In dat onderzoek is geprobeerd de claims op landbouwgrond
vanuit andere sectoren zo goed mogelijk te kwantificeren op basis van wat in de
verschillende beleidsnota's daarover is vermeld. Er wordt onderscheid gemaakt in
claims voor verstedelijking, infrastructuur en industrieterreinen, bosbouw, weg- en
perceelsgrenzenbeplantingen, dag- en verblijfsrecreatie, militaire oefenterreinen en
het Natuurbeleidsplan. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 1990-2020;
daarnaast zijn ook schattingen voor deperiode 1990-2000 weergegeven. De onttrekking van landbouwgrond voor natuurontwikkeling in hetkader van het NatuurBeleidsPlan (natuurontwikkelingsgebieden enreservaatsgebieden) wordt door Bethe geschat
op 85 000 ha voor de planperiode van 30 jaar, waarbij hij ervan uitgaat dat circa
de helft van de relatienota-reservaatsgebieden in gebruik blijft door de landbouw en
daarom niet als cultuurgrond verloren gaat.
Door het Ministerie van Economische Zaken (1994) is een analyse uitgevoerd naar
grondclaims van verschillende sectoren. Dit iseveneens gedaan opbasis van bestaande beleidsnota's; daarnaast is ook nagegaan wat vanuit de verschillende sectoren zelf
als nodig wordt aangegeven. Exclusief natuurontwikkeling leidde dit tot een claim
van circa 4500 ha per jaar. In aanhangsel 4 is aangegeven hoe deze claim is opgebouwd.

Uitgangspunten
In ons onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gekozen:
— de totale nationale claim op landbouwgrond en de verdeling over natuur en overige onttrekkingen worden afgeleid uit het IKC-onderzoek, omdat dat onderzoek
recenter is dan het onderzoek van Bethe en omdat we de ontwikkeling van de
veestapel aan hetzelfde scenario hebben ontleend;
— de ruimtelijke differentiatie van de onttrekkingen voor natuur wordt afgeleid uit
een overlay van de EHS-zoekgebieden en de koersgebieden;
— deruimtelijke differentiatie van deoverige onttrekkingen wordt gebaseerd op het
onderzoek van Bethe, aangezien de IKC-studie daarover niet expliciet is; de overige claims worden daarbij zodanig gecorrigeerd dat het nationale getal voor overige
onttrekkingen van het IKC wordt bereikt.
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Uitgewerkt betekent dit het volgende:
DenationaleclaiminhetIKC-onderzoekbedraagt 135 000havoordeperiode 19902005.Ditbetekentomgerekendnaardeperiode 1994-2005eenonttrekkingvan 11/15
* 135 000ha=99 000,afgerond 100 000ha.Daarvan isongeveerdehelft bestemd
voornatuur en de andere helft voor overige claims.Een natuurclaim van 50 000ha
betekenteenrealisatievan37%vanhetEHSrealisatiegebied (135 000ha,zie hoofdstuk 5).Deoverige claims inhet onderzoek van Bethebedragen 36 900havoor de
periode 1990-2000.Dit betekent dat deze claims vermenigvuldigd worden met een
factor 50 000/ 36 900 = 1,36 om uit te komen op een nationaal totaal van 50 000
ha.Dealdusberekendeclaimperlandbouwgebied wordtvervolgensomgerekendnaar
hetpercentagevandeaanwezigecultuurgrond entenslottewordendezepercentages
afhankelijk van deliggingtoegekend aandekoersgebieden. In aanhangsel 4zijn de
claims per regio uit het onderzoek van Bethe vermeld.

Resultaten
Deontwikkeling vandeoppervlakte cultuurgrond perregioisweergegeven intabel
14, zowel voor de lineaire trend als voor de trend-2005.
Deafname aancultuurgrond indelineairetrendkomtneeropeenlandelijke gemiddeldeafname van0,32%perjaar.Ditisaandelagekant invergelijking met hetgeen
in de literatuur aan verwachte afname van de cultuurgrond wordt voorzien. Bij de
CPB-scenario's varieert de afname tussen 0,30 en 0,85% perjaar en bij het IKCtrendscenario is dat 0,5% per jaar (tabel 10).
Volgensdelineairetrendiserinalleregio'seenafname vandeoppervlakte cultuurgrond, behalve in Flevoland. In de meeste regio's is de afname van de oppervlakte
cultuurgrond bij detrend-2005 sterkerdanindelineairetrend.Deruimtelijke differentiatie van de afname in oppervlakte cultuurgrond is goed zichtbaar in figuur 15,
waar deafname van deoppervlakte cultuurgrond alspercentage van de oppervlakte
in 1994isweergegeven.Daaruitblijktdatdegrootsteclaimsinhetwestenenmidden
van Nederland liggen. In 23 koersgebieden is de afname groter dan 11%.
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Tabel 14 Ontwikkeling oppervlakte cultuurgrond per regio in de periode 1987-1994-2005 en
volgens de trend-2005 (1000 ha)
Regio

1987

1994

Lineair
2005

Trend-2005

Midden-Nederland-oost

323,7

316,4

304,9

301,7

Oosten

306,4

305,8

304,9

292,5

Midden-Nederland-west

205,4

200,8

193,6

182,6

West-Brabant

84,4

80,9

75,4

77,6

Limburg

42,7

42,3

41,7

39,6

Noorden

647,7

633,7

611,7

609,9

98,5

98,1

97,5

90,1

125,1

122,5

118,4

118,3

Flevoland

45,5

55,1

70,2

51,7

Zuid-Holland-zuid

36,2

33,7

29,8

32,7

Uiterwaarden

32,3

31,0

29,0

28,0

Waddeneilanden

11,1

11,2

11,4

9,9

Noord-Holland-noord
Zeeland

Totaal Nederland *)

1995,4

1950,7

1880,5

1852,8

*) Niet alle koersgebieden vallen in een regio, daarom is totaal Nederland wat hoger dan het totaal
van de hier weergegeven regio's. Door afrondingsfouten en toevalligheden in de toedeling van
koersgebieden aan landbouwgebieden is de niet-agrarische claim (97 900 ha) iets lager dan het uitgangspunt van 100 000 ha.

Afname cultuurgrond
(% van opp. in 1994)
D O -4,2
D 4,2- 7,1
7,1 -11,0
111,0-24,1

G^

Fig. 15 Ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond van 1994 tot trend-2005
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Samengevat
Deontwikkelingvandeoppervlaktecultuurgrond voordelandbouwisvooral afhankelijk van de niet-agrarische claims. Voor denatuurclaim iseen goed beeld van de
geplande onttrekking beschikbaar: de EHS-kaart. Voor een belangrijk deel van de
onttrekkingvoorwoningbouwenrecreatieisnogonduidelijk waardatinhetkomende
decennium gaatgebeuren.Opbasisvandebeschikbare beleidsnota's isgekomentot
eentotaleonttrekking van0,5%perjaar(9000ha).Ditiseenaanzienlijke ombuiging
vandeontwikkeling in 1987-1994,waarindeonttrekking 0,3%perjaarbedroeg.De
plaatsingsruimte voordierlijke mestvolgensdetrend-2005isdancirca5%lagerdan
in 1994. Uit de CPB-scenario's blijkt een marge van 3 tot 8%.

4.3.4 Fosfaatoverschotten
Bij deberekening van defosfaatoverschotten wordt ineerst instantie uitgegaan van
eenverliesnorm van 30kg fosfaat perhaperjaar, d.w.z. eengebruiksnorm van 110
kgfosfaat voorgrasland en90kgfosfaat voorbouwland.Metdezenormkandefosfaattoestand van de bodem op een zodanig peil worden gehouden dat er geen opbrengstdervingen voordelandbouwzijn (BerghsenVandenHam, 1994).Deacceptatiegraad is in eerste instantie op 100% van de plaatsingsruimte gesteld. Hiermee
wordteen situatie geschetst diebeschouwdkanworden alshetminstrigoureusvoor
delandbouw in2005.Deresultatenwordenvergelekenmetdiebijdeeindverliesnorm
van 5 kg fosfaat, die als de meest rigoureuze norm kan worden beschouwd. Ook
wordt nagegaan wat het effect is van een andere, meer reële acceptatiegraad.

Fosfaatoverschot
(kg/ha)

• 90-191
• 0- 90
g -75- 0
• -90- -75

*-r-:•-'•..

-

--.

• ^

NO/«'-» 'N. V

&z?
Fig. 16 Fosfaatoverschot in kgper ha bij trend-2005, verliesnorm 30
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De fosfaatoverschotten in kg per ha bij trend-2005 en verliesnorm 30 zijn per koersgebied weergegeven infiguur 16.In figuur 17zijn defosfaatoverschotten weergegeven bij een verliesnorm van 5 kg per ha per jaar. Vervolgens zijn in figuur 18 en
4.7 de overschotten weergegeven als absolute hoeveelheden fosfaat per gebied, eveneens bij verliesnormen van respectievelijk 30en5kgper ha. De getallen op landelijk
niveau zijn weergegeven in tabel 15.
De (theoretische) landelijke plaatsingsruimte volgens detrend-2005 is groter dan de
overschotten, zodat alle mest geplaatst zou kunnen worden. In figuur 16 is te zien
dat er op koersgebiedniveau bij detrend-2005 sprake isvan overschotten in 28koersgebieden, met een totaal van 26 min. kg. Bij dezelfde norm in 1994 waren er mestoverschotten in 53 koersgebieden met een totaal van 80 min. kg fosfaat.
Tabel 15 Enkele nationale kengetallen van de verschillende doorgerekende situaties (min.kg
fosfaat)
1994
Gebruiksnorm grasland/bouwland

150/110

Trend-2005
110/90

110/90

85/65

Fosfaatproductie

225

225

138

138

Geplaatst in eigen koersgebied

165

145

110

100

60

80

26

38

(36)

(53)

(28)

(44)

91

51

74

40

66%

157%

38%

95%

-31

29

-48

_2

88%

115%

74%

99%

Overschot op koersgebied niveau
Aantal koersgebieden met overschot
Resterende plaatsingsruimte
Acceptatiegraad resterende ruimte
Nationaal overschot
Acceptatiegraad nationaal

Bij gelijkblijvende plaatsingsnormen neemt volgens hettrendscenario de mestproblematiek dus behoorlijk af. In figuur 20 is weergegeven wat de overschotten zijn in
1994 bij plaatsingsnormen 1995 (110 en 150 kg voor respectievelijk bouwland en
grasland). Hieruit blijkt dat er in 1994 in 36 koersgebieden mestoverschotten waren
met een totaal overschot van 60min.kgfosfaat. Daarnaast was de resterende (theoretische) plaatsingsruimte in 1994 91 min. kg en in 2005 74 min. kg. Dit betekent dat
de ernst van de mestproblematiek in 2005 volgens het trendscenario bij verliesnorm
30 kleiner is te noemen: er is een kleiner overschot met een relatief grotere plaatsingsruimte bij strengere normen. In 1994 bedraagt het totale overschot 66% van de
plaatsingsruimte, terwijl deze in 2005 slechts 38%van deplaatsingsruimte bedraagt.
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Fosfaatoverschot
(kg/ha)
•
90-216
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•
0-90
B -75- 0
0-135- -75

Fig. 17Fosfaatoverschot in kgper ha bij trend-2005, verliesnorm 5

Fosfaatoverschot
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Fig. 18 Fosfaatoverschot in kgper koersgebied bij trend-2005, verliesnorm 30
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Fosfaatoverschot
(kgper koersgebied)
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Fig. 19 Fosfaatoverschot in kg per koersgebied bij trend-2005, verliesnorm 5

Fosfaatoverschot
(kgper koersgebied)
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Fig. 20 Fosfaatoverschot kg per koersgebied in 1994, bij gebruiksnormen 1101150
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Wanneer bijdetrend-2005 wordt uitgegaan vanstrenge eindnormen, bijvoorbeeld
een verliesnorm vanmaximaal 5kgfosfaat perha(gebruiksnormen van65en 85
kgvoorresp.bouw-engrasland)krijgen veelmeerkoersgebieden een mestoverschot
enneemtdeplaatsingsruimte voordierlijke mestverderaf(fig. 17en19).Hettotale
mestoverschot op koersgebiedniveau (sommatie van alle positieve overschotten)is
bij dieverliesnorm 38min.kgfosfaat, verdeeld over 44koersgebieden, terwijlde
totaleplaatsingsruimteopkoersgebiedniveau40min.kgfosfaat bedraagt.Theoretisch
zouallemestdannognetgeplaatstkunnenworden,maarindepraktijk zalzo'nhoge
acceptatiegraad niet haalbaar zijn zodat bijeenverliesnorm van5kg (verwerking
en)exportvaneendeelvandemestnoodzakelijk is.Alsbijvoorbeeld allepluimveemest zou worden geëxporteerd zou dehoeveelheid teplaatsen fosfaat afnemen met
22 min. kgfosfaat (tabel12).
In tabel 16zijn defosfaatoverschotten perregio weergegeven voor detrend 2005
bij verliesnormen van30en5kgfosfaat perha(voor deoverschotten in 1987en
1994 wordt verwezen naar paragraaf 3.3). Het blijkt datbijverliesnorm 30alleen
de regio Midden-Nederland-oost eenoverschot heeft; inregio Oosten isdebalans
vrijwel nul.Bijverliesnorm5wordendefosfaatoverschotten perha,zoalsteverwachten, 25kghoger (ofdeplaatsingsruimte 25kg kleiner).Deregio Oosten wordt dan
ook eenoverschotregio.
Tabel 16 Fosfaatoverschotten per regio volgens de trend-2005 bij twee verliesnormen (5 en 30)
Regio

Regioopp.
(1000ha)

Norm 30
(tonper
regio)

Norm 5
(tonper
regio)

Norm 30
(kg perha)

Norm 5
(kg per ha)

Midden-Nederland-oost

301,7

22991

30534

76,2

101,2

Oosten

292,5

-952

6306

-3,3

21,6

Midden-Nederland-west

182,6

-8182

-3617

-44,8

-19,8

West-Brabant

77,6

-2991

-1050

-38,5

-13,5

Limburg

39,6

-1682

-692

-42,5

-17,5

Noorden

609,9

-33243

-17995

-54,5

-29,5

Noord-Holland-noord

90,1

-5716

-3464

-63,4

-38,4

Flevoland

51,7

-3904

-2611

-75,5

-50,5

118,3

-9198

-6241

-77,8

-52,8

32,7

-2661

-1845

-81,4

-56,4

1852,8

-48674

-2353

-26,3

-1,3

Zeeland
Zuid-Holland-zuid
Totaal Nederland

Bijhetdoortrekken vandelineaire trend 1987-1994-2005 bedraagt detotale oppervlaktecultuurgrond 1,88 min.ha (tabel 14)endefosfaatproductie 200min.kg(tabel
12),wateengemiddeldefosfaatproductie van 106kgperhabetekent.Uitgaandeeen
aandeelgraslandvan54%vandetotaleoppervlaktecultuurgrond (volgenslandbouwtelling 1994)bedraagt deplaatsingsruimte bijeenverliesnorm van 30kgfosfaat per
hagemiddeld 101 kgperha.Bijdelineairetrendontstaatduseennationaal overschot
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van 5 kg fosfaat per ha bij verliesnorm 30. Bij een verliesnorm van 5 kg per ha is
het overschot 30 kg per ha. De lineaire trend leidt dus tot aanzienlijk grotere overschotten dan de niet-lineaire trend-2005.

A cceptatiegraden
De nationale productie van 138 min. kg fosfaat bij de trend 2005 is gemiddeld over
heel Nederland ongeveer 75 kg fosfaat per ha. Bij een verliesnorm van 30 zijn de
gebruiksnormen voor bouwland en grasland respectievelijk 90 en 110kg. Uitgaande
54% grasland (landbouwtelling 1994)isde gemiddelde gebruiksnorm 101kg fosfaat
per ha. De gemiddelde acceptatiegraad isdan 75/101 =74% (tabel 15).In het bovenstaande isalberekend datuitgaande van een acceptatie vaninhetkoersgebied geproduceerde mestvan 100%,deacceptatiegraad van mest uit anderekoersgebieden 38%van
de plaatsingsruimte moet zijn om alle overschotmest in Nederland te gebruiken.
Bij een verliesnorm van 5 kg zijn de gebruiksnormen voor bouwland en grasland
respectievelijk 65 en 85 kg fosfaat, gemiddeld 76 kg fosfaat per ha. Dit betekent een
acceptatie van 75/76 =99%. Een dergelijk hoge acceptatie is waarschijnlijk onhaalbaar, zodat dit beeld alleen realiteit kan worden als er een substantiële (verwerking
en) export van mest plaatsvindt of een verdere reductie van de veestapel.
Berghs en Van den Ham (1994) geven aan dat in het trendscenario waarschijnlijk
een toename zal plaatsvinden van gewassen als Corn Cob Mix en voedergranen, ten
koste van grasland en traditionele akkerbouwgewassen. Deze gewassen kunnen goed
bemest worden met dierlijke mest (in tegenstelling tot bv. gewone granen) en het
produkt is goed bruikbaar als voeder in de intensieve veehouderij (dit betekent dus
een nieuwe afzetmarkt voor de akkerbouw).
Bij de berekening van de trend-2005 worden in deze studie eventuele veranderingen
in de omvang van de verschillende gewassen verwaarloosd; de keuze van de hoogte
van de verliesnorm en de acceptatiegraad zijn van veel groter belang bij het bepalen
van de hoeveelheid te plaatsten mest.
Lagere acceptatiegraden hebben in principe hetzelfde effect als lagere normen. In
de IKC-studie wordt verondersteld dat rundveebedrijven steeds meer zelfvoorzienend
worden voor zowel ruwvoer als mest, wat ook betekent dat er geen plaats is voor
mest van ander veehouderijtakken. De oppervlakte grasland wordt daarbij afgestemd
op de omvang van de melkveestapel, die weer bepaald wordt door ontwikkelingen
in de melkproductie per koe en de melkquota. Voor bouwland wordt verondersteld
dat 40 kg fosfaat wordt geaccepteerd, en voor maïsland/CCM/voedergranen 55 kg
(bij een veronderstelde verliesnorm van 3kg fosfaat per ha).Deuiteindelijke acceptatie zal onder andere afhankelijk zijn van andere mestregels. Bij een uitrijverbod in
de herfst opkleigrond zal de acceptatie op bouwland kunnen dalen naar 20kg fosfaat
per ha. Aan de andere kant kan een ruimere verliesnorm (26 kg fosfaat) ertoe leiden
dat 60 kg fosfaat uit dierlijke mest wordt geaccepteerd (Berghs en Van den Ham,
1994).
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Samengevat
Volgensdetrend-2005zaldeafname vandefosfaatproductie doordeveestapel sterkerzijndandeafname vandeplaatsingsruimtevoordierlijke mest:de fosfaatproductiedaaltmet 39%,deplaatsingsruimte daalt met 27%.Dit geldt bij een verliesnorm
van 30 kg in 2005 (en gebruiksnorm grasland/bouwland van 150/110 voor 1994).
Alsgevolghiervan dalendefosfaatoverschotten opkoersgebied niveau van60min.
kg fosfaat in 1994 naar 26 min. kg fosfaat in 2005. Volgens de lineaire trend zou
de afname in fosfaatoverschotten veel kleiner zijn.
Voor het wegwerken van de overschotten op koersgebiedniveau in 1994 moet via
mestverplaatsing 66% van de resterende plaatsingsruimte worden gebruikt, terwijl
dit volgens de trend-2005 slechts 38% is.Als echter wordt uitgegaan van een toekomstige verliesnorm van 5 kg komt het fosfaatoverschot uit op 38 min. kg en is
95%vanderesterendeplaatsingsruimtenodig;eendergelijke acceptatieis waarschijnlijk nietterealiseren, wat betekent dat bij dienorm verwerking/export vaneen deel
van de mest noodzakelijk zou zijn, of verdergaande inkrimping van de veestapel.
DeregioMidden-Nederland-oost isdeenigemeteenoverschot opregionaal niveau
bij verliesnorm 30. Als de verliesnorm daalt naar 5 blijft ook de regio Oosten een
overschotregio.

4.4 Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat bij voortzetting van de huidige ontwikkelingen in
demaatschappij (inclusiefhetvoorgenomenmilieubeleid uit 1994)ersprakezalzijn
van een aanzienlijke vermindering van de mestoverschotten. Dit komt zowel door
afname vandeveestapel alsdoorafname vandemestproductieperdier.Overschotten
zijn er dan alleen nog in de regio Midden-Nederland-oost. Deze vermindering is
sterker dan de vermindering die in de periode 1987-1994 heeft plaatsgevonden.
Bij een verliesnorm van 30 kg fosfaat per ha is alle mest plaatsbaar in Nederland.
Bij een verliesnorm van 5 kg is export en verwerking van een beperkt deel van de
mest noodzakelijk en/of verdergaande vermindering van de veestapel.
Vooral deontwikkeling vandeomvangvandeveestapelindekomendejaren iseen
onzekerpunt.Dezeontwikkeling zalzekerbeïnvloed wordendoorhet milieubeleid.
De ontwikkeling in de trend-2005 is onder andere gebaseerd op een milieubeleid
met een lage verliesnorm voor fosfaat. Bij eenverliesnorm van 5kg en verwerking
enexportvaneengrootdeelvandepluimveemest,kandeoverigemestinNederland
worden geplaatst. Bij hogere toekomstige verliesnormen is het waarschijnlijk dat
de totale veestapel minder in omvang afneemt dan in de trend-2005 is geschetst.
Momenteel lijkt de ontwikkeling van devarkenssector het meest gevoelig voormilieubeleid. De ontwikkeling van de rundveehouderij wordt vooral bepaald door de
melkquotering enbijpluimveehouderij lijkt demogelijkheid van verwerking/export
van mest een haalbare oplossing voor de mestproblematiek.
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5 Oplossingsrichtingen

5.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 is aangetoond dat bij een ontwikkeling volgens de trend-2005 en
verliesnorm 30er op nationaal niveau geen fosfaatoverschot meer is. Op regionaal
of koersgebiedniveau zijn er echter nog wel overschotten te verwachten (tabel 15
en 16).Bijdeverliesnormvan30kgfosfaat perha,zijn in28koersgebieden fosfaatoverschotten met een totaal overschot van 26 min. kg fosfaat (bij een verliesnorm
van5kgbetreft dit44koersgebieden meteentotaalfosfaatoverschot van38min.kg).
Indithoofdstuk wordt een aantalruimtelijke oplossingsrichtingen verkend voor het
verminderen ofwegwerkenvandelokaleoverschotten,bijeenontwikkelingvolgens
detrend-2005.Hierbij wordttevensrekeninggehouden methetfeit datdeEHS verderzalmoetenwordenvoltooid.Indetrend-2005wordtervanuitgegaandatin2005
ca. 37% van de EHS zal zijn gerealiseerd. Voor de overige 63%van de EHS zal
extra ruimte moeten worden vrij gemaakt, hetgeen een extra inspanning vraagt bij
hetoplossenvandemestproblematiek. Daarnaastzalwordennagegaan watdegevolgenzijn alsdemestproductiegroteris(veestapel 1994)ofalsdeverliesnormen lager
zijn (verliesnorm 5).
Deoplossingsrichtingen spitsenzichtoeopdemogelijkheden voorherverdelingvan
veehouderijbedrijven opkoersgebiedsniveau. Bedrijfsverplaatsing wordt gezien als
eenmogelijkeoplossingvoorhetwegwerkenvanregionalefosfaatoverschotten, zodat
grote mesttransporten over langere afstanden kunnen worden voorkomen. Lokale
overschotten (opbedrijfsniveau) zullen erindepraktijk altijd zijn enkunnen in tijd
enruimte sterk variëren. Inhet volgende wordtervan uitgegaan dat deze via lokale
mesttransporten worden weggewerkt.
Hetverplaatsenvanbedrijven brengteenmaligextrainvesteringskosten metzichmee,
maar vervolgens zullen de mestkosten van het bedrijf lager worden als de mest in
debuurtkanwordenafgezet. Voorhetmilieulevertdittweevoordelenop, namelijk
verminderingvanenergieverbruik voormesttransportenverlagingvandeammoniakuitstoot inhet gebied waarhetbedrijf vandaan komt. Het verplaatste bedrijf zal natuurlijk ook ammoniak emitteren, maar de emissie kan lager zijn door vernieuwde
stalsystemen,ofminderschadelijk doordatveelmestoverschotgebieden vlakbijverzuringsgevoelige natuurgebieden liggen.
Bijdeinvullingvandeoplossingsrichtingen zijnverschillende aspectenvanbelang:
a) uitplaatsingsgebieden: welke gebieden worden ontlast?
b) uitplaatsingsstrategieën: welke veesoorten, in welke mate?
c) inplaatsingsstrategieën: welke veesoorten, waar, tot welke fosfaatbelasting?
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ad a)
Het verplaatsen van bedrijven is een kostbare aangelegenheid. Zelfs als nieuwbouw
nodig is omdat een deel van de stallen is afgeschreven, blijft er bijna altijd een deel
van het bedrijfskapitaal over in de delen die nog niet afgeschreven zijn. Daarnaast
zijn er kosten als gevolg van het onderbreken van de productiecyclus. Dit betekent
bijvoorbeeld dat het verplaatsen van een groot aantal bedrijven uit een concentratieregio, een dure zaak is,zelfs als het wordt uitgesmeerd over een langere periode. Vanuit
het oogpunt om beperkt beschikbare middelen effectief in te zetten zal gezocht worden naar uitplaatsingsgebieden waar met beperkte inspanning relatief veel bereikt
kan worden. Daarom wordt ineerste instantie gekozen voor uitplaatsing van bedrijven
uit de EHS-zoekgebieden, zodat deuitplaatsingen zowel bijdragen aanrealisatie van
Algemene MilieuKwaliteit (AMK) als de EHS.Het lijkt daarbij eveneens zinvol aan
te sluiten bij het koersenbeleid. Dit betekent dat onderscheid gemaakt zal worden
naarkoerskleur (groene- enblauwe-koersgebieden ten opzichte van bruine- en gele).
In tweede instantie zal worden nagegaan welke mogelijkheden er nog zijn voor aanvullende bedrijfsverplaatsingen, ter ontlasting van de overschotgebieden. Ook daarbij
zal onderscheid gemaakt worden naar koerskleur.
adb)
Voor uitplaatsing komen in principe alle veesoorten in aanmerking. In het volgende
wordtechter geenuitplaatsing vanpluimvee voorgesteld. Pluimveemest bevat weinig
water en de stallen kunnen relatief goedkoop emissiearm worden gemaakt. Bij de
behandelde strategieën wordt daarom aangenomen dat de pluimveebedrijven alleen
worden verplaatst uit de te realiseren EHS-gebieden, en dat de pluimveemest voor
het overige, indien nodig, wordt getransporteerd binnen Nederland of geëxporteerd.
Voor uitplaatsing van de veesoorten varkens/vleeskalveren en graasvee zijn er verschillende mogelijkheden.
ad c)
Voor de locatie waar de bedrijven worden ingeplaatst zijn ook diverse strategieën
mogelijk:
— Graasdierbedrijven spreiden over Nederland, bijvoorbeeld naar gele- en bruinekoersgebieden (buiten de EHS-zoekgebieden).
— Varkensbedrijven plaatsen in complexen. Reden hiervoor is dat concentratie van
varkensbedrijven voordelen kan hebben voor de sector boven spreiding (Douw
et al., 1987).De complexen zullen moeten worden geplaatst ingebieden met veel
plaatsingsruimte. Nagegaan zal worden hoe groot nieuw te vestigen complexen
dan kunnen zijn.
— Varkensbedrijven spreiden over akkerbouwgebieden. Daarbij kunnen eventueel
voordelen van 'grondgebondenheid' benut worden. De mest kan vlakbij het bedrijf
worden uitgereden, en mogelijk kan door akkerbouwers voer voor de varkenshouderij geproduceerd worden.
In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de claims die nodig zijn voor de volledige realisatie van de EHS en de afname van de cultuurgrond en veestapel die daarvan het
gevolg zijn. In paragraaf 5.3 zal worden nagegaan wat de mogelijkheden en effecten
zijn van aanvullende verplaatsingsopties.
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5.2 Extra claims voor de realisering van de volledige Ecologische
Hoofdstruktuur
Derealiseringvandevolledige Ecologische Hoofdstruktuur (EHS) zalverdere omvormingvancultuurgrond innatuurgebiedmetzichmeebrengen. Landbouwbedrijven
zullenmoetenverdwijnen uitdegeplandenatuurontwikkelings-enreservaatsgebieden.
Een deel van die bedrijven zal het bedrijf beëindigen, terwijl een ander deel naar
elders zal worden verplaatst.
In deze paragraaf wordt nagegaan hoeveel extra cultuurgrond er nodig is voor de
voltooiing van de Ecologische Hoofdstruktuur (EHS). Daarnaast wordt nagegaan
hoeveel vee er daarbij uitgeplaatst zal moeten worden.
Bijdeberekeningen isperkoersgebied onderscheid gemaakttussen delendiebuiten
de EHS-zoekgebieden zijn gelegen en delen die daar binnen zijn gelegen. Deze
indeling isverkregen door een overlay temaken vande landbouwtellingsbedrijven,
de koersgebieden en de EHS-kaart (op gridbasis). Via deze overlay is informatie
verkregenoverhetaantalbedrijvenendehoeveelheidcultuurgrond (zoalsopgegeven
in de landbouwtellingen van 1994) die per koersgebied zijn gelegen in de zoekgebieden van derelatienotagebieden en de natuurontwikkelingsgebieden (en hoeveel
daarbuiten).
De aangegeven zoekgebieden zijn groter dan de claims. Om de afname van de
cultuurgrondinovereenstemmingtebrengenmetdeclaims,iseenprocentueleverdeling over de zoekgebieden toegepast. Deze verdeling kan in sterke mate afwijken
vandeuiteindelijke claims,maarhetisopditmomentdemeesthaalbare ruimtelijke
verdeling.Ookzullendeuiteindelijke claimsmisschiennietvoor 100%indegeregistreerdecultuurgronden vallen.Dehierberekende claims zijn daarom waarschijnlijk
aan de hoge kant.
VolgensdelaatstegegevensvanhetIKC-NatuurbeheeroverdeinvullingvandeEHS
zijn de oppervlakteclaims als volgt:
— 470 000 ha bestaande natuurgebieden (blijven hier buiten beschouwing);
— 50 000 ha natuurontwikkelingsgebieden;
— 170 000harelatienotagebied, waarvan dehelft reservaatsgebied (85 000ha)en
dehelft beheersgebied.Inderelatienotareservaatsgebieden wordtdoorhetIKC-N
uitgegaan van een veedichtheid diekan variëren van 0tot 1,5 gve/ha, in debeheersgebieden is het streven naar een veedichtheid van maximaal 2 gve/ha. In
depraktijk isdezeechter (nog)vaakhoger (zieaanhangsel 5voor omrekeningsfactoren voor gve).
Bij de berekening van de afname van cultuurgrond wordt ervan uitgegaan dat de
relatienotareservaatsgebieden een beheer zullen krijgen met een dermate extensief
karakter,datzijnietmeeralscultuurgrondwordenbeschouwd,maaralsnatuurgebied.
De beheersgebieden worden wél als cultuurgrond meegerekend.
Intabel 17zijn deverschillende claims weergegeven. Verondersteld is dat dereeds
meegerekende onttrekking intrend-2005 verhoudingsgewijs verdeeld isovernatuurontwikkelingsgebied en reservaatsgebied.
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Tabel 17 Oppervlakteclaims

voor realisatie EHS in hectares

Cultuurgron
d in zoekgebied

Street'oppervlakte

Gerealiseerd
trend-2005

Extra claims voor volledige
realisatie EHS
ha

Natuurontwikkelingsgebieden
Relationota-

91500

50 000

277 800

170 000

18 520

31480

%)
1,6%

gebieden, waarvan:
-reservaatsgebied

85 000

- beheersgebied

85 000

Totaal onttrekking

135 000

31480

50 000

53 520

85 000

2,7%

4,4%

*) percentage van de totale landelijke oppervlakte (geregistr.) cultuurgrond, in 1994: 1 950 700 ha

Figuur 21 en 22 geven de afname aan cultuurgrond per koersgebied ten opzichte van
de trend-2005.Figuur 21 geeft dit inha, figuur 22 alspercentage van detotale oppervlakte cultuurgrond per koersgebied. Uit de kaartbeelden blijkt dat er vooral een afname van de cultuurgrond ten gevolge van de EHS is te verwachten in aansluiting
op bestaande natuurgebieden in deregio's Noorden, Oosten, Midden Nederland, West
Brabant en Limburg. Opvallend is de sterke procentuele afname van de cultuurgronden langs de kust, in de waddeneilanden en langs de grote rivieren (fig. 22), maar
het gaat hier echter, landelijk gezien, om kleine oppervlakten cultuurgrond (fig. 21).
In de regio Flevoland is zowel in ha als procentueel weinig afname door de EHS
te verwachten.
Voor het doorrekenen van de gevolgen van realisatie van deEHS wordt verondersteld
dat in de natuurontwikkelingsgebieden alle landbouwbedrijven zullen verdwijnen.
Omdat de reservaatsgebieden tot de natuurgebieden worden gerekend, worden de
eventueel te verwachten (geringe) mestproductie en aantallen stuks vee in de reservaatsgebieden niet meegenomen bij de berekeningen van de te verwachten fosfaatoverschotten e.d (die berekeningen hebben uitsluitend betrekking op cultuurgrond).
Dit betekent tevens dat wordt aangenomen dat alle opproductie gerichte landbouwbedrijven uit deze gebieden zullen verdwijnen. Voor de beheersgebieden, die wel als
cultuurgrond worden meegenomen, wordt uitgegaan van een veedichtheid van het
graasvee van ca. 2gve/ha. Dit iseen zodanige veedichtheid, datin de ruwvoerbehoefte van het graasvee kan worden voorzien; plaatsing van meer mest ishier niet wenselijk. Dit betekent dat de overige mest (grotendeels afkomstig van de intensieve veehouderij), zal moeten worden uitgeplaatst. Het beeld dat zo van de EHS ontstaat is
een wensbeeld, dat wellicht in de praktijk niet zal worden gehaald. Dit onderzoek
moet daarom ook worden beschouwd als een verkenning, niet alseen reële toekomstvoorspelling.
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Afnamecultuurgrond
(haperkoersgebied)
D
0-190
190- 460
I 460-1010
11010-2420

Fig. 21 Afname cultuurgrond door realisatie van de EHS (haper koersgebied)

Afnamecultuurgrond

(%)
D 0- 2
2-6

*?

I 6-13
113-32

o^y
Fig. 22 Afname cultuurgrond door realisatie van de EHS uitgedrukt als % vande oppervlakte
cultuurgrond volgenstrend-2005
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Voor de voltooiing van de Ecologische Hoofdstruktuur zullen (na trend-2005) de
volgende maatregelen moeten worden getroffen:
— Uitplaatsing en/of beëindiging van alle opproductiegerichte bedrijven uit alle nog
terealiseren natuurgebieden en relatienotareservaatsgebieden. (Voor de volledigheid moet hierbij vermeld worden dat derealisatie van het EHS-deel in trend-2005
alleen betrekking had op cultuurgrond; er is niet expliciet vee uitgeplaatst. Wel
is voor de gehele Nederlandse veehouderij een flinke afname verondersteld, als
gevolg van marktontwikkelingen en milieubeleid).
— Zonodig uitplaatsing van graasvee tot een veedichtheid van 2gve/ha en uitplaatsing van de (mest van de) intensieve veehouderij uit alle te realiseren beheersgebieden. In de trend is geen rekening gehouden met deze extra ontlasting van de
beheersgebieden, zodat bij de volgende berekeningen ervan wordt uitgegaan dat
dit voor alle beheersgebieden in de EHS geldt.

Uitplaatsing van alle bedrijven uitde natuurgebieden en relatienotareservaatsgebieden
In hoofdstuk 4 is naar voren gekomen dat van de 135 000 ha te realiseren natuurgebied er in de trend-2005 al 50 000 ha EHS-natuur is opgenomen, zodat na 2005 nog
85 000 ha natuur moet worden gerealiseerd. Bij het berekenen van de gevolgen van
realisatie van een deel van de EHS in trend-2005 is echter alleen rekening gehouden
met onttrekking van grond; eris geen uitplaatsing of beëindiging van veehouderijbedrijven berekend. Om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de gevolgen
van volledige realisatie van de EHS wordt daarom ook bij de situatie trend-2005
nagegaan hoeveel veehouderij er in het gehele EHS-gebied ligt. In tabel 17 is aangegeven dat het voor de totale EHS gaat om een onttrekking van 50 000ha natuurontwikkelingsgebied en 85 000 ha reservaatsgebied, respectievelijk 54,5 en 30,5% van
de zoekgebieden daarvoor. Daarnaast ishetplan 85 000ha om te zetten in beheersgebied, dat is eveneens 30,5% van het zoekgebied voor relatienotagebieden.
In tabel 18 is aangegeven hoeveel fosfaat van verschillende diersoorten verplaatst
moet worden voor volledige realisatie van de natuurgebieden van de EHS, ervan
uitgaande dat de fosfaatproductie evenredig verdeeld is over de grond. Er is geen
onderscheid meer gemaakt in de aard van het te ontwikkelen natuurgebied (natuurontwikkelingsgebied of relatienotareservaatsgebied), omdat dit onderscheid geen andere gevolgen heeft voor de veehouderij. Daarbij is ter vergelijking aangegeven hoe
groot de hoeveelheden zijn als de veestapel evengroot blijft als in 1994.
Het blijkt dat uitgaande van een ontwikkeling volgens trend-2005 er 9.5 min. kg
fosfaat verplaatst moet worden om denatuurgebieden van deEHS volledig te realiseren. Dit is bijna 7% van de nationale productie (138 min. kg fosfaat). Vanuit de situatie 1994 zou voor volledige realisatie van de EHS 15,8 min. kg fosfaat, eveneens
7% van de productie (226 min. kg fosfaat) verplaatst moeten worden.
Door vergelijking van de landbouwtellingsgegevens en deEHS-zoekgebieden isberekend dat van het totaal aan geregistreerde bedrijven in 1994 (122 280), er 16 970
zijn gelegen in derelatienotazoekgebieden en 5 080 in de natuurontwikkelingszoekge-
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bieden.Passenwedeafname vandecultuurgrond voorderealisatievandeEHSt.o.v.
1994 toe op het aantal bedrijven, dan zullen er landelijk:
— 30,5% van 16 970isca.5 180bedrijven verdwijnen uitderelatienotareservaatsgebieden en
— 54,5% van 5 080 is ca. 2 770 bedrijven uit de natuurontwikkelingsgebieden.
Volgens dezegegevens zoudenerdustotaalca.7950bedrijven moeten verdwijnen
(beëindigen of verplaatsen) uit de EHS-gebieden.
Tabel 18 Hoeveelheden te verplaatsenfosfaat (min. kg) voor volledige realisatie vande natuurgebieden in deEHS
Situatie 1994 *)

Trend-2005
groen +
blauw

bruin +
geel

totaal

groen +
blauw

bruin +
geel

totaal

Graasvee

4,3

1,5

5,8

7,3

2,4

9,7

Varkens +
vleeskalveren

1,5

1,0

2,5

2,6

1,5

4,1

Pluimvee

0,8

0,5

1,3

1,2

0,8

2,0

Totaal

6,6

2,9

9,5

11,0

4,8

15,8

*)Voorde situatie 1994 is alleen de veestapel groter, de hoeveelheid cultuurgrond die onttrokken
wordt voor de EHS is gelijk verondersteld aan de situatie in 2005,namelijk 135000ha.

Uittabel 17blijkt dat deEHSnavoltooiing bijna 7%vanhettotale areaal aangeregistreerdecultuurgrondzalbeslaan.Passenweditpercentagetoeophettotaalaantal
geregistreerdebedrijven in 1994(122 280),danzouhettotaalaantalbedrijven binnen
de EHS op ca. 8560 komen, dus nog hoger. De bedrijven binnen de zoekgebieden
van de EHS zijn dus (in 1994)blijkbaar gemiddeld iets groter (in oppervlakte) dan
hetlandelijke gemiddelde.Aangenomenkanwordendatdemeestekleinere bedrijven
niet in aanmerking zullen komen voor bedrijfsverplaatsing, terwijl een groot deel
in 2005 al zullen zijn beëindigd. Het is dan ook niet aannemelijk dat, ten behoeve
van deEHS,veel meer bedrijven zouden worden verplaatst, dan het door onsberekende aantal.
Uit tabel 18blijkt eveneens dat slechts eenderde deel van deteverplaatsen fosfaatproductie in de bruine- of gele-koersgebieden ligt. In tabel 19iseen verdeling van
deEHSoverkoerskleuren weergegeven.Daaruitblijkt datdeoppervlaktenatuurgebiedvoorEHSindegroene-enblauwe-koersgebieden kleinerisdandieindebruineen gele-koersgebieden. Blijkbaar komt in de EHS-zoekgebieden van de groene- en
blauwe-koersgebieden relatief meerveevoordanindievandebruine-engele-koersgebieden. Doortabel 18entabel 19tecombineren kanberekend worden dat degemiddelde fosfaatproductie (1994) voor de EHS-zoekgebieden in de groen/blauwekoersgebieden 223kgbedraagt, enindebruin-gele-koersgebieden57kgperha.Dit
komtdoordatdebruin-gele-koersgebieden veelmeeruitakkerbouwgebieden bestaan.
Tenslotte moet vermeld worden dat niet alle veehouderij in de te realiseren EHSgebiedenper severplaatst moetworden.Zekervoordetakken waarbij geenproductierechten zijn ingesteld (vleesvee, schapen) is het waarschijnlijk dat een deel van
de productie in EHS-gebieden niet wordt verplaatst, maar beëindigd. Bij melkvee
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zalhet volledige melkquotum naar elders worden verplaatst, bij intensieve veehouderij
zal mogelijk een gedeeltelijke afroming van demestproductierechten kunnen plaatsvinden. Als de productierechten komen te vervallen, zal een ander beeld ontstaan.
Dit betekent dat de hoeveelheid te verplaatsen fosfaat ten behoeve van realisering
van de EHS waarschijnlijk kleiner zal zijn dan hier is aangegeven. Dit kan versterkt
worden doordat op lokaal niveau mogelijkheden gevonden kunnen worden om delen
van de EHS te realiseren op plaatsen waar relatief weinig bedrijven zijn.
Tabel 19 Verdeling EHS over de koerskleuren (in 1000 ha)
Groen

Blauw

Bruin

Geel

Totaal

127,8

546,6

1003,3

263,5

1941,2

Natuurontwikkelingsgebied

2,1

17,5

20,4

9,3

49,3

Relatienotareservaatsgebied

4,7

25,0

35,5

18,9

84,1

108,4

432,5

849,4

184,6

1574,9

4,7

25,0

35,5

18,9

84,1

Totaal cultuurgrond 1994 *)

Resterend 'wit' gebied
Waarvan nog te realiseren
beheersgebied

*) Het totaal aantal hectaren van 1994 is kleiner dan het totaal van de meitelling 1994, doordat een
aantal bedrijven niet aan koersgebieden (en daarmee ook niet aan koerskleuren) kon worden gekoppeld.

Uitplaatsing ten behoeve van de ontlasting van de beheersgebieden
Behalve het uitplaatsen van vee en bedrijven uit de te realiseren natuurgebieden kan
extra uitplaatsing van vee en/of mest nodig zijn voor de ontlasting van alle beheersgebieden in de EHS (85 000 ha). Uitplaatsing van het vee is hier niet strikt noodzakelijk, doordat inbeheersgebieden aangepaste landbouw hoofdfunctie is,hetgeen wel
extra beperkingen ten aanzien van het mestgebruik met zich mee brengt. In tabel 20
isweergegeven hoeveel mest erteveel is als debeheersgebieden behorend bij de EHS
gerealiseerd worden. Daarbij is verondersteld dat in beheersgebieden een maximale
veedichtheid geldt, ongeveer overeenkomstig de mestproductie van 2melkkoeien per
ha, afgerond 80kgfosfaat. Als het graasvee inhet beheersgebied van een koersgebied
gemiddeld meer dan 80 kg per ha produceert, moet de hoeveelheid daarboven afgevoerd worden. Daarnaast is verondersteld dat alle mest van de intensieve veehouderij
uit de beheersgebieden afgevoerd moet worden.
Bij detrend-2005 bedraagt deverwachte totale fosfaatproductie van de grondgebonden veehouderij in de relatienotazoekgebieden 12,1 min. kg. Gemiddeld zal de fosfaatbelasting volgens detrend-2005 door graasvee dan 59,9kg/ha bedragen. Uitplaatsing van graasvee uit de beheersgebieden zal dus bij een ontwikkeling volgens de
trend-2005 niet nodig zijn, alzal er op lokale schaal verplaatsing van graasvee tussen
debeheersgebieden onderling moeten plaatsvinden om deveedichtheid goed te spreiden. Wel zal alle mest die door de intensieve veehouderij in de beheersgebieden
wordt geproduceerd moeten worden uitgeplaatst. Volgens de trend-2005 zal dat circa
2,6 min. kg fosfaat bedragen. Bij een veestapelomvang volgens de situatie in 1994
moet een beperkt deel van de graasveemest worden afgevoerd (0,8 min. kg) en 4.3
min. kg fosfaat van de intensieve veehouderij. Ook bij de beheersgebieden blijkt dat
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indegroen-blauwe-koersgebieden,zowelabsoluutalsperhameermestuitgeplaatst
moet worden dan in de geel-bruine-koersgebieden.
Tabel 20 Hoeveelheden te verplaatsenfosfaat (min. kg) voor ontlasting van alle beheersgebieden
in deEHS
Trend-2005
groen +
blauw

bruin +
geel

Situatie 1994*)
totaal

groen +
blauw

bruin +
geel

totaal

Graasvee

0,0

0,0

0,0

0,5

0,3

0,8

Varkens +
vleeskalveren

1,0

0,7

1,7

1,7

1,2

2,9

Pluimvee

0,6

0,3

0,9

0,9

0,5

1,4

Totaal

1,6

1,0

2,6

3,1

2,0

5,1

*)Voor de situatie 1994is de veestapel groter, de hoeveelheid cultuurgrond die beheersgebied moet
worden is gelijk aan de situatie in trend-2005,namelijk 85000ha.

Figuur 23 en 24 geven een beeld van de afname (of te verplaatsen) fosfaat in kg
fosfaat (fig. 23), respectievelijk in % (fig. 24), van de totale fosfaatproductie per
koersgebied bij de trend-2005.Op de figuren is zowel de uit te plaatsen fosfaat uit
de natuurgebieden als uit de beheersgebieden opgenomen. Uit de vergelijking van
dezefiguren blijktonderanderedatverrewegdemeestehoeveelheidfosfaat zalmoetenverdwijnen (ofwordenverplaatst)uitdeVeluwe,zowelinpercentagealsinhoeveelheden kg fosfaat.

Samengevat
Realisering van de EHS zou dus, bij een ontwikkeling volgens de trend-2005, een
extrauitplaatsingvantotaalca.9,5 (natuurgebieden) +2,6(beheersgebieden) = 12,1
min. kg fosfaat betekenen. Uitgesplitst naar diercategorieën is dit:
— graasvee:
5,8 min. kg uit de natuurgebieden;
— varkens/vleeskalveren: 2,5 (natuur) +1,7 (beheersgebied) = 4,2 min. kg;
— pluimvee:
1,3 (natuur) + 0,9 (beheersgebied) = 2,2 min. kg.
Uitgaande van de situatie in 1994 zou een uitplaatsing nodig zijn van totaal 15,8+
5,1 =20,9min.kg fosfaat tenbehoeve vanderealisering vandegeheleEHS,uitgesplitst naar diercategorieën:
— graasvee:
9,7 (natuur) + 0,8 (beheersgebied) = 10,5 min. kg;
— varkens/vleeskalveren: 4,1 (natuur) + 2,9 (beheersgebied) = 7,0 min. kg;
— pluimvee:
2,0 (natuur) +1,4 (beheersgebied) = 3,4 min. kg.
In het algemeen zal voor realisering van EHS in de gele- en bruine-koersgebieden
mindervee/mestverplaatst hoeventeworden danbijdeblauwe-engroene-koersgebieden.Indiegebiedenzullenvakerakkerbouwbedrijven moetenwordenuitgekocht
of verplaatst.
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Fig. 23 Te verplaatsen fosfaat (kg per koersgebied) bij volledige realisatie van de EHS (trend2005)
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Fig. 24 Te verplaatsen fosfaat bij volledige realisatie van de EHS (in % van de productie volgens trend-2005)
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5.3 Aanvullende verplaatsingsopties
Een belangrijke vraag is of aanvullend verplaatsingsbeleid nog nodig en zinvol is,
uitgaande vaneenbepaaldeontwikkeling vandeveestapel enrealisatievandeEHS.
Daarbij kanrealisatievandeEHSals 'hard' gegeven wordenbeschouwd, aangezien
ditvastgesteldbeleidis,enermiddelenbeschikbaar zijn omdatuittevoeren (LNV,
1990).In devorigeparagraaf isaangegeven wat degevolgen zijn vanrealisatie van
deEHS voor deveehouderij. Verwacht wordt dat deontwikkeling van deveestapel
ergensligttussendehuidigeomvangeneenafname overeenkomstig deontwikkeling
geschetstintrend-2005 (eenafname vandenationalefosfaatproductie metbijna40%).
Vanuitdittoekomstbeeld wordtindezeparagraaf aangegevenwatde mogelijkheden
zijn voor verschillende opties voor aanvullende verplaatsingen van mest en/of veehouderij. Eerst wordt een beeld gegeven van de overschotten, vervolgens van de
plaatsingsruimte en tenslotte worden beide met elkaar geconfronteerd.
Overschotten na realisatie vande EHS
Tabel 21 geeft een overzicht van de fosfaatproductie van de belangrijkste diercategorieënendegesommeerdefosfaatoverschotten opkoersgebiedniveauperkoerskleur,
voor deniet-EHS-gebieden. Metniet-EHS-gebied wordt bedoeld alle cultuurgrond
die niet is gebruikt voornatuurontwikkelingsgebied, relatienotareservaatsgebied of
beheersgebied. Demestproductie dieplaatsvindt binnendeEHSisnietindezetabel
opgenomen.Aanheteindvandezeparagraaf wordtnagegaanwaardemestproductie
uit de EHS geplaatst kan worden. Voorlopig is verondersteld dat productie uit de
EHS in die gebieden wordt geplaatst, waarbij datniet tot overschotten leidt. Bij de
berekeningen vandeoverschotten isvoordesituatiein 1994entrend-2005uitgegaan
van een verliesnorm van 30 kg per ha.
Uittabel21blijkt datbijeenontwikkelingvolgenstrend-2005envolledigerealisatie
van deEHS,er in de niet-EHS-gebieden nog een mestoverschot isvan 24 min. kg
fosfaat; dat is 2 min. kg minder dan in de situatie zonder EHS. Blijkbaar ligt een
deel van de EHS-zoekgebieden in mestoverschotgebieden, waardoor realisatie van
de EHS leidt tot afname van het mestoverschot. Vooral in de gele-koersgebieden
is nog een groot overschot aanwezig.
Bijeenveestapelomvang zoalsdiewasin 1994dragenzoweldebruine-alsdegelekoersgebieden belangrijk bij aan het mestoverschot (bijverliesnorm 30).Het totale
mestoverschot opkoersgebiedniveau isdanechterdriemaal zogrootalsbijeenontwikkeling volgens trend-2005.

Plaatsingsruimte na realisatie van de EHS
Intabel22isweergegevenhoegrootdeplaatsingsruimteisindenietEHS-gebieden;
zowelvoortrend-2005als 1994,opkoersgebiedniveau,onderverdeeldnaarkoerskleur,
bijverliesnorm 30(uitplaatsingen uitdeEHS-gebieden zijn hiernognietinopgenomen). De oppervlakte cultuurgrond waar het om gaat is bij trend-2005 kleiner als
gevolg van de niet-natuuronttrekkingen. In de situatie 1994 is de plaatsingsruimte
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kleiner door de grotere veestapel. De meeste plaatsingsruimte zit in de blauwe- en
bruine-koersgebieden (grote oppervlakte en relatief veel ruimte per ha). De totale
plaatsingsruimte voor de situatie 1994 is volstrekt onvoldoende om de overschotten
te kunnen plaatsen.
Tabel 21 Mestproductie en mestoverschotten (bij verliesnorm 30) per diercategorie en per
koersgebied, gesommeerd per koerskieur na realisatie van de EHS (in de niet-EHS-gebieden,
uitgedrukt in min. kg fosfaat)
Jaar/kleur

Rundvee +
schapen

Varkens +
vleeskalveren

Pluimvee

Totaal

Waarvan
overschot

Trend-2005
Groen

7,8

4,7

1,8

14,4

3,1

Blauw

21,5

7,4

3,3

32,2

1,6

Bruin

29,2

15,6

8,7

53,6

5,8

Geel

6,7

12,4

6,2

25,2

13,6

65,4

40,2

20,1

125,7

24,0

Groen

12,8

7,8

2,9

23,5

9,3

Blauw

35,5

12,1

5,0

52,7

11,9

Bruin

48,6

25,6

13,1

87,3

26,6

Geel

11,4

20,0

9,6

40,9

27,6

108,6

65,6

30,7

204,9

75,5

Totaal Nederland")
1994

Totaal Nederland*)

*)Het totaal Nederland wijkt af van het totaal van de koerskleuren, doordat niet alle bedrijven aan
koerskleuren konden worden toegedeeld.

In tabel 22 is uitgegaan van een verliesnorm van 30 kg fosfaat per ha; dit zijn gebruiksnormen voor gras- en bouwland van respectievelijk 110 en 90 kg fosfaat per
ha. De plaatsingsruimte is berekend bij een acceptatiegraad van 100% opvulling van
de gebruiksnormen. Voor de mestoverschotgebieden lijkt dat een reële veronderstelling; voor de overige gebieden lijkt het meer waarschijnlijk dat hooguit tot gebruiksnormen van 100/ 80wordt bemest. Dit betekent dat deplaatsingsruimte in de 'tekortgebieden' met 10kg per ha afneemt. Veronderstellend dat het hier gaat om ongeveer
de helft van de oppervlakte cultuurgrond, betekent dit dat de plaatsingsruimte 8 tot
9 min. kg fosfaat kleiner wordt dan berekend in tabel 22.
In deze tabel is nog geen rekening gehouden met het plaatsen van mest(-productie)
uit de EHS. Afhankelijk van de situatie moet 12 tot 21 min. kg fostaat uitgeplaatst
worden. Deze hoeveelheid vormt een bovengrens doordat afroming van productierechten (intensieve veehouderij) kan plaatsvinden of doordat een deel van de productie
inde terealiseren EHS-gebieden niet wordt verplaatst maar beëindigd (vleesveehouderij en pluimvee). Dit betekent dat de te verplaatsen hoeveelheden 10tot 20% lager
kunnen zijn dan hier is berekend, wat betekent dat realisatie van de EHS zo'n 8 tot
20 min. kg te verplaatsen fosfaat betekent. Het grootste deel hiervan moet via be-
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drijfsverplaatsing omdathetgaatomteontwikkelennatuurgebieden,eenkleinerdeel
heeft betrekking op het verplaatsen van mest uit beheersgebieden.
Deze redenering geldt voor het plaatsen van mest uit overschotgebieden. Het is de
vraagofditookgeldtbijhetinplaatsenvanbedrijven.Naastdeplaatsingsruimte voor
mestisook 'depositie-ruimte' nodiginverbandmetammoniakemissies enbijgraasveebedrijven moet ook ruimte zijn voor voldoende grasland.
Tabel22 Plaatsingsruimte voorfosfaat op koersgebiedniveau, onderverdeeld naar koerskleurin
1994 en in 2005 bij verliesnorm 30 in deniet-EHS-gebieden
Trend-2005
ruimte
(mln.kg)

1994

oppervlakte
(1000 ha)

ruimte
(kg/ha)

ruimte
(mln.kg)

oppervlakte
(1000 ha)

ruimte
(kg/ha)

Groen

4,0

150

27

1,7

155

11

Blauw

17,8

471

38

9,1

485

19

Bruin

37,7

861

44

26,9

881

30

Geel

6,5

185

35

5,6

192

29

67,4

1684

40

44,5

1731

26

Totaal Ned. *)

*)Het totaal Nederland wijkt af van het totaal van de koerskleuren, doordat niet alle bedrijven aan
koersgebieden konden worden toegedeeld.

Infiguur 25zijn deoverschotten perkoersgebied, narealisatievandeEHSweergegeven. In figuur 26 is de plaatsingsruimte na realisatie van de EHS weergegeven.
Demest uit deEHSmoethierechter nog ingeplaatst worden. Inbeide figuren isde
situatievoortrend-2005weergegeven meteenverliesnormvan30kgperha.Dit geeft
eengoedbeeldvandemogelijkheden. Alswehetbeeldvan 1994nemenzijndeoverschotten een stukgroterendeplaatsingsmogelijkheden een stukkleiner. Delocatie
van mogelijke verplaatsingen zal echter niet anders zijn.

Aanvullende verplaatsingsopties
Doelvanaanvullendeverplaatsingsopties ishetbeperkenvankostenvoormesttransport,doordat bedrijven uitmestoverschotgebieden verplaatst wordennaar gebieden
waar de mest vlakbij het bedrijf kan worden afgezet. Een tweede voordeel kan zijn
dat de ammoniakemissie van een verplaatst bedrijf plaatsvindt in een gebied met
'depositieruimte', dat wil zeggen een gebied met minderkwetsbare natuurwaarden.
Alsallebedrijfsgebouwen tegelijkertijd afgeschreven zijn,kosthetverplaatsten van
eenbedrijf relatief weinig.Alsdatniethetgevaliszijn erextrainvesteringen nodig.
Dezekunnen wellicht gefinancierd worden uiteenbesparingopde mestafzetkosten
en mogelijk uit verplaatsingssubsidies. Daartegenover staat echter de mogelijkheid
datbedrijven eenlagerbedrijfsresultaat halenalsgevolgvanhetmissenvanconcentratievoordelen. Concentratievoordelen zijn echter moeilijk kwantificeerbaar.
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Fosfaatoverschot
(kg/ha;
D 0- 2
D
2-47
H 47-122
• 122-196

o^y
Fig. 25 Fosfaatoverschotten

bij trend-2005, na volledige realisatie van de EHS

Plaatsingsruimte
(kgfosfaatperha)
D 0- 8
D 8-37
l 37 - 61
I 61 - 90

f="

Fig. 26 Plaatsingsruimte bij trend-2005 na volledige realisatie van de EHS
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Erzijnverschillende optiesvoorverplaatsing mogelijk. Allereerstishetbelangrijk te
constateren dat er belangrijke verschillen zijn tussen de verschillende mestsoorten.
Pluimveemeest bevat over het algemeen relatief weinig water en is daarom relatief
goedkoop in het transport. Pluimveemest komt dan ook in aanmerking voor export.
Daaromligthetnietvoordehandompluimveebedrijven teverplaatsen.Bijverplaatsen
vanvarkens/vleeskalveren ofgraasveebedrijven lijkt eenveelgroterebesparing opde
transportkosten mogelijk. Probleem bijgraasveebedrijven isdaterniet alleennieuwe
bedrijfsgebouwen nodigzijn, maarookvoldoendegrond tenbehoeve vanderuwvoederproductie.Varkensbedrijven kunneninprincipenaarelkegebiedwordenverplaatst
waarruimte isom fosfaat teplaatsen; deinhet inplaatsingsgebied aanwezige akkerbouw en/of veehouderij kan in principe gehandhaafd blijven.
Infiguur 27iseenbeeldweergegevenvandemestproductie inallekoersgebieden uitgesplitstnaar(samengestelde)diercategorie;infiguur26zijndekoersgebiedenonderverdeeldnaaroverschotgebieden (wit)engebiedenmetplaatsingsruimte.Hetblijktdat
vooral in Noord-Brabant en de Gelderse Vallei relatief veel pluimveemest wordt
geproduceerd. Export daarvan levert al een aanzienlijke bijdrage aan oplossing van
de mestproblematiek.
In het volgende stuk worden enkele opties voor aanvullende verplaatsingen narealisering de EHS besproken.
Inplaatsen vanfosfaat uit deEHS-gebieden
TenbehoevevandevolledigerealisatievandeEHSmoet 12-21 min.kgfosfaat worden
ingeplaatst.Ongeveerdehelft hiervanbetreft graasveemest,zodatnaast fosfaatruimte
ookvoederoppervlakte nodigis.Plaatsing zoukunnenplaatsvinden in akkerbouwgebieden(waarbijbouwlandwordtomgezetingrasland),eenmeervoordehandliggende
mogelijkheid isechtergebruiktemakenvandeafname vandegraasveestapeldienationaal is voorzien, onder andere als gevolg van afnemende melkquota en toenemende
melkproductie per koe. Als gebruik gemaakt kan worden van bestaande bedrijfsgebouwenenbestaandgrasland,zullendeverplaatsingskosten lageruitvallen.Ditbetekent
datdeverwachteafname vandegraasveestapelindenietEHS-gebiedennietofbeperkt
zal plaatsvinden. Hierbij zou er echter wel naar gestreefd moeten worden de verplaatsingentebeperkennaarkoersgebieden meteen 'mesttekort',zodatdemestmarkt
verder wordt ontlast en het ammoniakemissieprobleem eveneens wordt aangepakt.
De intensieve veehouderij uit de EHS-gebieden zou bij voorkeur geplaatst moeten
wordeninakkerbouwgebieden,meteengeleofbruinekoers.Detotaleplaatsingsruimte
inallegele-enbruine-koersgebieden bedraagt 32-44min.kgfosfaat (tabel 22),ruim
voldoende dus voor de intensieve veehouderij uit deEHS.
ErvanuitgaandedatalleproductieuitdeEHSnaargele-enbruine-koersgebieden wordt
verplaatst, blijft daar aan plaatsingsruimte over: 11 min. kg fosfaat bij een situatie
volgens 1994en 32min.kg fosfaat bij trend-2005.Bijeen landbouwsituatie volgens
1994is dus relatief weinig plaatsingsruimte meer over na realisatie van de EHS.
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Mestproductie
(kgfosfaat per ha)
170
ESrundvee en schapen
• varkens en vleeskalveren
• pluimvee

Fig. 27 Mestproductie in het niet-EHS-deel per koersgebied volgens trend-2005

Graasvee uit de overschotgebieden
Het uitplaatsen van graasvee uit de overschotgebieden is gebaseerd op de gedachte
dat daardoor een groter deelvan de mest van de intensieve veehouderij geplaatst kan
worden in de overschotgebieden, en daardoor is het eenvoudiger voor de intensieve
veehouderij om de geconcentreerde ligging tehandhaven. Uitfiguur 27blijkt globaal
gezien de productie aan varkensmest bij de situatie trend-2005 in de concentratiegebieden ongeveer gelijk is aan de plaatsingsnorm van 90 tot 110 kg fosfaat per ha.
Dit betekent dat alle graasvee en pluimveemest uitgeplaatst moet worden om voldoende ruimte voor devarkensmest in hetproductiegebied tecreëren. Voor pluimveemest
is dat wellicht een reële optie; echter het uitplaatsen van zoveel graasvee lijkt voorlopig niet haalbaar: hoge verplaatsingskosten en waar is voldoende ruimte, zowel wat
betreft fosfaat als voederoppervlakte.
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Uitplaatsen varkenshouderij
Voorhetuitplaatsen van varkenshouderijbedrijven kunnen verschillende Strategien
wordengevolgd.Eeneerstemogelijkheid ishetuitplaatsen vanvarkensbedrijven uit
de sterke concentratiegebieden naar demeest ver weg gelegen akkerbouwgebieden
(Groningen,Zeeland).Ditmethetdoelomdebedrijven teverplaatsen overeenkomstigdelangstemesttransportstroom.Uitfiguur 26blijktdatdenodigeruimtedaarvoor
aanwezigis.Dezestrategieiszeereffectief inhetbeperkenvandemesttransportkosten,echtermindereffectief inhet 'schoonmaken vangebieden'. Ermoetenveelbedrijven verplaatst worden voordat in dehuidige concentratiegebieden sprake isvan
algemenemilieukwaliteit.Daarnaastbestaaterdekansdatconcentratievoordelen gaan
verdwijnen.Ditzoudeelsgecompenseerdkunnenwordendoorrealisatievannieuwe
concentratiegebieden in Groningen en Zeeland. Dit komt overeen met één van de
beleidsopties die in de notitie Ruimte voor Varkenshouderij wordt geschetst (RPD,
1995a).Nieuweconcentratiegebieden moetenechtervanbeperkteomvangzijn,aangezien met het toenemen van de concentratie de mestkosten zullen stijgen.
Een andere mogelijkheid ishet aanpakken vangebieden metrelatief beperkte overschottenaanvarkensmest; ditzijn bijvoorbeeld groene-enblauwe-koersgebieden die
aan derand vandeoverschotregio's liggen.Indiegebieden kunnen metrelatief beperkteinspanningen beleidsdoelen wordengehaald,echterdebijdrage aandebeperking van de mesttransportkosten is kleiner.
Samenvattend isbijdevarkenshouderij zowelbijdeuitplaatsings-alsdeinplaatsingsstrategieeendillemmateonderscheiden.Bijuitplaatsingkanprioriteitgegevenworden aan het saneren van de concentratiegebieden, wat de grootste besparing op de
mesttransportkosten oplevertoferkanprioriteitwordengegevenaangroene-enblauwe-koersgebieden meteenbeperktehoeveelheidvarkenshouderij,waarbijeenrelatief
beperkteinspanningresulteert in 'schone' gebieden.Bijdeinplaatsingkanprioriteit
gegeven worden aan zoveel mogelijk spreiding over tekortgebieden, wat leidt tot
minimale mestkosten of er kan prioriteit worden gegeven aan het realiseren van
beperkte concentratie gebieden, wat weer concentratievoordelen kan opleveren.
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6 Evaluatie, discussie en conclusies

Indithoofdstuk wordteenbeperkte evaluatie vandeontwikkelingen en ruimtelijke
oplossingsrichtingen vandemestproblematiek uitgevoerd.Erwordentweeevaluatiecriteria gebruikt:
— effect op de benodigde mesttransportstromen (par. 6.1);
— vergelijking met het koersenbeleid (par. 6.2).
Tenslotte wordt dit hoofdstuk afgesloten met een aantal conclusies (par. 6.3).

6.1 Omvang mesttransporten
De situatie in 1994
In1994iservolgensdeadministratievandeStichtingLandelijke Mestbankintotaal
19,7min.tonmest getransporteerd, verwerkt, opgeslagen of verhandeld. Hierin zat
102,2 min.kg fosfaat (tabel 23).Een deel van het mesttransport gaat via opslag en
handel (circa 20%).Deze hoeveelheid mest wordt dubbel geteld: van boernaaropslag/handelenvervolgensvanopslag/handelnaarandere boer/verwerking/buitenland.
Door deze hoeveelheden niet mee te rekenen bij het totaal van deposten herkomst
enbestemming ontstaat een beter beeld van demesttransportstromen. Hetblijkt dat
zo'n 80% van de getransporteerde mest bij andere boeren terecht komt.
Tabel 23 Herkomst en bestemming van dierlijke-mesttransporten in 1994 (in min. kg fosfaat)
Herkomst

Bestemming

Verwerking

0,7

3,4

Buitenland

0,4

12,4

Andere boeren

81,4

67,0

Subtotaal

82,5

82,8

Handel, opslag

19,7

19,4

Totaal

102,2

102,2

Bron: Stichting Landelijke Mestbank

Detotalefosfaatproductie wasin 1994ca.225min.(hoofdstuk 3).Uittabel23blijkt
datindatjaarca.83min.kgfosfaat (bijna 40%vandetotalefosfaatproductie), over
korteoflange afstand, vandeenenaardeandereboerwerd getransporteerd, ofnaar
verwerking of het buitenland. Ongeveer 4% van de getransporteerde hoeveelheid
fosfaat ging naar de mestverwerking, dit is ongeveer 1,5% van de fosfaatproductie
in 1994; vier maal zoveel ging naar het buitenland.
Deze mesttransportcijfers zijn moeilijk tevertalen naarkoersgebiedniveau, doordat
de mestbank de gegevens groepeert naar de 31 'mestgebieden' van LEI-DLO. Bij
demesttransporten intabel23zittenookdetransportenbinnenhetmestgebied inbegrepen.
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In tabel 24 wordt een geaggregeerd overzicht gegeven van de transporten tussen
overschot- entekortgebieden inmestregio's, waaruit tevens blijkt hoeveel transport
erbinnenderegio'splaatsvindt {cursief).Dezemestregio's zijn clustersvanmestgebieden enkomenniet overeenmetdeeerder gebruikte regio's vandeRPD.In figuur
28 zijn deze mestregio's weergegeven.
Opgeteld bedraagt het transport binnen de mestregio's (de cursieve getallen) 32,5
min. kg fosfaat, dus ongeveer een derde van het totale transport. Dat betekent dat
er69,5min.kgfosfaat resteert,waarvan 16min.naarverwerking/export en 19,5min.
naarhandelenopslag (tabel23).Tussen deregio's (langere afstanden) blijft daneen
transport over van totaal 34 min.kg fosfaat (ca 15%van de totale fosfaatproductie
in 1994). In figuur 28 zijn de grootste transportstromen in beeld gebracht.
Tabel 24 Mesttranspoi •ten in 1994 in Nederland tussen samengestelde gebieden (in ton fosfaat)
naar:

Tekortgeb.
noord

van:

noordwest

Overgangsg eb.

Overschotgeb.

zeeland

noord

midden

zuid

oost

zuid

Ov.

Totaal

Tekortgeb.
Noord

1533

19

0

127

10

0

2

6

333

2030

Noordwest

6

687

0

13

20

1

15

2

206

951

Zeeland

0

0

695

0

3

0

0

0

92

790

Noord

380

186

1

3195

31

1

145

3

1276

5223

Midden

82

170

163

82

3921

29

99

108

1704

6361

Zuid

25

28

56

21

39

1748

15

90

1592

3615

Oost

1487

2513

255

1454

707

21

9746

13

6815

23016

Zuid

1022

626

3766

1184

3635

1773

180

11008

16296

39489

Overig

3073

1645

3615

1176

2147

503

944

652

6966

20720

Totaal

7608

5874

8561

7257

10511

4076

11147

11883

35278

102195

Overgangs.

Overschot.

Bron: Stichting Landelijke Mestbank
Overig (Ov.) = opslag, handel, mestverwerking, buitenland
Cursief = transporten binnen de regio's (onderverdeeld in tekort-, overgangs- en overschotgebieden)

Opslag,etc

Opslag,etc.

I

I Tekortgebieden

l l l l l l l l l Overgangsgebieden
E S ^ ^ I Oversohotgebieden
^ ^ ^ ^ - Mesttransportstroom,diktevande pijl isevenredig metdeomvangvande transporten

Fig. 28 De grootste mesttransportstromen in 1994, uitgaande vanNederland in 8 regio's (bron:
Stichting Landelijke Mestbank enLuesink, 1993).

Uit tabel 24 en figuur 28 blijkt, dat in 1994 de grootste transportstromen hebben
plaatsgevonden van het zuidelijk overschotgebied naar Zeeland en naar het OvergangsgebiedMidden.Daarnaastzijnveeltransportenuithetoostelijk overschotgebied
naardenoordelijke overgangs-entekortgebieden gegaan.Decategorieën handelen
opslagmakenechtereenvolledige analysevandemesttransportstromen onmogelijk,
doordat dezecategorieën niet aangebieden zijn toegedeeld. Vooral inhet Noorden,
Zeeland en het overgangsgebied Midden zijn aanzienlijke hoeveelheden mest via
opslag,handelenverwerking terechtgekomen;hiervanisnietmeerexacttetraceren
waarhetvandaankomt.Waarschijnlijk isditvoorhetgrootstedeeluitde oostelijke
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en zuidelijke overschotgebieden gekomen, omdat vanuit die gebieden een grote
stroom naar verwerking, opslag, handel, enz. is gegaan.
Vergelijken wefiguur 28(metdegrootstetransportstromen) methet fosfaatoverschot
in 1994 op koersgebiedniveau bij norm 1995 (fig. 20, hoofdstuk 4), dan is goed te
zien dat de transportstromen vanuit dekoersgebieden met fosfaatoverschot naar de
tekortgebieden gaan.Bijdezenormishetberekendegesommeerde overschotin 1994
op koersgebiedniveau bijna 60 min. kg fosfaat, dit is 27% van de fosfaatproductie
(par.3.3).Ditoverschot isdusgroterdandehoeveelheid fosfaat dietussenderegio's
is getransporteerd (34 min.). Dit heeft te maken met de minder strenge normen die
in 1994golden;anderzijds zullen deoverschotten opkoersgebied-niveau hogeruitvallen danopregio-niveau, doordat dekoersgebieden veel kleiner zijn. Tenslotte ishet
waarschijnlijk dat het drogestofgehalte van de mest (en daarmee ook het fosfaatgehalte) in werkelijkheid vaak hoger ligt dan het het forfaitaire fosfaatgehalte,
waardoor in werkelijkheid mogelijk meer fosfaat is vervoerd dan uit de cijfers van
de Mestbank blijkt.

Trend-2005
Voor detrend-2005 isdetotale fosfaatproductie berekend opca. 138min.kgenhet
gesommeerde overschot opkoersgebiedniveau opca.26min.kgfosfaat, bijverliesnorm 30(bij verliesnorm 5ca.38min.kg).Ditbetekent datdehoeveelheid tetransporteren fosfaat tussen dekoersgebieden (endusooktussen demestregio's) in2005
kleiner zal zijn ten opzichte van 1994. Ten opzichte van de productie in 2005 bedraagt het te transporteren/verwerken overschot ca. 19% bij verliesnorm 30 (28%
bij verliesnorm 5).Procentueel verschilt dehoeveelheid transport of verwerking in
2005,bij eenontwikkeling volgens detrend-2005,ten opzichtevan 1994(27%)niet
veel. De getallen op koersgebiedniveau zijn echter niet goed vergelijkbaar met de
getallen opmestregio-niveau. Uitdevergelijking vandefiguren met fosfaatoverschot
op koersgebied-niveau van de trend-2005 (fig. 18) en 1994 (fig. 20), blijkt dat er
in2005naarverwachtingnogsteedssprakeisvandezelfde overschotgebieden, alleen
inhetoostenzijnenkeleoverschotkoersgebieden minder.Detransportstromen zullen
bij de trendontwikkeling dus wel in omvang afnemen, maar in richting en lengte
nauwelijks veranderen ten opzichte van 1994.Als erwatverandert, ligt het voor de
hand datdeduurstetransportstroom heteerst afneemt; datiswaarschijnlijk hettransport van overschotgebied-zuiden naar tekortgebied-noord.

Samengevat
Het mesttransport tussen de 8mestregio's bedroeg in 1994 ca. 34 min. kg fosfaat,
dat wil zeggen ca. 15%vandetotale fosfaatproductie in 1994(van 225min.kg fosfaat). Het overschot op koersgebiedniveau in 1994 (bij normen 1995) bedroeg 60
min.kg fosfaat (27%van deproductie in 1994).Deze 60min.kg isde hoeveelheid
dietussendekoersgebieden getransporteerd zoumoetenworden.Hetverschiltussen
beide transportgetallen komt door het verschil in gebiedsindeling en de strengere
normen die zijn gehanteerd.
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Bijeenontwikkelingvolgensdetrend-2005zaldehoeveelheidtetransporteren fosfaat tussen koersgebieden 26 min. kg bedragen (dit is het fosfaatoverschot bij een
verliesnorm van 30kgper haperjaar), hetgeen ca. 19%isvan detotale berekende
fosfaatproductie van 138min.kgin2005.Hetmesttransportvolgenstrend-2005zou
dus zowel in absolute zin afnemen ten opzichte van 1994, als in relatieve zin. Bedrijfsverplaatsing heeft het grootste effect als er verplaatst wordt langs de langste
mesttransportstroom.

Waddeneilanden
Noorden

Noord-Holland-noord

Zuid-Holland-zuid

Zeeland

Midden-Nederland-oost

Limburg
Koersbepaling landelijke gebieden
D
•
•
B

groen:natuur richtinggevend
geel:geconcentreerde landbouw richtinggevend
bruin:mozaiekvan landbouw enandere functies
blauw:verbrede plattelandsontwikkeling

Fig. 29 Koersbepaling landelijke gebieden, weergegeven binnen de regio's.

6.2 Toets aan het koersenbeleid
In deze paragraaf wordt nagegaan of de ontwikkeling in de periode 1987-1994 en
deverwachteontwikkelingen 1994-2005overeenkomen metdegewensteontwikkeling
per koerskleur (fig. 29).
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Uit de koersbepaling kunnen in het kader van de mestproblematiek de volgende gewenste ontwikkelingen per koerskleur worden afgeleid:
groen:
daling van het fosfaatoverschot gewenst tot nihil;
blauw:
daling van fosfaatoverschot gewenst tot onder de verliesnorm;
bruin:
daling van fosfaatoverschot gewenst tot verliesnorm;
geel:
idem als bruin.
In de bruine- en gele-koersgebieden lijkt het gewenst de zogenaamde Algemene Milieu-Kwaliteit te halen. Zowel in de groene- als de blauwe-koersgebieden is natuurontwikkeling een van de doelen, zodat daar een betere milieukwaliteit gewenst zal
zijn.
Tabel 25 Gemiddelde fosfaatproductie

in 1994 per koerskleur, per regio (in kg per ha).

Regio

Groen

Blauw

Bruin

Midden-Nederland-oost

239

228

223

387

Oosten

144

152

190

-

81

97

79

77

153

-

68

-

Limburg

-

81

-

-

Noorden

72

74

66

20

Noord-Holland-noord

5

73

71

43

Flevoland

-

-

24

-

Zeeland

7

23

17

-

13

31

32

9

Midden-Nederland-west
West-Brabant

Zuid-Holland-zuid

Geel

regio, per koerskleur in 1994 (in ha)

Tabel 26 Oppervlakte cultuurgrond per
Groen

Blauw

Bruin

Geel

Midden-Nederland-oost

58 639

38 321

120 132

99 313

Oosten

26 057

142 538

136 737

-

Midden-Nederland-west

32 234

83 968

68 350

16 270

West-Brabant

17 810

Regio

Limburg
Noorden
Noord-Holland-noord
Flevoland
Zeeland
Zuid-Holland-zuid

92

63 114

-

57 726

-

-

57 382

188 657

382 106

5 604

341

23 172

11 067

63 558

-

-

-

-

55 123

-

2 218

40 280

79 962

103

2 718

11 717

19 209

Situatie 1994
Intabel25isdegemiddeldefosfaatproductie perkoerskleur,perregio weergegeven
voor 1994.Opvallend zijn decontrasten binnen degele-en groene-koersgebieden.
Dit komt doordat er aanzienlijke verschillen bestaan in landbouwstructuur tussen
koersgebiedenmetdezelfdekleur.Insommigeregio'sbestaandegele-koersgebieden
vooral uit intensieve veehouderij, terwijl in andere regio's intensieve akkerbouw
(en/of tuinbouw) voorkomt inde gele-koersgebieden.
Intabel26isweergegeven watdeoppervlakte isperkoerskleur perregio.Daarmee
kanhetbelangvandegetallen intabel 25enigszins worden gerelativeerd. Het blijkt
bijvoorbeeld datdecombinaties met eenzeer lage fosfaatproductie perhameestal
slechts ergkleine gebieden zijn.

Ontwikkeling 1987-1994 en trend-2005
Intabel 27isweergegeven hoedeveranderingisvandefosfaatproductie perkoerskleur perregio indeperiode 1987-1994 enindeperiode 1994 tottrend-2005.In
deregio'sNoorden,Oosten,Midden-Nederland-oost, West-BrabantenZuid-Hollandzuid isredelijk zichtbaar datindegroene-koersgebieden indeperiode 1987-1994
een sterkere afname van defosfaatproductie heeft plaatsgevonden daninde andere
koerskleuren. Bijdetrendontwikkeling zienwevooral een sterkedalingvandefosfaatproductie inderegio's OostenenMidden-Nederland-oost, bijallekoerskleuren.
Ditkomtdoordatbijdeberekening vandeafname vandeveestapelisuitgegaanvan
een sterkere daling indeoverschotgebieden (eningebieden metkleine bedrijven).
Bij dezoberekende trend-2005 iserderhalve nauwelijks een relatie metdekoersbepaling te vinden.
Tabel 27 Veranderingen van defosfaatproductie per ha in deperiode 1987-1994 (94-87) en
1994 tot trend-2005 (tr-94)per koerskleur,per regio (in kgper ha)
Regio

Groen

Blauw

Geel

Bruin

94-87

tr-94

94-87

tr-94

94-87

tr-94

94-87

tr-94

Midden-Nederland-oost

-13

-83

2

-84

-6

-84

-2

-141

Oosten

-23

-51

-11

-60

-24

-79

-

-8

-22

-11

-30

-7

-27

1

-15

-53

-

-7

-22

-

Midden-Nederland-west
West-Brabant
Limburg

-

Noorden

-5

Noord-Holland-noord

5

Flevoland

-

Zeeland

5

5

-1

-7

28

-2

Zuid-Holland-zuid

-20

-6

-26

-

-19

-4

-23

0

-21

7

-3

0

0

-20

-4

-22

-2

-12

2

-7

-

-6

2

-4

-

-9

-3

-11

-2

-

-

-2
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In tabel 28 is weergegeven in hoeverre derealisatie van deEHS verschillend uitpakt
voor de verschillende koerskleuren. Uit tabel 28 blijkt dat ongeveer de helft van de
cultuurgronden in de groene-koersgebieden gelegen zijn binnen de EHS-zoekgebieden,
terwijl een kwart van de cultuurgronden in de blauwe-koersgebieden deel uitmaken
van het EHS-zoekgebied. In hectares ligt het grootste deelvan de EHS-zoekgebieden
in deblauwe-koersgebieden (ca. 160 000ha),gevolgd door de groene-koersgebieden
(ca. 114 000ha). Ook ligt nog een aanzienlijke oppervlakte zoekgebied in de bruinekoersgebieden (ca. 80 000 ha). In vergelijking met de bruine-koersgebieden ligt in
de gele-koersgebieden procentueel iets meer zoekgebied, maar in hectares is dit
slechts een kwart van het zoekgebied in bruine-koersgebieden. Uit deze berekeningen
blijkt dus dat, bij een evenredige realisering van de EHS binnen de zoekgebieden,
de afname van de fosfaatproductie sterker zal zijn in de groene- en blauwe-koersgebieden dan in de bruine- en gele.
Tabel 28 Oppervlakte cultuurgrond, totaal in 1994 en het aandeel daarvan dat is gelegen binnen
en buiten de EHS, per koer skieur

Totaal Nederland
Relatienotazoekgebied
In % van totaal
Natuurontw.zoekgebied
In % van totaal
Totaal EHS:
In % van totaal

Groen

Blauw

Bruin

Geel

222 480

592 410

928 320

203 950

81 870

122 010

61 930

15 510

37%

21%

7%

8%

32 200

37 880

17 000

3 890

14%

6%

2%

2%

114 070

159 890

78 930

19 400

51%

27%

9%

10%

Samengevat
In de periode 1987-1994 heeft in een groot aantal regio's bij de groene-koersgebieden
een sterkere afname van de fosfaatproductie per ha plaatsgevonden dan in de andere
koerskleuren. Bij de trendontwikkeling zien we vooral een sterke daling van de fosfaatproductie in de regio's Oosten en Midden-Nederland-oost, bij alle koerskleuren.
Bij de zo berekende trend-2005 is er derhalve nauwelijks een relatie met de koersbepaling te vinden. Voor de voltooiing van de EHS wordt alle fosfaatproductie uit
de nog te realiseren natuurgebieden geplaatst, en een groot deel uit de
beheersgebieden, waardoor degroene-koersgebieden het sterkst zullen worden ontlast,
gevolgd door de blauwe-koersgebieden.

6.3 Conclusies
In hetvoorgaande stond hetruimtelijk aspect van de mestproblematiek centraal. Doel
was het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de dierlijke-mestproblematiek
en de ruimtelijke differentiatie daarvan, op het niveau van koersgebieden. Centraal
daarbij stond steeds dat het gaat om een verkennende studie waarbij geen aandacht
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wordtgeschonkenaan(beleidsmatige)haalbaarheidenrealiseerbaarheid vanoplossingen. In dezeparagraaf worden de conclusies van devoorgaande hoofdstukken kort
weergegeven.Achtereenvolgens wordtingegaanopdesituatie 1994,deontwikkeling
indeperiode 1987-1994,deontwikkelingvan 1994tot2005(trend)enenkeleoplossingsrichtingen.

Situatie 1994
De mestproblematiek wordt veroorzaakt door het uit evenwicht zijn van productie
vanmestenplaatsingsruimte.Ditkanzowelopnationaal,opregionaal enoplokaal
niveau bekekenworden.Opnationaalniveauisdefosfaatproductie 225min.kg.De
plaatsingsruimte opbasisvanhuidigenormen (3efase vanhetM&A 1995)bedraagt
257 min.kg fosfaat. Uitgaande van een acceptatiegraad van 100%betekent dit dat
eropnationaal niveau geen fosfaatoverschot is.(Erzou theoretisch nog ca. 30min.
kg fosfaat extra geplaatst kunnen worden.) Rekening houdend met export (12 min.
kg) envewerking (3min.kg) wordt 82%van denationale plaatsingsruimte benut.
Bijeenverliesnorm van30kgfosfaat perhectareontstaat echtereenlandelijk overschot van 29 min. kg. In figuur 10 is te zien hoe dit overschot over Nederland is
verdeeld. De gebieden met de grootste overschotten zijn de Gelderse Vallei en de
oostelijke helft vanNoord-Brabant.Metnamedeintensieveveehouderij ishierverantwoordelijk voor.Intotaalzijn er53koersgebieden meteenfosfaatoverschot. Het
totale overschot van deze gebieden bedraagt 80 min. kg fosfaat.
Oplokaalniveaukunnenookoverschotgebiedenvoorkomenbinnendekoersgebieden
dieintotaalgeenoverschothebben.Dezelokaleoverschotten wordenindezestudie
uitgemiddeld. Uitgegaan wordt van een optimale verdeling van mest binnen de
koersgebieden.
Indienwordtuitgegaanvaneenmeerreëleacceptatiegraad (inplaatsvandehiervoor
gehanteerde 100%),bijeenverliesnorm van 30kgfosfaat perha,dan stijgt het landelijk fosfaatoverschot van 29 tot 54 min. kg.

Ontwikkeling in deperiode 1987-1994
In 1987 bedroeg het fosfaatoverschot (op basis van normen 1995) ruim 7 min. kg
meer dan in 1994. De daling van 1987 tot 1994 komt vooral door afname van de
rundveestapel.

Ontwikkeling van 1994 tot 2005
Bijvoortzetting vandehuidigeontwikkelingen zaler sprakezijn vaneenverminderingvandemestoverschotten.Ditkomtzoweldoorafname vandeveestapelalsdoor
afname vandemestproductieperdier.Dematewaarindemestoverschotten afnemen
hangt af van allerlei factoren. Indien wordt uitgegaan van het trendscenario van de
IKC-studiedanisin2005bijeenverliesnorm van30kgfosfaat perha,opnationaal
niveau alle mest plaatsbaar. De overschotten op koersgebiedsniveau dalen van 80
min.naar 26min.kgin2005.Voorhet wegwerken van deoverschotten zou slechts
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38% van de resterende plaatsingsruimte in Nederland benut moeten worden. Bij de
strenge verliesnorm van 5 kg fosfaat per ha zal de acceptatiegraad in de resterende
gebieden echter 95%moeten bedragen. Dit lijkt niet haalbaar zodat bij deze strenge
norm verwerking of export van een beperkt deel van demest nodig is,of nog verdere
inkrimping van de veestapel noodzakelijk zal zijn.
Als de ontwikkeling van de fosfaatproductie en de oppervlakte cultuurgrond in de
periode 1987-1994 wordt doorgetrokken tot 2005 (lineaire trend) dan is er bij verliesnorm 30 wel een fosfaatoverschot op nationaal niveau, ten bedrage van 9 min.
kg (fosfaatproductie van 200 min. kg). Bij de strenge verliesnorm van 5 kg fosfaat
per ha loopt dit op tot 56 min. kg. De beide trends (trend-2005 en lineaire trend)
geven de bandbreedte weer van mogelijke ontwikkelingen. De trend-2005 geeft waarschijnlijk een te lage nationale fosfaatproductie en de lineaire trend een te hoge.

Oplossingsrichtingen
Een oplossing voor de mestproblematiek kan zijn het verplaatsen van bedrijven uit
overschotgebieden naar andere delen van Nederland. Hiervoor zijn verschillende
strategieën mogelijk. Allereerst is echter nagegaan wat de gevolgen zijn van realisering van de EHS.
— Realisering van de EHS
Door derealisering van de EHS zal grond uitproductie worden genomen. Uitgerekend
is wat dat betekent voor de mestoverschotten. Hierbij is uitgegaan van uitplaatsing
van alle landbouwbedrijven uit de natuurgebieden (inclusief relatienotareservaatsgebieden), uitplaatsing van de intensieve veehouderij en uitplaatsing van graasvee tot
een veebezetting van 80 kg fosfaat per ha in de beheersgebieden. Voltooiing van
de EHS zou bij een situatie volgens de trend-2005 betekenen dat 12 min. kg fosfaat
moet worden uitgeplaatst. Voor de situatie van 1994 zou dit 21 min. kg fosfaat zijn.
— Uitplaatsen van graasvee
Het uitplaatsen van graasvee uit overschotgebieden dient om ruimte te maken voor
deintensieve veehouderij. Indien, als uiterste van deze strategie, al het graasvee wordt
verplaatst uit de overschotgebieden vermindert het overschot aanzienlijk. Gecombineerd met afvoer van een deel van depluimveevest zou deze strategie bij een veestapel alstrend-2005 leiden tot oplossing van de mestproblematiek in de overschotkoersgebieden. Het betekent echter wel een verplaatsing van zeer veel graasdieren en is
daarom geen realistische optie. Bij een veestapel als in 1994 biedt het uitplaatsen
van graasvee onvoldoende ruimte de intensieve veehouderij.
— Uitplaatsen van varkens en vleeskalveren, export van pluimveemest
Indien alle pluimveemest zou worden geëxporteerd dan resteert in de overschotkoersgebieden nog steeds een fosfaatoverschot. Door aanvullende uitplaatsing van
varkens en vleeskalveren kunnen de overschotten worden geminimaliseerd. Afhankelijk van de ontwikkeling van de veestapel en de hoogte van de verliesnormen is er
wel of niet voldoende ruimte om dit deel van de intensieve veehouderij elders te
plaatsen. Bij deuitplaatsing van varkens leidt ontlasting van de concentratiegebieden
tot de grootste besparing op de transportkosten, terwijl ontlasting van de perifere
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overschotgebieden leidttotdegrootstematevanbereikingvanbeleidsdoelen opgebiedsniveau.
—Inplaatsingsmogelijkheden
Totaal is er in Nederland bij verliesnorm 30 en na volledige realisatie van de EHS
een (theoretische) plaatsingsruimte van 45 tot 67 min. kg fosfaat (afhankelijk van
deveestapelontwikkeling).Indegele-enbruine-koersgebieden isdat33tot44min.
kg.Doorplaatsingvanallevee(en/of mest)uitdeEHS-gebieden daaltderesterende
plaatsingsruimte naar 12 tot 32 min. kg.
Bijinplaatsing vangraasvee iserzowelfosfaatruimte alsvoederoppervlakte nodig;
daaromishetinhetalgemeenmakkelijker graasveeinteplaatseninbestaandeweide
gebieden,waarbijmogelijk gebruikgemaaktkanwordenvanbestaande bedrijfgebouwen. Aan de andere kant kan afhankelijk van de verschillende prijsontwikkelingen
ruwvoerverbouw een aantrekkelijk 4e gewas worden.
Intensieve veehouderij kan beter ingeplaatst worden in akkerbouwgebieden; per ha
zaldaarinhetalgemeenmeerplaatsingsruimtezijndanindeweidegebieden,doordat
daarreedsgraasveeaanwezigis.Inplaatsingvanvarkenshouderijkangespreidgebeuren of in de vorm van nieuwe complexen. Deze complexen moeten echter niet te
grootworden,aangezien denadelen dan(hogeremesttransportkosten) groter zullen
worden dan de voordelen.
Deonderzochteoplossingsrichtingen hebbenallebetrekkingopverplaatsingvanbedrijven naar andere delen binnen Nederland. Het op grote schaal verplaatsen van
bedrijven uitdeoverschotgebieden endeEHSbrengtechter aanzienlijke kostenmet
zichmee.Hetisdevraaginhoeverredezekostenopwegentegendekostenvanmesttransportoverlangereafstand.Hetsuccesvanruimtelijke oplossingsrichtingen hangt
mede af van het antwoord op deze vraag.

Toets aan milieugevoeligheid
Ditonderzoekheeftzichgeconcentreerdopdedierlijke-mestproblematiek, weergegeven
infosfaat. Ditbetekentnietdatmethetoplossendaarvan,allemilieuproblemenvanhet
landelijk gebiedzijnopgelost.Welisereenrelatiemetdestikstofemissies uit dierlijke
mest.Doorhetbeperkenvandehoeveelheiduitterijdendierlijke mest,wordenookNemissies beperkt (ammoniakemissie ennitraatuitspoeling).Daarbij zijn echterookhet
uitrijtijdstip endeuitrijmethode vanbelang.Voordetotalemilieubelasting metNenP
zijnookhetkunstmestgebruikendedepositievanbelang.Daarnaastisinditonderzoek
geenaandachtgeschonkenaanbelastingvanhetmilieumetbestrijdingsmiddelenenzware
metalen,enevenminaande verdrogingsproblematiek.
Dedaadwerkelijke belasting vanhetmilieu isinditonderzoek dusbuiten beschouwing gebleven. Uit het bovenstaande blijkt ook dat veel meer informatie nodig is
voor een redelijke kwantificering van de milieubelasting. Sterk gerelateerd aan de
dierlijke-mestproblematiek ishetprobleemvandefosfaatverzadigde gronden.Daarbij
speelt niet alleen de huidige belasting met fosfaat een rol, maar ook de fosfaatbelastingvandelaatstedecenniaenkenmerkenvanhetbodemtypeendewaterhuishouding.
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Nader onderzoek
In het voorliggende rapport bevat een verkenning van de ruimtelijke aspecten van
de mestproblematiek van de landbouw in Nederland. Op een aantal punten van deze
uitwerking is nader onderzoek nodig; dit betreft:
— het ontwikkelen van een nieuw trendscenario;
— een betere onderbouwing ruimtelijke differentiatie:
ruimtelijke verdeling niet-agrarische grondclaims nader in beeld brengen;
ruimtelijke ontwikkeling landbouw nader onderbouwen;
— het vertalen van de mestproductie naar milieubelasting; dit betekent:
mesttransporten meenemen;
rekening houden met kunstmestgebruik;
koppeling met bodem- en watermodellen;
— de uitwerking van het koerskleur-effect binnen regio's; met andere woorden het
nagaan in hoeverre ontwikkelingen binnen regio's overeenkomstig het perspectief
van de koerskleur verlopen.
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Aanhangsel 1Fosfaat- en stikstofproductiecijfers 1987 en 1994
De fosfaat- en stikstofproductie voor 1987 en 1994 zijn berekend door de diercategorieën zoals die bekend zijn vanuit de landbouwtellingsgegevens te vermenigvuldigen met de fosfaat- en stikstofuitscheidingscijfers van die diercategorieën
zoalszevoordiejarengelden.Datbetekentdatvoor 1987metandereuitscheidingscijfers isgewerkt danvoor 1994.Deze verschillen treden opdooreenwijziging van
de voersamenstelling en voedermethode en door een verandering van de grondslag
vandeproductieberekeningen. Inhetverleden werden doorverschillende instanties
verschillende uitscheidingscijfers gehanteerd.In 1994heeft doordewerkgroepUniformering mest- en mineralencijfers (WUM, 1994) een uniformering van deze uitscheidingscijfers plaatsgevonden. Demeestrecentecijfers, de uitscheidingsfactoren
voor 1993zijn voordelandbouwtellingsgegevens 1994inditonderzoek gehanteerd
(CBS, 1994).
Voor 1987is gewerkt met deuitscheidingscijfers zoals dieopgesteld zijn door Van
der Hoek (1987).Deze berekeningen hebben ten grondslag gelegen aan de fosfaatproductienormen inhetkadervandeMeststoffenwet endeWet Bodembescherming
(maarzijn nietgelijk aandeforfaitaire normenvoor 1987).Opdezegegevensmoesten nog wel enkele bewerkingen plaatsvinden. Deuitscheidingscijfers van Van der
Hoek waren slechts bekend voor rundvee, mestvarkens, fokvarkens, mestkalveren,
legkippen en slachtkuikens. Deze zijn vervolgens toegerekend aan de categorieën
zoalsdiebekendzijnvanuitdelandbouwtelling.Destikstofproductie voor 1987zoals
Van der Hoek die opgeeft is reeds verminderd met de ammoniakemissie. Om ze
vergelijkbaar te houden met de uitscheidingscijfers 1993zijn ze gecorrigeerd voor
ammoniakemissie uit de stallen.
Omdatvoordelandbouwtellingsgegevens 1987nietallediercategorieën afzonderlijk
beschikbaarwarenheeft tenslotteeensamenvoegingvanenkelecijfers plaatsmoeten
vinden. In tabel 29 staan in de tweede kolom de samengevoegde diercategorieën
voor 1987 weergegeven als sommatie van de afzonderlijke diercategorieën uit de
landbouwtelling, zoals die voor 1994 wel beschikbaar waren (derde kolom). De
beschrijving van de landbouwtellingscodes staan in tabel 30 en 31 behorende bij
dezeaanhangsels.Deeerstekolomvantabel29geeft hetonderscheid indiercategorieën zoals dievoor depresentatie van deuitkomsten van dit onderzoek gehanteerd
zal worden.
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Tabel 29 Gehanteerde indeling

diercategorieën
Landbouwtellingsgegevens 1994 *)

Rundvee

melk- en kalfkoeien
melkjongvee
mestvee
zoog- en weidekoeien
opfokstieren

201, 203, 205, 207, 209
217, 219, 221, 223, 225, 227
228, 229
213

Vleeskalveren

vleeskalveren

215

Mestvarkens

mestvarkens

235, 241

Fokvarkens

opfokzeugjes en -beertjes
opfokzeugen, > 50 kg
gedekte zeugen
zeugen bij de biggen
overige opfokzeugen
opf'okberen >50 kg
dekrijpe beren

243
245
247
249
251
253
255

Pluimvee

kippen
overig pluimvee

269,271
299

Schapen en geiten

schapen en geiten

266, 282

*) zie tabel 30 voor namen van de diercategorieën.
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Tabel30 Fosfaat- en stikstofuitscheidingsfactoren 1987
P,0 5

P,0 5 berekeningen

N excl.
NH3

% NH3
vervluchtig'ng

N incl.
NH3

Nberekeningen

Rundvee
Rundvee voor de fokkerij
201
203
205
207
209

vrouwelijk jongvee,jonger dan 1 jaar
mannelijk jongvee, jonger dan 1 jaar
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar
mannelijk jongvee, 1-2 jaar
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder

7,9
10,5
15,8
19,3
15,8

16,0

211
213

melk- en kalfkoeien
stieren voor de fokkerij, 2jaar en ouder

36,0
19,3

41,0
22,0

88,0

12,6

100,7

100,7
53,0

5,3

5,3

10,5

15,1

12,4

12,4

39

Rundvee voor de mesterij (vlees- en weidevee)
215

vleeskalveren

217
219
221
223
225
227

vrouwelijk jongvee, jonger dan 1jaar
mannelijk jongvee,jonger dan 1jaar
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar
mannelijk jongvee, 1-2jaar
vrouwelijk jongvee, 2jaar en ouder
mannelijk jongvee, 2 jaar en ouder

10,5
11,8
17,6
11,8
17,6
17,6

228
229

zoogkoeien
vlees- en weidekoeien, 2 jaar en ouder

36,0
36,0

40

16,0

41,0

88,0

6,6
6,6

6,6
6,6

11,1

7,8
7,8
19,4
19,4
19,4
7,7
13,2

7,8
7,8
19,4
19,4
19,4
7,7
13,2

12,6

100,7

100,7

Varkens
Vleesvarkens
239
241

vleesvarkens, 20 tot 50 kg
vleesvarkens, 50 kg en meer

18,0

13,5

134

24,1

9,7
9,7
24,1
24,1
24,1
9,6
16,1

Fokvarkens
243
245
247
249
251
253
255

opfokzeugjes en -beertjes, 20 tot 50 kg
opfokzeugen 50 kg en meer (niet gedekt)
gedekte zeugen (al dan niet drachtig)
zeugen bij de biggen
overige fokzeugen (gust)
opfokberen 50 kg en meer
dekrijpe beren

19,4

19,5

Pluimvee
Slachtkippen
269
271

slachtkuikens
moederdieren van slachtrassen,
jonger dan 18 weken
moederdieren van slachtrassen,
18 weken en ouder

273

0,2
0,3
0,8
0,34

Legkippen
275
276
278

leghennentot18weken(incl.kuikens)
leghennen,18tot20weken
leghennen20maandenenouder

0,2
0,5
0,5

299

totaal slachteenden, kalkoenen en overig
pluimvee

1,0

266/282

schapen en geiten

0,56

0,7

0,15
(1)

0,83

1,7

5,6

25,0

(1) Bepaling van de amnioniakemissiefactor voor de kippenhouderij
De ammoniakemissie in de kippenhouderij is sterk afhankelijk van het staltype. Slechts voor 1992 is bekend hoe de verdeling van
de kippen over de verschillende staltypen is. In overleg met LEI-DLO is een waarschijnlijke verdeling van de kippen over de
staltypen voor 1987 opgesteld. Op basis van de verschillende vervluchtigingspercentages uit de staltypen is een gemiddelde
ammoniakvervluchtiging voor de gehele kippenhouderij in 1987 opgesteld. Omdat de kippenhouderij verreweg het grootste deel van
de pluimveehouderij beslaat, is deze vervluchtigingsfactor voor de gehele pluimveehouderij aangenomen. Tabel 31 geeft de verschillende stappen weer om te komen tot de gemiddelde ammoniakvervluchtiging voor de gehele pluimveehouderij.
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Tabel 31 Bepaling van de ammoniakemissie
Staltype

voor de pluimveehouderij

Verdeling k ïppen
1992

Verdeling k ppen
1987

% NHjvervl.

Deeppitslal

0,07

0,11

0,43

Grondhuisvesting

0,28

0,28

0,19

Batterij gesloten
put

0,31

0,35

0,07

Open batterij

0,20

0,25

0,11

Emissiearm

0,14

0

0,03

Totaal

1,00

1,00
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Gemiddelde NH3
vervl. in 1987

0,15

Tabel 32 Fosfaat- stikstof- en mestuitscheidingsfactoren1994
P2o5

d/v - )

N

mest

Rundvee
Rundvee voor de fokkerij
201
203
205
207
209

vrouwelijk jongvee,jonger dan 1jaar
mannelijk jongvee, jonger dan 1jaar
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar
mannelijk jongvee, 1-2 jaar
vrouwelijk jongvee, 2jaar en ouder

10,9
10,9
23,5
23,5
23,5

44,2
44,2
93,0
93,0
92,9

d
d
d
d
d

5000
5000
11500
11500
11500

211
213

melk- en kalfkoeien
stieren voor de fokkerij, 2jaar en ouder

41,9
27,5

143,2
98,2

d
d

23000
11500

4,3

10,6

Rundvee voor de mesterij (vlees- en weidevee)
215

vleeskalveren

217
219
221
223
225
227

vrouwelijk jongvee, jonger dan 1jaar
mannelijk jongvee, jonger dan 1jaar
vrouwelijk jongvee, 1-2jaar
mannelijk jongvee, 1-2 jaar
vrouwelijk jongvee, 2jaar en ouder
mannelijk jongvee, 2jaar en ouder

10,8
8,2
23,4
28,5
23,4
28,5

43,9
28,6
92,9
88,6
92,9
88,6

d
d
d
d
d
d

5000
4500
11500
10000
11500
10000

228
229

zoogkoeien
vlees- en weidekoeien, 2jaar en ouder

28,5
28,5

110,3
110,3

V

15000
15000

5,8
5,8

14,5
14,5

7,9
7,9
18,7
18,7
18,7
7,9
12,5

13,7
13,7
31,9
31,9
31,9
13,7
24,6

3500

V

Varkens
Vleesvarkens
239
241

vleesvarkens, 20 tot 50 kg
vleesvarkens, 50 kg en meer

1300
1300

Fokvarkens
243
245
247
249
251
253
255

opfokzeugjes en -beertjes, 20 tot 50 kg
opfokzeugen 50 kg en meer (niet gedekt)
gedekte zeugen (al dan niet drachtig)
zeugen bij de biggen
overige fokzeugen (gust)
opfokberen 50 kg en meer
dekrijpe beren

d
d
d
d
d
d
d

1300
1300
5200
5200
5200
1300
3200

Pluimvee
Slachtkippen
269
271
273

slachtkuikens
moederdieren van slachtrassen,
jonger dan 18 weken
moederdieren van slachtrassen,
18 weken en ouder

0,23

0,62

10,0

0,26

0,57

15,4

0,78

1,54

25,3

0,19

0,39

Legkippen
275

leghennen tot 18 weken (incl. kuikens)

d
V

276

leghennen, 18 tot 20 weken

0,50

0,91

d
V

")

25,4
10,0
63,5
22,5
63,5
22,5

278

leghennen 20 maanden en ouder

0,50

0,91

299

totaal slachteenden, kalkoenen en overig pluimvee

1,0

1,7

54

266
282

schapen
melkgeiten

6,0
6,6

24,1
21,1

2325
1300

d

d = drijfmest;
v = vaste mest.
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Aanhangsel 2 Voorbeeldberekening van de fosfaatproductie en
balans
Indit voorbeeld ineenkoersgebied voor 1994isterwille vandeeenvoud aangenomen dat de fosfaatproductie slechts wordt veroorzaakt door het 'rundvee voor de
fokkerij'.

Fosfaatbalans bij acceptatiegraad van100%
Fosfaatproductie (diercategorie * fosfaatproductie in kg fosfaat/jaar) =
201*10,9 + 203*10,9 +205*23,5 + 207*23,5 + 209*23,5 +211*41,9 + 213*27,5
(voor beschrijving van codes, zie aanhangsel 1, tabel 30)
Plaatsingsruimte fosfaat (oppervlakte cultuurgrond *fosfaatgebruiksnorm 1995 in
kg per ha per jaar) =
opp. bouwland*110 + opp. gras*150
Fosfaatbalans = plaatsingsruimte fosfaat - fosfaatproductie
Fosfaatbalans bij acceptatiegraad volgens tabel 30:
Fosfaatproductie berekening blijft zelfde
Plaatsingsruimte fosfaat (in een tekortgebied)=
opp. overig bouwland*110*0 +
opp. hakvruchten*110 +
opp. mais*110 +
opp. gras*150*0,65
Fosfaatbalans = plaatsingsruimte fosfaat - fosfaatproductie
fosfaatbalans per ha =
fosfaatbalans / (opp. bouwland + gras + tuinbouw open grond)
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Aanhangsel 3 Bewerkingen op basisbestand

Kleine bedrijven
Verwijderen alle bedrijven kleiner dan 3 nederlandse grootte-eenheden (nge; een
bedrijf met50ngelevertgemiddeldgenomenvoldoendeinkomenvoor 1 volwaardige
arbeidskracht). Alle bedrijven kleiner dan 3 nge zijn in hun geheel in het fictieve
koersgebied 996gestopt.Bijlandbouwtelling 1994washetaantalbss(brutostandaard
saldi)bijgeleverd, gegeven inhonderdtallen. Dathoudtdusindatallebedrijven met
minder dan 3930(*100) bss in koersgebied 996 zijn geplaatst. (Omrekeningsfactor
1993 en 1994: 1nge = 1330 bss).

Privacy-correctie
Delandbouwtellingsgegevens mogennietzodanigwordengebruiktdathieruitindividuelebedrijfgegevensafteleidenzijn.Wanneerkoersgebiedenofklassenindelingen
binnendekoersgebieden zokleinzijn datditwelmogelijk is,danwordendezevariabelenopnulgezet,endegegevensovergebrachtnaareenzelfderubriekinhet fictieve
koersgebied 994. De volgende correcties zijn daarom toegepast.
— Wanneer in een koersgebied in totaal minder dan 6 bedrijven zijn, worden alle
variabelen in dit koersgebied overgebracht naar koersgebied 994.
— Uithetlandbouwtellingsbestand iseen bestand afgeleid waarinper koersgebied
eenindelingisgemaaktnaarbedrijfsgrootte uitgedruktinaantaldierenperbedrijf.
(Het aantal bedrijven met < 30melkkoeien, met 30-70melkkoeien enmet >70
melkkoeienenz.vooranderediercategorieën).Wanneerhettotaalaantalbedrijven
overdezeklassenperdiercategoriekleinerisdan6,isdeinformatie over bijvoorbeeld aantal melkoeien (en mestproductie door diekoeien) te privacy-gevoelig.
Derubriek melkkoeien (R211) is daarom in het betreffende koersgebied op nul
gezet,deinformatie isovergebrachtnaarrubriekR211inkoersgebied994.(Mestproductie door rundvee in die koersgebieden is dus alleen voortgebracht door
vleesvee!).
— Wanneerhetaantalbedrijven inbovengenoemdeklassenindelingvooreenindividueleklasse minderdan6is,wordt dewaardevoor diebetreffende variabele op
nulgezetenovergebracht naarkoersgebied 994,inclusief debijbehorende gegevensoveroppervlaktecultuurgrond vandebedrijven indieklasse.(Dezebewerking heeft geen invloed op het totaal stuks vee en bijbehorende mestproductie
in betreffend koersgebied.)
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Aanhangsel 4 Gehanteerde uitgangspunten bij de trendontwikkeling

Gebiedsindeling:
Tekortgebieden: koersgebieden met gem. < 70 kg fosfaat / ha
Overgangsgebieden: koersgebieden met gem. 70-140 kg fosfaat / ha
Overschotgebieden: koersgebieden met gem. >= 140kg fosfaat / ha
Vermenigvuldigingsfactoren voor afname vande veestapel:
melkvee: (veedichtheid = aantal melkkoeien per ha gras + maïs)
bedrijven met < 25 koeien en veedichtheid >= 2,5: 0,15
bedrijven met < 25 koeien en veedichtheid < 2,5: 0,30
bedrijven met 25-50 koeien en veedichtheid >= 2,5: 0,40
bedrijven met 25-50 koeien en veedichtheid < 2,5: 0,55
bedrijven met >= 50 koeien: 0,80
vleesrunderen en -kalveren:
bedrijven met vleesrunderen in overschotgebieden: 0,50
bedrijven met vleesrunderen in overgangsgebieden: 0,75
bedrijven met vleesrunderen in tekortgebieden: 0,90
vleeskalveren:
bedrijven met vleeskalveren in overschotgebieden: 0,65
bedrijven met vleeskalveren in overgangsgebieden: 0,85
bedrijven met vleeskalveren in tekortgebieden: 0,95
vleesvarkens:
bedrijven met < 300 vleesvarkens in overschotgebieden: 0,60
bedrijven met < 300 vleesvarkens in overgangsgebieden: 0,70
bedrijven met < 300 vleesvarkens in tekortgebieden: 0,80
bedrijven met 300-1000 vleesvarkens in overschotgebieden: 0,70
bedrijven met 300-1000 vleesvarkens in overgangsgebieden: 0,80
bedrijven met 300-1000 vleesvarkens in tekortgebieden: 0,90
bedrijven met >= 1000 vleesvarkens in overschotgebieden: 0,80
bedrijven met >= 1000 vleesvarkens in overgangsgebieden: 0,90
bedrijven met >= 1000 vleesvarkens in tekortgebieden: geen afname
fokvarkens:
bedrijven met < 75 fokvarkens in overschotgebieden: 0,20
bedrijven met < 75 fokvarkens in overgangsgebieden: 0,30
bedrijven met < 75 fokvarkens in tekortgebieden: 0,70
bedrijven met 75-150 fokvarkens in overschotgebieden: 0,60
bedrijven met 75-150 fokvarkens in overgangsgebieden: 0,80
bedrijven met 75-150 fokvarkens in tekortgebieden: 0,90
bedrijven met >= 150 fokvarkens in overschotgebieden: 0,75
bedrijven met >= 150 fokvarkens in overgangsgebieden: 0,95
bedrijven met >= 150 fokvarkens in tekortgebieden: geen afname
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Legpluimvee:
bedrijven met < 10000 legpluimvee in overschotgebieden: 0,80
bedrijven met < 10000 legpluimvee in overgangsgebieden: 0,90
bedrijven met < 10000 legpluimvee in tekortgebieden: geen afname
bedrijven met >= 10000 legpluimvee in overschotgebieden: 0,85
bedrijven met >= 10000 legpluimvee in overgangsgebieden: geen afname
bedrijven met >= 10000 legpluimvee in tekortgebieden: geen afname
Vleespluimvee:
bedrijven met < 35000 vleespluimvee in overschotgebieden: 0,90
bedrijven met < 35000 vleespluimvee in overgangsgebieden: 0,95
bedrijven met < 35000 vleespluimvee in tekortgebieden: geen afname
bedrijven met >= 35000 vleespluimvee in overschotgebieden: 0,90
bedrijven met >= 35000 vleespluimvee in overgangsgebieden: 0,95
bedrijven met >= 35000 vleespluimvee in tekortgebieden: 1,20 (toename!)
Schapen: overal 0,80

Fosfaatexcretie per diercategorie voor het jaar 2005
Voor de fosfaatexcretie zijn de cijfers gehanteerd die door LEI-DLO zijn opgesteld
voor hetjaar 2005 (De Groot et al., 1994 en Luesink, 1995).Daarbij isvoor melkvee,
vleesvee en vleeskalveren uitgegaan van WUM, 1994 en voor varkens en pluimvee
van een reductie van de excretie met 30% ten opzichte van de forfaitaire excretie
van 1987 (met als achtergrondgedachte dereductie van demestproductierechten voor
intensieve veehouderij met 30%).
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Tabel 33 Fosfaatexcretiecijfers

voor 2005

Lbtcode

Omrekenings-factor
fosfaatexcretie

Fosfaatexcretie
37,5

201
203
205
207
209
211
213

Melkvee
vrouwelijk jongvee, jonger dan 1jaar
mannelijk jongvee, jonger dan 1jaar
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar
mannelijk jongvee, 1-2 jaar
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder
melk- en kalfkoeien
stieren voor de fokkerij, 2jaar en ouder

1
0,22
0,29
0,44
0,54
0,44
1
0,54

215

Vleeskalveren

1

217
219
221
223
225
227
228
229

Vleesvee
vrouwelijk jongvee, jonger dan 1jaar
mannelijk jongvee, jonger dan 1jaar
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar
mannelijk jongvee, 1-2 jaar
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder
mannelijk jongvee, 2 jaar en ouder
zoogkoeien
vlees- en weidekoeien, 2jaar en ouder

239
241

Vleesvarkens
vleesvarkens, 20 tot 50 kg
vleesvarkens, 50 kg en meer

243
245
247
249
251
253
255

Fokvarkens
opfokzeugjes en -beertjes, 20 tot 50 kg
opfokzeugen 50 kg en meer (niet gedekt)
gedekte zeugen (al dan niet drachtig)
zeugen bij de biggen
overige fokzeugen (gust)
opfokberen 50 kg en meer
dekrijpe beren

269
299

Slachtpluimvee
slachtkuikens
totaal slachteenden, kalkoenen en overig pluimvee

275
276
278

Legpluimvee
moederdieren van slachtrassen,
jonger dan 18 weken
moederdieren van slachtrassen,
18 weken en ouder
leghennen tot 18 weken (incl. kuikens)
leghennen, 18 tot 20 weken
leghennen 20 maanden en ouder

266/282

Schapen en geiten

271
273

1
0,59
0,65
0,98
0,65
0,98
0,98
2
2

__3,7
15,5

5,2

1
0,40
0,40
1
1
1
0,40
0,68

14,5

0,15

1

0,38

0,56
1,62
0,4
1
1
1
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Tabel 34 Overzicht fosfaatexcretie per diercategorie in 1987, 1994 en trend-2005

Diercate«orie

1987

1994

Trend-2005

2000 project
verliesnormen
(kg per dierplaats)

41,0

41,9

37,5

41

Vleeskalveren

5,3

4,3

3,7

-

Vleesvarkens

6,6

5,8

5,2

4,17

Fokvarkens

19,4

18,7

14,5

Leghennen

0,5

0,50

0,38

0,36

Slachtkuikens

0,2

0,23

0,15

0,10

Schapen

5,6

6,0

6,0

_

Melkvee

Bron:
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1987: Van der Hoek, 1987
1994: CBS, 1994
2005: Luesink, 1994 Achtergrondnotitie Landbouw 2015, gebaseerd op WUM, 1994 voor
melkvee, vleesvee en vleeskalveren, voor varkens en pluimvee is uitgegaan van een reductie
van de forfaitaire excretie uit 1986 met 30%.

12,0

Grondclaims volgens Bethe (1991a en 1991b)
Tabel 35 Ontwikkeling cultuurgrond volgensBethe: de niet-natuurclaims,per landbouwgebied,
over deperiode 1990-2000
Opp.
cultuurgrond 1990
(1000 ha)

Totale
claims
(ha)

Natuur
claim
(ha)

Niet natuur
claim %
* 1,36

Noordelijk zeeklei

149

1186

561

0,6

Hollandse en IJsselmeerpolders

147

6847

495

5,9

Zuid-west klei

221

6282

2673

2,2

Rivierklei

135

5063

3201

1,9

35

1617

759

3,3

Noordelijk weide

172

4262

2871

1,1

Westelijk weide

197

13380

3861

6,6

Noordelijk zand

248

7562

5643

1,1

Oostelijk zand

205

5053

3498

1,0

Centraal zand

79

4246

2838

2,4

Zuidelijk zand oost

142

5025

2937

2,0

Zuidelijk zand west

154

4515

1914

2,3

Veenkoloniën

85

1471

990

0,8

Overig Noord-Holland

31

1998

528

6,4

Overig Zuid-Holland

11

1393

231

14,4

Loss

Totaal

2 011

69 900

33 000

2,5

IKC-V: 1990-2015:Trendscenario: 60000 voor stedelijke claims, 25000 ha natuurontwikkeling,
35000 ha voor EHS en 15000 ha voor overige bestemmingen; 135000 ha totaal, komt overeen met
135000/ 2011000/ 15= 0,45%perjaar. Ideeën erachter: relatief meer ruimte in de maatschappij
voor landschap, natuur en recreatie; natuur deels in EHS,maar ook buiten EHS.
Uitgangspunten ontwikkeling cultuurgrond volgenstrend-2005:
— Totale onttrekking en verdeling over natuur en andere claims gebaseerd opIKC-Trendscenario,
dwz. de helft natuur en de andere helft stedelijke claims.
— Regionale verdeling:
- stedelijk gebaseerd opBethe,1991;
- natuur volgensEHS.
Motivatie: waarmogelijk de meest recente bron, namelijk het IKC-onderzoek, wat ook gebruikt is als
bron voor de ontwikkeling van de veestapel.
Concreet:
— Totale onttrekking trend-2005 1994-2005: 11/ 15* 135000 = 99000 afgerond 100000 ha,dus
50000 voor natuur, 50000 voor overige claims.
— Natuur 50000 ha komt overeen met 37%van het EHS-realisatiegebied (135000 ha), zieH5.
— Overig 50000/ 36 900 = 1,36 *de overige claim van Bethe (zie tabel 35).
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Grondclaims volgens REA
In de reeks Ruimte voor Economische Activiteit (REA) zijn verschenen (Min. EZ,
1994):
— Vestigingslocaties in de toekomst, een confrontatie van vraag en aanbod
— Vestigingslocaties in de toekomst, regioprofielen
— Rijksnota's: concurrerende en comlementaire ruimteclaims
— Milieuzonering rond economische activiteiten
— Ruimte voor wonen 1995-2005
— Ruimte voor toerisme en recreatie
— Ruimteclaims in Noordwest-Europa

Uit 1:
— bedrijventerreinen 1000-1500 haperjaar uitgegeven, afhankelijk van de economische groei en toename van de werkgelegendhei;
— kantoorbehoefte: in 1992-1993 is 1,25 min. m2 bruto-vloeroppervlakte per jaar
uitgegeven, stel dat dit overeenkomt met dezelfde oppervlakte aan totale grondbehoefte (incl. bijbehorende infrastructuur), dan is dat: 125 ha per jaar.
— infrastructuur: geen getallen vermeld.
— woningbouw: 1995-2005: 645 000 woningen, dat is uitgaande van 35 woningen
per ha 18 430 ha, ofwel 1843 ha per jaar (waarvan 50-70% in de randstad).
— groen: Strategische Groenprojecten: momenteel zijn er 16 aangewezen met een
oppervlakte van 24 530 ha,waarvan er 8(12 000ha) in deRandstad liggen. Daarboven wordt gestreefd naar aanwijzing van nog eens 75 000 ha. (Wat zijn de gevolgen voor de landbouwpraktijk in een SGP?)
— recreatie en toerisme: groeisector, schatting is dat op langere termijn 7500 ha
nodig is. Als de langere termijn gelijk is aan 10 jaar is dat 750 ha per jaar.
Er isvooral concurrentie tussen ruimteclaims voor bedrijventerreinen, glastuinbouw,
woningbouw en strategische groenprojecten: deze claims liggen alle vlakbij of grenzend aan de stad.
In tabel 36 is de totale grondclaim volgens REA weergegeven in hectare perjaar en
vervolgens vergeleken met de claims volgens Bethe.
De claim volgens REA komt redelijk overeen met onze schatting: 50 000 ha in 11
jaar, dat is 4545 ha per jaar.
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Tabel 36 Grondclaim volgens REA in ha per jaar, vergeleken met de resultaten van Bethe.

REA
Bedrijventerreinen
Kantoorlocaties

1250

125

Bethe1990-2000

\
I

>1000
1
/

Infrastructuur

?

Woningbouw

1843

1730

Recreatie en toerisme

750

280

Bosbouw (Bethe)

400

400

Militaire oefenterreinen (Bethe)

150

150

Totaal

4 518

3 560

Beide andere IKC'scenario's(Kolkman et ah, 1994).
Debeide andere IKC-scenario'shebben niet alleen een andere omvang van de verschillende veehouderijtakken tot gevolg, maar bevatten ook andere eisen voor de
gewenste milieukwaliteit en een andere wijze waarmee met de milieuproblematiek
wordtomgegaan.Hierondervolgteenkorteomschrijving vanbeideandere scenario's
en de gevolgen voor de mestproblematiek.
InhetIndustriescenariovanhetIKC(Kolkmanetal., 1994)wordtverondersteld dat
doorgaande welvaartsverhoging dehoogsteprioriteit geniet.Het Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid van deEU is verdwenen, de wereldhandel is volledig geliberaliseerd. Productieverhoging is het motto. Samen met de overheid werken bedrijven
eraanomoptermijn demilieubelastingterugtedringen,maarhardeafspraken blijven
voorlopiguit.Vooraldemelkveebedrijven ontwikkelenzichverdertotzeermoderne
ondernemingen, de pluimveehouderij concentreert zich tot grote geheel grondloze
productie-eenheden, terwijl deNederlandse varkenshouderij deconcurrentietenopzichte van de omringende landen niet aankan. Het lukt hier niet om alleproductieschakels opeenvergelijkbare wijze ruimtelijk teconcentreren, zoalsin omliggende
landen gebeurt.
Voorhetmilieubetekentditscenariodatdedoelstellingen voor ammoniak-emissiereductie bijvoorbeeld niet gehaald worden. Door de sterke afname van vooral het
aantalvarkenskan allemestindebuurt worden afgezet. Mestverwerking komt vanwege de hoge kosten niet van de grond.
Inhet VersoberingsscenariovanhetIKC(Kolkmanetal., 1994)iseraandacht voor
degroterisico's dieeenonevenwichtige verdelingtussen armenrijkmetzichmeebrengt.Daarnaastiserveelaandachtvoorecologischekringlopenenzijn brandstofkosten hoog, waardoor transportkosten over grote afstand hoog oplopen. Daardoor
is de wereldmarkt voor bulkprodukten ingestort. De productie van voedsel vindt
regionaal plaats. Veel besluiten over de inrichting van degroene ruimte worden op
regionaloflokaleschaalgenomen.Alleveehouderijtakken zijn aanzienlijk inomvang
afgenomen. De meest efficiënte benutting van inputs staat centraal. De combinatie
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akkerbouw-melkvee komt vaak voor op één bedrijf. De pluimveehouderij is grondgebonden worden: grond is nodig voor de afzet van mest en voor de productie van
voer. Hetzelfde geldt voor de varkenshouderij; om dat voor elkaar te krijgen komen
varkensbedrijven nu verspreid over heel Nederland voor. Een groot aandeel van het
voer bestaat uit CCM en voedergranen.
Het zal duidelijk zijn dat er in dit scenario nauwelijks tot geen mestoverschotten zijn
en dat debelasting van het milieu minimaal is.Vrijwel overal inNederland is verweving van landbouw en natuurdoelstellingen mogelijk.

Beelden bij eisen
In de IKC-studie 'Veehouderij na 2005' worden drie scenario's uitgewerkt voor de
ontwikkeling van de veehouderij; daarbij isdemilieuproblematiek éénvan de aspecten die de ontwikkeling beïnvloedt, maar er zijn geen berekeningen gemaakt.
In 'Beelden bij eisen' wordt nagegaan hoe de veehouderij eruit zou kunnen zien bij
verschillende pakketten van milieu-eisen. Hoewel dat niet wordt aangegeven, kan
uitdegetallen afgeleid worden dat daarbij telkens isuitgegaan van het TREND-scenario uit 'Veehouderij na 2005'. De daarin geschetste ontwikkeling van de veestapel
vormde de maximale omvang. Door de milieu-eisen in een bepaald pakket kan het
echter gebeuren dat sommige sectoren nog verder afnemen in omvang dan in TREND
is aangeven.
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Aanhangsel 5 Omrekeningsfactoren voor GVE
De hoeveelheid GVE is afhankelijk van de ruwvoerbehoefte van de graasdieren
(runderen,schapeengeiten).Hierbijzijndevolgendeomrekeningsfactoren gangbaar
ten opzichte van 1GVE (= 1melkkoe).
Tabel 37 OmrekeningsfactorenGVE
Vee-eenheid

Omrekeningsfactor

Rundvee voor de fokkerij
R201, R203 (jongvee jonger dan 1 jaar)
R205, R207,R209 (jongvee ouder dan 1 jaar)
R211 (melk- enkalfkoeien)
R213 (opfokstieren)

0,3
0,5
1,0
0,8

Rundvee voor de mesterij
R217, R219 (jongveejonger dan 1 jaar)
R221, R223, R225,R227 (jongvee ouder dan 1 jaar)
R228, R229(zoog-, vlees-en weidekoeien)

0,3
0,5
0,8

Schapen en geiten
R266, R282

0,15

Bron: Handboek voor de Rundveehouderij, IKC, 1984 en 1993
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Aanhangsel 6Ligging en namen van koersgebieden

125

Çf

O^y

Fig. 30 De gebiedsindeling van de koersbepaling landelijke gebieden met de nummers van de
koersgebieden
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In figuur 30zijn de nummers van de koersgebieden vermeld. Deze corresponderen
met de onderstaande namen van de koersgebieden.
1 Terschelling
2 Ameland
3 Schiermonikoog
4 Rottumeroog / Rottumerplaat
6 Lauwersmeer (water)
7 Lauwersmeer (land)
8 Het Hoge Land
9 Vlieland
11 Het Bildt
12 Noordelijk Westerkwartier
13 Ten Boer e.o.
14 Duurswold
15 Oldambt
17 Westergo Noord
18 Lege Midden
19Noordelijke Friese Wouden
20 Zuidelijk Westerkwartier
21 Duinen Texel
22 Texel
23 Koningsdiep
24 Noordenveld
25 Veenkoloni n
28 Blauwe Kust
29 Zuid-Friese Veenweide
30 Zuidelijke Friese Wouden
31 Dal Drentse Aa
32 Westerwolde
33 Duinreep Den Helder
34 Wieringen e.o.
35 Gaasterland
36 Linde / Vledderdiep
37 Het Drentsch Plateau
38 Hondsrug
40 Zwanewater
41 Wieringermeer
43 Steenwijkerwold
44 Ruinen e.o.
45 Sleenerzand
46 Klazienaveen
47 West-Friesland
48 Noordoostpolder
49 Kop van Overijssel
50 Noordelijk Reestdal
51 Schoonebeek e.o.
52 De Schermer
53 De Beemster
56 Kampereiland
57 Staphorst / Coevorden
58 Noord-Hollandse Binnenduinra
59 Waterland
61 Oostvaardersplassen
62 Flevopolders
63 Overijsselse Vecht

64 Hollandse Duinen
65 Spaarnwoude / Amsterdam
69 Randmeerkust
70 Oostelijke IJsselvallei
71 Salland
72 West Twente
73 Zuidelijke Bollenstreek
74 Haarlemmermeer
75 Aalsmeer e.o.
77 Eemland
79 Dal Hierdense Beek
80 Westelijke IJsselvallei
81 IJssel
82 Reggedal
83 Oost-Twente
84 Warmond e.o.
85 Hollandse plassen
86 De Venen
87 Vechtplassen
88 Utrechtse Heuvelrug
89 Het Achterveld
90 Veluwe
91 Noordelijke Graafschap
92 Wassenaar e.o.
93 Schieland
94 Oude Rijn / Utrechtse Vecht
95 Kromme Rijn
96 Gelderse Vallei
97 Kootwijkerbroek
98 Borculo / Groenlo
99 Westland
100 Midden-Delfland
101 B-Driehoek
102 Hollandse IJssel / Reeuwijks
103 Krimpenerwaard
104 Lek bij Schoonhoven
105 Lopikerwaard
106 Langbroek e.o.
107 Het Binnenveld
108 Rijn / Lek
109 Montferland
110 Zuidelijke Graafschap
111 Winterswijk e.o.
112 Voornes Duin
113 Voorne
114 Putten
115 IJsselmonde
116 Alblasserwaard
117 Vijfherenlanden
118 Lage veld van Beesd
119 Tielerwaard
120 Waal
121 Overbetuwe

122 Gelderse Poort
124 Duinen Goeree
126 Goeree
127 Overflakkee
129 Tien Gemeten
130 Hoeksche Waard
131 Biesbosch
132 Land van Altena
133 Afgedamde Maas
134 Bommelerwaard
135 Langstraat / Maaskant
136 Maas bij Maasbommel
137 Land van Maas en Waal
138 Rijk van Nijmegen
139 Kop van Schouwen
140 Schouwen
141 Duiveland
143 Diepland
145 Bergse Maas
146 Land van Cuijk
147 Duinen Noord-Walcheren
149 Noord-Beveland
151 Tholen
152 Baronie
153 Markdal
154 Donge dal
155 Drunense Duinen
156 Benedenloop Dommel
157 Meierij
158 N.O. Maasvallei
159 Duinen Zuid-Walcheren
160 Walcheren
161 Zak van Zuid-Beveland
162 Zuid-Beveland
163 Zoom
164 Westelijk Reuseldal
165 Tussen Beerse en Dommel
166 Peel-West
167 Peel-Oost
168 Duinen Zeeuwsch-Vlaanderen
169 West-Zeeuws Vlaanderen
171 Oost Zeeuws-Vlaanderen
172 Saeftinge
173 Bovenloop Beerze
174 Bovenloop Dommel
175 De Grote Peel e.o.
176 Venlo e.o.
177 Dal van Neer en Leubeek
178 Midden-Limburg
179 Maas en Maasplassen
180 Mijnstreek
181 Mergelland
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Aanhangsel 7De fosfaatproductie nader beschouwd
In dit aanhangsel wordt ingegaan opde achterliggende factoren van de hoogte van
de fosfaatproductie in 1994 en de verandering ten opzichte van 1987. In eerste instantiewordtgekekennaardefosfaatproductie doordeverschillende diercategorieën
endeveranderingin 1994tenopzichtevan 1987.Daarnaastzal(deveranderingvan)
het areaal cultuurgrond in de beschouwing worden betrokken.
Bijdezeanalyseisonderscheid gemaaktindriegroepenvangebieden:deoverschotgebieden, intermediaire gebieden en tekortgebieden. Deze indeling isgebaseerd op
de overschot- en tekortgebieden op basis fosfaatgebruiksnormen uit de derde fase
vanhetmest-enammoniakbeleid (fig.7).Deoverschotgebieden zijnallekoersgebieden met een overschot op koersgebiedniveau. De intensieve veehouderij is hier de
grootstefosfaatproducent. Deintermediairegebiedenzijndekoersgebieden metmet
een 'fosfaattekort' van minder dan 75kg fosfaat per hectare. Hier bij de fosfaatgebruiksnormen 1995nog tussen de 0 en 75kg fosfaat per ha plaatsingsruimte over.
Hetzijnoverhetalgemeentypische 'rundveehouderijgebieden'. Dezekoersgebieden
hebben nog geen fosfaatoverschot opkoersgebiedniveau, maar zijn bij een verdere
aanscherping vandenormendeeerstegebieden die 'overdestreep' gaan.Detekortgebieden zijn dekoersgebieden meteen 'tekort' vanmeerdan75kgfosfaat perhectare. Akkerbouw is hier de belangrijkste grondgebruiksvorm.
Tabel 38 Fosfaatproductie (in kgper haper jaar) in 1994per diercategorie
Regio (ha)

Rund
vee

Vleeskalveren

Midden-Nederland-oost (316 405)

80,3

4,1

Oosten (305 782)

87,6

3,1

Fokvarkens

Pluimvee

78,2

51,5

62,0

2,2

34,7

21,3

19,9

1,6

Vleesvarkens

Schapen

Midden-Nederland-west (200 822)

66,2

0,6

7,8

4,8

3,1

4,1

West-Brabant (80 924)

42,9

1,7

19,6

11,2

9,7

1,3

Limburg (42 255)

47,6

0,1

11,9

10,0

9,7

1,3

Noorden (633749)

52,1

0,6

3,6

2,6

7,2

2,7

Noord-Holland-noord (98 138)

42,9

0,0

1,0

0,7

2,1

2,1

Flevoland (55 123)

21,0

0,0

0,2

0,2

2,3

0,4

Zeeland (122460)

10,5

0,0

2,1

1,1

3,5

1,5

Zuid-Holland-zuid (33 747)

16,2

0,0

0,3

0,2

0,0

2,3

58,6

1,5

21,7

14,1

17,5

2,6

1

Nederland (1 942 220)
1

De fosfaatproductie per diercategorie voor Nederland is hoger dan de sommatie van de verschillende
regio's, omdat niet alle bedrijven inde regio's vallen die in de tabel zijn weergegeven.

Defosfaatproductie is afhankelijk van deontwikkeling van deveestapel ende fosfaatexcretiecijfers. Aanhangsel 1 geeft deexcretiecijfers voor 1987en 1994.Hieruit
blijkt dat voor rundvee de excretiecijfers per dier zijn in 1994 hoger waren dan in
1987,voor varkenslagerenbijhetpluimvee zijn zenauwelijks veranderd. Dit heeft
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totgevolg datdedalingvanhet aantalmelkkoeien vanwege demelkquotering teniet
wordtgedaandoordestijging vandefosfaatexcretie perdier.Dedaling vanhetaantal melkkoeien ten opzichte van 1987 bedraagt landelijk 17%, de stijging van de
fosfaatexcretie perdierbedraagt 14%.Bijvarkens werktdeafname vande fosfaatexcretiewel 'de goedekantop'.Opgemerkt dientteworden datbijrundvee de fosfaatexcretie afhankelijk is van de gewasproductie in dat jaar en dat de fosfaatexcretie
daardoor enigszins klimaatafhankelijk is. Een duidelijke trend is echter wel dat de
fosfaatexcretie doormelkveedoordetoenamevandemelkproductie vanaf 1987een
stijgende lijn vertoond.

1 Overschotgebieden
De overschotgebieden omvatten vrijwel de gehele regio's Midden-Nederland-oost
en Oosten,metuitzondering van enkele koersgebieden rond de grote rivieren ende
Utrechtse Heuvelrug (fig. 7).Deoverschotgebieden kenmerken zich doorhetrelatief
groteaandeeldatdeintensieveveehouderij aandetotalefosfaatproductie levert(tabel
38).Indeextremeoverschotgebieden indeGelderseValleienhetoostenvanNoordBrabant zorgt de intensieve veehouderij voor meer dan driekwart van de totale
fosfaatproductie (fig. 4).
In het oostelijk Noord-Brabant is de vleesvarkenshouderij verantwoordelijk voor
ongeveer 40% van de fosfaatproductie door intensieve veehouderij (fig. 8). Fokvarkens enpluimvee volgen metelkcirca 30%.Devleeskalverhouderij isin NoordBrabanteenkleine sectordierelatief weinigbijdraagt aandefosfaatproductie. Meer
naarhetwestenvanNoord-Brabant,waardefosfaatoverschotten minderhoogworden,
neemt deintensieve veehouderij af. Indewestelijke helft vande overschotgebieden
van Noord-Brabant is de fosfaatproductie door de intensieve veehouderij meer dan
tweekeerzolaagdaninhetoostenvan dezeprovincie.Deafname van depluimveehouderij naar het westen verloopt relatief sneller dan de afname van de varkenshouderij. Depluimveehouderij isinhetwesten van het overschotgebied een relatief
kleiner sector. Integenstelling tot derest van Noord-Brabant is hier wel sprake van
enigevleeskalverhouderij. Hoewel derundveehouderij indeoverschotgebieden van
Noord-Brabant minder fosfaat produceert dan de intensieve veehouderij (fig. 4),is
de fosfaatproductie door runderen ten opzichte van andere delen van Nederland
relatief hoog.
In de Gelderse Vallei isdepluimveehouderij debelangrijkste tak van de intensieve
veehouderij. Zij ishier dan ook verantwoordelijk voor het grootste deel van de fosfaatproductie. Daarnaast isdevleesvarkenshouderij in deGelderse Vallei een grote
fosfaatproducent. Fokvarkens vormen,tenopzichte vanNoord-Brabant, een minder
grotecategorie.InhetnoordenvandeGelderseValleibevindtzichminder intensieve
veehouderij. De fosfaatproductie per hectare is hier veel lager en wordt voor een
relatief groter deel veroorzaakt door derundveehouderij. Derundveedichtheid isin
degeheleGelderseValleirelatiefhoog,maardefosfaatproductie doorrunderenvormt
vanwege de enorme fosfaatproductie door de intensieve veehouderij een klein deel
ten opzichte van de totale fosfaatproductie.
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InderegioOostenvormtdepluimveehouderij degrootstetakvanintensieve veehouderij opdeVeluweenlangs derand vanhet Veluwemeer. Hetpluimvee ishier verantwoordelijk voor meer dan de helft van de fosfaatproductie door de intensieve
veehouderij.Naasthetlegpluimveeendeslachtkuikens wordtditveroorzaakt doordat
denoordkantvandeVeluweenderandlangshetVeluwemeerhetcentruminNederland isvoor de slachteenden- enkalkoenhouderij. Opvallend ishet grote aandeel in
defosfaatproductie doorvleeskalvereninde 'Veluwe-enclave'DalvandeHierdense
beek. Defosfaatproductie door vleeskalveren bedraagt hier ruim 50%van de totale
productie,terwijl inderestvanNederland dezehooguit enkeleprocenten bedraagt.
De fosfaatproductie door rundvee is op de Veluwe laag per hectare cultuurgrond.
Het grootste deel van de cultuurgrond op de Veluwe, dat op zich slechts weer een
kleindeelisvanhettotaleoppervlaktevanditkoersgebied,isingebruikbijdeintensieve veehouderij.
In de regio Oosten is in het oostelijke zandgebied de verhouding in de fosfaatproductiedoordeverschillendediercategorieën vrijuniform. Rundveehouderij enintensieveveehouderij zijnelkverantwoordelijk voorcircadehelft vande fosfaatproductie.Devleesvarkenshouderij isverantwoordelijk voorongeveer dehelft vandefosfaatproductie doordeintensieveveehouderij.Fokvarkensenschapenvolgenmetelk
ongeveer een kwart. Bijna alle cultuurgrond is in handen van de rundveehouderij,
waardoorookinhetoostelijkezandgebied defosfaatproductie doorrundveeperhectare cultuurgrond relatief hoog is.
De concentratie van de intensieve veehouderij in deze streken vindt zijn grondslag
in derelatief zorgwekkende economische perspectieven voor de landbouw in deze
gebieden nade oorlog.Degemiddelde bedrijfsoppervlakte ishierklein ende zandgrond heeft een lagenatuurlijke vruchtbaarheid. Deopkomst vandeintensieveveehouderij, die door deoverheid doorondermeer investeringspremies is ondersteund,
betekende een belangrijke economische impuls van de landbouw in deze streken.

Ontwikkeling van de fosfaatproductie
Deontwikkelingvandefosfaatproductie doordeintensieveveehouderij isindeoverschotgebieden zeerdivers.Desterke afname vandefosfaatproductie inhet grootste
deelvandeoverschotgebieden wordtvooralveroorzaaktdoordedalingvanhetaantal
vleesvarkens. Deze tak van intensieve veehouderij blijkt het meest te lijden van de
afnemende opbrengst binnen de intensieve veehouderij, veroorzaakt door dalende
prijzen entoenemende (milieu)lasten. OpdeVeluweendeaanliggende koersgebieden
meteensterkeafname vandefosfaatproductie neemtdaarnaasthetaantalvleeskalveren fors af.
In enkele koersgebieden in de regio Midden-Nederland-oost, nl. het oosten van
Noord-Brabant endeGelderse Vallei,isdefosfaatproductie doordeintensieveveehouderijdeafgelopenjarenzelfstoegenomen.Ditwordtveroorzaaktdoordatdesector
pluimveehouderij vanaf 1987eengroeiheeft vertoond. Metnameinderegio's waar
depluimveehouderij reedseenrelatief belangrijke sectorwas,isdesector gegroeid.
Degroeiisveroorzaaktdoorgunstigemarktperspectieven endegoede verwerkbaar-
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heid vanpluimveemest waardoor deze gemakkelijker danvarkensmest afgevoerd kan
worden naar gebieden waar nog ruimte is voor de aanwending van dierlijke mest.
Figuur 5 heeft reeds laten zien dat ten opzichte van 1987 de fosfaatproductie in de
overschotgebieden zowel toe- als afgenomen is. De fosfaatproductie door de rundveehouderij is in vrijwel alle overschotgebieden afgenomen, met uitzondering van
het koersgebied de Peel en Langstraat/Maaskant ten zuiden van de Maas. In de Peel
en Langstraat/Maaskant is de toename van het aantal vleesrunderen, samen met de
toename van fosfaatexcretie door rundvee, de oorzaak. De toename van de fosfaatproductie per hectare cultuurgrond in het koersgebied tussen Beerse en Dommel is
veroorzaakt door de relatief grote afname van het areaal cultuurgrond. Absoluut gezien is de fosfaatproductie in dit koersgebied wel afgenomen. In de overige koersgebieden is defosfaatproductie door de grondgebonden veehouderij gedaald of vrijwel
stabiel gebleven door een afname van het aantal runderen.

2 Intermediaire gebieden
De intermediaire gebieden omvatten de regio's Limburg, de grootste delen van de
regio's Noorden, Midden-Nederland-west, West-Brabant en kleinere delen van de
regio's Midden-Nederland-oost, Oosten en Noord-Holland-noord (fig. 7). Het zijn
vrijwel allemaal typische rundveehouderijgebieden. Deze sector is dan ook verantwoordelijk voor het grootste deel van de fosfaatproductie. Het grondgebruik bestaat
voornamelijk uit grasland.
In de intermediaire gebieden van de regioNoorden komt inhet Friese deel nauwelijks
intensieve veehouderij voor. De rundveehouderij ishier verantwoordelijk voor circa
90% van de totale fosfaatproductie (fig. 4). De pluimveehouderij is hier de belangrijkste vorm van intensieve veehouderij (tabel 38). In de intermediaire gebieden in
Drente en Overijssel neemt vooral de vleesvarkenshouderij toe, maar ook hier is de
melkveehouderij verantwoordelijk voor meer dan 60%van detotale fosfaatproductie.
Intermediaire gebieden waar de intensieve veehouderij verantwoordelijk is voor een
relatief groot deel van de fosfaatproductie zijn deWestelijke IJsselvallei en de Overbetuwe in deregio's Oosten en Midden-Nederland-oost. In deWestelijke IJsselvallei
is de intensieve veehouderij verantwoordelijk voor 40% van detotale fosfaatproductie,
in de Overbetuwe voor ruim 50% (fig. 4). In de Overbetuwe is de fosfaatproductie
door rundvee per hectare cultuurgrond laag ten opzichte van andere overschotgebieden. Naast de rundveehouderijbedrijven is de fruitteelt hier een belangrijke
grondgebruiker.
Op de slappe veenbodem in de regio Midden-Nederland-west is de rundveehouderij
debelangrijkste sector. Decultuurgrond inde veenrijke gebieden Waterland, UtrechtsHollandse plassengebied Lopiker- Krimpener-, Alblasserwaard en Vijfherenlanden
bestaat voor meer dan 90% uit grasland. De rundveehouderij zorgt hier voor 77%
van de fosfaatproductie (9,7 mln./12,5 min.). Ook in de droogmakerijen Beemster
en Schermer en in de niet-veenweidegebieden van 'het Groene Hart' is de rundveehouderij debelangrijkste veehouderij-sector. Hetpercentage grasland isminder groot
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danindeveenweidegebieden.Meergrondisingebruikbij niet-veehouderijbedrijven,
bijvoorbeeld voordebollenteelt.Defosfaatproductie perhectarecultuurgrond ishier
daarom gemiddeld minder hoog dan in de veenweidegebieden.
InderegioLimburgneemtdefosfaatproductie afvannoordnaarzuid.Deze afname
houdtdirectverbandmetdegroottevandesectorintensieveveehouderij.InMiddenLimburg is de fosfaatproductie 113kg per hectare (48 kg rundveehouderij, 63 kg
intensieveveehouderij).InZuid-Limburg isdefosfaatproductie 65kgP205perhectare (54kgrundveehouderij, 11kg intensieve veehouderij). Midden-Limburg heeft
'meegelift' metdeopkomstvan deintensieve veehouderij inhetoosten van NoordBrabant. Dankzij een lage rundveedichtheid ten opzichte van andere intermediaire
gebieden, de helft van de cultuurgrond is in gebruik als bouwland, ontstaan er op
gebiedsniveau geen mestoverschotten.

Ontwikkeling vande fosfaatproductie
Defosfaatproductie door deintensieve veehouderij isten opzichte van 1987in alle
intermediaire gebieden gedaald. Hoewel er op gebiedsniveau nog plaatsingsruimte
voor dierlijke mest is,is het per saldo in de intermediaire gebieden niet interessant
geblekenombestaandebedrijven uittebreidenofnieuwebedrijven testichten.Alleen
inderegioLimburgheeft, inaansluitingbijdeoverschotgebieden vanNoord-Brabant,
de pluimveehouderij zich kunnen uitbreiden. Opvallend is dat wel uitbreiding van
intensieveveehouderij heeft plaatsgevonden inenkeleoverschotgebieden (intensivering/complexvorming) en enkele tekortgebieden (verplaatsing/nieuwe complexen),
maar niet in de 'tussenliggende gebieden'.
Indemeesteintermediairegebiedenisdefosfaatproductie doorrundveelichtgedaald.
Hoewel derundveestapel als gevolg van het melkquotum sterk is afgenomen, is de
afname infosfaatproductie door rundvee relatief gering door de verhoogde fosfaatexcretie per dier (zie ook inleiding aanhangsel 1).Alleen in de Bommelerwaard is
de fosfaatproductie door rundvee gestegen door een toename van het aantal vleesrunderen.

3 Tekortgebieden
In de tekortgebieden zijn akkerbouwgewassen de belangrijkste vorm van grondgebruik.Doordeafwezigheid vanrundveehouderijenintensieveveehouderijis fosfaatproductie per hectare cultuurgrond ter plaatse laag en is er volgens de wettelijke
normen nogveelruimte voordeplaatsing van dierlijke mest.Gezien delageacceptatiegraad vandierlijke mestdoor akkerbouwers opvooral degraangewassen wordt
deplaatsingsruimte indepraktijk nietvolledigbenut.Indezeparagraaf wordtechter
uitgegaan vaneenvolledigeacceptatievandierlijkemest,zodatduidelijk wordtwat
wettelijk geziendemaximaleruimte isvoordeplaatsing vandierlijke mest (zieook
paragraaf 3.2 enhoofdstuk 2). Inparagraaf 3.5 wordthetfosfaatoverschot voorNederland nogmaals berekend, nu wel rekening houdend met een acceptatiegraad die
aansluit bij de praktijk.
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De regio Flevoland en de oostelijke helft van Groningen en de Noordoostpolder in
de regio Noorden zijn uitgesproken akkerbouwgebieden. Rundveehouderij en intensieve veehouderij houden elkaar wat betreft defosfaatproductie in evenwicht (fig. 4),
maar zorgen voor een fosfaatproductie van niet meer dan 15kg per hectare. Alleen
in Flevoland is dankzij een grotere rundveesector de fosfaatproductie 25kg per hectare cultuurgrond. In de tekortgebieden langs de Waddenkust en in Noord-Drente is
de fosfaatproductie per hectare hoger veroorzaakt doordat de rundveehouderij hier
belangrijker wordt. Derundveehouderij ishier verantwoordelijk voor een fosfaatproductie van circa 40 kg per hectare cultuurgrond. De cultuurgrond bestaat hier voor
ongeveer de helft uit grasland.
De tekortgebieden van de regio'sNoord-Holland-noord en Midden-Nederland-west
bestaan uit droogmakerijen en polders waar akkerbouw de belangrijkste sector is,
en het 'oude land' waar de rundveehouderij en bollenteelt (binnenduinrand) de belangrijkste sectoren zijn. In al deze gebieden is nauwelijks sprake van intensieve
veehouderij. Op het oude land zorgt de rundveehouderij voor een fosfaatproductie
van maximaal 59 kg per hectare cultuurgrond.
Het grondgebruik in de regio's Zeeland en Zuid-Holland-zuid bestaat voornamelijk
uit bouwland. Evenals in de akkerbouwgebieden in de rest van Nederland komen
rundveehouderij en intensieve veehouderij hier nauwelijks voor.

Ontwikkeling van de fosfaatproductie
In vergelijking met 1987vertoont de totale fosfaatproductie per hectare cultuurgrond
(fig. 5) zowel een dalende als een stijgende lijn.
In de regio Noorden stijgt de fosfaatproductie door de intensieve veehouderij in het
oosten van Groningen, langs de Friese Waddenkust (het Bilt) en in de Noordoostpolder. Ook inFlevoland en op enkele Zeeuwse eilanden stijgt de fosfaatproductie door
de intensieve veehouderij. Deze stijging wordt vrijwel geheel veroorzaakt door verplaatsing en/of het starten van pluimveehouderijbedrijven. Vooral bedrijven met
slachtkuikens, waarvoor detoekomstperspectieven in vergelijking met de varkenshouderij relatief gunstig zijn, hebben de afgelopen jaren hun productie verplaatst van
overschotgebieden naar tekortgebieden. Alleen op Overflakkee heeft een toename
van de vleesvarkenshouderij plaatsgevonden. In de tekortgebieden van Noord- en
Zuid-Holland heeft in geen enkel gebied een toename van de intensieve veehouderij
plaatsgevonden. Hier is 'de ruimte', zowel maatschappelijk alsfysiek, voor het starten
van intensieve veehouderij waarschijnlijk beperkter door dehoge bevolkingsdichtheid
(recreatie, wonen). In de overige tekortgebieden verandert de fosfaatproductie door
intensieve veehouderij nauwelijks of is zij licht dalend.
De fosfaatproductie per hectare cultuurgrond door de grondgebonden veehouderij
is in de meeste koersgebieden stabiel of daalt enigszins. Het kaartbeeld is vrijwel
gelijk aan de ontwikkeling van defosfaatproductie door rundvee, de grootste tak van
grondgebonden veehouderij. Alleen in het Oldambt in de regio Noorden en in de
Zoom en Diepland in de regio West-Brabant stijgt de fosfaatproductie per hectare
cultuurgrond. In het Oldambt is het aantal melkkoeien en melkjongvee gestegen, in
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Diepland het vleesjongvee en het aantal zoogkoeien. In deZoom wordt de stijging
perhectarecultuurgrond veroorzaakt dooreen afname vanhet areaal cultuurgrond.
De totale fosfaatproductie door rundvee is hier wel gedaald.
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