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Nieuweinzichtenoveruit-en
afsvoelingvanmeststoffen
R. T O R E N E E E K , ARCADIS
T. VOSKAMP, WATERSCHAP REGGE EN D I N K E I

NabijEnschedeisveldonderzoekverrichtnaardebelastingvanhetoppervlaktewaterdooruit-en
afspoeling vanmeststoffen uttgraslandopzandgrond.Hetonderzoekmaaktdeeluitvan een nationaalproject, waarin metingenwordenverrichtopzand-, klei-enveengrond.Inhet'grasopzand'
onderzoekhebbenSTOWA, hetministerievan LNV,RIZA,RIVM,LEI,Altena,Arcadisenhet
Waterschap ReggeenDinkelsamengewerkt.Opbasisvanmetingen enregistratieszijn balansen
voorstikstojen josfaatopgesteld.Opdeproeflocatie blijkt langzame uitspoeling debelangrijkste
emissieroutevoorstikstof.Voorfosfaat isdatafspoeliug. Hoeweldebemestingopherproejpercee!
gering isen ertweemeterbredemesrvnjezonesaanwezig zijn, wordenwaterkwaliteitsnormen inhet
oppervlaktewater overschreden. Hethuidige mestbeleid endemesrvnje zoneblijken niettoereikend
omdittevoorkomen.
Halverwegedejaren negentigisdoorde
waterschappen endeministeriesvanLNV,
VROMenVerkeerenWaterstaat geconstateerd
datvoordemelkveehouderij weinigmeetgegevensvoorhandenzijn overderelatietussen
bedrijfsvoering, bemestingen nutriëntenoverschottenaandeenekantendebelastingvan
hetoppervlaktewater metstikstofen fosfaat
aandeanderekant.Alsreactieopdezeconstateringzijn in15198drieonderzoekengestart
onderdeverzamelnaam 'Diffuse belasting
oppervlaktewater uitdeveehouderij(DOVE)'.
Gezamenlijkdoelvandeonderzoekenishetin
beeldbrengen vandestikstof-en fosfaatverliezennaargrond-enoppervlaktewater onder
grasland.Deonderzoekslocaties onderscheiden
zichdoorhetbodemtype;zand,kleiofveen.
Het'grasopzand'-onderzoekvondplaatsin
hetbeheergebied vanhetWaterschapReggeen
Dinkeienisrecentafgerond. Heteindrapport
leidttotenkeleverrassendeinzichtendierichtingkunnengevenaanmaatregelen terverbeteringvandewaterkwaliteit.
Bedrijfsbalans
Opbedrijfs- enperceelsniveauzijnstikstof-enfosfaatbalansen opgesteld.Demeeste
postenvandebedrijfsbalans zijngebaseerdop
deMINAS-boekhoudingsi.Inde bedrijfsbalans
voor1997(tabel1)valtopdatmaareenbetrekkelijk kleindeelvandenutriënten dieviamest
envoerwordtaangevoerd,hetbedrijfweer
verlaat.Ditbetekentdatveelvandeaange-

voerdemeststoffen inhetmilieu achterblijven.
Binnenhetonderzoekzijndetotaleaanenafvoerstromen vanstikstofenfosfaat voor
deperiode1990-1997inbeeldgebracht. Daarbij
ishet'nuttiggebruik'vanbeidestoffen inzichtelijkgeworden.Het nutriëntenoverschot
blijkt indeafgelopenjarentezijn afgenomen,
metnamedoorafname vandeaanvoervan

Bemonsteringvanhetbodemvochtmetbehulpvan
vacuüm/lesjes.

mestenkrachtvoerbijeen gelijkblijvende
afvoer. Hetnuttiggebruikvanstikstofishierdoorgestegenvan25procentin 1990tot40
procentin1997.Voorfosfaat verbeterdehet
nuttiggebruikindezeperiodevan40naar60
procent.Indetijd ishetnettooverschotdus
gedaald.
Hetboekhoudkundige stikstofverlies op
hetonderzochtebedrijfvoldeedbijaanvang
vanhetonderzoekaandewettelijkeverliesnormvan1998(300kiloperhectareperjaar).
Hetfosfaatverlies overschreeddeverliesnorm
(40kgP205/hajr =8,7kilofosfaat perhectare
perjaar).Getoetstaandehuidige verliesnormen(2003)diegeldenvooreenbedrijfmet
niet-uitspoelingsgevoeligegronden(190kilo
stikstofen25kiloP205/hajr) treedtvoorstikstofeen lichteoverschrijding openvoor fosfaat
eenforse.
Perceelsbalans
Depostenvandeperceelsbalanszijngebaseerdopmetingenopeentweetalveldkavelsdie
wordendoorsnedendooreenkopsloot.Develdmetingenzijn uitgevoerddoorhetWaterschap
ReggeenDinkel1),Altena*)'/)enhetRIVMs).
Aanvullendopdeveldmetingenisgebruik
gemaaktvanmodelberekeningen2).Kenmerk
vaneenveldkavelisderelatiefgrotereafstand
totdeboerderij,waardoordezepercelenalleen
gebruiktwordenvoorgrasproductieenhetweidenvanjongvee.Demestgifr opdeonderzochte
veldkavelsisdaaromniethoog.Tenopzichte
vandebedrijfsbalans wordtopperceelsniveau
eenveelgroterdeelvandemestgift nuttig
gebruikt(afbeeldingen 1en2).Voorstikstofis
hetnuttiggebruikS3procent,voorfosfaat92
procent.Circatwaalfprocentvanhetstikstof-

Tabel1.

Stikstof-enjosjaatbalansopbedrijfsniveau
voor199071997(inkg/hajr).
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overschot spoeltviadelangzame route uit naar
het oppervlaktewater. Naast afvoer naar het
oppervlaktewater zorgt denitrificatie voor
afvoer van het stikstofoverschot ophet perceel.
Inde fosfaatbalans isalleen afspoeling eenrelevanteafvoerpost. Circazeven procent van het
fosfaatoverschot komt inhet oppervlaktewater
doorafspoeling vande weidepercelen.

Uitspoeling
Degemiddelde nitraatconcentratie inhet
ondiepe grondwater ligt op42mg nitraat per
liter en voldoet daarmee aan de Europese
nitraatrichtlijn (50mg/l).Onder veelzandgronden inTwente voldoet het grondwater
niet aan deze richtlijn. De stikstofconcentratie
indeperceelsloot blijkt vooralbepaaldte
worden door deuitspoeling van nitraat. De
gemiddeldegrondwaterconcentratie van42
mg nitraat per liter komt overeen met5,4mg
stikstofper liter.Deze waarde ligt verboven de
oppervlaktewaternorm van 2.2mg totaal-stikstofper liter (zomergemiddelde). Inzetten op
reductie van de mestgift tot een niveau waarbij
voldaan wordt aan de nitraatrichtlijn isdus
niet toereikend om deze waterkwaliteitsnorm
te halen.Overigens geldt de norm van 2.2mg
totaal-stikstofniet voorstromende wateren.In
deTwentse beken wordt een nitraatnorm van
10mg stikstof/l gehanteerd en iserveelalgeen
sprake van een waterkwaliteitsprobleem. Hoge
gehalten instromende wateren mogen echter
benedenstrooms,inmeren en plassen, niet leiden tot eutrofiëring. Momenteel wordt in het
stroomgebied Vecht/Zwartewater, waartoe
veelTwentse beken behoren,onderzoek verricht naar de mogelijke afwenteling.
Opzetten van het grondwaterpeil kan een
aanvullende maatregel zijn om de stikstofuirspoeling teverminderen. Verhogen van het
waterpeil resulteert ineen toename van de
denitrificatie. Hierbij verdwijnt stikstofin de
vorm van niet schadelijk stikstofgas naar de
atmosfeer. Realisatie van maatregelen inhet
kader vanWaterbeheer 21eeeuw«,die gericht
zijn ophet vasthouden van water inhet landelijke gebied,zullen de nitraatuitspoeling verminderen. Nadeel vaneen hogere grondwaterstand isde kans op toename van de
ammonium- en fosfaatuitspoehng.
Opde onderzochte veldkavels isde fosfaatuitspoeling ten opzichte vandetotale fosfaatbalans geengrote post (afbeelding 2).De
bodem vandeproefpercelen blijkt voorongeveerde helft met fosfaat verzadigd te zijn.
Vastleggingin debodem isnogmogelijk. Op
bedrijfsniveau ishet fosfaatoverschot aanmerkelijk groter dan op deonderzoekslocatie. Dit
betekent dat ergens binnen het bedrijf fosfaat
inhet milieu achterblijft. Geziendegebruikelijke bedrijfsvoering van eenTwents melkveebedrijfis het aannemelijk dat het verlies naar
het oppervlaktewater door uitspoeling nabijde
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boerderij groter isdan uit deonderzochte veldkavels.Verhogen van de grondwaterstand
onder de(fosfaatverzadigde) huiskavels zalde
fosfaatuitspoehng waarschijnlijk sterker laten
toenemen dan het verhogen van het grondwaterniveau onder develdkavels.

Niettemin bedroegdegemiddelde totaal-fosfaatconcentratie inrun-off water ruim drie
milligram per liter (tabel 2).Dehoogste concentratie van 16milligram per liter (meer dan
honderd maal het maximaal toelaatbaar risico)
isgemeten tijdens een bui korr volgend op een
zodebemesting.

Afspocling
Ondanks deaanwezigheid van een circa
tweemeter brede kruidenrand tussen de
onderzochte percelen en de insteek van de
sloot isafspoelmg voor fosfaat de belangrijkste
belastingsroute van het oppervlaktewater
(afbeelding 2).Dekruidenrand rond develdkavels wordt niet beweid,bemest ofgeoogst.

Opgrond van het Lozingenbesluit open
teelt en veehouderij iseen veehouder verplicht
om op weidepercelen een 25cm brede mestvrije zone langs oppervlaktewater aan te houden. Eendergelijke zonewordt verondersteld
de afspoeling te reduceren.Deafspoeling die,
ondanks de acht maalbredere zone,op het
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Conclusies en aanbevelingen
Mestwetgevingendemaatregelenuithet
Lozingenbesluitopenteeltenveehouderijzijn
niettoereikendomdeuit-enafspoelingvan
meststoffen vanweidepercelenopzandgronden
zovertebeperkendatdenationalewaterkwaliteitsnormenbehaaldworden.Ondanksaanscherpingvandewettelijkevcrlicsnormenzijn
opbeheerniveaumeermaatregelennodig.Om
deafspoclingvanfosfaat tereducerenlijkenhet
beïnvloedenvanhetbemestingsgedragenhet
treffen vangeomorfologischemaatregeleneffectief Reductievandenitraatuitspoelingkan
bevorderdwordendoorgrondwaterpeilenteverhogen.Denitrificatievannitraatneemthierdoor
toe,maarerbestaateenkansopeentoenamevan
deammonium-enfosfaatuitspoeling. Einddit
jaarkomenderesultatenvanhetonderzoekop
veengrondbeschikbaar.Hetonderzoekopklei
wordtvolgendjaar afgerond.
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Onderhoudstrekker op maaipad van Waterschap Rc^ge en Dinkel.

proefpcrcecl isgemeten,maakthetaannemelijkdatdeverplichtemestvrijezoneontoereikendisomdewaterkwaliteitsnorm tehalen.
Hettreffen vangeomorfologische maatregelenenaanpassingvanhetgedragvande
veehouder lijkt effectiever daneen(brede)
mestvrijezone.Eenmorfologische maatregelis

Tabel 2.

Gemiddelde stikstof- en/os/aatconccntraties

(inmg/l).
water
run-off water
bodemvocht
0-40cmdiepte
bodemvocht
50-200cmdiepte
grondwater
bodemvochtsloot
oppervlaktewater

stikstof fosfaat
15.5

3,03

15,0
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0,07
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0,31
0,06

13,0

0,27

Voormeerinformatie:R.Torenbeek
(055)5815677o/T.Voskamp(0546)&}z6jz.

hetaanbrengenvaneenverdieping tussen
weideperceeleninsteek.Kleinekortdurende
buienzullen hierdoorniettot afspoeling
komen.Bijhevigebuienzorgtdezemaatregel
ervoordatzwevendmateriaal,metdaaraan
eendeelvanhetfosfaat, kanbezinken.Waar
onderhoudspaden aanwezigzijn,kanhet
waterschapmaatregelen treffen omde fosfaatafspoeling teverminderen.InTwenteworden
de1,5meter bredeonderhoudspaden langsde
waterlopenvanReggeenDinkelaandelandzijdealdiepergelegddanaandeinsteekzijde.
Onderzoeknaardeeffectiviteit vandezemaatregelmoetnogplaatsvinden.
Aanscherpingvandeverliesnormen heeft
aleengedragsveranderingbijdeveehouders
teweeggebracht.Veehoudersgevenaansteeds
zuinigertewordenopdebeschikbaremest.Dit
maakthetaannemelijk datbemesten terwijl
zwarebuienwordenvoorspeld,overenkele
jarennietmeervoorkomt.Hetintensiveren
vanvoorlichtingover mineralenmanagement
kanditprocesversnellen.
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