Controlemetingen van minerale stikstofin het najaar in de bodem
op landbouwgronden: is datte betalen en te organiseren?

Inleiding
De belasting van het grond- en oppervlaktewater met stikstof is op veel
plaatsen te hoog met als gevolg allerlei
nadelige consequenties voor het drinkwater, natuur en milieu. Bepalend voor de
stikstofverliezen naar het grond- en
oppervlaktewater vanuit de landbouw is
onder andere de hoeveelheid minerale
stikstof (N min ) die in het najaar in de
bodem is achtergebleven [Goossensen &
Meeuwissen, 1990].
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Door de Commissie Stikstof (Cie N) is
voorgesteld om deze N min te gebruiken als
parameter om de stikstofverliezen mee te
reguleren [Goossensen & Meeuwissen,
1990]. De Cie N geeft met het oog op de
verschillende milieudoelstellingen (vooral
de grondwaterkwaliteitseisen) een aantal
mogelijke normen voor de N m i n die zich
in het najaar in de bodem mag bevinden.
De Cie N vindt dat het bereiken van deze
norm(en) allereerst via voorlichting en
stimuleringsmaatregelen moet worden
nagestreefd. Voor het voldoen aan de
norm heeft een boer verschillende
mogelijkheden. Aanpassing van de mestgift is uiteraard de belangrijkste. De teelt
van groenbemestinggewassen - waardoor
een deel van de minerale stikstof wordt
vastgehouden en wordt voorkomen dat
deze uitspoelt - is echter ook een
mogelijkheid. Als deze mogelijkheden
onvoldoende worden benut, zouden
controlemetingen en sancties bij overschrijdingen van de N min -norm kunnen
worden gebruikt om boeren tot een
milieuvriendelijker bedrijfsvoering te
bewegen, was de gedachte van de Cie N
[Goossensen &Meeuwissen, 1990].
Uit de reacties op de ideeën van de Cie N
kan worden geconcludeerd dat het op
deze wijze gebruiken van N m m in de
bodem niet als 'ideaal' wordt beschouwd;

Samenvatting
Eén van de voorstellen van de Commissie Stikstof om boeren te bewegen tot het
verlagen van de stikstofverliezen naar het grond- en oppervlaktewater is het
uitvoeren van controlemetingen van de minerale stikstof die in het najaar in de
bodem achterblijft. Auteurs hebben de (financiële en organisatorische) haalbaarheid van dergelijke metingen onderzocht. Voor de achterliggende berekeningen is
gebruik gemaakt van landbouwstatistieken, resultaten van praktijkmetingen en
van informatie over kosten en arbeidsaanspraken. Belangrijkste conclusie is dat de
controlemetingen waarschijnlijk alleen praktisch uitvoerbaar zijn als ze worden
beperkt tot een steekproef van bedrijven en risicogewassen zoals aardappels en
maïs. In alle andere gevallen is vooral de arbeidspiek voor de bemonstering zo
groot dat het systeem onuitvoerbaar lijkt te worden.

er worden zowel bij de onderbouwing van
N min als parameter als bij de haalbaarheid
en wenselijkheid van een controlesysteem
vraagtekens geplaatst [o.a. Van Dijk, 1991;
Landbouwschap, 1991; Van Beek &
Kreutz, 1991]. In een interview in
De Boerderij van 28 januari 1992 zegt
voorzitter Spiertz van de Cie N dat hijzelf
niet verwacht dat deze controlemetingen
er zullen komen. De overheid heeft deze
mogelijkheid echter nog niet losgelaten.
Zowel voor het invullen als voor het
verwerpen van deze optie is verder inzicht
in het gebruik van het N min -gehalte als
norm wenselijk. In dit artikel zullen wij
nader ingaan op de haalbaarheid. Wij
zullen aangeven wat globaal de verwachte
kosten en arbeidsaanspraken zullen zijn
van N min -controlemetingen in verschillende varianten en welke praktische knelpunten kunnen ontstaan.
Beleidskeuzen
De financiële en organisatorische aspecten
van N min .-controlemetingen hangen uiteraard samen met de beleidskeuzen die
daarbij worden gemaakt. Om praktische
redenen hebben wij als vaste uitgangspunten genomen:
- de N min -norm geldt op elk willekeurig
moment in de periode van 1oktober tot
en met 15 november (voorstel Cie N;
[Goossensen &Meeuwissen, 1990]);
- de N min -norm is elk jaar dezelfde.
Dit laat nog keuzemogelijkheden open
voor:
- Controleren op normoverschrijdingen
per perceel (gebruikseenheid), per teelt
(totale oppervlak van één soort gewas
binnen een bedrijf) of per bedrijf (totale
oppervlak van alle gewassen waarvoor de
norm geldt binnen een bedrijf). Gegevens
over aantallen percelen zijn echter niet
beschikbaar, daarom zullen wij hier alleen
de opties controle per teelt en per bedrijf
onderzoeken.
- Controleren voor alle teelten of alleen
voor bepaalde 'kritische' teelten.
- De hoogte van de norm.
- De 'nauwkeurigheid' waarmee norm-

overschrijdingen moeten worden vastgesteld (zie kader). Hierbij gaat het om
keuzen voor de grootte van de normoverschrijding (A) die men wil kunnen
vaststellen, de kans deze te kunnen vaststellen bij controle van een bedrijf ( 1 - 5 ;
ook wel de detectiekans) en de maximaal
acceptabele kans dat men onterecht
concludeert dat er sprake is van een
normoverschrijding (onbetrouwbaarheidsdrempel a).
- Controle op alle bedrijven of steekproefsgewijs.
In tabel I is een overzicht gegeven van de
gehanteerde keuzen. De keuzen zijn
gemaakt overeenkomstig de voorstellen
van de Cie N [Goossensen &JVleeuwissen,
1990] en op basis van de volgende
overwegingen:
- De eisen van de controlerende instantie
zijn tegenstrijdig. Men wil immers zowel
geringe kosten en moeite als een hoge
pakkans hebben. Onder 'pakkans'
verstaan we hier de kans dat een normoverschrijding bij een boer ook daadwerkelijk wordt vastgesteld (ofwel het
produkt van het percentage gecontroleerde bedrijven en de detectiekans per
bedrijf). Het is op voorhand echter
onduidelijk hoeveel werk een bepaalde set
van keuzen met zich meebrengt. Daar
heeft ons onderzoek zich dan ook op
gericht, door de consequenties van een
aantal arbitraire keuzen door te rekenen.
Daarbij was de vraag met hoeveel kosten
en moeite verschillende keuzen gepaard
zouden gaan.
- Noch de controlerende instantie noch
de gecontroleerden zijn erbij gebaat als er
ten onrechte tot normoverschrijdingen zou
worden besloten. Daarom hebben we ook
de consequenties berekend van verschillende kansen om normoverschrijdingen
ten onrechte vast te stellen.
De vraag is uiteindelijk hoeveel arbeid en
geld een bepaalde set van keuzen kost.
Daarbij maken we onderscheid tussen de
kosten en arbeidsaanspraken voor de
bemonstering (veldwerk) en de chemische
analyses.
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TABEL I — Overzicht van de keuzemogelijkheden voor Nmin -controlemetingen diegebruikt zijn bij dit artikel.
Basismodel
Norm geldt per teelt.

Alternatieven
Norm geldt per bedrijf.

Norm geldt alleen voor de risicogewassen:
aardappelen, vollegrondsgroenten, bloembollen en
maïs.

1. Norm geldt voor gehele akker- en tuinbouw
(excl. kassen);
2. Norm geldt voor gehele Nederlandse landbouw
(excl. kassen).

Norm is 70 kg N m i n /ha.

1. Norm is 45 kg N m i n /ha;
2. Norm is 34 kg N m i n /ha.

Normoverschrijdingen van 30% of meer moeten
kunnen worden aangetoond.

1. Normoverschrijdingen van 20% of meer moeten
kunnen worden aangetoond;
2. Normoverschrijdingen van 40% of meer moeten
kunnen worden aangetoond.

Kans op aantonen normoverschrijding is 90%.

1. Kans op aantonen normoverschrijding is 7 5 % ;
2. Kans op aantonen normoverschrijding is 95%.

In maximaal 2,5% van de gevallen concludeert
men onterecht dat er sprake is van een n o r m overschrijding.

1. In maximaal 1% van de gevallen concludeert
men onterecht dat er sprake is van een n o r m overschrijding;
2. In maximaal 5% van de gevallen concludeert
men onterecht dat er sprake is van een normoverschrijding.

Norm wordt op elk bedrijf' binnen het gekozen
landbouwareaal gecontroleerd.

Norm wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op
20% van de bedrijven.

Berekeningswijze arbeidsaanspraken
en kosten
Uitgangspunten
De N m i n -metingen moeten binnen een
korte tijd worden uitgevoerd (dat wil
zeggen tussen 1oktober en 15 november).
Er zal jaarlijks dus een piek in de arbeidsbehoefte zijn. De beschikbaarheid van
voldoende (gekwalificeerd) personeel
voor dit seizoenswerk kan dus een belangrijk knelpunt zijn. Daarom hebben we de
arbeidsaanspraken niet, zoals gebruikelijk,
uitgedrukt in arbeidsjaren, maar in de
benodigde dagelijkse personeelsomvang
in het controleseizoen.
Bij de bemonstering wordt per monsterpunt (teeltoppervlak of bedrijf) één mengmonster samengesteld uit een aantal
steken (afzonderlijke monsters). Het
aantal mengmonsters is dan ook altijd
gelijk aan het aantal monsterpunten. Als
het te bemonsteren oppervlak verdeeld is
over meer percelen, moeten de steken
over de percelen verdeeld worden naar
rato van oppervlakte [Kleijn & Leenaers,
1991]. Binnen een perceel moet nog een
geschikte verdeling van de steken worden
gekozen, bijvoorbeeld door rekening te
houden met teelt in rijen en met eventuele
strooibanen [Van Meirvenne & Hofman,
1989).

produkt van het aantal mengmonsters, de
tijd die met het nemen van één mengmonster is gemoeid (in uren) en het
uurloon. In een formule:

Bemonstering
Voor de berekening van de kosten en
arbeidsaanspraken zullen we een 'topdown' werkwijze hanteren, dat wil zeggen
beginnen met de berekeningswijze in
algemene zin en daarna de onderdelen
van deze berekening (in detail) invullen.
De totalekosten van monstername veronderstellen wij gelijk aan de arbeidskosten. Deze kosten zijn uiteraard het

/ar = N n

/u

(1)

waarbij:
fm = de totale bemonsteringskosten;
N ms = het totaal aantal mengmonsters
dat moet worden genomen;
T m s = de tijd nodig voor het nemen
van één mengmonster;
fu
= het uurloon.
N m s wordt bepaald door het landbouwareaal dat moet worden bemonsterd, het
deel van de bedrijven daarbinnen dat
wordt bemonsterd én de formulering van
de norm (per teelt of per bedrijf; tabel II).
De berekening van T m s zal hieronder
worden toegelicht.fu is gesteld op f 52,50
(werkgeverskosten) op basis van een
schatting van de monsternamekosten door
het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek (BLGG) te Oosterbeek,
een non-profit organisatie die al vele jaren
bodemonderzoek uitvoert op verzoek van
particulieren en bedrijven.
Bij de vraag hoeveelmensen erper dag nodig
zijn voor de monstername gaat het om het
totaal aantal mengmonsters dat moet
worden genomen, gedeeld door het aantal
beschikbare werkdagen waarbinnen dit
moet gebeuren én het aantal mengmonsters dat per persoon per dag kan
worden genomen. Dit laatste is het aantal

Doorvaneen bepaald oppervlak eenaantal bodemmonsters tenemen,kunnenweeenschatting
gevenvanhetwérkelijke (gemiddelde) Nmin-gehaltebinnen datoppervlak. Inonderstaande
afbeelding zijn (hypothetische) kansverdelingen tezienvanhetgemeten Hmin-gehaltevoor twee
situaties:
A: voor desituatiedat hetwerkelijke Nmin-gehalte gelijkisaande norm (links);
B: voor desituatiedat hetwerkelijke Nmin-gehalte groterisdande norm (rechts).
Doordat gebruikwordt gemaaktvan
schattingen vanhetNmin-gehalte
kunnen weinde praktijk tweefouten
maken:
1. Hetwerkelijk Nmin-gehalte is
kleiner ofgelijk aandenorm,
maarde meetwaarde isdoor
toeval (volgens kansverdelingA)
groter dan dekritiekewaarde,
waardoor weconcluderen dater
sprake isvaneen normoverschrijding. Dekansopdezefout
noemenwea (dicht gestippelde
deel).
2. Hetwerkelijk Nmin-gehalte is
groter dande norm (namelijk
norm+A),maar de meetwaarde
isdoor toeval(volgens kansverdeling B)kleiner dande kritieke waarde,waardoor weconcluderen dat denorm niet
wordt overschreden.Dekans hierop noemenwe B.1-S isgelijk aande kansomterechtte
concluderen dater sprake isvaneen normoverschrijding (lichténdicht gestippelde deel).
Degrootte vandezetweefouten hangtafvan:
1. devariabiliteit (variantie ofcoëfficiënt ofvariation) indeNmin
-metingen:de kansopeenfout
isgroter naarmate devariabiliteitgroter is;
2. hetverschiltussen de normen hetwerkelijk Nmin-gehalte:de kansopeenfout isgroter
naarmate ditverschil (A) kleiner is;
3. hetaantal metingen:de kans opeenfout neemtafals hetaantal metingen groter is.
Dit laatste betekent ook dat hetaantal metingen wordt bepaald door keuzen vande maximaal
toelaatbarefouten aen B,deaantetonen normoverschrijding (A)endoor devariabiliteit binnen
Nmin-metingen.Ditaantal metingen bepaalt vervolgens ook dearbeidsaanspraken en kosten
vanNmin-controlemetingen.
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TABEL II — Totaal oppervlak [inhectare; LEI/CBS, 1991], aantalmonsterpunten (Nms) enhetgemiddelde
oppervlak permonsterpunt (N/Iü; inhectare) perlandbouwareaal-type. Hetaantalmonsterpunten enhet oppervlak
permonsterpuntisgeschat, gebruikmakendvangegevens overoppervlakten enaantallen bedrijvenper tcelttype
[LEI/CBS, 199IJ. N.v.t. betekent metvan toepassingvoorberekeningen inditartikel.
Normering per teelt
Areaal type

Tot. opp.
427.000
890.000

195.000

4.6

n.v.t.

n.v.t.

1.100.000

90.000

12.2

n.v.t.

n.v.t.

Risicogewassen*
Bouwland (incl. tuinbouw)
Grasland

Normerin g per bedrijf

N ms
102.000

N ha
4.2

N ms
70.000

N ha
6.1

aardappelen, vollegrondsgroenten, bloembollen en maïs.

werkuren per dag gedeeld door de tijd
nodig voor het nemen van een monster.
In formule-vorm:
N p = N ms / (N dg

/ T ms )

N s t = (zet + zB)2 * (CV/A) 2

(2)

waarbij:
Np = benodigd aantal mensen per dag;
aantal beschikbare werkdagen.
N dg
Het aantal beschikbare werkdagen in de
periode 1oktober tot 15 november is
±33.
Voor de berekeningen in formule (1) en
(2) dient T ras , de tijd nodig voor het nemen
van éénmengmonstcr, nog te worden
bepaald. Deze bemonsteringstijd is de
som van de reistijd naar het monsterpunt,
de tijd om je binnen een monsterpunt van
de ene steek naar de andere te
verplaatsen (bepaald door de loopsnelheid
en de oppervlakte van het monsterpunt)
en de tijd nodig om alle steken te nemen
(bepaald door het aantal benodigde steken
en de tijd die nodig is om een steek te
nemen). In formule:
T
1

n

: T r + (S, * N ha ) + (Ns, *TSI)

(3)

waarbij:
= de reistijd naar het monsterpunt
(inclusief de tijd voor de
administratie per mengmonster);
S| = de loopsnelheid binnen het
monsterpunt;
Nha = de oppervlakte van het
monsterpunt;
Ns, = het aantal steken dat nodig is;
T st = de tijd voor het nemen van
één steek.
Op basis van gegevens van het BLGG is
T r geschat op 20 minuten, S, op
10 minuten per hectare (± 3 km/u) en Tsl
op 2 minuten per steek (monstername tot
maximaal 100cm diep: [zie Goossensen &
Meeuwissen, 1990]). N ha is afhankelijk
van het type gewas en of de normering
per teelt of bedrijf geldt (tabel II). Voor de
bepaling van N st moeten we een aparte
berekening uitvoeren.
Het aantal steken dat voor eenmengmonster
moet worden genomen om een overschrijding van de N m i n -norm te kunnen vaststellen kan als volgt worden berekend
[naar Sokal &Rohlf, 1981 en Hays, 1981]:

(4)

waarbij:
z„ = in tabel van de normale verdeling
op te zoeken z-waarde, waarvoor
geldt dat de kans op het vinden van
deze of een grotere waarde gelijk is
aan a (de gekozen onbetrouwbaarheidsdrempel);
zB = in tabel op te zoeken z-waarde,
waarvoor geldt dat de kans op het
vinden van deze of een grotere
waarde gelijk is aan B (\-B is gelijk
aan de gekozen detectiekans);
C V = coëfficiënt of variation (dit is de
standaarddeviatie als percentage van
het gemiddelde);
À = het verschil tussen de normwaarde
en het (werkelijke) N m i n -gehalte dat
men wil kunnen aantonen (uitgedrukt als % van de norm).
Voor deze berekening moeten we dus
aangeven:
- in welke mate we het acceptabel vinden
dat onterecht wordt geconcludeerd dat er
sprake is van een normoverschrijding (a;
tabel I);

- mét welke kans (1-5) we een normoverschrijding zouden willen kunnen
aantonen (tabel I);
- welke variabiliteit (CV) we mogen
verwachten in onze metingen. Voor akkeren tuinbouwgewassen is deze geschat op
33% [Van Meirvenne &Hofman, 1989];
voor grasland op 150% [White et al,
1987];
- welk wérkelijk N min -gehalte (norm +
A) we als een normoverschrijding zouden
willen kunnen aantonen (tabel I).
Voor de in het basismodel gekozen
waarden voor a, B en A (tabel II) leidt dit
tot 13 en 263 (!) steken per monsterpunt
voor respectievelijk akker- en tuinbouwgewassen en grasland.
Chemischeanalyse
De totale kosten voor de analyse en
administratie kunnen eenvoudig worden
berekend door vermenigvuldiging van het
totaal aantal te analyseren mengmonsters
te vermenigvuldigen met de kosten per
mengmonster:
f =N

*f

(5)

waarbij:
fan = de totale kosten voor analyse
en verdere administratie;
fms = de kosten van analyse en
administratie per mengmonster.
De analysekosten per monster zijn naar
schatting van het BLGG f 3 5 , - .
De arbeidsaanspraken voor de chemische
analyse (en verdere verwerking) kunnen
we berekenen met een formule analoog
aan formule (2). Hierbij geldt dat N m s
gelijk is aan het aantal te analyseren

Deheterogeniteit inNm]n-metingen op(beweid) graslandlijktdermategroot, datde noodzakelijke bemonstering
vooreenredelijk nauwkeurigmeetresultaat omvangrijk endus kostbaar is enooktotpraktischeproblemen leidt.
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monsters en aan het aantal monsterpunten
(tabel II). Ndi, is wederom op 33 gesteld,
omdat de monsters direct verwerkt
moeten worden. T m s , in dit geval de tijd
nodig voor het analyseren en verder
afhandelen van één mengmonster, wordt
door het BLGG geschat op 9,6 minuten,
wat overeenkomt met 50 monsters per
persoon per dag. Om rekentechnische
redenen is er bij deze berekening van de
arbeidsaanspraken geen rekening
gehouden met het feit dat analyse en
administratie niet door één en dezelfde
persoon worden gedaan.

TABEL IV - Dekosten(inmiljoengulden)enarbeidsaanspraken (inaantalpersonen perdag)vanMmIll -controlemetingen van een aantalalternatieven entussen haakjes hetverschiltenopzichte van het basismodel.

Resultaten
De kosten en arbeidsaanspraken van
N m i n -controlemetingen in het basismodel
(tabel I) worden voornamelijk bepaald
door de bemonstering (tabel III).
TABEL III - Kosten (inmiljoengulden)en arbeidsaanspraken(inaantalpersonenperdag)bij Nmin controlemetingen volgens hetbasismodel (tabelI).

Bemonstering

Kosten

Arbeidsaanspraken

7,8

566

Analyse

3,6

62

Totaal

11,4

628

De arbeidsaanspraken zijn dusdanig hoog
(tabel III: 628 mensen) dat het vrijmaken
of het werven van een dergelijke hoeveelheid personeel voor een korte tijd naar
verwachting grote problemen zal geven,
zeker omdat het werk de nodige eisen
stelt:
- voor de analyses is zeker enige scholing
noodzakelijk;
- zowel analyse als bemonstering
betekenen - door de mogelijke
consequenties van het resultaat - verantwoordelijk werk;
- de bemonstering in het veld is
lichamelijk zwaar werk.
Door gebruik te maken van verschillende
laboratoria kan deze arbeidspiek nog het
beste worden opgevangen. Alleen bij een
zeer goede organisatie en standaardisatie
leidt dit niet tot kwaliteitsverlies.
Ten opzichte van het basismodel is afhankelijk van de eisen en wensen die de
overheid heeft - een aantal aanpassingen
denkbaar van de N m i n -controlemetingen
(tabel I). De consequenties daarvan voor
de kosten en arbeidsaanspraken zijn (tabel
IV):
- Een beperkte vermindering van de
kosten en arbeidsaanspraken als wordt
gekozen voor controle van de norm per
bedrijf (tabel IV: A). Het aantal monsterpunten neemt dan immers ook af
(tabel II). Bij de berekening van deze
kosten en arbeidsaanspraken is - bij

Kosten

Arbeidsaanspraken

(A) Opp. waarvoornorm geldt
* Norm geldt per bedrijf

9,0 (- 2,4)

515 (- 113)

(B) Landbouwareaal
* Gehele akker- en tuinbouw
* Gehele landbouw

22,5 (+ 11,1)
78,8 (+ 67,4)

1250 (+622)
5089 (+4461)

H,4(-)
11,4 (-)

628 (-)
628 (-)

(D) Aan te tonennormoverschrijding (A)
* 20%en meer
* 40% en meer

14,3 (+ 2,9)
10,3 (- 1,1)

833 (+ 205)
550 (-78)

(E) Kansop aantonen (\-B)
* 75%
* 95%

10,5 (-0,9)
11,9 (+0,5)

563 (-65)
666 (+ 38)

(F) Kansop onterecht aantonen(a)
* maximaal 1%
* maximaal 5%

11,9 (+0,5)
10,9 (-0,5)

666 (+ 38)
589 (- 39)

(G)Steekproef
* 20%van de bedrijven

2,3 (-9,1)

126 (-502!

(C) Norm
* 45 kgNVha
* 34 kg N/ha

gebrek aan gegevens over de variabiliteit
binnen een bedrijf - aangenomen dat voor
het bereiken van eenzelfde nauwkeurigheid evenveel steken genomen moeten
worden als bij bemonstering per teelt.
De aldus berekende kosten en arbeidsaanspraken zijn daarmee een minimum
schatting.
- Een sterke toename van de kosten en
arbeidsaanspraken als een groter landbouwareaal wordt gecontroleerd (tabel IV:
B), vooral als ook het graslandareaal
wordt meegenomen. Het graslandareaal
beslaat immers een groot oppervlak
(tabel II), terwijl ook de variabiliteit in de
metingen veel groter is dan bij bouwland
en er dus veel steken moeten worden
genomen (zie formule 4 en verder).
- Geen verandering van de kosten en
arbeidsaanspraken als de hoogte van de
norm wijzigt (tabel IV: C), omdat wij de
aan te tonen normoverschrijding hebben
uitgedrukt als % van de norm (formule 4).
- Relatief weinig verandering van de
kosten en arbeidsaanspraken bij andere
keuzen van de normoverschrijding die
men wil kunnen aantonen (tabel IV: D) of
de kans daarop (tabel IV: E) of de kans
om dit onterecht te doen (tabel IV: F).
- Een aanzienlijke vermindering van de
kosten en arbeidsaanspraken als slechts
een deel van de bedrijven wordt gecontroleerd (tabel IV: G).
Praktische knelpunten
Een mogelijk praktisch knelpunt zou de
omvang en het gewicht van de mengmonsters kunnen zijn, waardoor namelijk
de nodige vervoers- en afhandelingsproblemen zouden kunnen ontstaan.

Vooral bij bemonstering van grasland lijkt
dit een probleem te kunnen zijn. Bij de
keuzen volgens het basismodel moeten
daar bijvoorbeeld 263 steken per monsterpunt worden genomen! Bij de bemonstering van bouwland is dit - bij het
behandelde basismodel en de alternatieven daarvoor - maximaal 29 steken.
Conclusies en discussie
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:
- Het voornaamste knelpunt bij de uitvoering van N min -controlemetingen lijkt te
worden gevormd door de arbeidsaanspraken (en kosten?) voor de bemonstering.
- De heterogeniteit in N m m -metingen op
grasland lijkt dermate groot, dat de noodzakelijke bemonstering voor een redelijk
nauwkeurig meetresultaat omvangrijk en
kostbaar is en ook tot praktische
problemen leidt.
- Steekproefsgewijze controle bij risicogewassen op een jaarlijks wisselend deel
van de bedrijven lijkt nog het meest
haalbaar gezien de daarbij behorende
kosten en arbeidsaanspraken.
Deze conclusies worden mede bepaald
door de gehanteerde input-gegevens en
gemaakte (beleids)keuzen. De inputgegevens hoeven om de volgende
redenen niet helemaal juist te zijn:
- Voor de berekening is uitgegaan van
handmatige bemonstering, terwijl de
bemonstering in de toekomst mogelijk
machinaal kan worden uitgevoerd. De
bemonstering is dan in ieder geval minder
zwaar en waarschijnlijk ook sneller, maar
de kosten hoeven niet lager te zijn.
- De kosten van de Nmi„ -controle-
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metingen zijn geschat op basis van
gegevens van een non-profit organisatie,
terwijl het ook mogelijk is dat de uitvoering door een commerciële organisatie
wordt gedaan. Dit zal waarschijnlijk tot
hogere kosten leiden.
- De waarden van een aantal variabelen
moesten worden geschat (zoals bijvoorbeeld loopsnelheid en aantal monsterpunten) en van de in de literatuur
gevonden waarden was niet altijd geheel
duidelijk hoe deze zijn bepaald (bijvoorbeeld de variabiliteit van de metingen op
grasland). De berekende kosten en
arbeidsaanspraken moeten dan ook
worden beschouwd als een (eerste) ruwe
schatting gebaseerd op gegevens voorzover voorhanden.
Men zou ook andere eisen aan de
controlemetingen kunnen stellen dan wij
hebben gedaan. Daarom zijn verschillende
alternatieven bekeken. Vaste uitgangspunten waren echter:
- De norm geldt op elk willekeurig
moment in de periode 1oktober tot en
met 15 november. Het N min -gehalte kan
echter door weersinvloeden binnen deze
periode zowel geleidelijk als vrij plotseling
veranderen [zie bijvoorbeeld Van Dijk,
1991 en Vos etal, 1993], waardoor er
rechtsongelijkheid is tussen boeren wat
betreft de kans op het vinden van een
eventuele normoverschrijding. Mogelijke
oplossing hiervoor zou het gebruik van
referentiepercelen kunnen zijn [Van Toor
& Van Erp, 1991; Van Beek & Kreutz,
1991]. Deze mogelijkheid is echter nog in
ontwikkeling en kon daarom nog niet
worden onderzocht. Ook is voorgesteld
om de bemonstering direct na de oogst uit
te voeren, omdat het N min -gehalte dan
meer is gerelateerd aan het bemestingsgedrag van de boer [Van Dijk, 1991]. Dit
betekent dat de bemonstering (soms) al
voor 1oktober kan beginnen en er dus
een langere periode voor de bemonstering
ontstaat [Van Dijk, 1991],waardoor voor
de totale bemonstering minder personeel
per werkdag nodig is. In een dergelijke
aanpak wordt echter voorbijgegaan aan de
milieubelasting door stikstof die later
vrijkomt bij de mineralisatie van in de
bodem aanwezige gewasresten of door
nutriënten uit dierlijke mest die wordt
gebruikt na de oogst. Ook op deze milieubelasting kan de boer invloed uitoefenen
(verwijderen gewasresten, teelt groenbemester, gebruik dierlijke mest).
- De norm is elk jaar hetzelfde. Het
gemiddelde weer over een jaar bepaalt
echter ook het N min -gehalte. De kans op
het vinden van een normoverschrijding
lijkt daarom niet alleen te worden bepaald
door het gedrag van de boer, maar ook
door het weer voorafgaand aan de

controleperiode (het groeiseizoen). Een
boer kan en moet echter rekening houden
met het weer gedurende deze periode,
door zijn mestgift tijdens het groeiseizoen
af te stemmen op hel N min -gehalte in de
bodem.
Er is geen optimalisatie uitgevoerd tussen
de verschillende keuzemogelijkheden,
waardoor de meest kosten/effectieve
keuzen waarschijnlijk niet zijn gemaakt.
Zo kan de pakkans zowel worden vergroot
door meer bedrijven te controleren als
door de detectiekans per bedrijf te
vergroten. Voor de gewenste pakkans
kunnen door een optimalisatie van het
aantal gecontroleerde bedrijven en de
detectiekans per bedrijf de kosten worden
geminimaliseerd. Voor dit artikel voert
een dergelijke optimalisatie echter te ver.
Alles bij elkaar lijkt het zinvol meer
gericht onderzoek te doen naar de kosten
en arbeidsaanspraken als de plannen voor
N m i n -controlemetingen een meer definitieve vorm krijgen. Enkele onderzoekrichtingen daarvoor kunnen uit dit artikel
worden afgeleid. De belangrijkste daarvan
lijkt nader onderzoek naar de variabiliteit
van het N min -gehalte. Dergelijk onderzoek
wordt momenteel door Milieubiologie
uitgevoerd [Vos etal, 1993].
Al met al blijft vooralsnog de belangrijkste
conclusie dat de controlemetingen waarschijnlijk alleen praktisch uitvoerbaar zijn
als ze worden beperkt tot een steekproef
van bedrijven en risicogewassen zoals
aardappels en maïs. In alle andere
gevallen is de arbeidspiek voor de
bemonstering zo groot dat het systeem
onuitvoerbaar lijkt te worden.
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L.J. M. VAN LOON, A. P. M. PALSTRA and
A. L. SNIJDERS:
T o reduce the use of g r o u n d water for c o o l i n g
p u r p o s e s , industry will h a v e to c h a n g e to
alternatives
In case cooling water supply temperatures do not
need to be lower than 25 °C, air cooled process
coolers, cooling with surface water or cooling tower
circuits are possibilities. However, most present
users of ground water need the relatively low
ground water temperature for their cooling
purposes. In these cases refrigeration units or
thermal energy storage in aquifers are the
alternatives.
Using the method of thermal energy storage by
recirculation, the cooling water supply temperature
equals the natural ground water temperature.
Seasonal energy storage with precooling produces
lower temperatures.
T h e investment, required lor energy storage is
higher than for refrigeration units. The energy
consumption however, is considerably lower, and
consequently the operating costs are very low.
Moreover, the environmental effects like noise
emission, energy consumption and the use of
refrigerants are less, respectively non-existing, for
thermal energy storage when compared to
refrigeration units.

