Het effect van een uitrijverbod op de stikstofbelasting
van het oppervlaktewater

Inleiding
In het kader van het Rijn-actieplan en
Noordzee-actieplan is afgesproken dat de
stikstofbelasting van het oppervlaktewater
in 1995 ten opzichte van 1985 met 50%
zal worden verminderd. Deze stikstofbelasting wordt voor 70% veroorzaakt
door uit- en afspoeling van stikstofverbindingen uit landbouwgrond [Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 1989].

Samenvatting
De belasting van het oppervlaktewater door uit- en afspoeling van stikstofverbindingen vanuit de landbouw zal drastisch moeten verminderen. Van één van
de voorgestelde maatregelen hiertoe, een uitrijverbod, wordt de effectiviteit
geschat. Er wordt daarbij uitgegaan van verschillen in de hoeveelheid minerale
bodemstikstof in het winterhalfjaar, wanneer door het neerslagoverschot netto
waterafvoer uit de bodem plaatsvindt. Het uitrijverbod kan deze hoeveelheid
'potentieel uit- en afspoelbare stikstof verminderen met het deel dat afkomstig is
van de dierlijke mestgift in het winterhalfjaar.
Een uitrijverbod van circa september tot maart kan de hoeveelheid minerale
bodemstikstof, afhankelijk van grond- en mestgebruik, met 14-45% verminderen.
De totale uit- en afspoeling naar het oppervlaktewater kan hierdoor naar schatting
zo'n 15-25% verminderen.
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Ook de landbouw moet (evenals andere
sectoren) in 1995 haar aandeel in de stikstofbelasting met 50% reduceren en is
daarvoor een inspanningsverplichting
aangegaan. In het in december 1990
gepubliceerde eindrapport van de
Commissie Stikstof [Goossensen en
Meeuwissen, 1990] wordt hiertoe een
aantal ingrijpende maatregelen voorgesteld. De berekende effectiviteit
daarvan is echter nog onvoldoende om de
doelstelling voor 1995 te halen.
Eén van de maatregelen waarmee wordt
getracht de uit- en afspoeling van stikstof
naar het grond- en oppervlaktewater te
verminderen is een verbod op het
uitrijden van dierlijke mest in het najaar
en de winter (het winterhalfjaar). In deze
periode is het risico van uit- en afspoeling
van stikstofverbindingen het grootst en
kan de stikstof nauwelijks ten goede
komen aan het gewas.
De effectiviteit van het uitrijverbod werd
(voor de Derde Nota Waterhuishouding
en de Commissie Stikstof) berekend met
het PAWN-Instrumentarium [Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, 1990].
Volgens deze berekeningen zou de effectiviteit zeer gering zijn. Voor de Derde Nota
Waterhuishouding [Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 1989] werd de te
bereiken vermindering van de stikstofbelasting van het oppervlaktewater
geschat op maximaal 1% [Kroes et al,
1990]. Dit is een percentage waarbij aan
de zin van zo'n verbod mag worden
getwijfeld.
Dat de berekende effectiviteit zo laag
wordt ingeschat kan ten dele worden
verklaard uit de aan het PAWN-model ten

grondslag liggende aanname over de
transportsnelheid van stikstofverbindingen in de bodem en het niet
aanpassen van de kunstmest-N-gift aan de
veranderde bemestingspraktijk.
Omdat vrij algemeen wordt aangenomen
dat een uitrijverbod kan leiden tot een
relatief grote vermindering van de stikstofbelasting van het oppervlaktewater,
wordt in dit artikel nogmaals via een
andere benadering getracht tot een
inschatting te komen van de te
verwachten vermindering van uit- en
afspoeling bij een uitrijverbod gedurende
de jaarlijkse periode van neerslagoverschotten (circa september tot maart).
Opzet van de berekening
Door verschillen in bemesting, waterhuishouding, bouwplan, grondsoort, grondwaterstand en (stikstof)omzettingsprocessen kunnen uit- en afspoeling van
perceel tot perceel verschillen. Voor het
bepalen van de omvang van de uit- en
afspoeling (in kilogrammen) moet de
invloed van al deze factoren bekend zijn.
Voor veel situaties is dit helaas niet het
geval. Een dergelijke berekening zal
daarom vooralsnog niet mogelijk of niet
erg betrouwbaar zijn.
Om toch een inschatting van het effect
van een uitrijverbod te kunnen maken
gaan wij daarom uit van de hoeveelheid
stikstof die 'onderweggaat' en de invloed van
het uitrijverbod daarop. De hoeveelheid
minerale stikstof die in het winterhalfjaar
(circa september tot maart) in de bodem
aanwezig is bij verschillende typen van
grondgebruik wordt hiervoor representatief geacht. Dit omdat er gemiddeld
alleen in deze periode meer neerslag valt
dan er water verdampt zodat er een netto
waterafvoer zal zijn waarmee dan vooral
het mobiele (= minerale) deel van de
stikstof kan worden meegevoerd.
Omdat de invloed van de processen die
tijdens transport kunnen optreden op deze
wijze niet wordt bepaald kan er over de
effectiviteit in absolute termen

(vermindering in kilogrammen) niets
gezegd worden. Wanneer we echter
veronderstellen dat van de stikstof die
vanaf een bepaalde plaats onderweg gaat
een vast percentage uiteindelijk het
oppervlaktewater bereikt kunnen we wél
de relatieve effectiviteit (vermindering in
procenten) bepalen. In hoeverre deze
aanname (bij verschillende transportsnelheden en bodemprocessen) correct is,
komt verderop in de tekst aan de orde.
De op deze wijze berekende reductiepercentages gelden voor verschillende
grondgebruiksvormen. Ze kunnen niet
zonder meer worden beschouwd als
reductie van de stikstofbelasting van het
oppervlaktewater. De stikstofbelasting
daarvan is namelijk samengesteld uit de
per grondgebruikstype verschillende
bijdrage van alle in het afwateringsgebied
voorkomende percelen. Dat betreft soms
(bijvoorbeeld bij een sloot) slechts enkele
vrijwel gelijkwaardige percelen, maar vaak
ook een groter gebied met verschillende
grondgebruiksvormen. De stikstof in een
beek kan bijvoorbeeld voor een deel van
grasland afkomstig zijn, voor een deel van
maïsland en voor een deel van overig
bouwland. Het reductiepercentage kan
dan liggen tussen het hoogste en het
laagste percentage voor de drie onderscheiden grondgebruiksvormen,
afhankelijk van de bijdrage daarvan aan
het totaal van de stikstofbelasting van het
oppervlaktewater.
De hoeveelheid minerale stikstof (de
'potentieel uit- en afspoelbare stikstof)
die in het najaar en de winter in de bodem
aanwezig is bestaat uit:
- de na het groeiseizoen resterende
hoeveelheid minerale stikstof (afkomstig
van de (kunst)mestgift en mineralisatie
van organisch gebonden stikstof) en
- de hoeveelheid minerale stikstof die in
het najaar en de winter met dierlijke mest
op en in de bodem wordt gebracht (zie
bijgaande afb.).
Met een uitrijverbod kan de tweede post
in principe tot nul gereduceerd worden.
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De totale hoeveelheid minerale stikstof in
de bodem wordt dan verminderd met het
deel dat vóór de invoering van het uitrijverbod met dierlijke mest werd aangevoerd in die perioden. Als beide bovenstaande posten voor een bepaalde situatie
bekend zijn, is voor die situatie de
effectiviteit van het uitrijverbod te
berekenen.
Van de eerste post zijn diverse meetgegevens voorhanden; de laatste zal
worden ingeschat met behulp van cijfers
over mestproduktie en mestopslag en
dergelijke over het seizoen 1985/1986.
Overigens wordt verondersteld dat voorjaarstoediening van dierlijke mest leidt tot
een zodanige verlaging van de kunstmestgift dat de voor het gewas beschikbare

hoeveelheid stikstof in het groeiseizoen
gelijk blijft.
De hoeveelheid stikstof die na het groeiseizoen resteert en de hoeveelheid uit
dierlijke mest kunnen met het grondgebruik wisselen; er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen grasland en bouwland. In de mestoverschotgebieden wordt
daarnaast een berekening gemaakt voor
snijmaïsland (en overig bouwland) omdat
snijmaïsland vaak wordt gebruikt om
overtollige mest kwijt te raken.
De na het groeiseizoen achterblijvende
hoeveelheid minerale stikstof
De hoeveelheid minerale stikstof die in de
bodem achterblijft na het groeiseizoen is
gebaseerd op onderzoek bij verschillende

minerale stikstof
uit najaar- en
wintergift
dierl ke mest

minerale stikstof
die na de oogst
achterblijft

Door uitrijverbod
deel
potentieel uit- en afspoelbare
hoeveelheid minerale stikstof
in de bouwvoor in najaar/winter

(processen tijdens transport:
denitrificatie, mineralisatie en dergelijke)

stikstof in
oppervlaktewater

A/b. 1-Schematiseringvan uit-enajspoehng ten behoeve van deze methode voor hetberekenen vande effectiviteit
van het uitrijverbod.
Tabel I- Enkelegegevens van dehoeveelheid minerale stikstofinde bodem (0-90 cm)nahetgroeiseizoen bij de
teelt van enkelegewassen.
Gewas
Grasland:
- beweid gras
- onbeweid gras
Bouwland:
- granen
- aardappelen
- suikerbieten
- overige akkerbouwgewassen ;'excl.maïs)
- bouwland (excl.maïs) gemiddeld
- snijmaïs (continuteelt op percelen waar veelvuldig
is gebruikt)

Ontleend aan Neeteson (1990)
Ontleend aan Goossensen en Aleeuwissen (1990)

N-bemesting
(kg/ha-jaar)

minerale N
ikg/ha!

420
420

170*
46*

advies
advies
advies
advies
advies (± 200)

20**
75-95"
20**
45**
40-56**

0
50
100
150
200
440 (100 t rdm)
880 (200t rdm)

64**
91**
118**
142**
165**
115 '0-60 cm'*
174 i0-60cm)*

dierlijke mest

gewassen en verschillende bemestingsniveaus. Enkele resultaten daarvan staan
in onderstaande tabel I.
De aanvoer van stikstof uit dierlijke
mest in het winterhalfjaar
Naar het feitelijke gebruik van dierlijke
mest (de verdeling over het jaar en de
toedeling naar grondgebruik) is weinig
onderzoek gedaan. Voor de mestgift in de
winterperiode wordt daarom een
minimum- en maximum-hoeveelheid
geschat, gebaseerd op gegevens over de
totale mestproduktie en opslagcapaciteit
op graasdier- en hokdierbedrijven in
verschillende gebieden, het mesttransport
tussen de verschillende gebieden en
enkele aannamen over de gangbare
praktijk op boerenbedrijven.
Voor de berekening wordt aangenomen
dat rundveemest op grasland en hokdiermest op bouwland wordt aangewend.
Alleen rundvee- en hokdiermest die wordt
getransporteerd naar andere gebieden
wordt hiervan uitgezonderd. Deze mest
wordt geheel aan bouwland toegedeeld
omdat (potentieel) mestontvangende
bedrijven over het algemeen akkerbouwbedrijven zijn.
Voor de hoeveelheid stikstof (N-totaal) in
dierlijke mest die in het winterhalfjaar
wordt uitgereden worden de minimumen maximum-schattingen gebaseerd op
gegevens uit 1985/1986 [CBS, 1989].
Een belangrijke overweging daarbij is dat
in het groeiseizoen vanwege de risico's
voor de gewassen - zeker op bouwland weinig of géén dierlijke mest wordt
toegepast.
De maximum-hoeveelheid opgrasland wordt
geschat op alle stikstof die in de stalperiode op graasdierbedrijven wordt
geproduceerd minus de afvoer van stikstof
door rundveemesttransport 1 ). De stalproduktie is ongeveer de helft van het
totaal.
De maximum-hoeveelheid op bouwland
(behalve in mestoverschotgebieden)
wordt geschat op alle stikstof uit hokdiermest plus of min de aan- of afgevoerde
hoeveelheid stikstof in alle soorten
getransporteerde mest 2 ).
1
: Registratiegegevens van de praktijk op de proefboerderij Zegveld [Boxem, 1978] geven aan dat op
het goed ontwaterde deel van het grasland in de
periode oktober tot maan gemiddeld circa 95%van
de totale stalmestproduktie werd uitgereden, tegen
circa 65%op het slecht ontwaterde deel.
2

) Uit gegevens over 1985 [CBS, 1989] blijkt dat op
varkens- en pluimveebedrijven de opslagcapaciteit
over het algemeen voldoende was voor tenminste
3 à4 maanden. De in het groeiseizoen geproduceerde mest kan dus tot na de oogst bewaard
worden.
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Tabel II - Stikstofproduktie (N-totaal), mestopslageapaciteit enmesttransport in1985.

N-kleigebied
H+IJ polders
ZW.zeekleigeb.
Rivierklei
Loss
N. weidegeb.
W. weidegeb.
N-zandgeb.
0 . zandgeb.
C.-zandgeb.
Z. zandgeb.
veenkoloniën
ov. N+Z-Holl.

(t/jr.)

opslagcap.
graasdierbedr.
(m 3 )

opslagcap.
hokdierbedr.
(m 3 )

N-aanv./afv.*
rundveemest
(t/jr.)

N-aanv./afv*
hokdiermest
(t/jr.)

1.363
1.146
3.338
10.485
1.367
3.481
7.481
9.192
30.027
18.434
78.615
1.465
519

957.000
431.00
515.000
1.217.000
154.000
1.790.000
1.901.000
1.758.000
2.324.000
1.104.000
2.993.000
242.000
144.000

-

522
3.618
4.092
- 436
30
101
- 431
928
-2.127
-3.131
-8.793
2.722
- 28

88
1.140
504
- 141
18
- 315
- 539
597
- 209
-1.518
- 153
162
1.181

N-rundvee

N-hokd/jr.

(t/0,5 jr.)
6.397
2.956
4.558
11.794
2.041
17.879
19.441
21.263
23.364
8.639
26.582
1.757
2.168

329.000
38.000
73.000
194.000
228.000
1.069.000
476.000
4.068.000

-

* De gegevens over aanvoer/afvoer zijn gebaseerd op de gegevens over transport van de verschillende
mestsoorten per regio en omgerekend naar stikstofhoeveelheid met behulp van stikstofgehalten die in
het Handboek voor de rundveehouderij (1988) zijn gegeven.
Tabel III - Minimaleenmaximalestikstofgift (N-totaal)opgrasland, bouwlanden snijmaïslanddoor uitrijden van
drijfmest indeperiode 1september tot1 maart.
opp. grasland
(ha)
N-kleigebied
59.660
N+IJ polders
22.816
ZW. zeekleigeb.
32.897
Rivierklei
99.494
Loss
15.013
N. Weidegeb.
163.329
W. weidegeb.
169.547
N. Zandgeb.
176.028
O.zandgeb.
174.476
C. zandgeb.
65.285
Z. zandgeb.
154.804
veenkoloniën
15.019
ov.N+Z-Holl.
20.656
Areaal gewogen gemiddelde***

opp. bouwl.
snijmaïs
(ha)

N-gift
grasland
(kg/ha)

87.612
124.692
188.901
33.045
19.764
8.703
25.699
72.924
46.417/54.857
10.064/13.953
78.618/140.292
70.657
21.150

37-107
46-130
70-139
63-117
91-136
59-108
62-112
77-121
88-157
41-109
86-171
46-117
74-105
68-128

N-gift
bouwland
(kg/ha)
18*- 23
38*- 47
34*- 42
239 -304
59 - 72
357 -412
225 -274
127 -147
(105)**
(105)**
(105)**
49*- 62
63*- 79
68-84

N-gift
snijmaïs
(kg/ha)

432- 582
1.173-1.480
469- 806
509-779

* Bij gebrek aan gegevens over opslagcapaciteit in deze gebieden is het minimum geschat op 80%van
het maximum; dit komt ongeveer overeen met de verhouding in de overige gebieden.
** In gebieden met een mestoverschot is een berekening gemaakt voor snijmaïsland (zie tekst). Daartoe
is op grond van CBS-gegevens over het mestgebruik in de mestoverschotgebieden het stikstofgebruik op
'overig bouwland' geschat op 105 kg. Dit cijfer is overigens alleen gebruikt om de stikstofhoeveelheid op
snijmaïsland te berekenen.
*** Het areaal gewogen gemiddelde kwam tol stand door per gebied het areaal te vermenigvuldigen met
de stikstofgift per hectare, de uitkomsten daarvan op te tellen en te delen door de som van alle arealen.
Tabel IV'- Dehoeveelheid minerale stikstofinde bodem m hetwinterhalfjaarenhetaandeeldaarinvan in het
•winterhalfjaar uitgereden dierlijke mest.

(kg/ha)

Restant na
groeiseizoen
(kg/ha)

(kg/ha)

(%)

125-140
67- 71
367-435

108
50
240

17- 32
17-21
127-195

14-23
25-30
35-45

Totaal N-min

grasland
bouwland
snijmaïsland

Voor de minimum-hoeveelheden voor
grasland en bouwland worden de maxima
verminderd met de hoeveelheid stikstof
die tot het voorjaar bewaard kan worden
in de mestopslag voor respectievelijk
graasdiermest en hokdiermest.
(In de mestoverschotgebieden wordt
alleen voor snijmaïsland een maximumen minimum-schatting gehanteerd).
De maximum-hoeveelheid op snijmaïsland'm
de mestoverschotgebieden wordt geschat
op de hoeveelheid geproduceerde
hokdiermest, verminderd met het stikstof-

Deel uit dierlijke mest

gebruik op 'overig bouwland' en de
afgevoerde hoeveelheid stikstof. Voor de
minimum-hoeveelheid opsnijmaïsland wordt
het maximum verminderd met de
hoeveelheid stikstof die tot in het voorjaar
bewaard kan worden in de mestopslag
voor hokdiermest.
Het minerale deel van de stikstof wordt
geschat op een kwart van de totale stikstofhoeveelheid. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat slechts de helft van de
stikstof in de mest in minerale vorm
aanwezig is en dat bij bovengronds

aanwenden 50% daarvan vervluchtigt
[Peiser, 1988;Wadman, 1988].
In tabel II is van rundvee en hokdieren
(mestkalveren, varkens, kippen en
dergelijke) de N-produktie, de opslagcapaciteit voor mest en het mesttransport
weergegeven. Deze cijfers zijn afgeleid uit
CBS-cijfers [CBS, 1989a en 1989b] en
omgerekend naar LEI-gebieden.
In tabel III zijn de berekende maxima en
minima voor N-giften in het winterhalf]aar
voor grasland, bouwland en snijmaïs
weergegeven in kg N per hectare. Voor de
mestoverschotgebieden (het oostelijke,
centrale en zuidelijke zandgebied) is
bouwland opgesplitst in snijmaïsland en
overig bouwland.
De vermindering van de uitspoelbare
hoeveelheid stikstof in de bodem
A. Grasland
Op grasland werd in 1985/86 volgens
bovenstaande berekening in het winterhalfjaar 68-128 kg N-totaal/ha aangevoerd
met dierlijke mest (naar areaal gewogen).
Daarvan blijft bij bovengronds uitrijden
uiteindelijk circa 1/4 deel ofwel
17-32 kg/ha over als minerale stikstof in
de bodem (zie tabel IV). De hoeveelheid
minerale stikstof na het groeiseizoen
wordt geschat op het gemiddelde van
beweid en onbeweid grasland: 108 kg/ha
(tabel I).
De reductie van de uit- en afspoeling van
grasland bij een uitrijverbod in het winterhalfjaar wordt gelijk verondersteld aan het
aandeel van de wintergift dierlijke mest;
dit is 14 tot 23% (tabel IV).
B. Bouwland
Op bouwland werd in 1985/86 volgens
bovenstaande berekening in het winterhalfjaar 68-84 kg N-totaal/ha aangevoerd
met dierlijke mest. Hiervan blijft uiteindelijk 17-21 kg/ha over als minerale stikstof
in de bodem (tabel IV). De hoeveelheid
minerale stikstof die na het groeiseizoen
in de bodem achterblijft wordt op grond
van de gegevens uit tabel I geschat op
gemiddeld circa 50 kg (bij een bouwplan
zonder maïs).
De reductie van de uit- en afspoeling van
bouwland bij een uitrijverbod in het
winterhalfjaar wordt gelijk verondersteld
aan het aandeel van de wintergift dierlijke
mest; dit is 25 tot 30% (tabel IV).
C. Maïsland
Op maïsland is de stikstofgift met dierlijke
mest vele malen hoger dan op grasland en
overig bouwland. Op maïsland in de drie
zandgebieden met een mestoverschot
wordt met de wintergift dierlijke mest
509-779 kg N-totaal/ha (areaal gewogen
gemiddelde) uitgereden waarvan na
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vervluchting 127-195 kg N-mineraal
overblijft.
Doordat de totale aanvoer van stikstof
veel groter is dan de opname door het
gewas blijft ook een grote hoeveelheid
minerale stikstof na het groeiseizoen
achter in de bodem. Deze stikstof is onder
andere afkomstig van mineralisatie van
organische verbindingen in de dierlijke
mest tijdens het groeiseizoen. De na het
groeiseizoen in de bodem resterende
hoeveelheid minerale stikstof kan worden
geschat met behulp van de gegevens uit
tabel I en de veronderstelling dat in totaal
(in de laag van 0-90 cm) ongeveer anderhalf maal zoveel minerale stikstof
aanwezig is als in de laag 0-60 cm. Bij een
totale jaarlijkse stikstofgift van 779 kg (de
maximumschatting) leidt dit tot een
hoeveelheid van 240 kg.
De reductie van de uit- en afspoeling van
snijmaïsland bij een uitrijverbod in het
winterhalfjaar wordt gelijk verondersteld
aan het aandeel van de wintergift dierlijke
mest; dit is 35 tot 45% (zie tabel IV).
Betekenis voor het oppervlaktewater
De voor grasland, bouwland en snijmaïsland berekende percentages kunnen in
sommige gevallen dienen als maat voor de
procentuele vermindering van de stikstofbelasting op lokaal of zelfs regionaal
niveau. Op deze schaal zijn het grondgebruik en het mestgebruik soms tamelijk
homogeen. Voor bijvoorbeeld het
westelijk weidegebied mag verondersteld
worden dat het effect van een uitrijverbod
overeenkomt met het berekende percentage voor grasland.
Het effect op het niveau van heel Nederland zal echter afhangen van de absolute
bijdrage van de verschillende gebieden en
gewassen aan de stikstofbelasting van het
oppervlaktewater. Daarbij spelen de
arealen van de verschillende gewassen, de
absolute hoeveelheden stikstof in de
bodem en wisselende verblijftijden in de
bodem een rol. Het tijdstip van bemesting
en de klimatologische omstandigheden
zijn uiteraard ook zeer belangrijk.
De uitspoelbare hoeveelheid stikstof in de
bodem van snijmaïsland is 3 à 4 maal zo
hoog als in grasland en bouwland.
De bijdrage van snijmaïsland aan de
belasting van het oppervlaktewater kan
daarom verhoudingsgewijs zeer groot zijn.
Niet alle minerale stikstof die in de
winterperiode in de bodem aanwezig is,
zal echter daadwerkelijk in het
oppervlaktewater terechtkomen. Het
neerslagoverschot kan, voordat het in het
oppervlaktewater terecht komt,
verschillende routes volgen waardoor
grote verschillen in verblijftijd kunnen
optreden. Gedurende deze verblijftijd kan

een groot deel van de stikstof worden
vastgelegd of gedenitrificeerd. Vooral in
de hoger gelegen zandgronden kan het
zeer lang duren voordat in de bodem
geïnfiltreerd water het oppervlaktewater
bereikt. Een groot deel van de stikstof kan
dan al uit het water verdwenen zijn.
Het rekenmodel dat werd gebruikt voor
de Derde Nota Waterhuishouding ging er
vanuit dat de meeste stikstof in het oppervlaktewater terecht komt via de langzame
transportroutes. Uit diverse onderzoeken
blijkt echter dat de stikstofbelasting van
het oppervlaktewater in hoofdzaak wordt
veroorzaakt door stikstofverbindingen die
in korte tijd (minder dan 6 maanden)
vanaf de percelen het oppervlaktewater
kunnen bereiken. Nijboer [1986] concludeert bijvoorbeeld dat circa 95% van de
stikstof in de Lunterse en Hierdense beek
relatief snel wordt aangevoerd met de
lokale grondwaterstroming.
Ook op veengrond kan snel transport van
stikstofverbindingen zeer belangrijk zijn.
Pankow etal.[1985] meten bijvoorbeeld
op uitgedroogde veengrond verhoogde
stikstofconcentraties in het afgevoerde
water binnen enkele dagen na een
drijfmestgift. Ook de door hen
geconstateerde afvoer van organische
stikstof is een aanwijzing voor het belang
van snel transport. Organische stikstof
(evenals ammonium) kan namelijk vrijwel
uitsluitend via afspoeling of preferente
banen (droogtescheuren, worm- en
wortelgangen en dergelijke) in het oppervlaktewater terecht komen. De afvoer van
organische stikstof bleek bij een hoog
slootpeil gemiddeld over twee jaar iets
hoger dan die van minerale stikstof; bij
een laag peil was dit net andersom.
Bronswijk etal [1990] concluderen met
betrekking tot preferente stroombanen dat
zij op vrijwel alle gronden kunnen voorkomen en dat dit, zeker wanneer drains
aanwezig zijn, risico's inhoudt voor het
oppervlaktewater.
Snel transport kan ook optreden door
oppervlakkige afvoer bij hoge grondwaterstanden, bij afvoer van (smelt)water over
een bevroren bodem en bij een te geringe
infiltratiecapaciteit van de bodem.
Op veengrond met een hoog slootpeil
blijkt via greppels en het perceelsoppervlak zo'n 50% van het neerslagoverschot te kunnen worden afgevoerd
[Wind, 1984; Panow etal 1985]. Ook hierdoor kan een belangrijke stikstofbelasting
worden veroorzaakt.
Daar snel transport klaarblijkelijk de
belangrijkste factor is, gaan we er vanuit
dat vooral de gebieden met snel transport
via het ondiepe grondwater bepalend
zullen zijn voor de stikstofbelasting van
het oppervlaktewater. Het gaat daarbij om

het laaggelegen en slootrijke westen van
Nederland en de ondiep ontwaterde
gebieden (grenzend) aan oppervlaktewater in de rest van het land.
Verhoudingsgewijs komt daar veel grasland en weinig 'overig bouwland' voor.
Op grond hiervan wordt geschat dat een
uitrijverbod in de gehele periode van
neerslagoverschot de landelijke belasting
van het oppervlaktewater door uit- en
afspoeling met zo'n 15-25% kan verminderen.
Discussie en slotconclusie
Voor de bovenstaande berekening zijn
drie belangrijke aannamen gedaan:
- de aanname dat alleen in het winterhalfjaar stikstofverbindingen onderweg
gaan naar het oppervlaktewater;
- de aanname dat de uit- en afspoeling
van minerale stikstofverbindingen
representatief is voor de totale stikstofuiten afspoeling en
- de aanname dat er een lineaire relatie is
tussen de stikstofhoeveelheid die
onderweg gaat en de hoeveelheid die in
het oppervlaktewater aankomt.
De beperking tot het winterhalfjaar is
mogelijk niet helemaal correct. Ook in de
periode maart tot september kan waterafvoer optreden. In het voorjaar komt dit
dan vooral door nalevering van grondwater bij een grondwaterstand die door de
voorafgaande neerslagoverschotten nog
niet is gezakt onder het oppervlaktewaterpeil. In de nazomer kunnen in een droge
bodem scheuren en dergelijke ontstaan
waardoor water zeer snel kan worden
afgevoerd. Een (flinke) regenbui kan hierdoor bijvoorbeeld zeer snel worden
afgevoerd. Met het water kunnen ook
stikstofverbindingen in het oppervlaktewater terechtkomen. De afgevoerde
hoeveelheid is echter verhoudingsgewijs
gering; de water- en stikstofafvoeren in
het zomerhalfjaar bedragen in veel
gevallen beide zo'n 20% van de totale
jaarlijkse afvoer [Steenvoorden, Van
Doorne en Van Heesen, 1987; Wind,
1985;Oosterberg, 1989].
De gevonden reductiepercentages lijken
hierdoor slechts betrekking te hebben op
zo'n 80% van de stikstofbelasting door uiten afspoeling. Het gaat bij deze
percentages echter om cijfers die
betrekking hebben op de stikstofhoeveelheden in het oppervlaktewater. Tussen
vertrek vanuit de bodem en aankomst in
het oppervlaktewater zit een bepaalde
verblijftijd. Het ziet er dus naar uit dat in
ieder geval een deel van de stikstof die in
de zomer in het oppervlaktewater
aankomt in het winterhalfjaar aan de reis
is begonnen. De fout zal daarom waar-
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schijnlijk kleiner zijn dan hierboven werd
verwacht.
Bij de tweede aanname moet worden
opgemerkt dat lang niet altijd alleen maar
minerale stikstof in het oppervlaktewater
terecht komt. De stikstofbelasting wordt
deels ook veroorzaakt door organische
stikstof. Omdat echter organische stikstof
zowel van gewasresten als van dierlijke
mest afkomstig kan zijn, lijkt het niet
waarschijnlijk dat er grote afwijkingen
ontstaan door minerale stikstof representatief te stellen. Een aanwijzing hiervoor is
dat tussen de (totale) stikstofuitspoeling in
de winter en de hoeveelheid minerale
stikstof in de bovenste meter van de
bodem in het voorafgaande najaar onder
diverse omstandigheden een lineaire
(veelal 1op 1) relatie bestaat
[Steenvoorden, 1990].
Welke relatie er bestaat tussen de
hoeveelheid stikstof die vanuit percelen
onderweg gaat en de hoeveelheid die bij
oppervlaktewater aankomt is onbekend.
Hoe reëel het is om hiervoor een lineaire
relatie (dat wil zeggen van elk perceel
bereikt een vast percentage het oppervlaktewater) aan te nemen, is daarom niet
rechtstreeks na te gaan. Het is mogelijk
dat denitrificatie, vastlegging en
mineralisatie een andere relatie veroorzaken. Deze processen spelen echter bij
snel transport in het winterhalfjaar
vanwege de lage temperatuur en de korte
verblijftijd geen grote rol. Voor de stikstof
die in de zomer wordt 'nageleverd' ligt dat
waarschijnlijk anders. Aangezien juist door
snel transport veel stikstof in het oppervlaktewater komt, liggen belangrijke
afwijkingen niet voor de hand.
Het gehanteerde vervluchtingspercentage
bij het uitrijden van dierlijke mest heeft
wèl grote invloed op de berekende
percentages. Wanneer de vervluchting
bijvoorbeeld slechts 10% bedraagt in
plaats van de gehanteerde 50% dienen de
gevonden reductiepercentages met
10-16% te worden verhoogd. Dit betekent
dat het toepassen van ammoniak-emissiearme methoden in de periode van
neerslagoverschot zeer nadelig kan zijn
voor de stikstofbelasting van het oppervlaktewater.
De voorstellen voor de periode waarin
een uitrijverbod van kracht zou moeten
zijn komen niet geheel overeen met de
periode van neerslagoverschot.
Dit betekent dat de uiteindelijke effectiviteit anders kan zijn dan in het bovenstaande werd berekend. De invloed van
de exacte data is niet precies bekend
maar wisselt waarschijnlijk met de
weersomstandigheden. De invloed van
afwijkende verbodsperioden kan waarschijnlijk tamelijk groot zijn. De eerste

neerslagoverschotten (in het najaar)
kunnen snel worden afgevoerd via
preferente stroombanen. Indien daaraan
voorafgaand drijfmest is uitgereden kan
deze zeer snel in het oppervlaktewater
terecht komen. Dit proces kan op alle
gronden optreden.
De laatste neerslagoverschotten (in het
voorjaar) kunnen eveneens snel afgevoerd
worden als de grondwaterstand tot in het
maaiveld is gestegen of als (smelt)water
over een bevroren grond wordt afgevoerd.
Dit zal echter voornamelijk optreden bij
gronden met een ondiepe grondwaterstand.
Het uitrijverbod kan een relatief grote
bijdrage leveren aan het verminderen van
de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Inkorten van het uitrijverbod tot
een periode die korter is dan de periode
van neerslagoverschot kan de effectiviteit
snel doen dalen. Een te korte verbodsperiode kan daarbij vooral risico's
inhouden voor het oppervlaktewater als
op data waarop uit- en afspoeling nog
mogelijk is ammoniak-emissie-arme
methoden worden toegepast.
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Duitsland en Nederland zijn
het eens over Rijn-zoutverdrag
Duitsland wil 10 miljoen gulden meebetalen aan de ontzilting van het IJsselmeer (totale kosten: 32 miljoen gulden).
Dat staat in een nieuw akkoord over de
uitvoering van het Rijn-zoutverdrag
waarover Nederland en Duitsland het in
Euxemburg eens zijn geworden. Hiermee
lijkt een einde gekomen aan de al jaren
slepende onderhandelingen over het Rijnzoutverdrag. De afspraak werd gemaakt
tussen minister Kok en zijn Duitse collega
Waigel. Door lozingen van kalimijnen in
Noord-Frankrijk is het zoutgehalte in de
Rijn regelmatig te hoog. Dit levert in
Nederland problemen op bij de drinkwatervoorziening, onder meer omdat de
distributie-pijpen kunnen gaan roesten.
Een te hoog natriumgehalte kan bovendien slecht zijn voor de volksgezondheid.
In het nieuwe zout-akkoord, opgesteld na
de opzegging door Smit-Kroes van het
oorspronkelijke Rijn-zoutverdrag, was in
principe afgesproken dat Frankrijk bij een
lage waterstand zijn lozingen zou stopzetten en het zout bovengronds opslaan.
Bij hogere waterstanden zou Frankrijk
extra mogen lozen. Daarnaast zou
Nederland het IJsselmeer ontlasten door
zout kwelwater uit de Wieringermeer
voortaan naar de Waddenzee te pompen.
Duitsland, dat ontstemd was over de
opzegging door Nederland van het
oorspronkelijke verdrag, weigerde eind
1989 in te stemmen met een financiële
bijdrage aan de Nederlandse component
van het nieuwe verdrag. Die bijdrage zou
volgens een verdeelsleutel 30% van de
totale kosten bedragen, wat neerkomt op
tien miljoen gulden.
Eind vorig jaar bereikten Nederland en
Duitsland op ambtelijk niveau alsnog
overeenstemming. Probleem was toen
echter dat de regering in Bonn een
demissionaire status had, waardoor de
officiële instemming op zich liet wachten.
Kok en Waigel zijn het nu wel eens
geworden. De ambtenaren in de Internationale Rijn Commissie zullen het
akkoord half april bespreken. (ANP)

